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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يقول يوم القيامة يا ابن آدم  -عز وجل-إن اهلل 
  دينمرضت فلم تع

Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- 
mengatakan pada hari kiamat: "Wahai 

anak Adam! Aku sakit, namun engkau tak 
menjenguk-Ku". 

 :احلديث .1587
-َقال: قَاَل رسوُل اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة

َيُقوُل يَوَم  -عز وجل-: "إنَّ اهلَل -صىل اهلل عليه وسلم
،  الِقيَاَمِة: يَا اْبنَ  آَدَم، َمرِْضُت فَلَْم َتُعدِِن! قَاَل: يَا رَبِّ

َكيَْف أُعوُدَك َوأنَْت رَبُّ الَعالَِمنَي؟!، َقاَل: أَما َعِلْمَت 
أنَّ َعبِْدي فاَُلناً َمرَِض فَلَْم َتُعْدُه! أَما َعِلْمَت أنََّك لَْو 

فَلَْم ُعْدتَُه لَوََجْدتيَن ِعنَْدُه! يَا اْبَن آَدَم، اْستَْطَعْمتَُك 
، َكيَْف أْطِعُمَك َوأنَْت رَبُّ  ُتْطِعميِن! َقاَل: يَا رَبِّ
الَعالَِمنَي؟! َقاَل: أَما َعِلْمَت أنَُّه اْستَْطَعَمَك َعبِْدي 
فاُلٌن فَلَْم ُتْطِعْمُه! أَما َعِلْمَت أنََّك لَْو أْطَعْمتَُه لَوََجْدَت 

فَلَْم تَْسِقيِن! قَاَل:  َذلَِك ِعنِْدي! يَا اْبَن آَدَم، اْستَْسَقيْتَُك 
، َكيَْف أْسِقيَك َوأنَْت رَبُّ الَعاَلنََي؟! َقاَل:  يَا رَبِّ
اْستَْسَقاَك َعبِْدي فُاَلٌن فَلَْم تَْسِقِه! أَما َعِلْمَت أنََّك لَْو 

 َسَقيْتَُه لَوََجْدَت َذلَِك ِعنِْدي".

** 

1587. Hadis: 

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

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

‘Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- berfirman pada 

hari kiamat: ‘Wahai Anak Adam! Aku sakit, namun 

engkau tak menjenguk-Ku!’ (Anak Adam) berkata: 

‘Wahai Rabb-ku, bagaimana aku menjenguk-Mu, 

sementara Engkau adalah Rabb seluruh alam 

semesta? (Allah) menjawab, "Tidakkah engkau tahu 

bahwa hamba-Ku, si fulan, menderita sakit, namun 

engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu 

bahwa jika engkau menjenguknya, engkau akan 

mendapati-Ku di sisinya?" "Wahai Anak Adam! Aku 

telah meminta makan kepadamu, namun engkau tak 

memberi-Ku makan!" (Anak Adam) berkata, "Wahai 

Rabb-ku, bagaimana aku memberi-Mu makan, 

sementara Engkau adalah Rabb seluruh alam 

semesta?" (Allah) menjawab, ‘Tidakkah engkau tahu 

bahwa hambaKu, si fulan, telah meminta makan 

kepadamu, tapi engkau tidak memberinya makan? 

Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau memberinya 

makan, engkau pasti akan mendapatkan (balasan) itu 

di sisi-Ku? Wahai Anak Adam! Aku telah meminta 

minum kepadamu, namun engkau tak memberi-Ku 

minum!’ (Anak Adam) berkata, ‘Wahai Rabb-ku, 

bagaimana aku memberi-Mu minum, sementara 

Engkau adalah Rabb seluruh alam semesta?’ (Allah) 

menjawab, "Hamba-Ku, si fulan, telah meminta minum 

kepadamu, namun engkau tak memberinya minum! 

Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau memberinya 

minum, engkau pasti akan mendapatkan (balasan) itu 

di sisiKu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
قال: "يقول اهلل تعاىل يوم القيامة: يا ابن  -عليه وسلم

دم مرضت فلم تعدِن، قال: كيف أعودك، وأنت رب آ
العاَلني"، يعين: وأنت لست حباجة إيل حىت أعودك، 
قال: أما علمت أن عبدي فالناً مرض فلم تعده، أما 
إنك لو عدته لوجدتين عنده. هذا احلديث ليس فيه 

** 

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

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

‘Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- berfirman pada 

hari kiamat, ‘Wahai Anak Adam! Aku sakit, namun 

engkau tak menjenguk-Ku!’ (Anak Adam) berkata, 

‘Wahai Rabb-ku, bagaimana aku menjenguk-Mu, 

sementara Engkau adalah Rabb seluruh alam 

semesta? Yakni Engkau tidak butuh kepadaku hingga 

aku menjengukmu. (Allah) menjawab, "Tidakkah 
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إشاكل يف قوهل تعاىل: مرضت فلم تعدِن؛ ألن اهلل 
اَلرض صفة نقص  تعاىل يستحيل عليه اَلرض؛ ألن

واهلل سبحانه وتعاىل مزنه عن لك نقص، لكن اَلراد 
باَلرض مرض عبد من عباده الصاحلني وأويلاء اهلل 
سبحانه وتعاىل هم خاصته، وهلذا قال: أما إنك لو 
عدته لوجدتين عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي 
كما قال يف الطعام والرشاب، بل قال: لوجدتين عنده، 

 قرب اَلريض من اهلل عز وجل، وهلذا وهذا يدل ىلع
قال العلماء: إن اَلريض حري بإجابة ادلاعء إذا داع 
لشخص أو داع ىلع شخص. قوهل: "يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمين"، يعين طلبت منك طعاماً 
فلم تطعمين، ومعلوم أن اهلل تعاىل ال يطلب الطعام 

وال يُطَعم" نلفسه لقول اهلل تبارك وتعاىل: "وهو يُطِعم 
، فهو غين عن لك يشء ال حيتاج لطعام 14األنعام: 

وال رشاب، لكن جاع عبد من عباد اهلل فعلم به 
شخص فلم يطعمه، قال اهلل تعاىل: "أما إنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي"، يعين: لوجدت ثوابه 
عندي مدخراً لك احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعمائة 

هل: "يا ابن آدم ضعف إىل أضعاف كثرية. قو
استسقيتك"، أي: طلبت منك أن تسقيين فلم 
تسقيين، قال: "كيف أسقيك وأنت رب العاَلني؟"، 
يعين: لست يف حاجة إىل طعام وال رشاب، قال: "أما 
علمت أن عبدي فالناً ظمئ أو استسقاك فلم تسقه، 
أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي"، 

سقيته جيعلك جتد إسقاُء من طلب منك السقيا فأ
ذلك عند اهلل مدخراً احلسنة بعرش أمثاهلا إىل 

 .سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية

engkau tahu bahwa hamba-Ku, si fulan menderita 

sakit, namun engkau tidak menjenguknya? Tidakkah 

engkau tahu bahwa jika engkau menjenguknya, 

engkau akan mendapati-Ku di sisinya?" Hadis ini tidak 

ada masalah terkait firman-Nya, "Aku telah sakit, 

namun engkau tak menjengukKu!", karena mustahil 

bagi Allah untuk sakit, sebab sakit itu tanda 

kekurangan, sedangkan Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- 

tersucikan dari segala kekurangan. Jadi maksudnya 

adalah sakit hamba-Nya yang salih dan wali-wali Allah 

-Subḥānahu wa Ta'ālā- serta orang-orang pilihan-Nya. 

Oleh karena itu Dia berfirman, "Tidakkah engkau tahu 

bahwa jika engkau menjenguknya, engkau akan 

mendapati-Ku di sisinya?" Dia tidak mengatakan, 

engkau akan dapati itu di sisi-Ku sebagaimana firman-

Nya pada makan dan minum, tetapi Allah berfirman, 

"engkau akan mendapati-Ku di sisinya", ini 

menunjukkan kedekatan orang sakit dari Allah -'Azza 

wa Jalla-. Oleh karena itu para ulama mengatakan: 

sesungguhnya orang sakit itu lebih cepat dikabulkan 

doanya, baik ketika mendoakan kebaikan atau 

keburukan kepada seseorang. "Wahai Anak Adam! 

Aku telah meminta makan kepadamu, namun engkau 

tak memberi-Ku makan!" Telah diketahui bersama 

bahwa Allah -Ta'ālā- tidak meminta makan untuk diri-

Nya sendiri berdasarkan firman-Nya -Tabāraka wa 

Ta'ālā-, "dan Dia lah yang memberi makan dan tidak 

diberi makan" (Al-An'ām: 14). Maka Allah Mahakaya 

atas segala sesuatu, tidak butuh makan atau minum, 

tetapi ada salah satu hamba-Nya yang lapar, lalu 

diketahui oleh seseorang namun tak memberinya 

makan. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Tidakkah engkau 

tahu bahwa jika engkau memberinya makan, engkau 

pasti akan mendapatkan (balasan) itu di sisi-Ku?" yakni 

engkau akan dapati pahalanya tersimpan untukmu di 

sisi-Ku, satu kebaikan menjadi sepuluh kebaikan 

sampai tujuh ratus kali lipat sampai tak terhingga. 

Firman-Nya, "Wahai Anak Adam! Aku telah meminta 

minum kepadamu, namun engkau tak memberiKu 

minum!’ (Anak Adam) berkata, ‘Wahai Rabb-ku, 

bagaimana aku memberi-Mu minum, sementara 

Engkau adalah Rabb seluruh alam semesta?" yakni 

Engkau tak butuh makan minum. (Allah) menjawab, 

"Tidak tahukah engkau, bahwa hamba-Ku si fulan telah 

haus atau meminta minum kepadamu, namun engkau 

tak memberinya minum! Tidakkah engkau tahu bahwa 

jika engkau memberinya minum, engkau pasti akan 

mendapatkan (balasan) itu di sisi-Ku." Memberi minum 

orang yang meminta minum, itu adalah tabungan 

bagimu di sisi Allah, satu kebaikan menjadi sepuluh 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

3 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .استسقيتك : طلبُت منك السقيا لعبدي •

 .طلبت منك الطعام لعبدي استطعمتك : •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-إثبات صفة الالكم هلل  .1

 .احلث ىلع عيادة اَلريض وإطعام الطعام وبذل اَلاء َلن حيتاج إيله .2

 .احلسنات ال تضيع، وأنها عند اهلل بماكن .3

ب ومربوب، وخالق وخملوق، احلديث حجة تبطل عقيدة احللول واالحتاد، فهو ظاهر يف العيادة واإلطعام واإلسقاء حيث أثبت عبد ومعبود، ور .4
 .تعاىل اهلل عما يصفون علواً كبرياً 

 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد 1407نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
 ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل, دار 1423األوىل،  العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة:

ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء  1426ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة: 
 .الرتاث العريب, بريوت

   (5544) الرقم املوحد:

kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat sampai tak 

terhingga. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 .اعئشة ريض اهلل عنها اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يعطي ىلع الرفق : أي: يثيب ىلع لني اجلانب •

 .العنف : الشدة واَلشقة •

 الرفق : لني اجلانب •

 :فوائد احلديث
 .لرفق واَلحبة هلل تعاىل، وإثبات اسم الرفيقإثبات صفة ا .1

 .علو مزنلة الرفق بني ماكرم األخالق .2

 .الرفيق يستحق اثلناء اجلميل واألجر اجلزيل من اهلل تعاىل .3

 .تقبيح صورة العنف والشدة والغلظة حيث إن صاحبها حمروم من اخلري .4

 املراجع:املصادر و

ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد اجلامع اَلسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل 
اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث  1422فؤاد عبدابلايق, ط 

هلاليل, دار ابن اجلوزي. اَلنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج, تأيلف: أبو العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد ا
 .1392اعم  2زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي, انلارش: دار إحياء الرتاث العريب, ط
   (5797) الرقم املوحد:

 Sesungguhnya Allah Mahalembut dan  الرفق يف األمر لكهإن اهلل رفيق حيب 
menyukai kelembutan dalam segala hal 

 :احلديث .1588
قالت:  قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

إن اهلل رفيق حيب الرفق يف »صىل اهلل عليه وسلم: 
إن اهلل »قال انليب صىل اهلل عليه وسلم: «. األمر لكه

 الرفق، ما ال يعطي ىلع رفيق حيب الرفق، ويعطي ىلع
 «العنف، وما ال يعطي ىلع ما سواه

** 

1588. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- berkata, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 

Allah Mahalembut dan menyukai kelembutan dalam 

segala hal." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha lembut dan 

menyukai kelembutan, Dia memberi pada kelembutan 

apa yang tak diberikan pada kekasaran dan apa yang 

tidak diberikan pada selainnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

تكون لك األمور برفق وحيب  إن اهلل رفيق حيب أن
من عباده من اكن رفيقاً خبلقه لني اجلانب حسن 
اتلعامل ويثيب ىلع ذلك ما ال يثيب ىلع العنف 
والشدة، وهو رفيق يف مجيع األمور، فهذا خلق عظيم 
وحمبوب هلل سبحانه وتعاىل، فاَلسلم ينبيغ هل أن 

 .يتصف به دائًما

** 

Sesungguhnya Allah Mahalembut, menyukai semua 

urusan yang (dilakukan) dengan lemah lembut dan 

mencintai hamba-Nya yang lembut dengan akhlaknya, 

ramah dan pandai bergaul. Ia memberikan pahala 

kelembutan itu tidak sama dengan pahala atas urusan 

yang dilakukan secara kasar dan keras. Dia Maha 

lembut dalam segala urusan. Ini adalah akhlak agung 

dan dicintai oleh Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- . Maka 

seharusnya seorang muslim selalu berhias diri 

dengannya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 أنس بن مالك اتلخريج:
 اض الصاحلنيري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْكلَة : يه اَلرة الواحدة من األكل اكلغداء والعشاء، والقول اثلاِن أنها اللقمة الواحدة •

َ
 .األ

بة : يه اَلرة الواحدة من الرشاب، وفيه قوالن اكألكلة • ْ  .الرشَّ

 :فوائد احلديث
 .إثبات صفة الرىض هلل سبحانه وتعاىل .1

 .أن رىض اهلل قد ينال بأدىن سبب اكحلمد بعد األكل والرشب .2

 .ث ىلع شكر اهلل عز وجل وأنه سبب لرضاه, وأن الشكر طريق للنجاة والقبولاحل .3

 .بيان أدب من آداب الطعام والرشاب .4

 .بيان كرم اهلل عز وجل فقد تفضل عليك بالرزق وريض عنك باحلمد .5

 .السنة حتصل بقول: احلمد هلل .6

 املراجع:املصادر و

مد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. نزهة اَلتقني رشح اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حم
ديلل   1987 - 1407اعم  14رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف, مؤسسة الرسالة, ط 

دار الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم  الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف: حممد بن عالن الصدييق الشافيع,
سة, ط بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني, تأيلف: حممد بن صالح العثيمني, مدار الوطن بإرشاف اَلؤس

تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار   2009 - 1430كنوز إشبيليا, ط كنوز رياض الصاحلني, رئيس الفريق العليم: محد العمار, دار 1425
 2002 - 1423العاصمة, ط

   (5798) الرقم املوحد:

إن اهلل لريىض عن العبد أن يأكل األكلة، 
بة، فيحمده  فيحمده عليها، أو يرشب الرشر

 عليها
 

Sesungguhnya Allah rida kepada seorang 
hamba jika menyantap makanan lalu 
memuji Allah atas makanan itu atau 

minum lalu memuji Allah atas minuman 
itu. 

 :احلديث .1589
إن اهلل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

لريىض عن العبد أن يأكل األكلة، فيحمده عليها، أو 
بة، فيح  «.مده عليهايرشب الرشَّ

** 

1589. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Sesungguhnya Allah rida kepada 

seorang hamba jika menyantap makanan lalu memuji 

Allah atas makanan itu atau minum lalu memuji Allah 

atas minuman itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن من أسباب مرضاة اهلل سبحانه شكره ىلع األكل 
 .والرشب فهو سبحانه وحده اَلتفضل بهذا الرزق

** 

Sesungguhnya di antara pengundang rida Allah ialah 

bersyukur kepada-Nya atas makanan dan minuman. 

Sebab, hanya Dia lah yang menganugerahkan rezeki 

tersebut. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

بُوَن انلاس يف ادلنيا ِيَن ُيَعذِّ ب اَّلر   إن اهلل ُيَعذِّ

Dari Hisyām bin Ḥakīm bin Ḥizām -
raḍiyallāhu 'anhumā-: Bahwa ia pernah 

melewati beberapa orang petani dijemur di 
bawah terik matahari di Syam dan 

disiramkan minyak di atas kepala mereka. 
Lalu ia berkata, “Ada apa ini?” Kemudian 
dikatakan kepadanya, “Mereka dihukum 

karena tidak membayar upeti.” Dalam 
riwayat lain disebutkan: karena mereka 

tidak membayar pajak. Lalu Hisyām 
berkata, “Aku bersaksi sesungguhnya aku 

benar-benar telah mendengar Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
“Sesungguhnya Allah akan menyiksa 

orang-orang yang menyiksa orang lain di 
dunia.” Kemudian ia menghadap kepada 
penguasa di sana untuk menasihatinya, 
kemudian penguasa itu memerintahkan 
agar mereka dibebaskan. (HR. Muslim). 

"Al-Anbāṭ"; para petani dari kalangan 
orang-orang ajam. 

 :احلديث .1590
: أنه -ريض اهلل عنهما-عن هشام بن حكيم بن حزام 

ق
ُ
ْنبَاِط، وقد أ

َ
ناس من األ

ُ
ام ىلع أ يموا يف َمرَّ بالشَّ

يُْت! فقال: ما هذا؟  الشمس، وُصبَّ ىلع رؤوسهم الزَّ
بُون يف اخلََراج  ويف رواية: ُحِبُسوا يف اجِلْزَيِة  -قيل: ُيَعذَّ

صىل اهلل -فقال هشام: أْشَهُد لَسِمْعُت رسول اهلل  -
بُوَن »يقول:  -عليه وسلم يَن ُيَعذِّ ِ ب اَّلَّ إن اهلل ُيَعذِّ

 األمري، فحدثه، فأمر بهم فدخل ىلع«. انلاس يف ادلنيا
 فَُخلُّوا.

** 

1590. Hadis: 

Dari Hisyām bin Ḥakīm bin Ḥizām -raḍiyallāhu 

'anhumā-: Bahwa ia pernah melewati beberapa orang 

petani dijemur di bawah terik matahari di Syam dan 

disiramkan minyak di atas kepala mereka. Lalu ia 

berkata, “Mengapa mereka ini dihukum?” Kemudian 

dikatakan kepadanya, “Mereka dihukum karena tidak 

membayar upeti.” Dalam riwayat lain disebutkan: 

karena mereka tidak membayar pajak. Lalu Hisyām 

berkata, “Aku bersaksi sesungguhnya aku benar-benar 

telah mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-

orang yang menyiksa orang lain di dunia.” Kemudian ia 

menghadap kepada penguasa di sana untuk 

menasihatinya, kemudian penguasa itu 

memerintahkan agar mereka dibebaskan. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َمرَّ  -ريض اهلل عنهما-إن هشام بن حكيم بن حزام 
ناس من فالحني العجم، وقد أوقفوا يف 

ُ
ام ىلع أ بالشَّ

الشمس تلحرقهم، وزيادة يف تعذيبهم صبَّ ىلع 
ْيت تشتد حرارته مع حرارة  ْيُت؛ ألن الزَّ رؤوسهم الزَّ

عن سبب  -ريض اهلل عنه-أل هشام الشمس، فس
تعذيبهم  فأجابوه بأنهم لم يدفعوا ما عليهم من أجرة 

** 

Hisyām bin Ḥakīm bin Ḥizām -raḍiyallāhu 'anhumā- 

pernah melewati beberapa orang petani bangsa ajam 

di Syam sedangkan mereka dijemur di bawah terik 

matahari agar mereka kepanasan, dan hukuman 

mereka tersebut ditambah dengan disiramkannya 

minyak di atas kepala mereka; karena minyak akan 

terasa sangat panas di bawah terik panas matahari. 

Kemudian Hisyām -raḍiyallāhu 'anhu- bertanya tentang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما- هشام بن حكيم بن حزام اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
حون من الَعجم • ْنبَاط : الفالَّ

َ
 .األ

 .اخلََراج : ما ُيْفَرض ىلع األرض اَلفتوحة من اَلال مقابل تركها يف يد ادلافع •

 .اجِلْزَية : ما ُيْفَرض ىلع أهل اَّلمة •

 .ُخلُّوا : تُِركوا من الَعذاب •

 :فوائد احلديث
 .الرتهيب من تعذيب اَلساكني والضعفاء أكرث مما فعلوه من اخلطأ .1

 .حتريم تعذيب انلاس حىت الكفار بغري موجب رشيع .2

 .حتذير الظاَلني من الُظلم .3

 .باألمر باَلعروف وانليه عن اَلنكر -صىل اهلل عليه وسلم-تمسك أصحاب رسول اهلل  .4

ِعيَّة .5  .استحباب قبول األمري انلَِّصيحة من الرَّ

ِعيَّة انلصح للحاكم واألمري .6  .الواجب ىلع الرَّ

 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش 1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ه.  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، 1430رش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: محد بن نارص بن العمار، انلا

م.         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث 1997 -ه 418سنة النرش: 
ه.   صحيح 1428ريوت. رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، ب –العريب 

األرايض اليت يعملون عليها، ويف رواية: أنهم لم 
-يدفعوا ما وجب عليهم من اجلزية، فلما رأى هشام 

-هذا اتلنكيل بهؤالء الضعفاء قال  -ريض اهلل عنه
صىل اهلل - : أشهد لَسِمْعُت رسول اهلل-ريض اهلل عنه

بُون انلاس ممن ال  -عليه وسلم خيرب أن من ُيَعذِّ
يستحق اتلعذيب، فإن اهلل تعاىل يعذبهم يوم القيامة، 
جزاء وفاًقا، ثم بعد أن قال مقوتله تلك: دخل ىلع 

صىل اهلل -األمري وأخربه بما سمعه من رسول اهلل 
فما اكن من األمري إال أن تركهم يف  -عليه وسلم

كن ال يعين ذلك عدم عقوبة اَلخطئ حاهلم. ول
وإيالمه بما يردعه ويكف رشه، بل اَلنيه عنه هو 

 .اتلعذيب الزائد عن العقوبة اَلعتادة

penyebab hukuman mereka. Lalu mereka menjawab 

bahwa para petani tersebut belum membayar biaya 

tanah garapan mereka. Dalam sebuah riwayat 

disebutkan bahwa mereka belum membayar kewajiban 

mereka berupa jizyah/upeti. Maka ketika Hisyām -

raḍiyallāhu 'anhu- melihat jenis penyiksaan ini 

ditimpakan terhadap mereka orang-orang yang lemah, 

ia berkata, “Aku bersaksi sesungguhnya aku benar-

benar telah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memberitahukan bahwa orang-orang yang 

menyiksa orang lain yang tidak berhak untuk disiksa, 

maka Allah -Ta'ālā- akan menyiksa mereka pada hari 

kiamat sebagai balasan yang setimpal.” Setelah 

berkata demikian, Hisyam -raḍiyallāhu 'anhu- 

menghadap penguasa di sana dan 

memberitahukannya tentang apa yang telah 

didengarnya dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Mendengar hal ini, maka tidak ada pilihan bagi 

penguasa selain membebaskan mereka. Hal ini bukan 

berarti tidak boleh menghukum orang yang berbuat 

kesalahan dengan hukuman yang membuatnya jera, 

dan menghentikan perbuatan jahatnya. Akan tetapi 

yang dilarang adalah pemberian hukuman yang 

melampaui batas dari hukuman yang sewajarnya. 
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 ه. ديلل الفاحلني، تأيلف:1422ابلخاري، تأيلق: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
، تأيلف: يلع بن حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.            مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح

دار الوطن للنرش، ه. رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: 1422سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
 .ه1426الطبعة: 

   (8888) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

9 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–سعد بن أيب وقاص  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اتليق : اَلمتثل لألوامر، واَلجتنب للنوايه •

 .اَلال كذلك الغين : غين انلفس، وغىن •

 .اخليف : اخلامل اَّلكر اَّلي ال يعرف بني انلاس، اَلعزتل هلم، اَلنقطع لعبادة ربه •

 :فوائد احلديث
 .فضل اعزتال انلاس مع لزوم طاعة اهلل عند خوف الفتنة وفساد انلاس .1

  إن اهلل حيب العبد اتليق الغين اخليف
Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang 

bertaqwa, selalu merasa cukup dan 
menyembunyikan (amalnya). 

 :احلديث .1591
 إنَّ : "مرفواعً  -عنه اهلل ريض–عن سعد بن أيب وقاص 

".اتليقَّ  الَعبدَ  حُيبُّ  اهللَ    الغينَّ اخليفَّ

** 

1591. Hadis: 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Sesungguhnya Allah 

mencintai hamba yang bertaqwa, selalu merasa cukup 

dan menyembunyikan (amalnya)". 

 يحصح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بني انليب عليه الصالة والسالم صفة الرجل اَّلي 
حيبه اهلل عز وجل فقال: "إن اهلل حيب العبد اتليق 
الغين اخليف"، اتليق: اَّلي يتيق اهلل عز وجل فيقوم 
بأوامره وجيتنب نواهيه، فيقوم بالفرائض وجيتنب 
اَلحرمات، وهو مع ذلك وصف بأنه غين استغىن 

غىن باهلل عز وجل عمن سواه ال بنفسه عن انلاس 
يسأل انلاس شيئاً وال يتعرض للناس بتذلل بل هو 
غين عن انلاس مستغن بربه، ال يلتفت إىل غريه.، 
وهو خيف ال يظهر نفسه وال يهتم أن يظهر عند 
انلاس أو يشار إيله بابلنان أو يتحدث انلاس عنه 
جتده من بيته إىل اَلسجد، ومن مسجده إىل بيته ومن 

 .يته إىل أقاربه وإخوانهب

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan sifat 

orang yang dicintai oleh Allah -'Azza wa Jalla-, beliau 

mengatakan, “Sesungguhnya Allah mencintai hamba 

yang bertaqwa, selalu merasa cukup dan 

menyembunyikan (amalnya).” “…yang bertaqwa…” 

maksudnya yang takut kepada Allah -'Azza wa Jalla-, 

sehingga selalu menjalankan perintah-perintah-Nya 

dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ia menunaikan 

ibadah-ibadah yang fardu dan meninggalkan hal-hal 

yang diharamkan. Demikian juga beliau 

menggambarkan bahwa hamba ini “selalu merasa 

cukup”, mencukupkan dengan dirinya sendiri tanpa 

(bantuan) orang lain, merasa cukup/kaya dengan Allah 

-'Azza wa Jalla- dari selain-Nya. Ia tidak meminta-minta 

sesuatu pun dari orang lain, tidak 

mendatangi/menawarkan diri kepada orang lain 

dengan merendahkan dirinya. Tapi ia merasa tak butuh 

pada manusia, mencukupkan diri dengan Rabbnya, 

tanpa berpaling kepada selain-Nya. Ia juga khafiy, tidak 

suka menonjolkan dirinya, tidak ambisi untuk tampil di 

depan orang banyak, mendapatkan perhatian atau 

menjadi buah bibir. Anda mendapati orang itu dari 

rumahnya ke mesjid, dari mesjid kembali ke rumahnya, 

dan dari rumahnya berkunjung ke kerabat dan 

saudara-saudaranya. 
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 .بيان الصفات اَلقتضية َلحبة اهلل لعباده، ويه اتلقوى واتلواضع والرىض بما قسم اهلل .2

 .الطائع العبد حيب وأنه ،-به الالئق الوجه ىلع ويه–إثبات صفة اَلحبة هلل  .3

 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز 1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي
ه. رشح رياض 1407احثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرشة, ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابل1430إشبيليا, الطبعة األوىل, 

ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت.  1426الصاحلني البن عثيمني,دار الوطن للنرش،الرياض, الطبعة: 
ه. اَلنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج, لإلمام انلووي دار إحياء الرتاث  1428رياض الصاحلني للنووي, ت: الفحل, دار ابن كثري, الطبعة: األوىل، 

 .ه1392العريب, الطبعة اثلانية , 
   (5545) الرقم املوحد:
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إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواًما ويضع به 
  آخرين

Sesungguhnya Allah mengangkat dengan 
kitab ini (Alquran) beberapa kaum dan 

merendahkan dengannya kaum yang lain. 

 :احلديث .1592
-: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 
إن اهلَل يَرفُع بهذا »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

 «.الِكتاِب أقْواماً وَيَضُع به آَخِرينَ 

** 

1592. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya Allah mengangkat dengan 

kitab ini (Alquran) beberapa kaum dan merendahkan 

dengannya kaum yang lain". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 
يرفع بهذا الكتاب  قال: "إن اهلل -اهلل عليه وسلم

أقواماً ويضع به آخرين"، يعين: معناه أن هذا القرآن 
يأخذه أناس يتلونه ويقرءونه، فمنهم من يرفعه اهلل 
به يف ادلنيا واآلخرة، ومنهم من يضعهم اهلل به يف 
ادلنيا واآلخرة، من عمل بهذا القرآن تصديقاً 

داء بأخباره، وتنفيذاً ألوامره واجتناباً نلواهيه، واهت
ولكها أخالق -بهديه، وختلقاً بما جاء به من أخالق 

، فإن اهلل تعاىل يرفعه به يف ادلنيا واآلخرة، -فاضلة
وذلك ألن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم 
ولك العلم، وقد قال اهلل تعاىل: "يرفع اهلل اَّلين آمنوا 

، أما 11منكم واَّلين أوتوا العلم درجات" اَلجادلة: 
خرة فريفع اهلل به أقواماً يف جنات انلعيم. وأما يف اآل

اَّلين يضعهم اهلل به فقوم يقرءونه وحيسنون قراءته، 
ال يصدقون  -والعياذ باهلل-لكنهم يستكربون عنه 

بأخباره، وال يعملون بأحاكمه يستكربون عنه عماًل، 
وجيحدونه خرباً إذا جاءهم يشء من القرآن 

ريهم أو عن ايلوم كقصص األنبياء السابقني أو غ
اآلخر أو ما أشبه ذلك صاروا والعياذ باهلل يشككون 
يف ذلك وال يؤمنون، وربما يصل بهم احلال إىل اجلحد 
مع أنهم يقرءون القرآن، ويف األحاكم يستكربون ال 
يأتمرون بأمره وال ينتهون بنهيه، هؤالء يضعهم اهلل 

 .يف ادلنيا واآلخرة، والعياذ باهلل

** 

Dari Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya Allah mengangkat dengan 

kitab ini (Alquran) beberapa kaum dan merendahkan 

kaum dengannya kaum yang lain." Yakni, artinya 

bahwa Alquran ini dibawa oleh orang-orang yang 

membacanya. Di antara mereka ada yang diangkat 

oleh Allah di dunia dan akhirat, ada juga yang 

direndahkan oleh Allah dengan Alquran di dunia dan 

akhirat. Barangsiapa mengamalkan Alquran karena 

membenarkan berita-beritanya, melaksanakan segala 

perintahnya, menjauhi semua larangannya, mengikuti 

petunjuknya, dan berakhlak dengan akhlak yang 

dibawanya - dan semuanya adalah akhlak utama - 

maka sesungguhnya Allah -Ta'ālā- akan 

mengangkatnya dengan Alquran itu di dunia dan 

akhirat. Sebab, Alquran adalah asal ilmu, sumber ilmu 

dan segala ilmu. Allah -Ta'ālā- berfirman, "niscaya 

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. (Al-Mujādalah: 11). Adapun di 

akhirat, Allah akan mengangkat dengan Alquran itu 

beberapa kaum di surga-surga kenikmatan. 

Sedangkan orang-orang yang direndahkan oleh Allah 

dengan Alquran adalah kaum yang membaca Alquran 

dan memperbagus bacaannya, tetapi mereka 

menyombongkan diri darinya - kita berlindung kepada 

Allah-, tidak membenarkan berita-beritanya, tidak 

mengamalkan hukum-hukumnya. Mereka 

menyombongkan dirinya secara praktek, menolak 

beritanya saat datang kepada mereka sesuatu dari 

Alquran, seperti kisah para nabi terdahulu atau lainnya 

atau mengenai hari akhir atau lain sebagainya. Mereka 

-kita berlindung kepada Allah- meragukan hal tersebut 

dan tidak beriman kepadanya. Bahkan keadaan 

mereka bisa sampai kepada pengingkaran, padahal 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يضع : خيفض •

 :فوائد احلديث
 .م بكتاب اهلل تالوة وحفظاً وفهماً وعمالً احلث ىلع االهتما .1

 .العلم يرفع صاحبه يف ادلنيا واآلخرة، ما ال يرفعه اَلال وال اَللك وال غريهما .2

 .األمة اَلسلمة عزها ورشفها بتمسكها بدينها، والقيام حبق كتابها .3

 املراجع:املصادر و

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

-5ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -بدابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد ع-4ه. 1426الرياض، 
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (10119) الرقم املوحد:

mereka itu membaca Alquran. Mereka 

menyombongkan diri tentang hukum-hukum. Mereka 

tidak melaksanakan perintahnya dan tidak berhenti dari 

larangannya. Mereka adalah orang-orang yang 

direndahkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Kitab 

berlindung kepada Allah. Lihat, Syarḥu Riyāḍiṣ Ṣāliḥīn, 

(4/645-647). 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

 اعئشة ريض اهلل عنها. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حبسن خلقه : بسط الوجه وبذل انلدى وكف األذى •

 :فوائد احلديث
 .حسن اخللق يضاعف اثلواب واألجر حىت يبلغ العبد به درجة الصائم اَّلي ال يفطر والقائم اَّلي ال يتعب .1

 املراجع:املصادر و

أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباِن, حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون, إرشاف: عبداهلل الرتيك, انلارش: مؤسسة  مسند اإلمام أمحد بن حنبل, تأيلف:
اعم  1. سنن أيب داود, تأيلف: أبو داود سليمان بن األشعث السجستاِن, حتقيق: شعيب األرنؤوط, انلارش: دار الرسالة العاَلية, ط1421اعم  1الرسالة, ط

ظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار . بهجة انلا1430
, اإلساليم اَلكتب: انلارش, األبلاِن ادلين نارص حممد: حتقيق, العمري اخلطيب عبداهلل بن حممد: تأيلف, اَلصابيح مشاكة. 2002 – 1423العاصمة, ط

 .1985 اعم 3ط
   (5799) الرقم املوحد:

إن املؤمن يلدرك حبسن خلقه درجة الصائم 
  القائم

Sesungguhnya seorang mukmin dapat 
meraih derajat orang yang berpuasa dan 

qiyāmullail dengan akhlak baiknya. 

 :احلديث .1593
إن اَلؤمن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 «يلدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم

** 

1593. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', (Nabi 

bersabda), "Sesungguhnya seorang mukmin dapat 

meraih derajat orang yang berpuasa dan qiyāmullail 

dengan akhlak baiknya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

فضيلة حسن اخللق وأنه يبلغ بصاحبه يف اَلزنلة عند 
اهلل ويف اجلنة مزنلة اَلداوم ىلع الصيام وقيام الليل، 

مان وفيهما مشقة ىلع انلفوس، وهما عمالن عظي
 .وحسن اخللق أمر يسري

** 

Keutamaan akhlak baik dapat membuat pemiliknya 

mencapai derajat -di sisi Allah dan di surga- sejajar 

dengan derajat orang yang berkesinambungan 

melaksanakan puasa dan salat malam dimana kedua 

amalan agung ini butuh perjuangan dalam 

melaksanakannya, padahal akhlak baik adalah urusan 

yang mudah. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 حلني.رياض الصا مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
واد، فمنيه عنه •  .ال يَْصبُغوَن : اَلراد: ِخضاب شعر اللحية والرأس األبيض بُصفرة أو مُحرة؛ وأما السَّ

 .-عليه السالم-ايلهود : ايلهود هم اَلنتسبون إىل دين موىس  •

 .-عليه الصالة والسالم-انلَّصارى : هم أتباع عيىس  •

 :فوائد احلديث
يب باحلناء وغريه، سواء اكن يف اللحية أم يف غريها .1  .استحباب صبغ الشَّ

 .احلث ىلع خمالفة ايلهود وانلصارى يف عوائدهم وما اكن من شأنهم من مظهر وبلاس وغري ذلك .2

لزتام السنة انلبوية اَلطهرة، وال يليق به تقليد غري للمسلم شخصية متمزية عن غريه يف َملْبَِسه وهنَْداِمه وُسلوِكه، فليحرص لك مسلم ىلع ا .3
 .اَلسلمني يف شؤونهم

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –نلارش: دار إحياء الرتاث العريب احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق ا

 زهري حممد: حتقيق ابلخاري، إسماعيل بن حممد: تأيلف ابلخاري، صحيح   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي
 هـ1422ألوىل، ا: الطبعة انلجاة طوق دار: انلارش انلارص،

   (8908) الرقم املوحد:

  إن ايلهود وانلصارى ال يَْصبُغوَن، فَخالُِفوهم
"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan 

Nashrani tidak mewarnai rambut mereka, 
maka selisihilah mereka"! 

 :احلديث .1594
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إن ايلهود وانلصارى ال »قال:  -اهلل عليه وسلم
 «.بغون، فخالفوهميص

** 

1594. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani 

tidak mewarnai rambut mereka, maka selisihilah 

mereka"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو هريرة 
أخربهم بأن ايلهود وانلصارى أي ال  -عليه وسلم

يب  يصبغون شعر رؤوسهم وحِلاهم، بل يرتكون الشَّ
عر،  فيها ىلع حاهل، فأمر أن خيالفوهم بصبغ الشَّ

 .وخضب اللحية والرأس

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahu mereka bahwa orang-orang Yahudi dan 

Nashrani tidak mewarnai rambut kepala dan janggut 

mereka, tetapi mereka membiarkan uban di rambutnya 

apa adanya. Beliau memerintahkan para sahabat untuk 

menyelisihi mereka dengan mewarnai rambut dan 

janggut serta kepala. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: رواها مسلم راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ذل   •

َ
وَْضع وأ

َ
 .أخنع : أ

ْخَنَع اسٍم عنَد اهلل رَُجٌل تََسَّمر َملَِك 
َ
إن أ

ْمالك، ال مالك إال اهلل
َ
  األ

Sesungguhnya nama paling hina di sisi 
Allah adalah seseorang yang diberi nama 
dengan Raja Diraja. Tidak ada raja selain 

Allah 

 :احلديث .1595
صىل اهلل  -عن انليب  -عنه ريض اهلل  -عن أيب هريرة 

ْخنََع اسم عند اهلل رجل »قال:  -عليه وسلم 
َ
إن  أ

ويف رواية: «.  تسىم ملك األمالك، ال مالك إال اهلل
ْغَيُظه »

َ
ْغيَُظ رجل ىلع اهلل يوم القيامة، وأخبثه وأ

َ
أ

عليه، رجل اكن يسىم ملك األمالك، ال  َمِلَك إال 
، وقال أمحد بن «َشاهْ مثل َشاَهاْن »اهلل". قال سفيان: 

ْخَنع؟ فقال: 
َ
وَْضع»حنبل، سألت أبا عمرو عن أ

َ
 .«أ

** 

1595. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, 

"Sesungguhnya nama paling hina di sisi Allah adalah 

seseorang yang diberi nama dengan Raja Diraja. Tidak 

ada raja selain Allah." Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Orang yang paling dimurkai Allah pada hari kiamat, 

paling buruk, dan paling dimurkai-Nya adalah 

seseorang yang diberi nama Raja Diraja. Tidak ada 

raja selain Allah." Sufyān berkata, "Seperti Syāhān 

Syāh." Ahmad bin Hanbal berkata, "Aku pernah 

bertanya kepada Abu 'Amru mengenai arti "akhna'?" Ia 

menjawab, "Paling hina." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن أوضع وأحقر انلاس  -اهلل عليه وسلم صىل-خُيرب 
من تسىم باسم حيمل معىن  -عز وجل-عند اهلل 

، -تعاىل-العظمة والكربياء اليت ال تليق إال باهلل 
كملك اَللوك؛ ألن هذا فيه مضاهاة هلل، وصاحبه 
ىع هل أنه ند هلل؛ فذللك صار  يديع نلفسه أو يُدَّ

وأخبثهم  اَلتسيم بهذا االسم أبغض انلاس إىل اهلل
-عنده، وحيتمل اَلعىن أنه من أبغض انلاس. ثم بني  

أنه ال مالك حقيقة للكون وما  -صىل اهلل عليه وسلم
، ولعل يف -عز وجل-فيه من مالك ومملوك إال اهلل 

هذا احلديث موعظة وذكرى لذلين يطلقون األسماء 
واأللقاب ىلع األشخاص؛ من غري أن يفهموا معناها 

 يقعوا فيما حذر منه هذا احلديث، ومدلوهلا، حىت ال
 .واهلل اَلستعان

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa 

manusia paling hina di sisi Allah -'Azza wa Jallā- adalah 

seseorang yang diberi nama dengan nama yang 

mengandung makna kebesaran dan kesombongan 

yang hanya layak bagi Allah -Ta'āla-, seperti Raja 

Diraja. Sebab, nama ini mengandung tandingan 

terhadap Allah, dan pelakunya mengklaim untuk dirinya 

atau diklaim bahwa dia tandingan bagi Allah. Karena 

itu, orang yang menyandang nama tersebut adalah 

orang yang paling dibenci di sisi Allah dan paling buruk 

di sisi-Nya. Bisa juga mengandung makna bahwa dia 

adalah manusia paling dibenci. Selanjutnya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan bahwa tidak 

ada raja yang sebenarnya bagi alam semesta termasuk 

raja dan budak di dalamnya kecuali Allah -'Azza wa 

Jallā-. Hadis ini mengandung nasihat dan peringatan 

bagi orang-orang yang menyandangkan nama atau 

gelar kepada para tokoh tanpa memahami maknanya 

dan maksudnya sehingga mereka tidak terperosok 

kepada apa yang dilarang oleh hadis ini. Hanya Allah 

tempat meminta pertolongan. 
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 .يسىم ملك األمالك : يُدىع بذلك ويرىض به، ويف بعض الروايات: تَسىم  أي: سىم  نفسه بذلك •

 .األمالك : مجع َمِلك، والَمِلك هو صاحب األمر والسلطة •

 .-تعاىل-قة اَللك اَلطلق إال اهلل ال مالك إال اهلل : ال مالك ىلع احلقي •

 .َشاَهاْن َشاهْ : أي: َمِلك الـملوك، ويه لكمة فارسية •

 .أغيظ رجل : الَغيْظ: أشد الغضب وابلغض •

 .أخبثه : أبطله، أي: يكون خبيثاً عند اهلل مغضوباً عليه •

 :فوائد احلديث
 .حتريم التَّسيمِّ بـَمِلك األمالك، ولك  ما دل  ىلع الغاية يف العظمة، كَشاهن شاه، وقايض القضاة، وحنوه .1

 .-تعاىل-وجوب احرتام أسماء اهلل  .2

 .احلث ىلع اتلواضع واختيار األسماء اَلناسبة للمخلوق واأللقاب اَلطابقة هل .3

 .وجوب اتلأدب برتك األلفاظ اَلحتملة معىن مذموما .4

 .يمِّ بملك األمالك من الكبائرالتس .5

 .إثبات الغيظ هلل عز وجل، فيه صفة تليق باهلل عز وجل، كغريها من الصفات، والظاهر أنها أشد من الغضب .6

هلذا يف حسن اتلعليم؛ ألنه َلا بني أن هذا أخنع اسم، وأغيظه، أشار إىل العلة، وهو: "ال مالك إال اهلل"،  و -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة الرسول  .7
 .ينبيغ للك إنسان يعلم انلاس؛ أن يقرن األحاكم بما تطمنئ إيله انلفوس من أدلة رشعية، أو علل مرعية

 املراجع:املصادر و

اَلحقق: حممد فؤاد عبد -مسلم بن احلجاج-ه. 1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة-اَلحقق : حممد زهري بن نارص انلارص-صحيح ابلخاري
 العربية اَلملكة اجلوزي، ابن دار العثيمني صالح بن حممد للشيخ اتلوحيد، كتاب ىلع اَلفيد القول. بريوت –ء الرتاث العريب انلارش: دار إحيا-ابلايق

. م2001 -ه1422 األوىل: الطبعة الرياض، العاصمة دار الفوزان، صالح للشيخ اتلوحيد، كتاب رشح يف اَللخص ـ.ه1424 حمرم, اثلانية: الطبعة السعودية،
ديد يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي، مكتبة السوادي، جدة، اَلملكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، اجل

 .دلعوةم. اَلعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة،)إبراهيم مصطىف / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد انلجار( انلارش: دار ا2003ه/1424
   (5930) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم.رواه مس راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .قلأدىن : أ •

 .مقعد أحدكم : مزنتله يف اجلنة •

 هل تمنيت : هل استوفيت ما تشتهيه وحتبه؟ •

إن أدىن مقعد أحدكم من اجلنة أن يقول هل: 
تمن، فيتمىن ويتمىن فيقول هل: هل تمنيت؟ 

فيقول: نعم، فيقول هل: فإن لك ما تمنيت ومثله 
 معه

 

"Sesungguhnya orang yang paling rendah 
kedudukannya di surga ialah orang yang 
Allah berfirman kepadanya, "Berangan-
anganlah!" Lantas orang itu berangan-

angan dan berandai-andai." Allah 
berfirman, "Apakah engkau sudah 

berangan-angan?" Orang itu menjawab, 
"Ya." Allah berfirman kepadanya, 

"Sesungguhnya engkau akan mendapatkan 
apa yang kau angan-angankan dan yang 

semisalnya (dua kali lipatnya)." 

 :احلديث .1596
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إنَّ أدىن َمْقَعِد أحِدكم من »قال:  -اهلل عليه وسلم
، فيتمىنَّ ويتمىنَّ فيقول هل: هل  اجلنة أن يقول هل: َتَمنَّ
تمنَّيَت؟ فيقول: نعم، فيقول هل: فإن لك ما تمنَّيَت 

 «.ومثله معه

** 

1596. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya orang yang paling rendah 

kedudukannya di surga ialah orang yang Allah 

berfirman kepadanya, "Berangan-anganlah!" Lantas 

orang itu berangan-angan dan berandai-andai." Allah 

berfirman, "Apakah engkau sudah berangan-angan?" 

Orang itu menjawab, "Ya." Allah berfirman kepadanya, 

"Sesungguhnya engkau akan mendapatkan apa yang 

kau angan-angankan dan yang semisalnya (dua kali 

lipatnya)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن أقل أهل اجلنة ملاًك وأنزهلم مرتبة َمن ينال أمانيه 
لكها حبيث ال تبىق هل أمنية إال حتققت، حيث يقول 

فيتمىن ما يشاء، حىت إذا تمىن مجيع « تمن»اهلل هل: 
فإن لك ما تمنيت ومثله »أمانيه، قال اهلل تعاىل هل: 

 .-تعاىل-ا من اهلل زيادة وفضاًل وإكرامً « معه

** 

Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit 

kerajaannya dan paling rendah kedudukannya adalah 

orang yang memperoleh segala apa yang diangan-

angankannya di mana tidak ada satu pun angan-

angannya melainkan terwujud. Allah berfirman 

kepadanya, "Berangan-anganlah!" Orang itu pun 

berangan-angan sesuai kehendaknya hingga ketika ia 

telah berangan-angan dengan semua yang dia 

inginkan, Allah berfirman kepadanya, "Sesungguhnya 

bagimu apa yang telah kau angankan dan hal serupa 

dengannya." 
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 :فوائد احلديث
 .أن اهلل تعاىل يعطي عباده يف اجلنة ما يتمنون، ويزيدهم من فضله .1

 .-تعاىل-إثبات صفة الالكم هلل  .2

 .منازل أهل اجلنة متفاوتة ادلرجات .3

 .أدىن أهل اجلنة مزنلة هل أضعاف ُملك ملوك ادلنيا .4

 .، وأن خزائنه مألى ال تنفذ-سبحانه وتعاىل -رم اهلل بيان عظم ك .5

 .-تعاىل -ال ينحرص نعيم اجلنة ىلع يشء معني، بل جيد فيها اَلؤمن لك ما يتمناه وتشتهيه نفسه فضال وجودا وكرما من عند اهلل  .6

 املراجع:املصادر و

فاتيح رشح مشاكة اَلصابيح، لعيل بن سلطان اَلال اَل مرقاة. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 العاصمة، دار: نرش مبارك، آل لفيصل الصاحلني، رياض تطريز. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 

ديلل الفاحلني  -ه. 1430الطبعة األوىل -العمار، دار كنوز إشبيليا نارص بن ،حلمد الصاحلني رياض كنوز -. م2002 - ـه1423 األوىل،: الطبعة الرياض،
بهجة انلاظرين رشح  -ه. 1425الطبعة الرابعة-بريوت-دار اَلعرفة-لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا

نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه،  -. ه1418الطبعة األوىل -رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مؤسسة الرسالة

   (8342) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يرتاءون : ينظرون ويشاهدون •

 :فوائد احلديث
 . أهل اجلنة متفاوتو اَلنازل حبسب درجاتهم يف العمل والفضل .1

 املراجع:املصادر و

انلجاة  انلارش : دار طوق-أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اَلغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رياض رشح اَلتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -

بهجة  1407عرش الرابعة:ط الرسالة، مؤسسة لطيف، أمني حممد الرشبيج، يلع مستو، ادلين حميي ابلغا، مصطىف /د اخلن، مصطىف /د تأيلف الصاحلني،
 انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس

 .هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر
   (8354) الرقم املوحد:

إن أهل اجلنة يلرتاءون الغرف يف اجلنة كما 
  ترتاءون الكوكب يف السماء

Sesungguhnya ahli surga itu akan melihat 
ke arah kamar-kamar di surga, 

sebagaimana mereka melihat bintang di 
langit. 

 :احلديث .1597
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد 

إن أهل اجلنة يَلَرَتاَءْوَن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
 «.الُغَرَف يف اجلنة كما ترََتاَءْوَن الكوكب يف السماء

** 

1597. Hadis: 

Dari Sahl bin Sa'ad -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya ahli surga itu akan melihat ke arah 

kamar-kamar di surga, sebagaimana mereka melihat 

bintang di langit". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ل حبسب درجاتهم يف يتفاوت أهل اجلنة يف اَلناز
الفضل، حىت إن أهل ادلرجات العىل لرياهم من هو 

 .أسفل منهم، اكنلجوم

** 

Para penghuni surga berbeda-beda derajatnya sesuai 

dengan berbagai tingkatan dalam keutamaan, hingga 

penghuni tingkat yang paling tinggi dapat terlihat oleh 

penghuni tingkat yang paling rendah, seperti bintang-

bintang. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يرتاءون : ينظرون ويشاهدون •

 .الغابر : اَّلاهب يف األفق •

 .الكوكب ادلري : انلجم شديد اإلضاءة •

 .األفق : السماء •

 :فوائد احلديث
 .أهل اجلنة متفاوتو اَلنازل حبسب درجاتهم يف العمل والفضل .1

 .من صدق اَلرسلني وآمن بهم يبلغ منازهلم .2

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اَلغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص أبو -صحيح ابلخاري 
 رياض رشح اَلتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -

. ديلل 1407، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرشالصاحلني
 الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن

إن أهل اجلنة يلرتاءون أهل الغرف من فوقهم 
ون الكوكب ادلري الغابر يف األفق من كما تراء

 املرشق أو املغرب تلفاضل ما بينهم
 

"Sesungguhnya penghuni surga berusaha 
melihat para penghuni kamar-kamar di 

atas mereka sebagaimana mereka berusaha 
melihat bintang yang berkilauan yang 

berlalu di timur dan barat, karena 
perbedaan yang ada pada mereka." 

 :احلديث .1598
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد 

إن أهل اجلنة يلَرَتاَءْوَن أهل »قال:  -عليه وسلم
الغرف من فوقهم كما تَراَءْوَن الكوكب ادلري الغابر 

« يف األفق من اَلرشق أو اَلغرب تِلَفاُضِل ما بينهم
ألنبياء ال يبلغها قالوا: يا رسول اهلل؛ تلك منازل ا

بىل واَّلي نفيس بيده، رجال آمنوا باهلل »غريهم قال: 
 «.وصدقوا اَلرسلني

** 

1598. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Sesungguhnya penghuni surga berusaha 

melihat para penghuni kamar-kamar di atas mereka 

sebagaimana mereka berusaha melihat bintang yang 

berkilauan yang berlalu di timur dan barat, karena 

perbedaan yang ada pada mereka. Para sahabat 

bertanya, "Wahai Rasulullah, kamar-kamar itu adalah 

tempat para Nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain 

mereka?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjawab, "Tentu, demi Dzat yang diriku ada di 

tangan-Nya, (bahkan mereka adalah) orang-orang 

yang beriman dan membenarkan para Rasul yang 

diutus". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سب درجاتهم يف أهل اجلنة تتفاوت منازهلم حب
الفضل، حىت إن أهل ادلرجات العىل لرياهم من هو 

 .أسفل منهم اكنلجوم

** 

Para penghuni surga berbeda-beda derajatnya sesuai 

dengan berbagai tingkatan dalam keutamaan, hingga 

penghuni tingkat yang paling tinggi dapat terlihat oleh 

penghuni tingkat yang paling rendah, seperti bintang-

bintang. 
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. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. تطريز رياض اجلوزي
ياض الصاحلني، م. كنوز ر 2002 - ـه 1423الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض الطبعة: األوىل، 

 .ه1430-1تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
   (8351) الرقم املوحد:
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إن أول انلاس يُقىض يوم القيامة عليه رُجل 
يت به، فعررفه نِعمته، فعَرفَها، قال: فما 

ُ
اْستُْشِهَد، فأ

 َعِملت فيها؟ قال: قَاتَلُْت فيك حىت اْستُْشِهْدُت 
 

"Sesungguhnya manusia yang pertama kali 
diputuskan perkaranya pada hari kiamat 

adalah orang yang mati syahid. Ia 
dihadapkan kepada Allah lalu dikenalkan 

kepadanya nikmat-Nya, maka ia pun 
mengenalnya. Allah berfirman, "Apa yang 
telah engkau lakukan dengan nikmat ini?" 

Ia menjawab, "Aku telah berperang di 
jalan-Mu hingga aku mati syahid". 

 :احلديث .1599
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إن أول انلاس »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
يت به، 

ُ
يُقىض يوم القيامة عليه رُجل اْستُْشِهَد، فأ

فه نِعمته، فعَرفَها، قال: فما َعِملت فيها؟ قال:  فعرَّ
ُت فيك حىت اْستُْشِهْدُت. قال: َكذبَْت، ولكنك قَاتَلْ 

ِمَر به فَُسِحب 
ُ
قَاتَلَْت ألن يقال: َجِريء! فقد قيل، ثم أ

ليق يف انلار. ورجل تعلم العلم 
ُ
ىلع وجهه حىت أ

فه نَِعمه فعَرفَها. قال:  يت به فعرَّ
ُ
وعلمه، وقرأ القرآن، فأ

فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت 
يك القرآن، قال: َكَذبَْت، ولكنك تعلمت يلقال: ف

اعلم! وقرأت القرآن يلقال: هو قارئ؛ فقد قيل، ثم 
ِمر به فَُسِحب ىلع وجهه حىت أليق يف انلار. ورجل 

ُ
أ

يت به 
ُ
َع اهلل عليه، وأعطاه من أصناف اَلال، فأ وَسَّ

فه نَِعمه، فعَرفَها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما  فعرَّ
بيل حُتِبُّ أن ُينَْفَق فيها إال أنفقت فيها تركت من س

لك. قال: َكَذبَْت، ولكنك فعلت يلقال: جواد! فقد 
ِمر به فَُسِحب ىلع وجهه حىت أليق يف انلار

ُ
 «.قيل، ثم أ

** 

1599. Hadis: 

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

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya manusia yang pertama kali 

diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah orang 

yang mati syahid. Ia dihadapkan kepada Allah lalu 

dikenalkan kepadanya nikmat-Nya, maka ia pun 

mengenalnya. Allah berfirman, "Apa yang telah engkau 

lakukan dengan nikmat ini?" Ia menjawab, "Aku telah 

berperang di jalan-Mu sampai aku mati syahid." Allah 

berfirman, "Engkau berdusta. Engkau berperang agar 

disebut pemberani, maka sungguh hal itu telah 

dikatakan." Selanjutnya ia diperintahkan untuk dibawa 

lalu diseret dengan wajahnya sampai ia dilemparkan ke 

neraka. Selanjutnya, orang yang mempelajari satu ilmu 

dan mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an. Ia pun 

dihadapkan kepada Allah, lalu dikenalkan kepadanya 

nikmat-Nya, maka ia pun mengenalinya. Allah 

berfirman, "Apa yang telah engkau lakukan dengan 

nikmat tersebut?" Ia menjawab, "Aku mempelajari satu 

ilmu dan mengajarkannya dan aku membaca Al-Qur'an 

karena-Mu." Allah berfirman, "Engkau berdusta. 

Engkau belajar agar disebut seorang yang berilmu dan 

engkau membaca Al-Qur'an agar disebut pembaca, 

maka sungguh semua itu telah dikatakan." Lalu ia 

diperintahkan untuk dibawa lalu diseret dengan 

wajahnya sampai ia dilemparkan ke neraka. 

Selanjutnya, orang yang diluaskan rezekinya dan diberi 

berbagai macam harta oleh Allah. Lalu ia dihadapkan 

kepada Allah kemudian dikenalkan nikmat-Nya, maka 

ia pun mengenalinya. Allah berfirman, "Apa yang telah 

engkau lakukan dengan nikmat ini?" Ia menjawab, "Aku 

berinfak karena-Mu di semua jalan yang Engkau 

sukai." Allah berfirman, "Engkau berdusta. Engkau 

melakukan itu agar disebut dermawan, maka sungguh 

hal itu telah dikatakan." Kemudian ia diperintahkan 

untuk dibawa lalu diseret dengan wajahnya sampai ia 

dilemparkan ke neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يُقىض يوم القيامة عليه : حيكم عليه ويفصل يف أمره •

فه نِعمته : عرَّف اهلل العبد نِعمته اليت اكنت عليه يف ادلنيا •  .عرَّ

 .قَاتَلْت فيك : أي ألجلك ونلرَص ِدينك •

 .فقد ِقيل : أي حصل لك يف ادلنيا ما أردت •

 .فَُسِحب : ُجرَّ  •

 .َجواد : كثري اجلُود والعطاء •

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من الرياء، وأن أول ما يقىض فيه يوم القيامة أعمال الرياء بإظهارها وتأنيب أصحابها وفضحهم .1

ة العقوبة عليه .2 ياء وشدِّ  .تغليظ حتريم الرِّ

 .-تعاىل-ال يكيف العمل الظاهر للنجاة يف اآلخرة، بل ال بد من اإلخالص وابتغاء وجه اهلل  .3

 .اَلراؤون يأخذون ثوابهم يف ادلنيا فقط وهو مدح انلاس هلم .4

 .اَلراؤون يوم القيامة ال جيدون إال العذاب جزاء وفاقا هلم .5

 .هم إىل انلارامتهان وإذالل للمرائني؛ ألنهم يسحبون ىلع وجوههم موضع كرامت .6

 .-تعاىل-وجوب إخالص العمل هلل  .7

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد    م      1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

ن أول من يُقيض فيهم يوم القيامة هم ثالثة أصناف: أ
ق مرايئ، ثم إن  ُمتَعلِّم مرايئ ومقاتل مرايئ ومتصدِّ

يأىت بهم إيله يوم القيامة  -سبحانه وتعاىل-اهلل 
فيعرفهم اهلل نعمته فيعرفونها ويعرتفون بها فيسأل 
لك منهم: ماذا صنعت؟ يعين يف شكر هذه انلعمة، 

العلم وقرأت القرآن فيك.  فيقول األول: تعلمت
فقال اهلل هل: كذبت، ولكن تعلمت يلقال: اعلم، 
وقرأت القرآن يلقال: قارئ ليس هلل، بل ألجل 
مر به فُسحب ىلع وجهه يف انلار، وكذا من 

ُ
الرياء، ثم أ

 .بعده

** 

Makna Hadis: sesungguhnya manusia yang pertama 

kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah 

tiga golongan: orang yang belajar dengan riya', orang 

yang berperang dengan riya', dan orang yang 

bersedekah dengan riya'. Selanjutnya Allah 

Subhanahu wa Ta'ala membawa mereka ke hadapan-

Nya pada hari kiamat lalu Allah memperlihatkan 

mereka kepada nikmat-Nya sehingga mereka pun 

mengenalnya dan mengakuinya. Lantas masing-

masing dari mereka ditanya, "Apa yang telah engkau 

lakukan?" yakni, untuk mensyukuri nikmat ini. 

Golongan pertama menjawab, "Aku mempelajari satu 

ilmu dan aku membaca Al-Qur'an karena-Mu." Allah 

berfirman kepadanya, "Engkau berdusta. Engkau 

belajar agar disebut seorang yang berilmu dan engkau 

membaca Al-Qur'an agar disebut qari', bukan untuk 

Allah tapi karena riya." Lalu ia diperintahkan untuk 

dibawa lalu diseret dengan wajahnya sampai ia 

dilemparkan ke neraka. Demikian juga golongan 

setelahnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 أبو َثْعلَبَة اخلَُشين ريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مزنال : ماكنا يف أثناء السفر •

 .الشعاب : مجع ِشْعب: وهو الطريق يف اجلبل •

يْل وَمْسلاًَك  •  .األودية : مجع واد: وهو ُمنَْفَرج بني جبال أو تاِلل أو آكام يكون َمنَْفًذا للسَّ

 .من الشيطان : من وسوسته وإغوائه •

 :فوائد احلديث
 .راد يف اَلزنل يف السفركراهية االنف .1

 .استحباب االجتماع يف السفر حلصول اتلعاون واألنس .2

 .أن الفرقة من الشيطان .3

ْوِدية إنما 
َ
عاب واأل إن َتَفرُّقَكم يف هذه الشِّ

  ذلكم من الشيطان

Dahulunya orang-orang (para sahabat) 
apabila singgah di satu tempat, mereka 
berpencar di persimpangan jalan dan di 
lembah-lembah. Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 
berpencarnya kalian di jalan-jalan dan 

lembah-lembah, itu adalah dari perbuatan 
setan". 

 :احلديث .1600
مرفواعً: اكن -عن أيب َثْعلَبَة اخلَُشين ريض اهلل عنه 

عاِب  وِْديَِة. انلاس إذا نزلوا مزنال تفرقوا يف الشِّ
َ
 واأل

إن »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 
وِْدية إنما ذلكم من 

َ
عاب واأل َقكم يف هذه الشِّ َتَفرُّ

فلم يزنلوا بعد ذلك مزنال إال انضم «. الشيطان
 بعضهم إىل بعض.

** 

1600. Hadis: 

Dahulunya orang-orang (para sahabat) apabila 

singgah di satu tempat, mereka berpencar di 

persimpangan jalan dan di lembah-lembah. Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Sesungguhnya berpencarnya kalian di jalan-jalan dan 

lembah-lembah, itu adalah dari perbuatan setan." 

Setelah itu, setiap kali mereka singgah di satu tempat, 

mereka selalu bergabung satu dengan lainnya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن انلاس إذا نزلوا ماكنا أثناء السفر تفرقوا يف 
الشعاب واألودية، فأخربهم انليب صىل اهلل عليه 
وسلم أن تفرقهم هذا من الشيطان؛ يلخوف أويلاء 
اهلل وحيرك أعداءه، فلم يزنلوا بعد ذلك يف ماكن إال 
انضم بعضهم إىل بعض، حىت لو بُسط عليهم كساء 

 .لوسعهم من شدة تقاربهم

** 

Dahulunya orang-orang (para sahabat) ketika singgah 

di satu tempat saat dalam perjalanan, mereka 

berpencar di berbagai jalan gunung dan lembah-

lembah. Lantas Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memberitahu mereka bahwa berpencarnya 

mereka ini adalah dari perbuatan setan; untuk 

menakut-nakuti para wali Allah dan menggerakkan 

musuh-musuh-Nya. Setelah itu, setiap kali mereka 

singgah di satu tempat, mereka pun berdekatan satu 

dengan lainnya hingga seandainya ada kain yang 

dibentangkan kepada mereka, tentu cukup karena 

begitu rapatnya kedekatan mereka. 
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 .رسعة استجابة الصحابة ألمر انليب صىل اهلل عليه وسلم .4

 املراجع:املصادر و

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

حتقيق حممد حميي ادلين، اَلكتبة سنن أيب داود، أليب داود السجستاِن،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، َلحمد  -ه. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -العرصية. 

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -ة . يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار اَلعرف
 الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة- األبلاِن ادلين، نارص حممد- األم –صحيح أيب داود -ه. 1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 .م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة
   (5948) الرقم املوحد:
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ْقرَ 
َ
بَْرَص وأ

َ
ْعََّم، إن ثالثة من بين إرسائيل: أ

َ
َع وأ

  فأراد اهلل أن يَبَْتلَِيهم، فبَعث إيلهم َملًَك 

  ٍ Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani 
Israel: yang berpenyakit sopak (belang 
kulitnya), botak dan buta. Selanjutnya 

Allah hendak menguji mereka lalu 
mengutus seorang malaikat kepada 

mereka. 

 :احلديث .1601
صىل -أنه سمع انليب  -ريض اهلل عنه-هريرة  عن أيب

، يقول: "إن  ثالثة من بين إرسائيل: -اهلل عليه وسلم
أبرص وأقرع وأعىم، فأراد اهلل أن يَبْتَِليَهم، فبعث 
إيلهم ملاًَك، فأىت األبرص؛ فقال: أيُّ يشء أحب 
إيلك؟  قال: لون حسن، وجدل حسن، ويذهب عين 

.  قال: فمسحه فذهب عنه اَّلي قد قَِذَرين انلَّاس به
ْعِطَي لونا حسنا وجدلا حسنا.  قال: فأي اَلال 

ُ
قََذرُه، فأ

. -شك إسحاق-أحب إيلك؟  قال: اإلبل أو ابلقر 
اَء، وقال: بارك اهلل لك فيها.  قال:  ْعطي ناقة ُعرَشَ

ُ
فأ

فأىت األقرع؛ فقال: أي يشء أحب إيلك؟  قال شعر 
نلاس به. حسن، ويذهب عين اَّلي قد قَِذَرين ا

ْعِطَي شعرا حسنا. فقال: أي 
ُ
فمسحه فذهب عنه، وأ

ْعِطَي بقرة 
ُ
اَلال أحب إيلك؟  قال: ابلقر أو اإلبل. فأ

حامال، قال: بارك اهلل لك فيها.  فأىت األعىم؛ فقال: 
أي يشء أحب إيلك؟ قال: أن يَُردَّ اهلل إيلَّ برصي 
: فأبرص به انلاس. فمسحه فردَّ اهلل إيله برصه.  قال

ْعِطي شاة وادًلا. 
ُ
فأي اَلال أحب إيلك؟  قال: الغَنم، فأ

نِْتَج هذان، وَودلَّ هذا، فاكن هلذا واٍد ِمن اإلبل، 
ُ
فأ

وهلذا واٍد ِمن ابلقر، وهلذا واٍد من الغنم.  قال: ثم إنه 
أىت األبرص يف صورته وهيئته، فقال: رجل مسكني 

وم قد انقطعت يب احِلبال يف سفري، فال بلوغ يل ايل
إال باهلل ثم بك، أسألك باَّلي أعطاك اللون احلسن 
َتبَلَُّغ به يف سفري.  فقال: 

َ
واجلدل احلسن واَلال بعريا أ

احلقوق كثرية.  فقال: كأِن أعرفك، ألم تكن أبرص 
َيْقَذرُك انلاس، فقرًيا فأعطاك اهلل اَلال؟  فقال: إنما 

ذبا ورثت هذا اَلال اكبًرا عن اكبٍر.  فقال: إن كنت اك
ك اهلل إىل ما كنت.  وأىت األقرَع يف صورته فقال  فصريَّ
هل مثل ما قال هلذا، وردَّ عليه مثل ما ردَّ عليه هذا.  
ك اهلل إىل ما كنت.  قال:  فقال: إن كنت اكذبا فصري 

** 

1601. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasannya dia 

mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani 

Israil; yang berpenyakit sopak (belang kulitnya), botak, 

dan buta. Kemudian Allah hendak menguji mereka, lalu 

Allah mengutus seorang malaikat kepada mereka. 

Malaikat itu mendatangi orang yang sopak lalu 

bertanya, "Apa yang paling engkau inginkan?" Orang 

itu menjawab, "Warna yang indah dan kulit yang bagus 

serta hilangnya penyakit yang kuderita yang membuat 

orang-orang menjauhiku." Nabi bersabda, "Lantas 

malaikat itu mengusapnya lalu lenyaplah penyakit 

tersebut dan ia diberi warna yang indah dan kulit yang 

bagus." Malaikat bertanya, "Apa harta yang paling 

engkau senangi?" Orang itu menjawab, "Unta atau 

sapi." Ishaq (perawi) ragu-ragu (menyebutkan yang 

tepat). Lantas orang itu dikaruniai seekor unta yang 

sedang bunting sepuluh bulan. Malaikat berkata, 

"Semoga Allah memberimu keberkahan dalam unta 

ini." Nabi bersabda, "Lantas malaikat itu mendatangi 

orang botak lalu bertanya, "Apa yang paling kau 

senangi?" Orang itu menjawab, "Rambut indah dan 

hilangnya penyakit yang membuat orang-orang 

menjauhiku." Malaikat itu mengusapnya lalu hilanglah 

penyakitnya dan ia dianugerahi rambut yang indah. 

Malaikat bertanya, "Apa harta yang paling engkau 

sukai?" Orang itu menjawab, "Sapi atau unta." Lantas 

ia diberi seekor sapi bunting. Malaikat berkata, 

"Semoga Allah memberimu keberkahan dalam sapi 

ini." Malaikat itu mendatangi orang buta lalu bertanya, 

"Apa yang paling engkau senangi?" Orang itu 

menjawab, "Allah mengembalikan pandanganku 

sehingga aku bisa melihat manusia." Dia pun 

mengusapnya lalu Allah mengembalikan 

pandangannya kepadanya. Malaikat bertanya, "Apa 

harta yang paling engkau inginkan?" Orang itu 

menjawab, "Kambing." Orang itu pun dikaruniai 

kambing yang tengah mengandung. Selang beberapa 

waktu, unta, sapi dan kambing itu melahirkan anaknya 

sehingga orang yang tadinya sopak memiliki satu 

lembah unta, orang yang tadinya botak mempunyai 

satu lembah sapi, dan orang yang tadinya buta 
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وأىت األعىم يف صورته، فقال: رجل مسكني وابن 
سبيل قد انقطعت يب احِلبال يف سفري، فال بالغ يل 

إال باهلل ثم بك، أسألك باَّلي ردَّ عليك برصك  ايلوم
َتبَلَُّغ بها يف سفري.  فقال: قد كنت أعىم فردَّ 

َ
شاة أ

اهلل إيلَّ برصي، فُخْذ ما ِشئْت وَدْع ما ِشئْت، فواهلل ال 
ْمِسْك مالك؛ 

َ
ْجَهُدك ايلوم بيشء أخذته هلل.  فقال: أ

َ
أ

ىلع فإنما ابتُِليتُم؛ فقد ريِضَ اهلل عنك، وَسِخط 
 صاحبيك".

mempunyai satu lembah kambing. Nabi bersabda, 

"Lantas malaikat tersebut mendatangi si sopak dengan 

(merubah) rupanya (seperti rupa si sopak) pada saat ia 

mendatanginya pertama kali, lalu berkata, "Aku adalah 

lelaki miskin yang kehabisan bekal di tengah 

perjalanan. Sampai hari ini tidak ada yang memberi 

pertolongan kepadaku kecuali dengan pertolongan 

Allah kemudian dengan pertolonganmu. Aku memohon 

kepadamu atas nama Żat yang telah memberimu 

warna yang indah dan kulit yang bagus serta harta. Aku 

minta seekor unta untuk bekal melanjutkan 

perjalananku." Orang itu menjawab, "Keperluan-

keperluanku masih banyak sekali." Malaikat itu 

bertanya, "Kalau tidak salah, aku mengenalmu. 

Bukankah engkau dahulu seorang yang berpenyakit 

sopak yang dijauhi manusia? Dulu engkau miskin lalu 

Allah memberimu harta?" Orang itu menjawab, "Harta 

ini warisan dari nenek moyangku." Malaikat tersebut 

berkata, "Jika engkau berdusta, semoga Allah 

mengembalikanmu kepada keadaanmu semula." 

Selanjutnya malaikat itu mendatangi orang botak 

dengan (merubah) rupanya (seperti rupa si botak) di 

saat ia mendatanginya pertama kali lalu berkata 

kepadanya sebagaimana yang dikatakan kepada 

orang sopak. Orang buta itu menjawab sebagaimana 

jawaban orang sopak. Malaikat berkata, "Jika engkau 

berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada 

keadaanmu semula." Nabi bersabda, "Malaikat itu 

mendatangi orang buta dengan (merubah) rupanya 

(seperti rupa si buta) di saat ia mendatanginya pertama 

kali lalu berkata, "Aku adalah lelaki miskin yang 

kehabisan bekal di tengah perjalanan. Sampai hari ini 

tidak ada yang memberi pertolongan kepadaku kecuali 

dengan pertolongan Allah kemudian dengan 

pertolonganmu. Aku memohon kepadamu atas nama 

Żat yang telah mengembalikan pandanganmu. Aku 

minta seekor kambing untuk bekal melanjutkan 

perjalananku." Orang itu berkata, "Dulu aku buta lalu 

Allah mengembalikan pandanganku. Ambillah 

(kambing-kambing itu) sesukamu dan sisakan 

sesukamu. Demi Allah, sekarang aku tidak akan 

memberatkanmu dengan sesuatu yang engkau ambil 

karena Allah." Malaikat itu berkata, "Peganglah 

hartamu. Sesungguhnya kalian telah diuji dan Allah 

telah meridaimu dan murka kepada dua sahabatmu (si 

sopak dan si botak)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

عن ثالثة من بين  -سلمصىل اهلل عليه و-خُيْرِبُ 
ِصيب لكٌّ منهم بَعاَهٍة يف اجلسم، وفقر من 

ُ
إرسائيل أ

اَلال، وهم: أبرص: به مرض ولون خمتلف يف جدله، 
وأقرع: ذهب شعر رأسه أو بعضه، وأعىم؛ فأراد اهلل 
أن خيتربهم ويمتحن إيمانهم وشكرهم؛ فأرسل إيلهم 

م ملاكً يف صورة إنسان. فأىت اَللك إىل األبرص، و قدَّ
األبرص ألن داءه أقبح وأشنع وأعظم، فقال هل: أي 
يشء أحب  إيلك؟ قال: لون حسن وجدل حسن، وأن 
يذهب عين ادلاء اَّلي قد تباعد عين انلاس بسببه، 
ولم يقترص ىلع طلب اللون احلسن؛ ألن جدل الربص 
حيصل هل من اتلقلص والتشنج واخلشونة ما يزيد به 

أي اَلال أحب إيلك؟ قال: قبح صاحبه واعرِهِ. قال: ف
اإلبل أو قال ابلقر. شك الراوي هل سمع اإلبل أو 
ابلقر، واَلرجح اإلبل لكونه اقترص عليها يف قوهل: 
فأعطي ناقة حاماًل أىت عليها من محلها عرشة أشهر 
من يوم أمحلها، ويه من أنفس اإلبل، وقال: بارك اهلل 

ديث. لك فيها. وقد استجيب داعؤه كما يف تتمة احل
قال: فأىت األقرع فقال: أي  يشء أحب  إيلك؟ قال: 
شعر حسن، ويذهب عين هذا القرع اَّلي قد كرهين 
انلاس بسببه. قال: فمسحه اَللك، إما حمل ادلاء فقط 
وهو األقرب، أو مجيع بدنه تلعمه بركته؛ فذهب عنه 
القرع وأعطى شعراً حسناً، قال اَللك هل: فأي  اَلال 

ابلقر. فأعطي بقرة حاماًل. وقال: أحب إيلك؟ قال: 
بارك اهلل لك فيها. وقد استجيب داعؤه كما يف تتمة 
احلديث. قال: فأىت األعىم فقال: أي  يشء أحب  
برصبه انلاس، 

ُ
إيلك؟ قال: أن يرد اهلل إيل  برصي فأ

قال: فأمر  يده ىلع عينيه، وحيتمل ىلع مجيع بدنه، 
ه برصه. قال: فأي واألول أقرب كما تقدم، فرد  اهلل إيل

اَلال أحب إيلك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة ذات ودل، 
وقيل حاماًل، فتوىل صاحبا اإلبل وابلقر والدتها، 
وكذلك صاحب الغنم. فاكن هلذا واد مليئا من اإلبل، 
وهلذا واد من ابلقر، وهلذا واد من الغنم، قال العيين: 

بِل َوابْلَقر: )وراىع عرف ااِلْسِتْعَمال َحيُْث قَاَل يِف اإْلِ 
أنتج، َويِف الْغنم: ودل(. قال: ثم إن اَللك أىت األبرص 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menceritakan 

tentang kisah tiga orang dari Bani Israil yang masing-

masing menderita cacat di tubuh dan kekurangan 

harta. Mereka itu orang sopak yang menderita penyakit 

dan kelainan warna di kulitnya, orang botak yang 

kehilangan rambut di seluruh kepalanya atau 

sebagiannya, dan orang buta. Allah hendak mencoba 

dan menguji iman dan sikap syukur mereka. Lantas 

Allah mengutus seorang malaikat kepada mereka 

dalam wujud manusia. Malaikat itu mendatangi orang 

sopak. Dia mendahulukan orang sopak karena 

penyakitnya sangat buruk, jelek dan berat lalu bertanya 

kepadanya, "Apa yang paling engkau inginkan?" Orang 

itu menjawab, "Warna indah dan kulit bagus serta 

dihilangkan penyakit yang telah menyebabkan orang-

orang menjauhiku." Ia tidak hanya meminta warna yang 

baik karena kulit orang sopak dapat mengerut, 

mengisut dan kasar yang menambah buruk dan cacat 

pemiliknya. Malaikat bertanya, "Harta apa yang paling 

engkau inginkan?" Orang itu menjawab, "Unta" atau dia 

mengatakan, "Sapi". Perawi ragu-ragu, apakah dia 

mendengarnya dengan lafal 'unta atau sapi', namun 

yang benar adalah unta karena sudah dibatasi oleh 

perkataannya, "Selanjutnya orang itu dikaruniai seekor 

unta yang sedang bunting sepuluh bulan, dan itu 

merupakan unta paling berharga." Malaikat berkata, 

"Semoga Allah memberkahimu dalam unta ini." Doa 

malaikat tersebut dikabulkan sebagaimana dalam 

lanjutan hadis ini. Nabi bersabda, "Malaikat itu 

mendatangi orang botak lalu bertanya, "Apa yang 

paling engkau inginkan?" Orang itu menjawab, 

"Rambut bagus dan hilangnya botak yang kuderita 

yang membuat orang membenciku." Nabi bersabda, 

"Lantas malaikat itu mengusapnya," baik pada bagian 

penyakit saja, dan ini pendapat paling dekat, atau 

seluruh tubuhnya supaya keberkahannya menyeluruh. 

Kebotakan pun hilang dari orang itu dan ia dianugerahi 

rambut yang indah. Malaikat bertanya kepadanya, 

"Harta apa yang paling engkau inginkan?" Orang itu 

menjawab, "Sapi." Orang itu pun dikaruniai sapi 

bunting. Malaikat berkata, "Semoga Allah 

memberkahimu dalam sapi ini." Doa malaikat itu 

dikabulkan sebagaimana dalam kelanjutan hadis ini. 

Nabi bersabda, "Lantas malaikat itu mendatangi orang 

buta lalu bertanya, "Apa hal yang paling engkau 

inginkan?" Orang itu menjawab, "Allah mengembalikan 

pandanganku sehingga aku bisa melihat manusia." 

Nabi bersabda, "Lantas malaikat itu mengusapkan 
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متصوراً يف صورته اليت اكن عليها، وهيئته من رذالة 
اَللبس وحنوها، فجاءه بعد أن صار معاىف غنياً يف 
الصورة اليت قد جاءه فيها أول مرة، فقال: رجل 
 مسكني حمتاج، قد انقطعت يب األسباب والوسائل يف
طلب الرزق يف سفري؛ فال وصول يل للماكن اَّلي 
أريده ايلوم إال باهلل ثم بك لكونك مظهراً للخري 
غنيًّا، وهذا من اَللك من اَلعاريض اليت يقصد بها 
اتلوصل إىل إفهام اَلقصود من غري أن يراد حقيقتها. 
وقال: أقسم عليك مستعطفاً بـاَّلي أعطاك اللون 

ال بعد االبتالء بالفقر احلسن واجلدل احلسن واَل
واَلرض بعرياً واحًدا أكتيف به يف سفري. فقال 
، فال يوجد فاضل عن  األبرص: احلقوق كثرية يلعَّ
احلاجة ألعطيك إياه فانظر غريي. فقال اَللك: كأِن 
أعرفك، ألم تكن أبرص تكرهك انلاس؛ فعافاك 

اَلال؟ فقال: إنما  -عز وجل-اهلل، فقرياً فأعطاك اهلل 
هذا اَلال عن أيب وجدي. وحاصله إنكار  ورثت

تلك احلال السيئة ودعوى أنه نشأ يف تلك األحوال 
احلسنة، فيه غري متجددة عليه، وهذا من إنكار 
انلعم وكفر اَلنعم، محله عليه ابلخل. فقال اَللك: إن 
ك اهلل وردك إىل احلالة  كنت اكذباً يف دعواك فصريَّ

رع يف صورته اليت اليت كنت عليها. قال: وأىت األق
يقذرها انلاس وهيئته اليت حيقرونها لرثاثتها، فإنه مع 
كونه أىت هل يف صورته وهيئته اليت أتاه عليها أواًل 
وحصل هل منه ما حصل من الشفاء والغىن أنكر 
معرفته وجتاهل به وتفاخر عليه بأنه إنما جاءه اَلال 

يف  من أبيه، فضم إىل كذبه قبائح تنىبء عن أنه انتىه
اللؤم واحلمق إىل اغية لم يصلها غريه. فقال هل اَللك 
مثل ما قال لألبرص ورد  األقرع عليه مثل ما رد  
األبرص. فقال اَللك: إن كنت اكذباً فصريك اهلل إىل 
ما كنت عليه من القرع والفقر. قال: وأىت األعىم 
متشالًك يف صورة آديم أعىم ويف هيئته األوىل، فقال 

 -أي: مسافر-مسكني وابن سبيل اَللك: رجل 
انقطعت يب احلبال يف سفري فال بالغ يل ايلوم إال 
باهلل ثم بك، أسألك باَّلي رد  عليك برصك شاةً أتبلغ 

بها يف سفري. فقال ذلك الرجل متذكراً  -أي: أكتيف-

tangannya ke kedua matanya," dan mungkin saja ke 

seluruh tubuhnya, namun pendapat pertama lebih 

mendekati kebenaran sebagaimana yang sudah 

dipaparkan. Allah pun mengembalikan pandangannya. 

Malaikat bertanya, "Harta apa yang paling engkau 

sukai?" Orang itu menjawab, "Kambing." Lantas orang 

itu dianugerahi seekor kambing beranak. Ada yang 

berpendapat seekor kambing bunting. Para pemilik 

unta dan sapi (si sopak dan si botak) kemudian 

mengurusi kelahirannya. Demikian juga pemilik 

kambing (si buta) tersebut. Selanjutnya orang sopak 

memiliki satu lembah unta, orang botak memiliki satu 

lembah sapi, dan orang buta memiliki satu lembah 

kambing. Al-'Ainī berkata, "Beliau memperhatikan 

kebiasaan penggunaan (kata) di mana beliau bersabda 

mengenai unta dan sapi dengan ungkapan, "Antaja," 

(berkembangbiak) dan mengenai kambing dengan 

ungkapan, "Walada" (beranak). Nabi bersabda, 

"Selanjutnya malaikat tersebut mendatangi orang 

sopak dalam wujud orang sopak tersebut ketika 

pertama kali ia mendatanginya dan mengenakan 

pakaian jelek. Setelah orang sopak itu sembuh dan 

kaya, malaikat mendatanginya dalam rupa (orang 

sopak sebelumnya) saat malaikat pertama kali datang 

kepadanya, lalu berkata, "Aku lelaki miskin yang 

membutuhkan makanan. Aku sudah kehabisan bekal 

dan sarana untuk melanjutkan perjalananku. Sekarang 

aku tidak bisa lagi sampai ke tempat yang aku inginkan 

kecuali atas pertolongan Allah kemudian 

pertolonganmu karena penampilanmu yang baik dan 

kaya. Ungkapan dari malaikat ini mengandung sindiran 

yang tujuannya memahamkan suatu maksud dengan 

ungkapan yang dipahami bukan sesuai hakekatnya. Ia 

berkata, "Aku bersumpah kepadamu dengan meminta 

belas kasihan Żat yang telah memberimu warna indah 

dan kulit bagus serta harta setelah diuji dengan 

kefakiran dan penyakit. Aku minta satu ekor unta yang 

cukup untuk perjalananku." Orang sopak menjawab, 

"Kebutuhan-kebutuhanku sangat banyak sehingga 

tidak ada kelebihan harta yang bisa aku berikan 

kepadamu. Carilah pada selainku." Malaikat berkata, 

"Tampaknya aku mengenalmu. Bukankah dulu engkau 

sopak sehingga manusia membencimu lalu Allah 

menyembuhkanmu? Dulu engkau fakir lalu Allah 

memberimu harta?" Orang itu berkata, "Sesungguhnya 

aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku." 

Ringkasnya, orang itu memungkiri keadaan dirinya 

yang buruk tersebut sebelumnya, dan mengklaim 

bahwa harta itu berkembang dalam situasi dirinya yang 

baik, alias harta itu bukan hal yang baru bagi dirinya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

31 
 

عليه وحسن حاهل بعد بؤسه: قد  -تعاىل-نعم اهلل 
ت من اَلال كنت أعىم فرد  اهلل إيل  برصي فخذ ما شئ

ودع ما شئت منه، فواهلل ال أشق عليك ايلوم يف رد  
يشء أخذته، فقال اَللك: أمسك مالك فإنما امتحنتم 
واعملكم اهلل العالم جبميع األمور معاملة اَلخترِب؛ 
يلرتتب ىلع عملكم أثره، إذ اجلزاء إنما جعله اهلل 
مرتباً ىلع ما يبدو يف اعلم الشهادة ال ىلع ما سبق يف 
علمه، فقد ريض عنك وسخط ىلع صاحبيك 

 .األبرص واألقرع

Tentunya ini termasuk sikap mengingkari nikmat dan 

kufur terhadap pemberi nikmat tersebut, faktornya 

adalah sifat kekikirannya. Malaikat berkata, "Jika 

engkau berdusta dalam pengakuanmu, semoga Allah 

mengembalikanmu kepada kondisimu yang semula." 

Nabi bersabda, "Malaikat tersebut mendatangi orang 

botak dalam wujud orang botak tersebut sebelumnya, 

yang dijauhi manusia dan rupanya yang dihina karena 

keadaannya yang compang-camping. Meskipun 

malaikat mendatangi orang itu dengan wujud dan rupa 

(orang botak itu sendiri) saat dia mendatanginya 

pertama kali yang kemudian ia memperoleh 

kesembuhan dan kekayaan, namun ternyata orang 

botak itu mengklaim tidak mengenalnya, pura-pura 

tidak mengetahuinya, dan bahkan membanggakan diri 

kepadanya bahwa harta tersebut berasal dari warisan 

bapaknya. Selain berdusta, orang ini juga 

menampakkan berbagai sikap buruk yang 

mengisyaratkan bahwa dia telah mencapai puncak 

celaan dan ketololan yang tidak pernah dicapai 

selainnya. Lantas malaikat itu berkata kepadanya 

sebagaimana yang dikatakannya kepada orang sopak. 

Orang botak itu pun menjawab sebagaimana jawaban 

orang sopak. Malaikat berkata, "Jika engkau berdusta, 

semoga Allah menjadikanmu kembali kepada 

kondisimu yang semula yaitu botak dan fakir." Nabi 

bersabda, "Malaikat tersebut mendatangi orang buta 

dengan merubah wujud menjadi manusia buta dan 

dalam rupa si buta yang pertama kali bertemu dahulu. 

Malaikat itu berkata, "Aku lelaki miskin dan musafir 

yang telah kehabisan bekal perjalanan. Sekarang aku 

tidak bisa sampai ke tempatku kecuali dengan 

pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Aku 

memohon kepadamu dengan nama Żat yang telah 

mengembalikan pandanganmu. Aku minta seekor 

kambing yang cukup untuk perjalananku." Orang itu 

menjawab dengan mengingat nikmat Allah kepadanya 

dan kondisinya yang baik setelah ditimpa kemelaratan, 

"Dulu aku buta lalu Allah mengembalikan 

pandanganku. Ambillah harta sesukamu dan 

tinggalkan sesukamu. Demi Allah, sekarang aku tidak 

akan memberatkanmu untuk mengembalikan apa yang 

telah engkau ambil." Malaikat tersebut berkata, 

"Peganglah hartamu! Sesungguhnya aku hanya 

menguji kalian, dan Allah Yang mengetahui segala 

urusan memperlakukanmu dengan perlakuan seorang 

penguji supaya menghasilkan jejak-Nya pada amal 

kalian. Sebab, balasan itu hanya Allah berikan 

berdasarkan apa yang tampak di alam nyata bukan apa 

yang sudah diketahui-Nya. Dia telah rida kepadamu 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
-عليه السالم-ئيل لقب يعقوب ، أي من يرجع نسبه إيله، وإرسا-عليهم السالم-بين إرسائيل : هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل  •

. 

ا أبيض، • ، أو هو مرض حُيِْدث يف اجلسم قرِْشً ويَُسبِّب  أبرص : الربص مرض ُمْعٍد مزمن يظهر ىلع شلك ُبَقع بيضاء يف اجلسد، يؤذي اجلهاز العصيب 
ـًا  .َحاكًّ مؤَل

صلع •
َ
 .أقرع : هو من زال شعر رأسه أو بعضه، وُيْطلَق عليه أيضا األ

 .خَيْتَرِبهم بنعمته أن يبتليهم : •

 .قذرين انلاس : كره انلاس بسببه رؤياي والقرب مين •

 .فذهب عنه قذره : أي: ُشيِفَ من برصه •

 .ُعرَشاء : انلاقة احلامل اليت أىت ىلع محلها عرشة أشهر أو ثمانية •

 .وادلا : ذات ودل يف بطنها أو اليت ُعرف منها كرثة الودل وانلِّتَاج •

نْتج : توىلَّ صاحب  •
َ
 .انلَّاقَة وصاحب ابلقرة نتاجهما وتويلدهما وإصالحهماأ

 .انقطعت يب احِلبال : األسباب اليت أطلب بها الرزق •

ل به إىل ابلدل اَّلي أريده •  .أتبلغ به : أتوص 

 .اكبرا عن اكبر : َوِرْثتُه من أيب وأجدادي •

ل بها إىل ابلدل اَّلي أريده •  .بالغ : كفاية أتوص 

 .صريك اهلل إىل ما كنت : ردَّك إىل حالك األوىل برجوع العاهة إيلك •

ر ال ملاًك : واحد اَلالئكة، وهم اعلم غييب، خلقهم اهلل من نور، وجعلهم قائمني بطاعة اهلل، ال يأكلون، وال يرشبون، يسبحون الليل وانلها •
 .مان بهم أحد أراكن اإليمان الستةيفرتون، هلم أشاكل وأعمال ووظائف مذكورة يف الكتاب والسنة، واإلي

لك واللباس، وهذا هو الفرق بينهما •  .يف صورته وهيئته : الصورة يف اجلسم، واهليئة يف الش 

 .ابن السبيل : أي: مسافر، سيم بذلك َلالزمته للطريق •

 .ال أجهدك : أي ال أشق عليك يف رد ما أخذت •

 :فوائد احلديث
 .فيه -عز وجل- يف اَلال وأداء حق اهلل -تعاىل-وجوب شكر نعمة اهلل  .1

ِّ َواخْلرَْيِ فِتْنًَة َوإِيَلْنَا تُرَْجُعوَن{ ]األنبياء:  -سبحانه-أن اهلل  .2  .[35خيترب عباده بانلعم، }َوَنبْلُوُكْم بِالرشَّ

 .يف اَلال -تعاىل-حتريم كفر انلعمة ومنع حق اهلل  .3

 .جواز ذكر حال من مىض من األمم؛ يلتعظ به من سمعه .4

 .ثم بك، فيكون العطف بثم ال بالواو يف مثل هذا اتلعبريمرشوعية قول: باهلل  .5

 .يف اإلخبار بمثل هذه القصص -صىل اهلل عليه وسلم-إثبات معجزة للنيب  .6

 .نسبة انلعمة إىل اهلل شكر هلا وسبب بلقائها، ونسبتها لغريه كفر بها وسبب لزواهلا .7

 .إثبات اَلشيئة للمخلوق ولكنها تابعة َلشيئة اهلل وإرادته .8

 .-تعاىل-بات صفة الرضا هلل إث .9

 .-تعاىل-إثبات صفة السخط هلل  .10

dan murka kepada kedua sahabatmu yang sopak dan 

botak." 
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 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم بن احلجاج، اَلحقق: حممد 1422صحيح ابلخاري، اَلحقق : حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
ىلع كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن صالح العثيمني دار ابن اجلوزي، اَلملكة فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. القول اَلفيد 

 -ه1422ه. اَللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 1424العربية السعودية، الطبعة: اثلانية، حمرم 
عبد العزيز القراعوي، مكتبة السوادي، جدة، اَلملكة العربية  ديلل الفاحلني لطرق رياض  م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ حممد بن2001

 .ه 1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار اَلعرفة، بريوت، 4الصاحلني َلحمد يلع بن حممد بن عالن، ط
   (5926) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 . ما أراديف اجلنة سوقا . : جمتمع هلم جيتمعون فيه كما جيتمع انلاس يف ادلنيا يف أسواقها ، أي : تعرض األشياء ىلع أهلها، فيأخذ لك منهم  •

 . يأتونها لك مجعة . : أي يف مقدار لك أسبوع لفقد الشمس والليل وانلهار •

 . فزيدادون حسنًا ومجااًل. : عطف اجلمال ىلع احلسن، من عطف اخلاص ىلع العام •

 . فتهب . : تهيج •

 . مية اليت تأيت باخلري واَلطرريح الشمال . : يه اليت تهب من دبر القبلة وخصها باَّلكر ألن العرب اكنوا يرجون السحابة الشا •

 . فتحثو . : تنهال •

 :فوائد احلديث
 . بيان أن أهل اجلنة يف زيادة حسن ومجال .1

 مثل  هذه األحاديث توجب لإلنسان الرغبة يف العمل الصالح اَّلي يتوصل به إىل هذه ادلار .2

 املراجع:املصادر و

اَلتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف  نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ديلل الفاحلني لطرق رياض  1407اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرش

  إن يف اجلنة سوقا يأتونها لك مجعة
Sesungguhnya di surga itu terdapat pasar 

yang mereka (ahli surga) datangi setiap 
hari Jum'at. 

 :احلديث .1602
إن يف »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

اجلنة سوقاً يأتونها لك مجعة. َفتَُهبُّ ريح الشمال، 
َفتَْحثُو يف وجوههم وثيابهم، فزيدادون حسناً ومجااًل 
، فريجعون إىل أهليهم، وقد ازدادوا حسناً ومجاالً 

فيقول هلم أهلوهم: واهلل لقد ازددتم حسناً ومجااًل! 
فيقولون: وأنتم واهلل لقد ازددتم بعدنا حسناً 

 «.ومجااًل!

** 

1602. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 

di surga itu terdapat pasar yang mereka (ahli surga) 

datangi setiap hari Jum'at. Lalu berhembuslah angin 

utara. Angin itu mengenai wajah dan pakaian mereka, 

lalu mereka pun bertambah tampan dan indah. 

Kemudian mereka kembali ke keluarganya dan mereka 

telah bertambah tampan dan indah, maka keluarga 

mereka berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalian 

telah bertambah tampan dan indah," maka mereka 

berkata, "Dan kalian juga demi Allah, telah bertambah 

cantik dan jelita setelah kami". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن أنواع  انلعيم اَّلي أكرم به أهل  خيربنا احلديث
اجلنة وما جيدونه من حسن ونعيم بمرور ادلهور 
واألزمان وما يقام هلم يف اجلنة من لقاءات وأسواق 
وحنوها إيناساً هلم، وكما أن هلم مجااًل ال مثيل هل وال 

 . نظري وهو دائماً يف جتدد وازدياد

** 

hadis ini mengabarkan kepada kita tentang beragam 

kenikmatan yang dijadikan kemuliaan bagi penghuni 

surga dan berbagai keindahan dan kenikmatan yang 

mereka dapatkan sepanjang masa dan waktu serta 

berbagai pertemuan dan pasar yang diselenggarakan 

di surga dan sebagainya sebagai bentuk keramah-

tamahan bagi mereka. Disamping mereka juga 

memiliki keindahan tiada banding dan tiada lawan yang 

semua itu terus diperbaharui dan bertambah. 
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د اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عي
 تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن

الَعِزيِْز آل ُمبَارَك . كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن ه. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد 1430-1نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
 .ه. رشح رياض الصاحلني، اَلؤلف : حممد بن صالح بن حممد العثيمني1430-1نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط

   (8353) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حديث أيب سعيد: متفق عليه. حديث أيب هريرة: متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-،  وأبو هريرة -ريض اهلل عنه-أبوسعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ضمر : هو أن يعلف الفرس حىت تسمن وتقوى، ثم يقلل العلف بقدر القوت ويدخل بيتاً، وتغىش باجلالل حىت حتىم فتعرق، فإذا جف اَل •

 .عرقها وخف حلمها؛ قويت ىلع اجلري

 .ما يقطعها : ال ينتيه إىل آخر ما يميل من أغصانها •

 .اجلواد : الفرس •

 .يف ظلها : أي حتت أغصانها •

 :فوائد احلديث
جلنة وظالهلا، مما يدل ىلع قدرته وىلع فضله ىلع عباده اَلتقني، حيث أورثهم دار الكرامة يتنعمون بما فيها من نعيم وأشجار بيان عظم أشجار ا .1

 .وظل ممدود

 .بيان سعة اجلنة .2

 .تلكون دار انلعيم ألويلائه -تعاىل-وجود اجلنة اليت خلقها اهلل  .3

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اَلغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رشح رياض اَلتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -انلجاة 

. ديلل 1407الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرش

إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر 
  الرسيع مائة سنة ما يقطعها

"Sesungguhnya di surga itu terdapat 
sebatang pohon, jika seorang penunggang 

kuda terlatih yang berlari kencang berjalan 
selama seratus tahun niscaya ia tidak akan 

dapat menjelajahinya". 

 :احلديث .1603
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

يسري  إن يف اجلنة شجرة»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
َر الرسيع مائة سنة ما يقطعها «. الراكب اجْلََواَد الُْمَضمَّ
-وروياه يف الصحيحني أيضا من رواية أيب هريرة 

يسري الراكب يف ظلها مئة سنة »قال:  -ريض اهلل عنه
 «.ما يقطعها

** 

1603. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, 

"Sesungguhnya di surga itu terdapat sebatang pohon, 

jika seorang penunggang kuda terlatih yang berlari 

kencang berjalan selama seratus tahun, niscaya ia 

tidak akan dapat menjelajahinya." Dalam riwayat lain, 

"Seorang pengendara yang berlalu di bawah naungan 

pohon tersebut selama seratus tahun, niscaya tidak 

akan dapat menjelajahinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ة وما فيها من نعيم كبري، ففيه يبني احلديث سعة اجلن
وصف ألشجار اجلنة وظالهلا، وأن الراكب للفرس 
القوي يف اجلري ما يصل إىل نهايتها لعظمها، وهذا 

 .فضل عظيم أعده اهلل لعباده اَلتقني

** 

Hadits ini menjelaskan luasnya surga dan kenikmatan 

besar yang ada di dalamnya. Dalam hadits itu 

disebutkan gambaran pohon-pohon surga dan 

naungan-naungannya di mana orang yang 

mengendarai kuda tidak akan bisa mencapai ujung 

naungan pohon itu karena besarnya. Ini merupakan 

karunia agung yang telah disediakan oleh Allah bagi 

hamba-hamba-Nya yang bertakwa. 
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يل، دار ابن الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلال
 اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. كنوز رياض

يِْز آل ُمبَارَك، دار العاصمة ه. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعزِ 1430-1الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
 .م 2002 - ـه 1423للنرش واتلوزيع، الرياض الطبعة: األوىل، 

   (8350) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 احللم : العقل •

 .األناة : ترك العجلة •

 :فوائد احلديث
 .إثبات صفة احلب هلل تعاىل .1

 ومنها ما هو مكتسب؛ ألنه قال يف احلديث: أخلقني ختلقت بهما أم جبلين اهلل عليهما؟ قال: )بل جبلك اهلل األخالق منها ما هو جبيل .2
 .عليهما(

 .احلض ىلع اتلثبت يف األمور وانلظر يف العواقب .3

 .احللم واألناة من صفات العقالء .4

 املراجع:املصادر و

فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد 
 اَلنهاج. 2002 – 1423رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار العاصمة, ط

 .1392اعم  2انلووي, انلارش: دار إحياء الرتاث العريب, ط رشف بن حيىي ادلين حميي زكريا أبو: تأيلف, احلجاج بن مسلم صحيح رشح
   (5800) الرقم املوحد:

  إن فيك خصلتني حيبهما اهلل: احللم واألناة
Sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat 
yang disukai Allah, yaitu tabah dan hati-

hati. 

 :احلديث .1604
قال رسول  - عنهماريض اهلل-عن عبد اهلل بن عباس 

إن فيك »اهلل صىل اهلل عليه وسلم ألشج عبد القيس: 
 «خصلتني حيبهما اهلل: احللم واألناة

** 

1604. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma-, dia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda kepada Asyaj Abdul Qais, "Sesungguhnya 

dalam dirimu ada dua sifat yang disukai Allah, yaitu 

tabah dan hati-hati". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال انليب صىل اهلل عليه وسلم لألشج من بين عبد 
قيس إن فيك خلصلتني أي صفتني حيبهما اهلل 

لسبب أن ورسوهل، وهما احللم وعدم الترسع، وا
األشج تأىن حىت نظر يف مصاحله ولم يعجل يف القدوم 
مع قومه واحللم وذلك يف خماطبته للنيب صىل اهلل 
عليه وسلم فالكمه اكن دااًل ىلع صحة عقله وجودة 

 .نظره للعواقب

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada 

Asyaj dari Bai Qais, Sesungguhnya dalam dirimu ada 

hal, artinya dua sifat yang disukai Allah, kedua sifat itu 

adalah tabah dan tidak tergesa-gesa. Penyebabnya 

adalah karena Asyaj sangat berhati-hati sehingga dia 

melihat kemaslahatannya, dan tidak terburu-buru 

datang bersama dengan kaummnya. Dan sifat santun 

ketika berbicara kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Perkataannya menunjukkan kecerdasan 

akalnya dan ketajaman pandangannya terhadap efek 

yang akan timbul. 
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إن لربك عليك حقا، وإن نلفسك عليك حقا، 
  وألهلك عليك حقا، فأعط لك ذي حق حقه

Sesungguhnya engkau memiliki kewajiban 
kepada Tuhanmu, sesungguhnya engkau 
juga memiliki kewajiban kepada dirimu, 

dan engkau pun memiliki kewajiban 
terhadap keluargamu. Maka tunaikanlah 
kewajiban itu kepada setiap yang berhak 

menerimanya 

 :احلديث .1605
 -ريض اهلل عنه-عن أيب جحيفة وهب بن عبد اهلل 

بني سلمان  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: آىخ انليب 
م ادلرداء وأيب ادلرداء، فزار سلمان أبا ادلرداء فرأى أ

لًَة، فقال: ما شأنُِك؟ قالت: أخوك أبو ادلرداء  ُمتَبَذِّ
ليس هل حاجة يف ادلنيا، فجاء أبو ادلرداء فصنع هل 
طعاما، فقال هل: لك فإِن صائم، قال: ما أنا بآلك حىت 
تأكل فأكل، فلما اكن الليل ذهب أبو ادلرداء يقوم 

لما اكن فقال هل: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال هل: نم. ف
من آخر الليل قال سلمان: قم اآلن، فصليا مجيعا 
فقال هل سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن نلفسك 
عليك حقا، وألهلك عليك حقا، فأعِط لك ذي حق 

فذكر ذلك هل  -صىل اهلل عليه وسلم-حقه، فأىت انليب 
 .«صدق سلمان»: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

** 

1605. Hadis: 

Dari Abu Juḥaifah Wahb bin Abdillah raḍiyallāhu 'anhu 

secara marfū', Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

mempersaudarakan antara Salman dan Abu Ad-

Darda’. Maka Salman pun datang mengunjungi Abu 

Ad-Darda’, ia melihat Ummu Ad-Darda’ dalam keadaan 

kusut. Ia pun bertanya: “Ada apa denganmu?” (Ummu 

Ad-Darda’) menjawab: “Saudaramu, Abu Ad-Darda’, 

sama sekali tidak berminat lagi dengan dunia.” 

Kemudian Abu Ad-Darda’ datang, lalu membuatkan 

makanan untuknya. Lalu ia berkata: “Makanlah, karena 

sesungguhnya aku sedang berpuasa.” (Salman) 

berkata: “Aku tidak makan hingga engkau juga makan.” 

Maka ia pun memakannya. Lalu ketika malam datang, 

Abu Ad-Darda’ pun berdiri (mengerjakan salat). 

(Salman) berkata padanya: “Tidurlah!” (Abu Ad-Darda’) 

pun tidur. Lalu ia kembali berdiri (mengerjakan salat), 

namun (Salman) berkata padanya: “Tidurlah!” Hingga 

ketika akhir malam datang, Salman berkata: 

“Sekarang, bangunlah (untuk salat).” Keduanya pun 

mengerjakan salat bersama, lalu Salman berkata 

padanya: “Sesungguhnya engkau memiliki kewajiban 

kepada Tuhanmu, sesungguhnya engkau juga memiliki 

kewajiban kepada dirimu, dan engkau pun memiliki 

kewajiban terhadap keluargamu. Maka tunaikanlah 

kewajiban itu kepada setiap yang berhak 

menerimanya.” Lalu (Abu Ad-Darda’) mendatangi Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, kemudian menyebutkan 

hal itu kepada beliau, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- berkata: “Benarlah Salman.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جعل انليب صىل اهلل عليه وسلم بني سلمان وأيب 
ة، فزار سلمان أبا ادلرداء فوجد ادلرداء عقد أخو

امرأته ليس عليها ثياب اَلرأة اَلزتوجة أي: ثياب 
ليست مجيلة فسأهلا عن ذلك فأجابته أن أخاه أبا 
ادلرداء معرض عن ادلنيا وعن األهل وعن األكل 
وعن لك يشء. فلما جاء أبو ادلرداء صنع لسلمان 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah menetapkan 

ikatan persaudaraan antara Salman dan Abu Ad-

Darda’. Lalu Salman datang mengunjungi Abu Ad-

Darda’, namun ia menemukan istrinya tidak 

mengenakan pakaian yang layaknya dikenakan oleh 

seorang wanita yang telah bersuami; maksudnya: 

mengenakan pakaian yang lusuh. Maka (Salman) pun 

menanyakan hal itu padanya, ia pun menjawab bahwa 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري راوي احلديث:

 .أبو جحيفة وهب بن عبد اهلل ريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اكنوا يتوارثون بهذا العقد، ثم نسخ وترك ذلك آىخ : أي: عقد بينهما عقد أخوة، حىت إنهم •

 .متبذلة : البسة ثياب ابلذلة ويه اَلهنة واَلراد تاركة لبس ثياب الزينة وغري مهتمة بنفسها •

 .ما شأنك : أي: َلاذا أنت ىلع هذه احلالة •

 .حاجة يف ادلنيا : أي: ومنها زينة اَلرأة لزوجها وهو ال يرغب بذلك •

 .ذي حق : أي: صاحب حق •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية اتلآيخ يف اهلل وزيارة اإلخوان واَلبيت عندهم .1

 .ثبوت حق اَلرأة ىلع الزوج يف حسن اَلعارشة ومن ذلك الوطء .2

 .مرشوعية تزين اَلرأة لزوجها .3

 .جواز الفطر من صوم اتلطوع .4

 .كراهية تكليف انلفس ما ال تطيق يف العبادة .5

 .إعطاء لك صاحب حق حقه وعدم تداخل احلقوق .6

 املراجع:املصادر و

سند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد اجلامع اَل
نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف,  1422فؤاد عبدابلايق, ط 

رشح رياض الصاحلني ال بن عثيمني, تأيلف: حممد بن صالح العثيمني, انلارش: مدار الوطن بإرشاف   1987 - 1407اعم  14لة, ط مؤسسة الرسا
 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي  1425اَلؤسسة, ط اعم 

   (5801) الرقم املوحد:

ه طعاماً وقدمه إيله واكن أبو ادلرداء صائماً فأمر
سلمان أن يفطر وذلك لعلمه أنه يصوم دائماً فأكل 
أبو ادلرداء ثم َلا أراد أبو ادلرداء قيام الليل أمره 
سلمان أن ينام إىل أن اكن آخر الليل قاما وصليا 
مجيعاً وأراد سلمان أن يبني أليب ادلرداء أن اإلنسان 
ال ينبيغ هل أن يكلف نفسه بالصيام والقيام وإنما 

 وجه حيصل به اخلري ويزول به اتلعب يصيل ويقوم ىلع
 .واَلشقة والعناء

saudaranya, Abu al-Darda’ telah berpaling dari dunia, 

keluarga, makanan dan dari segala hal. Tatkala Abu 

Ad-Darda’ datang, ia membuatkan makanan untuk 

Salman lalu menyuguhkannya. Namun saat itu, Abu al-

Darda’ sendiri sedang berpuasa. Maka Salman pun 

menyuruhnya untuk berbuka; hal itu karena ia tahu Abu 

Ad-Darda’ selalu berpuasa. Abu Ad-Darda’ pun makan. 

Lalu ketika Abu Ad-Darda’ hendak melakukan salat 

malam, Salman menyuruhnya untuk tidur. Hingga bila 

akhir malam tiba, keduanya bangun dan mengerjakan 

shalat bersama-sama. Salman bermaksud 

menjelaskan kepada Abu Ad-Darda’ bahwa seorang 

manusia tidak sepatutnya membebani dirinya dengan 

berpuasa dan salat malam, namun hendaknya ia salat 

dan bangun malam dengan cara yang dapat 

mendatangkan kebaikan dan menghilangkan 

keletihan, kepayahan serta kesulitan. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .مرت 1500اَليل . : ستة آالف ذراع، وهو بطول  •

 . اخليمة . : أصلها بيت مربع من بيوت األعراب •

 . جموفة . : مفرغة من داخلها، أي مثقوبة •

 . يمة َلزيد سعتها وكمال تباعد ما بني أهلهاال يرى بعضهم بعضا . : أي يف تلك اخل •

 :فوائد احلديث
 . بيان عظم خلق اهلل يف اجلنة حيث يتمتع اَلؤمن بمظاهر باهرة من انلعيم اَلقيم .1

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اَلغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رياض رشح اَلتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -

ديلل  1407عرش الرابعة:ط الرسالة، مؤسسة لطيف، أمني حممد الرشبيج، يلع مستو، ادلين حميي ابلغا، مصطىف /د اخلن، مصطىف /د تأيلف الصاحلني،

ؤلؤة واحدة إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من ل
جموفة طوهلا يف السماء ستون ميال، للمؤمن فيها 

أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم 
 بعضا

 

Sesungguhnya bagi seorang mukmin di 
surga sebuah kemah dari sebutir mutiara 

yang berongga, panjangnya di langit 60 
(enam puluh) mil. Bagi seorang mukmin di 
dalam kemah tersebut istri-istri, mukmin 

tersebut berkeliling menyinggahi 
(mengitari) mereka namun sebagian 

mereka tidak dapat melihat sebagian yang 
lain. 

 :احلديث .1606
إن للمؤمن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس 

فٍَة طُ  وهُلا يف السماء يف اجلنة خَلَيَْمٌة من لُْؤلَُؤةٍ واحدة جُمَوَّ
ْهلُوَن يطوف عليهم اَلؤمن 

َ
ستون ِمياًل. للمؤمن فيها أ

 «.فال يرى بعضهم بعضا

** 

1606. Hadis: 

Dari Abu Musa Radhiyallahu ‘Anhu secara marfu’: 

“Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga sebuah 

kemah dari sebutir mutiara yang berongga, panjangnya 

di langit 60 (enam puluh) mil. Bagi seorang mukmin di 

dalam kemah tersebut istri-istri, mukmin tersebut 

berkeliling menyinggahi (mengitari) mereka namun 

sebagian mereka tidak dapat melihat sebagian yang 

lain.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم  أن للمؤمن يف اجلنة 
خيمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا يف السماء ستون 
ميال وأن هل فيها أهلني ال يرى بعضهم بعضا وذلك 

 .واهلل أعلم لسعتها وحسن غرفها وسرتها

** 

Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyebutkan bahwa 

bagi seorang mukmin di dalam surga sebuah kemah 

yang terbuat dari sebutir mutiara yang berongga, 

panjangnya di langit enam puluh mil, dan baginya di 

dalam kemah itu istri-istri yang mana sebagian mereka 

tidak dapat melihat sebagian lainnya. Hal itu –wallahu 

a’lam- karena luasnya kemah tersebut, bagus/indah 

kamarnya (tata ruangnya -edit) dan adanya tirai 

penutupnya. 
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 الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن
 اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. كنوز رياض

 .ه1430-1الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
   (8349) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

43 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهما. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رثثارون : مجع الرثثار: وهو كثري الالكمال •

إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملساً يوم 
القيامة أحاسنكم أخالقاً، وإن أبغضكم إيل 

وأبعدكم مين يوم القيامة الرثثارون 
 واملتشدقون واملتفيهقون

 

Sesungguhnya di antara orang yang paling 
aku cintai dan paling dekat duduknya 

denganku pada hari kiamat adalah orang 
yang paling baik budi pekertinya di antara 

kalian. Sesungguhnya orang yang paling 
aku benci dan paling jauh tempat duduknya 
dariku pada hari kiamat adalah orang yang 
banyak bicara, banyak gaya dalam bicara, 

dan bermulut besar. 

 :احلديث .1607
إن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبداهلل 

من أحبكم إيل وأقربكم مين جملساً يوم القيامة 
أحاسنكم أخالقاً، وإن أبغضكم إيل وأبعدكم 

« مين يوم القيامة الرثثارون واَلتشدقون واَلتفيهقون
، «الرثثارون واَلتشدقون»ا قالوا: يا رسول اهلل قد علمن

 «.اَلتكربون»فما اَلتفيهقون؟ قال: 

** 

1607. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Sesungguhnya di antara 

orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya 

denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling 

baik budi pekertinya di antara kalian. Sesungguhnya 

orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat 

duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang yang 

banyak bicara dan bergaya dalam bicara. Para sahabat 

bertanya, "Wahai Rasulullah, kami sudah tahu orang 

yang banyak bicara dan bergaya dalam bicara, lantas 

apakah yang dimaksud dengan bermulut besar?" 

Beliau menjawab, "Yaitu orang-orang yang sombong". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ن من( للتبعيض, قوهل صىل اهلل عليه وسلم: )إ
أحبكم وأقربكم جملساً يوم القيامة أحسنكم 
خلقاً مع اخلالق واَلخلوق, و)إن من( للتبعيض أيضاً, 
أبغضكم أي: أكرهكم وأبعدكم مين مزناًل يوم 
القيامة كثري الالكم تكلفاً, واَلتشدق اَلتطاول ىلع 
انلاس بكالمه تفاصحاً وتعظيماً, واَلتكرب بكالمه 

 .لة ىلع غريهومظهراً للفضي

** 

Sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

"(Sesungguhnya di antara) untuk menunjukkan 

sebagian. Orang yang paling dicintai dan paling dekat 

tempat duduknya di antara kalian pada hari kiamat 

adalah mereka yang paling baik akhlaknya terhadap 

khaliq dan makhluk. Dan (sesungguhnya di antara) 

juga untuk menunjukkan sebagian. Orang yang paling 

dibenci di antara kalian, yaitu orang yang paling tidak 

disukai dan paling jauh tempatnya dariku pada hari 

kiamat adalah orang yang banyak bicara dengan 

memaksakan diri. Al-Mutasyaddiq adalah orang yang 

panjang lidah mengomentari manusia dengan 

perkataannya; membagus-baguskan ucapannya dan 

menyanjung diri. Juga menyombongkan diri dengan 

perkataannya dan memperlihatkan bahwa dirinya lebih 

hebat dari orang lain. 
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 .اَلتشدقون : أي: اَلتشدق: وهو اَلتطاول ىلع انلاس بكالمه، ويتلكم تفاصحاً وتعظيماً لالكمه •

راً للفضيلة ظهااَلتفيهقون : أي: اَلتفيهق: أصله من الَفْهِق وهو االمتالء، وهو اَّلي يمأل فمه بالالكم ويتوسع فيه، ويغرب به تكرباً وارتفااعً، وإ •
 .ىلع غريه

 :فوائد احلديث
 حسن اخللق من أسباب حمبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم والقرب منه يوم القيامة .1

 .اتلحذير من التشدق بالالكم بإظهار ادلاعوى واتلفاخر واتلفيهق يف الالكم إلظهار ابلالغة والفصاحة فإنها خصال اَلتكربين اَلرائني .2

 .أىلع درجات اجلنة َلن حسن خلقه ألنه يشتمل ىلع مجيع خصال الرب .3

 املراجع:املصادر و

م. رياض 1998اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(, تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي, اَلحقق: بشار عواد معروف, انلارش: دار الغرب اإلساليم, اعم 
 4وىس هادي, انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر, طالصاحلني, تأيلف: أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق, حتقيق: عصام م

. بهجة 1415اعم  1. السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها, تأيلف: أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاِن, انلارش: مكتبة اَلعارف, ط1428
اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف: حممد يلع بن حممد بن  انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن

 .1425اعم  4عالن, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة, ط
   (5802) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فاحشاً : صاحب الفحش ويه القبائح •

 .متفحشاً : اَّلي يتلكف الفحش ويتعمده •

 :فوائد احلديث
 .ينبيغ ىلع اَلؤمن أن يبتعد عن الالكم اليسء والفعل القبيح .1

 .ح والقول الطيبحتمل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف خلقه فلم يصدر عنه إال العمل الصال .2

 .حسن اخللق ميدان للتنافس بني اَلؤمنني فمن سبق فيه اكن من خيار اَلؤمنني وأكملهم إيماناُ  .3

 املراجع:املصادر و

مد اجلامع اَلسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حم
َلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث . ا1422فؤاد عبدابلايق, ط 

ار العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تطرز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, د
 .2002 – 1423العاصمة, ط

   (5803) الرقم املوحد:

 Sesungguhnya orang yang terbaik di antara  إن من خياركم أحسنكم أخالقا
kalian adalah yang terbaik akhlaknya 

 :احلديث .1608
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

مرفواعً:  قال: لم يكن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
إن من »وسلم فاحشاً وال متفحشاً، واكن يقول: 

 .«خياركم أحسنكم أخالقا

** 

1608. Hadis: 

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Āsh -raḍiyallāhu -

anhumâ-, secara marfū'-, ia berkata: “Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bukanlah orang yang keji 

dan suka berbuat keji. Beliau pernah bersabda: 

‘Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah 

yang terbaik akhlaknya.’” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لم يكن انليب صىل اهلل عليه وسلم صاحب قول 
فاحش وال فعل يسء وال متعمداً َّللك متلكفاً هل بل 
اكن ذا خلق عظيم, وأخرب أن أفضل اَلؤمنني 
أحسنهم خلقاً ألن حسن اخللق يدعو إىل اَلحاسن 

 .وترك اَلساوئ

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bukanlah orang yang 

perkataannya keji dan perbuatannya buruk, bukan pula 

orang yang sengaja dan memaksa diri melakukan hal 

itu. Namun beliau adalah orang yang memiliki akhlak 

yang agung. Beliau menyampaikan bahwa mukmin 

terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya, 

karena akhlak yang baik akan mengajak pada kebaikan 

dan meninggalkan keburukan. 
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إن هذا اْخرَتََط يلعر َسييِف وأنا نائم فاستيقظت 
؟ قلت:  وهو يف يده َصلًتا، قال: من َيْمَنُعَك ميِنِّ

 -ثالثا-اهلل 
 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ia 
berperang bersama Nabi –ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- ke arah Nejd. Ketika Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pulang, ia 
pulang bersama mereka. Ketika tiba tengah 
hari mereka telah berada di sebuah lembah 
yang banyak pohon berdurinya. Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu turun 
(dari tunggangannya), dan orang-orangpun 

berpencar mencari naungan pohon. 
Adapun Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, maka beliau singgah beristirahat 
di bawah pohon Samurah (salah satu jenis 
pohon berduri). Beliau menggantungkan 
pedang di pohon ini dan kami pun tidur 
sesaat. Tiba-tiba Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- memanggil kami, dan 
ternyata di depannya ada seorang arab 
badui. Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
orang ini menghunus pedangku untuk 
mencelakaiku saat aku tidur, lalu aku 

bangun sedang pedang terhunus di 
tangannya. Ia berkata, “Siapa yang bisa 
melindungimu dariku?” Aku menjawab, 

“Allah”. -Ini terjadi tiga kali-. Beliau tidak 
menghukum orang tersebut, dan beliau 

duduk.” (Muttafaq 'Alaih). Dalam riwayat 
lain, Jabir menuturkan, “Kami bersama 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dalam perang Żātu ar-Riqā’. Kami 
mendatangi sebuah pohon rindang yang 
kami tinggalkan untuk tempat istirahat 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
Lalu seorang laki-laki dari kaum musyrik 

datang, sementara pedang Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tergantung di 
pohon itu. Orang itu menghunusnya, lalu 
berkata, “Engkau takut padaku?” Beliau 

menjawab, “Tidak.” Ia berkata, “Siapa yang 
bisa melindungimu dariku?” Beliau 

menjawab, “Allah.” Dalam riwayat Abu 
Bakar al-Ismā'īlī dalam kitab Ṣaḥiḥ-nya 
disebutkan, “Orang itu berkata, “Siapa 

yang bisa melindungimu dariku?” Beliau 
menjawab, “Allah.” Ia menuturkan, “Maka 

pedang itu jatuh dari tangannya, lalu 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengambilnya dan berkata, “Siapa yang 
bisa melindungimu dariku?” Orang itu 

berkata, “Jadilah sebaik-baik orang yang 
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membalas?” Beliau bersabda, “Engkau 
bersedia bersaksi bahwa tidak ada Ilah 
yang berhak disembah selain Allah dan 
bahwa aku utusan Allah?” Ia menjawab, 

“Tidak, tapi aku berjanji tidak 
memerangimu dan tidak bekerjasama 

dengan orang-orang yang memerangimu.“ 
Lalu beliau melepaskannya. Lantas orang 

itu mendatangi kawan-kawannya dan 
berkata, “Aku datang pada kalian dari sisi 

sebaik-baik manusia.” Ucapannya, “Qafala” 
artinya pulang, “al-'Uḍāh” adalah pohon 

berduri, “as-Samurah” -dengan huruf Sin 
berharakat fatḥah dan Mim berharakat 
ḍammah- adalah pohon jenis akasia dan 
termasuk pohon berduri yang berbatang 

besar, “ikhtaraṭa as-saifa” artinya 
menghunus pedang dengan tetap dipegang, 

“ṣaltan “ artinya terhunus, dengan huruf 
ṣad berharakat fatḥah dan bisa pula 

berharakat ḍammah (ṣultan). 

 :احلديث .1609
صىل -: أنه غزا مع انليب -ريض اهلل عنه-عن جابر 

صىل -قِبَل ََنْد، فلما قَفل رسول اهلل  -اهلل عليه وسلم
قفل معهم، فأدركتهم الَقائِلَُة يف َواٍد  -اهلل عليه وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-كثري الِعَضاه، فزنل رسول اهلل 
-وتفرق انلاس يَْستَِظلُّوَن بالشجر، ونَزل رسول اهلل 

حتت َسُمَرة فعلق بها سيفه  -صىل اهلل عليه وسلم
 -صىل اهلل عليه وسلم-َونِْمنَا نومًة، فإذا رسول اهلل 

إن هذا اْخرَتََط يلعَّ »يْدعونا وإذا عنده أعرايب، فقال: 
و يف يده َصلتًا، قال: من َسييِف وأنا نائم فاستيقظت وه

؟ قلت: اهلل  ولم يُعاقِبُْه وجلس، « -ثالثا-َيْمنَُعَك ِمينِّ
متفق عليه.  ويف رواية قال جابر: كنَّا مع رسول اهلل 

تَيَْنا ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
قَاِع، فإذا أ بَذاِت الرِّ

صىل اهلل عليه -شجرة َظِليلٍَة تََرْكنَاَها لرسول اهلل 
-اء رُجل من اَلرشكني وسيف رسول اهلل فج -وسلم

مَعلٌَّق بالشجرة فَاْخرَتَطُه،  -صىل اهلل عليه وسلم
، فقال: َيْمنَُعَك ِمينِّ ؟ قال: «ال»فقال: خَتَاُفيِن؟ قال: 

، «صحيحه»ويف رواية أيب بكر اإلسماعييل يف «.  اهلل»
؟ قال:  ، قال: فسقط «اهلل»قال: من َيْمنَُعَك ِمينِّ

صىل اهلل عليه  -يَدهِ، فأخذ رسول اهلل  السيف ِمن

** 

1609. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ia berperang 

bersama Nabi –ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ke arah 

Nejd. Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pulang, ia pulang bersama mereka. Ketika tiba tengah 

hari mereka telah berada di sebuah lembah yang 

banyak pohon berdurinya. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- lalu turun (dari tunggangannya), dan orang-

orangpun berpencar mencari naungan pohon. Adapun 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka beliau 

singgah beristirahat di bawah pohon Samurah (salah 

satu jenis pohon berduri). Beliau menggantungkan 

pedang di pohon ini dan kami pun tidur sesaat. Tiba-

tiba Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memanggil 

kami, dan ternyata di depannya ada seorang arab 

badui. Beliau bersabda, “Sesungguhnya orang ini 

menghunus pedangku untuk mencelakaiku saat aku 

tidur, lalu aku bangun sedang pedang terhunus di 

tangannya. Ia berkata, “Siapa yang bisa melindungimu 

dariku?” Aku menjawab, “Allah”. -Ini terjadi tiga kali-. 

Beliau tidak menghukum orang tersebut, dan beliau 

duduk.” (Muttafaq 'Alaih). Dalam riwayat lain, Jabir 

menuturkan, “Kami bersama Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dalam perang Żātu ar-Riqā’. Kami 

mendatangi sebuah pohon rindang yang kami 

tinggalkan untuk tempat istirahat Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Lalu seorang laki-laki dari kaum 

musyrik datang, sementara pedang Rasulullah -



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

48 
 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

، فقال: «من َيْمنَُعَك ِمينِّ ؟» السيف، فقال:  -وسلم 
ِنِّ »ُكْن َخرَي آِخٍذ، فقال: 

َ
تَشهد أن ال هلإ إال اهلل َوأ

قَاتِلََك، « رسول اهلل؟
ُ
اَعِهُدَك أن ال أ

ُ
قال: ال، ولكين أ

ُه، فأىت وال أُكون مع قوم ُيَقاتِلُونََك، فََخىلَّ َسبيلَ 
 أصحابه، فقال: جئتُُكْم من عنِد خري انلاِس.

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tergantung di pohon itu. 

Orang itu menghunusnya, lalu berkata, “Engkau takut 

padaku?” Beliau menjawab, “Tidak.” Ia berkata, “Siapa 

yang bisa melindungimu dariku?” Beliau menjawab, 

“Allah.” Dalam riwayat Abu Bakar al-Ismā'īlī dalam kitab 

Ṣaḥiḥ-nya disebutkan, “Orang itu berkata, “Siapa yang 

bisa melindungimu dariku?” Beliau menjawab, “Allah.” 

Ia menuturkan, “Maka pedang itu jatuh dari tangannya, 

lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengambilnya dan berkata, “Siapa yang bisa 

melindungimu dariku?” Orang itu berkata, “Jadilah 

sebaik-baik orang yang membalas?” Beliau bersabda, 

“Engkau bersedia bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang 

berhak disembah selain Allah dan bahwa aku utusan 

Allah?” Ia menjawab, “Tidak, tapi aku berjanji tidak 

memerangimu dan tidak bekerjasama dengan orang-

orang yang memerangimu.“ Lalu beliau 

melepaskannya. Lantas orang itu mendatangi kawan-

kawannya dan berkata, “Aku datang pada kalian dari 

sisi sebaik-baik manusia”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -يف هذا احلديث: خيرب جابر بن عبد اهلل 
 -صىل اهلل عليه وسلم- أنه غزا مع انليب -عنهما

واكنت هذه الغزوة معروفة عند أهل السري بعزوة 
ذات الرقاع، ويف أثناء رجوعهم من غزوتهم نزل انليب 

يف وقت الظهرية يف موضع  -ـصىل اهلل عليه  وسلم
-تكرث فيه أشجار الشوك، وتفرق انلاس عن انليب 

يبحثون عن أماكن   -صىل اهلل عليه وسلم
عليه الصالة -حر الشمس، ونزل  يستظلون بها من

حتت شجرة ظليلة يقال هلا: السمرة، فعلَّق  -والسالم
بها سيفه، ثم نام ونام انلاس، ثم تسلل إيلهم أعرايب، 

يف هذه  -صىل اهلل عليه وسلم-ممن قاتلهم انليب 
الغزوة ولم يشعروا به، فأخذ سيف انليب ـصىل اهلل 

عليه -عليه وسلمـ ىلع وجه اخلفية، فاستيقظ 
ثم قال: ) إن هذا اخرتط يلع  سييف  -الصالة والسالم

وأنا نائم، فاستيقظت، فأخذ األعرايب السيف وصار 
، وهو -يتقوى به ىلع انليب ـصىل اهلل عليه وسلم

يقول: "من يمنعك مين إذا أردت قتلك؟ فرد عليه 
"اهلل"، فكررها ثالث  -انليب ـصىل اهلل عليه وسلم

** 

Dalam hadis ini, Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengabarkan bahwa ia berperang bersama Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Di kalangan ahli sirah, 

peperangan ini dikenal dengan perang Ẓātu ar-Riqā'. Di 

tengah kepulangan mereka dari perang ini, tepat pada 

pertengahan hari, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berhenti di satu tempat yang banyak pohon berdurinya. 

Orang-orangpun berpencar meninggalkan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk mencari tempat 

bernaung dari terik matahari, sedangkan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- istirahat di bawah sebatang 

pohon yang rindang bernama Samurah. Beliau 

menggantungkan pedang di pohon tersebut, kemudian 

beliau dan para sahabatnya tidur. Selanjutnya salah 

seorang arab badui yang diperangi oleh Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam perang ini 

menyelinap masuk di tengah mereka tanpa mereka 

sadari. Orang itu mengambil pedang Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dengan sembunyi-sembunyi. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu terbangun. Beliau 

menceritakan, “Orang ini menghunus pedangku untuk 

mencelakaiku saat aku tidur, lalu aku bangun.” Orang 

arab badui itu mengambil pedang dan 

menggunakannya sebagai senjata untuk membunuh 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ia mengatakan, 

“Siapa yang bisa melindungimu dariku bila aku ingin 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -جابر بن عبد اهلل ـريض اهلل عنهما اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .، واَلراد به هنا: ما دون احلجازََنْد : انلَّجد يف اللغة: ما ارتفع من األرض •

 .َقَفل : رجع من سفره •

 .الَقائِلَة : وقت القيلولة، ويه: انلوم يف الظهرية •

 .الِعَضاه : الشجر اَّلي هل شوك •

لْح، ويه الِعظام من شجر الِعَضاه • ُمَرة : الشجرة من الطَّ  .السَّ

 .اْخرَتَط : َسل ه، وهو يف يده •

 .َغْمده أو ِجَرابه برفق َصلتًا : َمْسلُواًل ُمنزتاع من •

قاَع : ُسميت بذلك: لَعصب اَلسلمني أرُجلَهم باخِلَرق •  .ذات الرِّ

ل •  .َظِليلٍَة : كثرية الظِّ

 .ُكْن َخرَي آِخٍذ : بأن تَعفو وتصفح وتقابل السيئة باحلسنة •

-هلل تعاىل سيحمينا منك، فقاهلا مرات، واَلعىن: أن ا
، وهو الواثق باهلل، اَلتولك -عليه الصالة والسالم

عليه، اَلتيقن لوعده، فسقط السيف من يد الاكفر، 
-، فقال هل -فأخذه رسول اهلل ـصىل اهلل عليه وسلم

: "من يمنعك مين؟" أي: إذا -عليه الصالة والسالم
آخذ (،  أردت قتلك، فرد الاكفر بقوهل: ) كْن خري

واَلراد به العفو والصفح ومقابل السيئة باحلسنة. 
صىل اهلل عليه وسلمـ : )تشهد أن ال -فقال هل انليب 

هلإ إال اهلل وأِن رسول اهلل( فقال: ال، لكنه اعهد انليب 
بعدم مقاتلته وال يكون مع  -صىل اهلل عليه وسلم-

سبيله،  -عليه الصالة والسالم-قوم يقاتلونه، فخىل 
د هذا الرجل إىل أصحابه، فقال: )جئتكم من فعا

عند خري انلاس(، واألمر ىلع ما قاهل هذا الاكفر، فإن 
أفضل انلاس خلقا،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

ويكيف ذلك تزكية اهلل هل بقوهل: )وإنك لعىل خلق 
 .(عظيم

membunuhmu?” Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjawab, “Allah.” Ia mengulangi perkataan ini tiga kali 

(dan selalu mendapat jawaban sama). Maksudnya, 

Allah akan melindungi kami dari kejahatanmu. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengucapkan jawaban ini 

dengan penuh kepercayaan pada Allah, berserah diri 

pada-Nya dan yakin pada janji-Nya. Lantas pedang itu 

terjatuh dari tangan orang kafir itu, lalu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memungutnya, dan balik 

berkata padanya, “Siapa yang melindungimu dariku 

(apabila aku ingin membunuhmu)?”. Orang kafir itu 

menjawab, “Jadilah pembalas yang paling baik.” 

Maksudnya adalah jadilah orang yang memaafkan, 

mengampuni dan membalas keburukan dengan 

kebaikan. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata 

padanya, “Engkau bersedia bersaksi bahwa tidak ada 

Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku 

utusan Allah?” Orang itu menjawab, “Tidak.” Akan 

tetapi ia berjanji pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

untuk tidak lagi memerangi beliau dan tidak bergabung 

dengan orang-orang yang memerangi beliau. Lantas 

Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- melepaskannya. 

Orang itu kembali pada sahabat-sahabatnya, lalu 

berkata, “Aku datang pada kalian dari hadapan sebaik-

baik manusia.” Faktanya memang seperti yang 

diucapkan orang kafir ini sebab Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- adalah manusia paling baik akhlaknya. Hal 

ini cukup dibuktikan oleh rekomendasi Allah untuk 

beliau dalam firman-Nya, “Dan sesungguhnya kamu 

benar-benar berbudi pekerti yang agung.”(QS. Al-

Qalam: 4) 
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 .َخىلَّ سبيله : َمنَّ عليه وأطلقه •

ة يتت • ْعَراب : من الَعَرب ساكن ابلَاِديَة َخاصَّ
َ
ْعَرايِب األ

َ
 .بعون أماكن الَغيْث ومنابت الإلك الَواِحد أ

 :فوائد احلديث
 .وثبات قلبه أمام اَلخاطر، وثقته باهلل تعاىل وصدق تولكه عليه وحسن االتلجاء إيله -صىل اهلل عليه وسلم-شجاعة انليب  .1

 .أثر اتلولك ىلع اهلل تعاىل يف اخلالص من الشدائد .2

 .وعدم انتقامه نلفسه، وُبْعِد نظره يف األمور، وحسن معاجلته للنفوس جللبها إىل احلق عفو انليب ـصىل اهلل عليه وسلمـ وكرم ُخلُقه، .3

 .اخلروج للجهاد يف سبيل اهلل تعاىل؛ امتثاال ألمر اهلل تعاىل .4

 .جواز تفرق العسكر يف الزنول وعند انلوم ما لم خيافوا من أمر .5

 .تضييعه من اَلنكر واخلطأحراسة اإلمام يف القائلة والليل من الواجب ىلع انلاس، وأن  .6

 .حسن اتلولك ىلع اهلل تعاىل .7

 .-محاية اهلل تعاىل نلبيه ـصىل اهلل عليه وسلم .8

 .جواز إخبار األصحاب بما حيدث معه، وأن ذلك ال يُعدُّ من الرياء .9

 .جواز تعليق السالح إذا ائتمن عليه -10 .10

 . وسلم رسعة استجابة الصحابة ريض اهلل عنهم للرسول صىل اهلل عليه -11 .11

 . مشاركة األمري والقائد اجلند يف القتال -12 .12

 . اإلشارة إىل استحباب تثليث لفظ اجلاللة حالة االستغاثة واالستعانة -13 .13

 . استحباب انلوم يف وسط انلهار، للراحة -14 .14

 .فقد خرجوا يف ِخَفاف ال بديل هلم عنها -ريض اهلل عنهم-فقر الصحابة  -15 .15

 .إيثار الصحابة انليب صىل اهلل عليه وسلم، بالشجرة الظليلة -16 .16

 حب انليب صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه للجهاد -17 .17

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
 الصاحلني؛ رياض رشح انلاظرين بهجة -  تاريخ بدون–بريوت -ياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريبالفاحلني لطرق ر

-الرسالة مؤسسة وغريه، اخِلن مصطىف. د تأيلف الصاحلني؛ رياض رشح اَلتقني نزهة - ه1418األوىل الطبعة -اجلوزي ابن دار اهلاليل، سليم تأيلف
 زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407رابعة عرش، ال الطبعة بريوت،
-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص،

ه رشح صحيح ابلخارى البن 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1417ة األوىل، الطبع الرياض،
 م2003 - ـه1423السعودية، الرياض الطبعة: اثلانية،  -ه(حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد 449بطال )اَلتوىف: 

   (6967) الرقم املوحد:
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كنا يوم اخلندق حنفر فعرضت كدية شديدة، إنا 
فجاؤوا إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فقالوا: 

 «أنا نازل»هذه كدية عرضت يف اخلندق. فقال: 
 

Pada saat perang Khandaq, kami menggali 
parit tetapi terbentur tanah yang keras. 

Lantas para sahabat datang kepada Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, 
"Tanah ini keras sehingga menghalangi 

kami membuat parit." Lantas beliau 
bersabda, "Aku yang turun". 

 :احلديث .1610
عن جابر ريض اهلل عنه قال: إنا كنا يوم اخلندق حنفر 
فَعَرَضْت ُكْديٌَة شديدة، فجاؤوا إىل انليب صىل اهلل 

ُكْديٌَة َعَرَضْت يف اخلندق. عليه وسلم فقالوا: هذه 
ثم قام، وبطنه َمْعصوٌب حبََجٍر، وبلثنا « أنا نازل»فقال: 

ثالثة أيام ال نذوق ذواًقا، فأخذ انليب صىل اهلل عليه 
ْهيََم، 

َ
ْهيََل أو أ

َ
وسلم الِمْعَوَل، فرضب فعاد َكِثيبًا أ

فقلت: يا رسول اهلل ائَْذْن يل إىل ابليت، فقلت 
بانليب صىل اهلل عليه وسلم شيئا ما يف المرأيت: رأيُت 

ذلك صرٌب فعندك يشء؟ فقالت: عندي َشِعرٌي وَعنَاٌق، 
فذحبت الَعنَاَق وَطَحنَِت الشعرُي حىت جعلنا اللحَم يف 
َمِة، ثم ِجئُْت انليب صىل اهلل عليه وسلم والَعِجنُي  الرُبْ
ثَايِف قد اكدت َتنِْضجُ 

َ
َمُة بني األ ، والرُبْ ، قد انَْكرَسَ

فقلت: ُطَعيٌْم يل فقم أنت يا رسول اهلل ورجل أو 
كثرٌي »؟ فذكرت هل، فقال: «كم هو»رجالن، قال: 

َمَة، وال اخلزب من اتلَّنُّوِر حىت  طيٌب قل هلا ال تزَْنِِع الرُبْ
، فقام اَلهاجرون واألنصار، «قوموا»فقال: « آيت

فدخلت عليها فقلت: َوحْيَك قد جاء انليب صىل اهلل 
وسلم واَلهاجرون واألنصار ومن معهم! قالت: عليه 

« ادخلوا وال تََضاَغُطوا»هل سألك؟ قلت: نعم، قال: 
ُر  فجعل يكرس اخلزب، وجيعل عليه اللحم، وخُيَمِّ
َمَة واتلَّنُّوَر إذا أخذ منه، ويقرب إىل أصحابه ثم  الرُبْ
يزَْنُِع، فلم يزل يكرس وَيْغرُِف حىت َشِبُعوا، وبيق 

ْهِدي، فإن انلاس أصابتهم »منه، فقال: 
َ
لُُكِ هذا وأ

ويف رواية قال جابر: َلا حفر اخلَنَْدَق رأيت «. جَمَاَعةٌ 
ُت إىل 

ْ
بانليب صىل اهلل عليه وسلم ََخًَصا، فانَْكَفأ

امرأيت، فقلت: هل عندك يشء؟ فإِن رأيت برسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم ََخًَصا شديدا، فأخرجت إيل 

من شعري، ونلا بهيمة َداِجٌن فذحبتها،  ِجَرابًا فيه صاع
ْعتَُها يف  وطحنت الشعري، ففرغت إىل فرايغ، وَقطَّ

** 

1610. Hadis: 

Dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Pada saat 

perang Khandaq, kami menggali parit tetapi terbentur 

tanah yang keras. Lantas para sahabat datang kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Tanah 

ini keras sehingga menghalangi kami membuat parit." 

Lantas beliau bersabda, "Aku yang turun." Lantas 

beliau berdiri sedangkan perutnya diikat batu. Sudah 

tiga hari kami tidak mengecap makanan. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengambil cangkul dan 

mengayunkannya maka hancurlah tanah yang keras itu 

menjadi lembut. Kemudian aku berkata, "Wahai 

Rasulullah, izinkanlah aku pulang ke rumah." Aku 

bertanya kepada istriku, "Aku lihat sesuatu pada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam - yang membuatku tidak 

sabar, apakah engkau mempunyai sesuatu?" Istrinya 

menjawab, "Aku mempunyai gandum dan seekor anak 

kambing." Selanjutnya anak kambing itu aku sembelih 

dan istriku menumbuk gandum lalu daging kambing 

tersebut kami letakkan di kuali. Setelah itu aku 

mendatangi Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

sedangkan adonan sudah retak (hampir matang) dan 

kuali (berisi daging) di atas batu hampir matang. Aku 

berkata, "Aku mempunyai sedikit makanan, silakan 

engkau, wahai Rasulullah bersama satu atau dua 

orang untuk datang." Beliau bertanya, "Berapa banyak 

makanan itu?" Lantas aku jelaskan kepada beliau. 

Beliau bersabda, "Cukup banyak. Baiklah, katakan 

kepada istrimu agar dia tidak mengangkat kuali dan 

tidak mengangkat roti dari tungku sampai aku datang." 

Beliau bersabda, "Berdirilah kalian!" Orang-orang 

Muhajirin dan Ansar pun berdiri. Aku menemui istriku 

lalu berkata, "Celakalah engkau! Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- sudah datang bersama kaum Muhajirin, 

Ansar, dan orang-orang yang bersama mereka!" 

Istrinya bertanya, "Apakah beliau bertanya 

kepadamu?" Aku jawab, "Ya." Beliau bersabda, 

"Masuklah dan jangan saling berdesak-desakan!" 

Lantas beliau membelah roti dan meletakan daging di 

atasnya serta menutupi kuali dan tungku saat 

mengambil darinya. Beliau mendekatkannya kepada 

para sahabatnya lalu menariknya. Beliau terus-
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ُْت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  بُْرَمِتَها، ثم َويلَّ
فقالت: ال تفضحين برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
ومن معه، فجئته فَساَرْرتُه، فقلت: يا رسول اهلل، 

وطحنت صااًع من شعري، فتعال أنت  ذحبنا بهيمة نلا،
ونفر معك، فصاح رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

يا أهل اخلندق: إن جابرا قد صنع ُسْؤًرا »فقال: 
ال »فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم: « فََحيََّهال بكم

ِِجء
َ
نَّ َعِجينَُكم حىت أ « تزنلن بُْرَمِتُكم وال خَتْزِبَ

عليه وسلم يقدم انلاس،  فجئت، وجاء انليب صىل اهلل
حىت جئت امرأيت، فقالت: بك وبك! فقلت: قد 
فعلت اَّلي قلت. فأخرجت عجينًا، فبََسَق فيه 
وَبارََك، ثم عمد إىل بُْرَمِتنَا فَبَصَق وَبارََك، ثم قال: 

اديع َخابَِزًة فلتَْخزِبْ معك، واقَْدِِح من بُْرَمِتُكم، »
ألكلوا حىت تركوه وهم ألف، فأقسم باهلل « وال تزنلوها

واحنرفوا، وإن بُْرَمتَنَا تَلِغطُّ كما يه، وإن َعِجينَنَا 
 يلُْخزَبُ كما هو.

menerus memecah roti dan mencelupkannya sampai 

para sahabat kenyang dan makanan masih tersisa." 

Beliau bersabda (kepada istri Jābir), "Santaplah 

makanan ini dan hadiahkan! Sesungguhnya orang-

orang menderita kelaparan." Dalam riwayat lain 

disebutkan bahwa Jābir berkata, "Saat menggali parit, 

aku melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sangat 

lapar lalu aku pulang ke istriku dan bertanya, "Apakah 

engkau memiliki sesuatu? Sesungguhnya aku melihat 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sangat lapar." Lantas 

istriku mengeluarkan kantong berisi satu sha' gandum 

dan kami mempunyai seekor kambing yang jinak. 

Selanjutnya aku menyembelih kambing itu dan ia 

menumbuk gandum. Ia selesai ketika aku telah selesai 

juga, dan saya memotong-motong kambing itu di kuali. 

Kemudian aku pun pergi menemui Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Istriku berkata, "Engkau 

jangan membuatku malu di hadapan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersama para sahabatnya." 

Aku pun mendatangi beliau dan berbisik kepadanya. 

Aku katakan, "Wahai Rasulullah, kami sudah 

menyembelih kambing kami dan aku sudah menumbuk 

satu ṣa' gandum. Kemarilah engkau dan beberapa 

orang bersamamu!" Tiba-tiba Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- berteriak, "Wahai pasukan Khandaq, 

sesungguhnya Jābir sudah membuat hidangan untuk 

kalian. Marilah kita ke sana!" Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Engkau jangan sekali-kali 

menurunkan kualimu dan memotong-motong rotimu 

sampai aku datang." Aku datang dan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- datang mendahului para sahabat. 

Aku mendatangi istriku. Ia berkata, "Ini gara-gara 

engkau! Ini gara-gara engkau!" Aku katakan, "Aku 

sudah melakukan apa yang engkau pesankan." Lantas 

aku keluarkan adonan roti lalu beliau meludah di 

dalamnya dan mendoakan keberkahan. Selanjutnya 

beliau menuju ke kuali kami lalu meludahinya dan 

mendoakan keberkahan. Selanjutnya beliau bersabda, 

"Panggillah tukang roti lalu suruh dia membuat roti 

bersama kamu, dan nyalakan kuali kalian serta jangan 

kalian turunkan." Padahal yang datang sebanyak 

seribu orang. Aku bersumpah demi Allah, ternyata 

mereka makan hingga mereka meninggalkannya 

(tersisa) dan pergi. Sementara itu kuali kami tetap 

penuh berisi seperti semula, dan adonan itu juga masih 

seperti sedia kala". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

أنهم اكنوا يوم اخلندق  -ريض اهلل عنه-حىك جابر 
حيفرون حول اَلدينة خندقا حيول بينهم وبني 

عرض األعداء، فظهرت قطعة شديدة صلبة يف 
-األرض، ال يعمل فيها الفأس، فشكوا لرسول اهلل 

-صعوبتها، فزنل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم
اخلندق وبطنه مربوط حبجر  -صىل اهلل عليه وسلم

من شدة اجلوع، فأخذ اَلعول وهو قطعة من حديد 
ينقر بها اجلبال فرضبه بها فانقلب احلجر وصار رماًل 

إىل بييت فقلت لزوِج هل ناعًما.  قال جابر: فذهبت 
-عندنا يشء من الطعام؟ وأخربها حبال رسول اهلل 

اليت اكن عليها من أثر اجلوع،  -صىل اهلل عليه وسلم
فأخرجت زوجه واعء من جدل فيه شعري، واكنت هلم 

قد ألفت  -ويه ودل اَلعز أول ما تضعه أمه-عناق 
ابليت، فذحبتها وطحنت الشعري وجعلت اللحم يف 

صىل -َّلي من احلجر، وذهب جابر إىل انليب القدر ا
فأخربه رساً بأنه قد صنع هل طعاماً  -اهلل عليه وسلم

يسرًيا ال يكيف لك من معه، وطلب منه أن يأتيه هو 
صىل اهلل عليه -وبعض أصحابه، فنادى رسول اهلل 

: يا أهل اخلندق إن جابراً صنع طعاماً فأرسعوا -وسلم
بيت جابر وطلب  إيله. ثم ذهب رسول اهلل إىل

العجني فبصق فيه، وكذلك بصق يف القدر، وداع 
صىل اهلل -بالربكة فيهما، وهذا من خصائصه وبركته 

، وطلب منهم أن يدعو من يساعد زوج -عليه وسلم
جابر يف صنع الطعام، وجاء القوم فأكلوا ثم انرصفوا 
والطعام باق ىلع ما هو عليه، القدر يغيل والعجني 

 .ينقص منه يشءخيزب كأنه لم 

** 

Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- bercerita bahwa para sahabat 

pada perang Khandaq menggali parit sekeliling 

Madinah untuk menghalangi antara mereka dengan 

musuh. Lantas muncul sebongkah tanah keras yang 

tidak dapat digali dengan kapak. Mereka pun 

mengadukan kesulitan tanah tersebut kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Selanjutnya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- turun ke parit 

dalam keadaan perutnya diikat dengan batu karena 

sangat lapar. Beliau mengambil cangkul, yaitu 

sepotong besi untuk melubangi gunung-gunung. Beliau 

memukul tanah keras itu dengan cangkul hingga 

terbelah dan menjadi pasir yang lembut." Jābir berkata, 

"Selanjutnya aku pergi ke rumahku lalu aku bertanya 

kepada istriku, "Apakah kita masih memiliki makanan?" 

Dia menceritakaan keadaan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- yang terlihat sangat lapar. Lantas 

istrinya mengeluarkan sebuah kantong kulit berisi 

gandum. Mereka juga mempunyai anak kambing 

betina -anak kambing pertama yang dilahirkan 

induknya- yang jinak berada di rumah lalu ia 

menyembelihnya kemudian menumbuk gandum dan 

meletakkan daging di atas periuk dari tanah. Setelah itu 

Jābir pergi menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dan memberitahukannya secara rahasia bahwa dirinya 

sudah membuat makanan sederhana untuk beliau 

yang tidak cukup bagi semua orang yang hadir 

bersama beliau. Dia menyilahkan Nabi dan beberapa 

orang sahabat untuk mendatanginya. Tiba-tiba Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berseru, "Wahai orang-

orang yang ada di parit, Jābir sudah membuat 

makanan! Segeralah pergi ke rumahnya." Setelah itu 

Rasulullah pergi ke rumah Jābir dan meminta adonan 

lalu beliau meludahinya. Demikian juga beliau meludah 

di dalam kuali, serta mendoakan keberkahan untuk 

keduanya. Ini termasuk kekhususan dan keberkahan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan beliau meminta 

para sahabat untuk membantu istri Jābir dalam 

membuat makanan. Kaum Muslimin datang lalu makan 

kemudian pergi dalam keadaan makanan tetap seperti 

sediakala; kuali mendidih dan adonan buat roti seakan-

akan tidak ada sesuatu pun yang kurang." 
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 :معاين املفردات
 .كدية : قطعة غليظة صلبة من األرض ال يعمل فيها الفأس •

 .معصوب حبجر : يربط ىلع بطنه حبجر من شدة اجلوع •

 .اَلعول : اَلسحاة •

 .كثيبا أهيل أو أهيم : أصله تل الرمل انلاعم •

 .عناق : األنىث من اَلعز •

 .األصل القدر اَلتخذ من احلجرالربمة : القدر مطلقاً ويف  •

 .األثايف : األحجار اليت يكون عليها القدر •

 .اتلنور : هو اَّلي خيزب فيه •

 .وال تضاغطوا : ال تزامحوا •

 .خيمر : يغطي •

 .َخصا : اخلمص اجلوع •

 .فانكفأت : انقلبت ورجعت •

 .جرابا : هو واعء من جدل •

 .بهيمة داجن : يه ودل اَلعز اليت ألفت ابليت •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-عري : إناء يكال به وهو أربعة أمداد من مد انليب صااع من ش •

 .سؤرا : الطعام اَّلي يدىع انلاس إيله •

 .فبسق : بصق ويقال: بزق •

 .عمد : قصد •

 .احنرفوا : انرصفوا •

 .اقدِح : اغريف •

 .تغط : يُسمع لغليانها صوت •

 .حيهال : تعالوا •

 .كفيهمبك وبك : أي: خاصمته وسبته ألن الطعام ال ي •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اتلعاون يف العمل اَّلي يعود بانلفع ىلع اَلسلمني .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-حب الصحابة  .2

 .أن يعم اخلري مجيع أصحابه، وهذا ينيم روح اجلماعة والوحدة -صىل اهلل عليه وسلم-حرص رسول اهلل  .3

 .ال ينبيغ للمقاتل أن يغادر ماكنه وموقعه إال بإذن من األمري .4

 .-صىل اهلل عليه وسلم-معجزة تكثري الطعام لرسول اهلل  .5

 .استحباب اهلدية وخباصة أيام احلاجة واَلجاعة .6

 املراجع:املصادر و

دار طوق انلجاة ترقيم حممد  اجلامع اَلسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص,
. اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث 1422فؤاد عبدابلايق, ط 

 ـه1428اسني الفحل، الطبعة: األوىل، ي ماهر: حتقيق بريوت، –العريب. رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. الاكشف عن حقائق السنن, تأيلف: رشف ادلين 2007 -

يب اللغة, تأيلف: حممد بن أمحد األزهري ه. تهذ1417اعم  1احلسني بن عبداهلل الطييب, حتقيق: عبداَلجيد هنداوي, انلارش: مكتبة مصطىف ابلاز, ط
م. مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح, تأيلف: يلع بن سلطان 2001اعم  1اهلروي, حتقيق: حممد عوض مرعب, انلارش: دار إحياء الرتاث العريب, ط

 .ه1422اعم  1حممد القاري, انلارش: دار الفكر, ط
   (5818) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .سالطيننا : حاكمنا وملوكنا •

 .فنقول هلم خبالف ما نتلكم إذا خرجنا من عندهم : نثين عليهم حبضورهم، ونذمهم بغيابهم •

 .كنا نعد هذا نفاقا : نفاقا يف العمل •

ول هلم خبالف ما إنا ندخل ىلع سالطيننا فنق
نتلكم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعد هذا 

صىل اهلل عليه -نفاقا ىلع عهد رسول اهلل 
 -وسلم

 

Dari Muhammad bin Zaid bahwa 
sekelompok orang berkata pada kakeknya, 
Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

"Sesungguhnya kami masuk menemui 
penguasa-penguasa kami, lalu kami 

mengatakan pada mereka hal yang berbeda 
dengan apa yang kami katakan ketika telah 

keluar dari hadapannya." Ia berkata, 
"Kami dulu, di masa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menganggap hal ini 
sebagai kemunafikan". 

 :احلديث .1611
زيد: أن نَاًسا قالوا جلده عبد اهلل بن عن حممد بن 

: إنا ندخل ىلع َسالِطينِنَا -ريض اهلل عنهما-عمر 
فنقول هلم خبالف ما نتلكم إذا خرجنا من عندهم، 

صىل اهلل -قال: كنا َنُعدُّ هذا نفاقا ىلع عهد رسول اهلل 
 .-عليه وسلم

** 

1611. Hadis: 

Dari Muhammad bin Zaid bahwa sekelompok orang 

berkata pada kakeknya, Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 

'anhumā-, "Sesungguhnya kami masuk menemui 

penguasa-penguasa kami, lalu kami mengatakan pada 

mereka hal yang berbeda dengan apa yang kami 

katakan ketika telah keluar dari hadapannya." Ia 

berkata, "Kami dulu, di masa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menganggap hal ini sebagai 

kemunafikan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن أناسا  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 
جاءوا إيله وقالوا: إننا ندخل ىلع سالطيننا فنقول هلم 

اًل ولكن إذا خرجنا من عندهم قلنا خبالفه، قو
صىل اهلل -فقال: كنا نعد ذلك نفاقاً ىلع عهد انليب 

، وذلك ألنهم حدثوا فكذبوا وخانوا ما -عليه وسلم
نصحوا، فالواجب ىلع من دخل ىلع السالطني من 
األمراء والوزراء والرؤساء واَللوك الواجب عليه أن 

 .يتلكم باألمر ىلع حقيقته

** 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa 

sekelompok orang datang padanya dan mengatakan, 

"Kami menemui penguasa-penguasa kami, lalu kami 

mengatakan suatu perkataan pada mereka, akan tetapi 

ketika kami telah keluar dari hadapannya kami 

mengatakan perkataan yang berbeda." Ia menjawab, 

"Kami dulu, di masa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

menganggap perbuatan itu sebagai kemunafikan. 

Karena mereka bicara dan berdusta, berkhianat dan 

tidak memberi nasihat. Yang wajib dilakukan oleh 

orang yang menemui penguasa baik panglima, 

menteri, pemimpin maupun raja adalah ia 

mengungkapkan suatu perkara sesuai hakekatnya. 
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 :فوائد احلديث
 .دق حبرضة انلاس وغيابهم هو من صفات اَلؤمننيالص .1

 .من أنواع انلفاق اتللكم بكالم أمام انلاس وخمالفته عند غيبتهم .2

 .حماولة اتلقرب إىل انلاس بالكذب سبب لإلفساد بني انلاس .3

 .اَلسلم يبذل انلصيحة للحاكم، وال ينافق هل ألجل منفعة دنيوية .4

 .، وحقيقته رصفه لغريه تعاىلالرياء معناه العمل اَّلي ظاهره طاعة اهلل .5

 املراجع:املصادر و

م. صحيح ابلخاري، برتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. نزهة اَلتقني رشح 2007. 1رياض الصاحلني للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق.ط
يصل بن عبد العزيز آل مبارك، م. تطريز رياض الصاحلني، لف1987. 1رياض الصاحني، رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط 

م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، دار الكتاب العريب/بريوت. رشح 2002، الرياض.1حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة.ط
الصاحلني، اَلجلس العليم كنوز  ه. كنوز رياض1426رياض الصاحلني، البن عثيمني، مؤسسة ابن عثيمني اخلريية، مدار الوطن للنرش، الرياض، ط

 .م2009. 1دار إشبيليا، الرياض.ط
   (6980) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-معاوية  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تتبعت عورات اَلسلمني : ابلحث باتلجسس واكتشاف ما خُيْفونه •

 .كدت : قاربت •

 :فوائد احلديث
س .1  .عن اَلسلمني، وتتبع عوراتهم؛ ألن ذلك يؤدي إىل إفسادهم وإرصارهم عليه انليه عن اتلََّجسُّ

س ىلع الكفار اَلحاربني، فقد قيد انليه يف هذا احلديث باَلسلمني، وقد اكن انليب  .2 يرسل العيون يلخربوه  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اتلََّجسُّ
 .بأحوال أهل الكفر قبل غزوهم

 املراجع:املصادر و

ِجْستاِن حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: اَلكتبة العرصية. صيدا  سليمان بن  -سنن أيب داود -  الفاحلني ديلل-. بلنان-بريوت –األشعث السِّ
 – بريوت واتلوزيع، والنرش للطباعة اَلعرفة دار -شيحا مأمون خليل: بها اعتىن- ابلكري عالن بن حممد بن يلع حممد/الصاحلني رياض لطرق
الطبعة  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي -م.  2004 - ـه 1425، الرابعة: الطبعة -بلنان

صحيح  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418األوىل
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،  -بريوت بلنان.  -اته: حممد نارص ادلين األبلاِن دار اَلكتب اإلساليماجلامع الصغري وزياد

عون اَلعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته / حممد -ه. 1426مدار الوطن، الرياض، 
 .ه 1415 اثلانية،: الطبعة -بريوت–لعظيم آبادي: دار الكتب العلمية أرشف بن أمري ا

   (8879) الرقم املوحد:

إنك إن اترَبْعَت َعْوَراِت املسلمني أْفَسْدَتُهم، أو 
  كِْدَت أن ُتْفِسَدُهم

Jika engkau mengikuti cela (aib)kaum 
muslimin, engkau pasti merusak mereka 

atau engkau hampir merusak mereka. 

 :احلديث .1612
قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن معاوية 

بَْعَت »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم- إنك إن اتَّ
 «.َعْوَراِت اَلسلمني أفَْسْدَتُهم، أو ِكْدَت أن ُتْفِسَدُهم

** 

1612. Hadis: 

Dari Mu'awiyah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku 

pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Jika engkau mengikuti cela (aib) 

kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau 

engkau hampir merusak mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بَْعَت َعْوَراِت اَلسلمني باتلََّجُسِس عن  إنك إن اتَّ
وابلحث عن عيوبهم واتلنقيب عن معايبهم  أحواهلم

اليت خيفونها وَجاَهرتهم بها، فضحتهم وكشفت 
سرتهم فَقلَّ حياؤهم، فيجرتئون ىلع ارتكاب أمثاهلا 
من اَلعايص جُمَاهرة، بعد أن اكنوا ُمتََخفِّني ال يعلم 

 .عنهم إال اهلل

** 

Sesungguhnya jika engkau mencari-cari aib kaum 

muslimin dengan cara memata-matai keadaan mereka, 

menyeleksi cacat mereka, dan menyelidiki cela yang 

mereka sembunyikan dan engkau menyebarkan aib 

mereka secara terbuka, maka engkau telah 

mengekspose dan menyingkap tirai mereka sehinga 

mereka pun berani untuk melakukan kemaksiatan yang 

serupa dengan itu secara terang-terangan. Padahal 

sebelumnya mereka melakukannya secara sembunyi-

sembunyi tanpa ada yang mengetahui kecuali Allah. 
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إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر، ال 
  تضامون يف رؤيته

Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb 
kalian sebagaimana kalian melihat bulan 
ini. Kalian tidak akan saling berdesakan 

dalam memandang-Nya. 

 :احلديث .1613
قال:  -ريض اهلل عنه-عن جرير بن عبد اهلل ابلجيل 

فنظَر إىل القمِر  -صىل اهلل عليه وسلم-كنا عنَد انليبِّ 
إنَّكم سرتون ربَُّكْم كما ترْون »يللَة ابلدِر، فقاَل: 

هذا القمر، اَل تَُضاُموَن يف ُرْؤَيته، َفإن استطعتم أْن اَل 
ْمِس َوَقبَْل ُغُروبَِها،  ُتْغلَبُوا ىلع صالة قبل ُطلُوِع الشَّ

فنظر إىل القمر يللة أربع »ويف رواية: «. فَاْفَعلُوا
 «.عرشة

** 

1613. Hadis: 

Dari Jarīr bin Abdullah Al-Bajali -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Kami sedang berada bersama Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu beliau memandang 

bulan di malam purnama kemudian bersabda, 

"Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian 

sebagaimana kalian memandang bulan purnama ini. 

Kalian tidak akan saling berdesakan dalam 

memandang-Nya. Jika kalian mampu untuk tidak 

ketinggalan salat sebelum terbit matahari dan sebelum 

terbenamnya, maka lakukanlah!" Dalam riwayat lain 

disebutkan, "Lantas beliau memandang bulan pada 

malam keempat belas". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

م أنه -ريض اهلل عنه-عن جرير بن عبد اهلل ابلجيل 
فنظر إىل القمر  -صىل اهلل عليه وسلم-اكنوا مع انليب 

صىل اهلل عليه -، فقال -يللة الرابع عرش-يللة ابلدر 
: "إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر"، -وسلم

يعين: يوم القيامة ويف اجلنة يراه اَلؤمنون كما يرون -
القمر يللة ابلدر، ليس اَلعىن أن اهلل مثل القمر؛ ألن 

عز -ليس كمثله يشء، بل هو أعظم وأجل  اهلل
، لكن اَلراد من اَلعىن تشبيه الرؤية بالرؤية، -وجل

ال اَلريئ باَلريئ فكما أننا نرى القمر يللة ابلدر رؤية 
عز -حقيقية ليس فيها اشتباه، فإننا سرنى ربنا 

كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعني دون  -وجل
م عند أهل اجلنة هو اشتباه، وأَّل نعيم وأطيب نعي

انلظر إىل وجه اهلل فال يشء يعدهل، فيقول رسول اهلل 
َلا ذكر أننا نرى ربنا كما نرى  -صىل اهلل عليه وسلم-

القمر يللة ابلدر: "فإن استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة 
قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروبها، فافعلوا"، 

الة"، أي: واَلراد من قوهل: "استطعتم أال تغلبوا ىلع ص
ىلع أن تأتوا بهما اكملتني، ومنها: أن تصىل يف مجاعة، 
إن استطعتم أال تغلبوا ىلع هذا، "فافعلوا"، ويف هذا 

** 

Dari Jarīr bin Abdullah Al-Bajali -raḍiyallāhu 'anhu- 

bahwasanya mereka (para sahabat) sedang bersama 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu beliau 

memandang bulan pada malam purnama -malam 

keempat belas-. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat 

Rabb kalian sebagaimana kalian memandang bulan 

ini" yakni, pada hari kiamat dan di Surga, orang-orang 

beriman akan melihat-Nya sebagaimana mereka 

melihat bulan pada malam purnama. Ini tidak berarti 

bahwa Allah seperti bulan. Sebab, tidak ada sesuatu 

pun yang serupa dengan Allah. Justru Dia lebih besar 

dan lebih agung. Namun, yang dimaksud di sini adalah 

penyerupaan penglihatan dengan penglihatan, bukan 

sesuatu yang dilihat dengan yang dilihat. Sebagaimana 

kita melihat bulan pada malam purnama dengan 

penglihatan yang sebenarnya tanpa ada kesamaran, 

kita pun akan memandang Rabb kita -'Azza wa Jalla- 

sebagaimana kita memandang bulan dengan 

pandangan nyata, dengan mata tanpa ada kesamaran. 

Kenikmatan paling lezat dan paling baik bagi penghuni 

Surga adalah memandang kepada wajah Allah dan tak 

ada sesuatu pun yang setara dengannya. Rasulullah - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda setelah 

menyebutkan bahwa kita akan melihat Rabb kita 

sebagaimana kita memandang bulan pada malam 

purnama, "Jika kalian mampu untuk tidak 

meninggalkan salat sebelum terbit matahari dan 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ال تُضاُمون : بضم اتلاء وختفيف اَليم: ال يصيبكم ضيم، أي: تعب ومشقة •

 .لة الرابع عرش من الشهر، حيث يكون القمر مكتماًل ويسىم بدًرايللة ابلدر : يل •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع جمالسة انليب  .1

 .يوم القيامة -تعاىل-إثبات البرشى ألهل اإليمان أنهم سريون اهلل  .2

 .إثبات الرؤية حقيقة ؛ كما أخرب اهلل ورسوهل، خبالف ما قاهل أهل اتلأويل واتلعطيل .3

 .ل صاليت الصبح والعرص، فينبيغ اَلحافظة عليهمافض .4

 .خصَّ هذين الوقتني الجتماع اَلالئكة فيهما، ورفعهم األعمال، ئلال يفوتهم هذا الفضل العظيم .5

 .من أسايلب ادلعوة اتلوكيد والرتغيب .6

 املراجع:املصادر و

رشح عقيدة احلافظ عبدالغين اَلقديس؛ تأيلف تذكرة اَلؤتيس -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، -3ه. 1424الكويت، الطبعة األوىل، -عبدالرزاق بن عبداَلحسن ابلدر، غراس

شيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، رشح رياض الصاحلني؛ لل-4ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -5ه. 1426الرياض، 

الرياض، الطبعة األوىل، -ايق، دار اعلم الكتبعبدابل فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح-6. ه1422 األوىل، الطبعة
كنوز رياض  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة-7ه. 1417

الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل  تطريز رياض -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«الصاحلني
 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -محد، دار العاصمة

   (5657) الرقم املوحد:

ديلل ىلع أن اَلحافظة ىلع صالة الفجر وصالة 
 .-عز وجل-العرص من أسباب انلظر إىل وجه اهلل 

terbenamnya, maka lakukanlah!" Yang dimaksud 

dengan sabdanya, "Jika kalian mampu untuk tidak 

meninggalkan salat" yakni, melaksanakan keduanya 

dengan sempurna, di antaranya engkau salat 

berjamaah. Jika kalian mampu untuk tidak 

meninggalkannya, "maka lakukanlah." Ini merupakan 

dalil bahwa memelihara salat fajar dan salat Asar 

termasuk sebab untuk bisa memandang kepada wajah 

Allah - 'Azza wa Jalla-. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
لة : اَل •  .شدودة بالعقال، وهو احلبل اَّلي يشد به ركبة ابلعري؛ ليك يبىق يف ماكنهاإلبل الُمَعقَّ

 .اعهد عليها : استمر إمساكه هلا •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع تعاهد القرآن وتالوته، واحلذر من تعريضه للنسيان .1

 .تنبيه انلاشئة إىل تعاهد العلم انلافع واالستمرار ىلع ذلك؛ ألن الوصية هلم أكرب، واحلفظ يف الصغر أسهل وأثبت .2

 .من أسايلب ادلعوة رضب األمثال .3

لَة   إنما مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل الُمَعقر
Sesungguhnya perumpamaan orang yang 
menghafal Alquran itu seperti (pemilik) 

unta yang diikat. 

 :احلديث .1614
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-ن ابن عمر ع

إن ما َمثَُل َصاحِب الُْقْرآِن »قال:  -اهلل عليه وسلم
لَِة، إْن اَعَهَد َعلَيَْها أْمَسَكَها، َوإْن  َكَمثَِل اإِلبِِل الُمَعقَّ

 «.أْطلََقَها َذَهبَْت 

** 

1614. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal 

Alquran seperti unta yang diikat. Jika ia menjaganya, ia 

dapat menahannya. Jika ia melepaskannya, unta itu 

akan pergi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إنما مثل صاحب القرآن"، أي: احلافظ هل عن ظهر "
قلب، "كمثل صاحب اإلبل اَلعقلة"، أي اَلربوطة 
بالعقال، وبني  وجه شبهه، بقوهل: "إن اعهد عليها"، 
بالربط دائما وتابعها وانتبه هلا "أمسكها، وإن 
أطلقها"، بفك العقال عنها، "ذهبت"، وكذا صاحب 

تعاهده باتلالوة واَلراجعة ثبت  القرآن إن داوم ىلع
القرآن يف صدره، وإن ترك ذلك ذهب ونيُس، وال 
يقدر ىلع عوده إال بعد مشقة وتعب، فما دام تعهده 
موجوداً فحفظه موجود؛ كما أن اإلبل ما دامت 
مشدودة بالعقال فيه حمفوظة، وخص اإلبل باَّلكر 
ألنها أشد حيوان إنيس نفوراً، ويف حتصيل اإلبل بعد 

 .نفورها صعوبة

** 

"Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal 

Alquran" yakni, orang yang menghafalnya di luar 

kepala, "seperti pemilik unta yang diikat," yakni, yang 

diikat dengan tali (pengikat). Beliau menjelaskan segi 

penyerupaannya dengan sabdanya, "Jika ia 

menjaganya," dengan mengikatnya selamanya, 

mengawasi, dan memperhatikannya, "ia dapat 

menahannya. Jika ia melepaskannya," dengan 

melepaskan ikatannya, "unta itu akan pergi." Demikian 

juga orang yang menghafal Alquran. Jika ia selalu 

menjaganya dengan membaca dan mengulang, 

niscaya Alquran kokoh dalam dadanya. Jika ia tidak 

melakukannya, pasti Alquran akan pergi dan 

terlupakan serta tidak bisa kembali kepadanya kecuali 

setelah kepayahan dan keletihan. Selama ada 

penjagaannya, niscaya hafalannya tetap ada. 

Sebagaimana halnya unta jika tetap diikat dengan tali 

pengikat, ia pasti terjaga. Dikhususkannya penyebutan 

unta karena ia merupakan binatang jinak yang larinya 

kencang, dan menangkap unta yang sudah kabur 

merupakan pekerjaan sulit. 
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 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني-2بريوت. -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب-1
رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان -3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

، عناية حممد زهري ؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري-اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري -4ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -للرتاث
-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب-5ه. 1422انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

كنوز رياض الصاحلني؛ -7القاهرة. -فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف اَلناوي، دار احلديث-6ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، 
 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

   (5658) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ب بانلرار إال َربُّ انلرارِ    إنه ال ينبيغ أن ُيَعذِّ
Sesungguhnya tidak layak menyiksa 

dengan menggunakan api kecuali Rabbnya 
api. 

 :احلديث .1615
قال: كنا مع رسول  -ريض اهلل عنه-سعود عن ابن م

يف سفر، فانطلق حلاجته،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
فرأينا مُحََّرًة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت 

َرُة فجعلت َتْعرُِش  فجاء انليب  صىل اهلل عليه -احلُمَّ
« من فجع هذه بودلها؟ ردوا ودلها إيلها»فقال:  -وسلم

َق هذه؟»د حرقناها، فقال: ورأى قرية نمل  ق « من َحرَّ
ب بانلار إال رب »قلنا: حنن قال:  إنه ال ينبيغ أن يعذِّ

 «.انلار

** 

1615. Hadis: 

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Kami 

pernah bersama dengan Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dalam sebuah perjalanan lalu beliau 

pergi untuk buang air. Kemudian kami melihat seekor 

burung kecil dengan dua anaknya. Lalu kami 

mengambil dua anaknya itu, maka datanglah burung 

kecil tersebut berputar-putar. Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang lalu bersabda, 

"Siapakah yang telah membuat burung ini risau akan 

anaknya? Kembalikan anaknya padanya." Beliau juga 

melihat sarang semut yang telah kami bakar. Beliau 

lalu bertanya, "Siapakah yang telah membakar ini?" 

Kami menjawab, "Kami." Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya tidak layak menyiksa dengan 

menggunakan api kecuali Rabbnya api". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنهم اكنوا يف سفر  -ريض اهلل عنه-خيرب ابن مسعود 
صىل اهلل -، ثم إنه -صىل اهلل عليه وسلم-مع انليب 

، ويه مىض حلاجته فوجد الصحابُة مُحَّرةً  -عليه وسلم
نوع من الطيور، معها ودلاها، فأخذوا ودليها، 
فجعلت َتْعرِش، يعين حتوم حوهلم، كما هو العادة أن 
الطائر إذا أخذ أوالده جعل يعرض وحيوم ويصيح 

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-لفقد أوالده، فأمر انليب 
يطلق ودليها هلا، فأطلقوا ودليها. "ثم َمرَّ بقرية َنْمل" 

ْحِرقت فقال: من أحرق هذه؟  يعين جمتمع
ُ
انلمل، "قد أ

صىل اهلل عليه -قالوا: حنن يا رسول اهلل. فقال انليب 
: إنه ال يْنِبيِغ أن يُعذب بانلار إال ربُّ انلار" -وسلم

فنىه عن ذلك، وىلع هذا إذا اكن عندك نمل فإنك ال 
حترقها بانلار وإنما تضع شيئًا يطردها مثل اجلاز، وهو 

اَلعروف إذا صببته ىلع األرض فإنها  سائل الوقود
تنفر بإذن اهلل وال ترجع، وإذا لم يمكن اتقاء رشها 
إال بمبيد يقتلها نهائيًّا، أعين انلمل، فال بأس؛ ألن 

صىل اهلل -هذا دفع ألذاها، وإال فانلمل مما نىه انليب 

** 

Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- memberitahukan 

bahwa mereka (para sahabat) bersama dengan Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam sebuah 

perjalanan lalu beliau pergi untuk buang air. Kemudian 

para sahabat melihat seekor Humarah (sejenis burung 

kecil) dengan dua anaknya. Lalu mereka mengambil 

dua anaknya itu, maka datanglah burung kecil tersebut 

berputar-putar di sekeliling mereka sebagaimana 

kebiasaan burung apabila anak-anaknya diambil, maka 

ia melintas, berputar-putar dan menjerit karena 

kehilangan anak-anaknya. Lantas Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan agar kedua 

anak burung itu dilepaskan. Para sahabat pun 

melepaskan kedua anak burung itu. "Beliau juga 

melihat sarang semut," yakni tempat berkumpulnya 

semut yang telah dibakar. Beliau bertanya, "Siapakah 

yang telah membakar ini?" Para sahabat menjawab, 

"Kami, wahai Rasulullah." Lantas beliau bersabda, 

"Sesungguhnya tidak layak menyiksa dengan 

menggunakan api kecuali Rabbnya api." Beliau 

melarang tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, 

jika ada semut di sisimu, maka engkau jangan 

membakarnya dengan api, tetapi letakkanlah sesuatu 

yang dapat mengusirnya, seperti gas, yaitu cairan 

bahan bakar yang sudah dikenal. Jika cairan itu 

ditumpahkan ke tanah, maka dengan izin Allah semut 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َرة : طائر صغري اكلُعصُفورمُحَّ  •

 .َتْعرُِش : ترتفع وتظلل جبناحيها ىلع من حتتها •

 .قَْرَية َنْمٍل : َمْسكن انلَّْمل •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية االستتار لقضاء احلاجة .1

 .انليه عن َتْعِذيب الطيور وأخذ أوالدها .2

 .انليه عن إحراق انلَّمل واحلرََشات بانلَّار .3

 .وان، وسبق اإلسالم للغرب يف ذلكاحلثُّ ىلع الَرأفة والرمحة باحلي .4

 .-عز وجل-اتلعذيب بانلار مما اختص به اَلوىل  .5

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني،  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش:  1430ر كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: تأيلف بإرشاف محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دا

م         رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، 1997 -ه 1418دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  
 ـه    سنن أيب داود، تأيلف:  1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  ـه   1428الطبعة: األوىل، 

ِجْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: اَلكتبة العرصية، صيدا.    صحيح وضعيف سنن أيب داود  ، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة  -اَلجاِن  -رص ادلين األبلاِن، مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية حممد نا

 .باإلسكندرية
   (8892) الرقم املوحد:

عن قتله، لكن إذا آذاك ولم يندفع إال  -عليه وسلم
 .بالقتل فال بأس بقتله

itu akan lari dan tidak akan kembali. Jika tidak mungkin 

untuk melindungi diri dari keburukannya kecuali 

dengan pembasmi yang dapat membunuhnya secara 

total, yakni semut itu, maka tidak ada masalah. Sebab, 

tindakan ini demi menghindari gangguannya. Jika 

tidak, maka semut itu termasuk binatang yang dilarang 

oleh Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

untuk dibunuh. Hanya saja, jika semut itu 

mengganggumu dan tidak bisa menghindarinya kecuali 

dengan membunuhnya, maka tidak berdosa 

membunuhnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

  عنه.عمر بن اخلطاب ريض اهلل اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الُفْحش : سوء اخللق •

 قسما : أي ما يقسم من ماهل الغنائم أو اخلراج أو حنو ذلك •

 :فوائد احلديث
 ما اكن عليه صىل اهلل عليه وسلم من عظيم اخللق والصرب واحللم واإلعراض عن اجلاهلني .1

 .ذم اإلحلاح يف السؤال .2

 .ال الزاكة واخلمس تأيلفاً لقلوبهم حىت تترشب حب ادلينلإلمام أن يعطي اَلؤلفة قلوبهم من أمو .3

 .ابلخل ليس من شيم األنبياء وال الصاحلني .4

إنهم خريوين أن يسألوين بالفحش، أو يبخلوين 
  ولست بباخل

Sesungguhnya mereka ini memberikan 
pilihan kepadaku antara meminta 

kepadaku secara kasar, ataukah mereka 
akan menuduhku orang bakhil. Padahal 

aku bukan orang yang bakhil. 

 :احلديث .1616
عن عمر ريض اهلل عنه قال: َقَسَم رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم قَْسًما، فقلت: يا رسول اهلل لََغرْيُ هؤالء 

ُ »اكنوا أحق به منهم؟ فقال:  ويِن أن يسألوين إنهم َخريَّ
لُويِن ولست بَِباِخلٍ   «.بالُْفْحِش، أو ُيبَخِّ

** 

1616. Hadis: 

Dari Umar -raḍiyallāhu 'anhu, ia berkata-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membagikan 

sebuah pembagian, lalu aku berkata, "Wahai 

Rasulullah, selain orang itu masih banyak lagi orang 

yang lebih berhak menerimanya." Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya mereka ini memberikan pilihan 

kepadaku antara meminta kepadaku secara kasar, 

ataukah mereka akan menuduhku orang bakhil. 

Padahal aku bukan orang yang bakhil". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قسم انليب صىل اهلل عليه وسلم ما جاءه من مال ىلع 
ناس وترك آخرين, فقال هل عمر ريض اهلل عنه: أال 
أعطيت هؤالء اَّلين لم تعطهم ألنهم أحق من اَّلين 
أعطوا؟ فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم: إنهم أحلوا 

مانهم, وأجلؤوين بمقتىض يلع يف السؤال لضعف إي
حاهلم إىل السؤال بالفحش أو نسبيت إىل ابلخل. 
فاختار صىل اهلل عليه وسلم أن يعطي إذ ليس ابلخل 

 .من خلقه ومداراة وتأيلفاً 

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membagikan harta yang dibawanya kepada beberapa 

orang dan tidak membagikannya kepada yang lainnya. 

Lantas Umar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Tidakkah 

engkau memberikan pembagian kepada orang yang 

belum engkau beri? Karena sesungguhnya mereka 

lebih berhak dari orang-orang yang telah diberi?" 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Mereka meminta kepadaku dengan memaksa karena 

lemahnya iman mereka dan mereka memaksaku 

sesuai keadaan mereka untuk meminta dengan cara 

kasar atau mereka menganggapku kikir." Beliau 

memilih untuk memberi karena kikir bukan sifat beliau. 

Juga untuk membujuk dan menarik hati mereka. 
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 املراجع:املصادر و

 اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. تاج العروس من
زبيدي, حتقيق: جمموعة من اَلحققني, انلارش: دار اهلداية. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: جواهر القاموس, تأيلف: حممد بن حممد ال

بيج سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرش
 1987 - 1407اعم  14وحممد لطيف, مؤسسة الرسالة, ط 

   (5807) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ابلادية : الصحراء اليت ال عمارة فيها •

 .بانلداء : باألذان •

  إين أراك حتب الغنم وابلادية فإذا كنت يف غنمك
Sungguh aku melihatmu menyukai 

kambing dan daerah pedalaman. Jika 
engkau menggembala kambingmu 

 :احلديث .1617
عن عبد اهلل بن عبد الرمحان بن أيب صعصعة: أن أبا 

 أَراَك إِنِّ »قال هل:  -ريض اهلل عنه-سعيد اخلدري 
 -أو بَاِديِتك-حُتبُّ الغنم وابلادية فإذا ُكنَْت يف غنمك 

نَْت للصالِة، َفاْرَفْع صوتك بِانلَِّداِء، فَإنَُّه ال يَسَمُع  فَأذَّ
ٌء، إِالَّ  ، َواَل إنٌْس، َواَل يَشْ مدى َصوِْت الُمؤذِِّن ِجنٌّ

وِل قال أبو سعيد: سمعتُه من رس« َشِهَد هَلُ يَوَم الِقَياَمةِ 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 

** 

1617. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Ṣa'ṣa'ah bahwa 

Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- berkata 

kepadanya, "Sungguh aku melihatmu menyukai 

kambing dan daerah pedalman. Jika engkau 

menggembala kambingmu -atau berada di pedalaman- 

lalu engkau mengumandangkan azan untuk salat, 

maka keraskan suara azanmu. Sesungguhnya tidaklah 

jin, manusia dan apa pun yang mendengar suara 

muazin melainkan pasti mereka menjadi saksi baginya 

pada hari kiamat." Abu Sa'īd berkata, "Aku 

mendengarnya dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن عبداهلل  بن عبدالرمحن بن أيب صعصعة أن أبا 
قال هل: "إِن أراك  -ريض اّلل  عنه-سعيد اخلدري 

عها حتب الغنم وابلادية"، ويه خالف احلارضة،  ومج
بََواٍد، "فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت للصالة"، 
أي: أردت األذان هلا، "فارفع صوتك بانلداء"، : 
باألذان، "فإنه "ال يسمع اغية، "صوت اَلؤذن" ونهايته 
وأقصاه "جن وال إنس" وال يشء" قيل: اَلراد  لك يشء 
يصح منه الشهادة كذلك، وقيل: اعم يف لك ما يسمع 

اعقل من سائر احليوانات دون اجلماد،  "إال ولو غري 
شهد هل يوم القيامة"، أي: يشهد هل يوم القيامة بأنه 

 .من اَلؤذنني تنويهاً لفضله، وبياناً ثلوابه

** 

Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Ṣa'ṣa'ah bahwa 

Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- berkata 

kepadanya, "Sungguh aku melihatmu menyukai 

kambing dan daerah pedalaman," yaitu lawan katanya 

kota. Jamak al-Bādiyah (pedalaman) adalah Bawādi. 

"Jika engkau menggembala kambingmu -atau berada 

di pedalaman- lalu engkau mengumandangkan azan 

untuk salat," yakni, engkau hendak azan untuk salat, 

"keraskan suara seruanmu," suara azanmu. 

"Sesungguhnya" tidaklah ada yang mendengar "suara 

muazin" akhirnya dan penghujungnya, "jin, manusia, 

dan sesuatu," ada yang berpendapat segala sesuatu 

yang sah memberikan kesaksian. Ada juga yang 

berpendapat bersifat umum dalam segala sesuatu 

yang mendengar meskipun tidak berakal dari semua 

jenis hewan selain benda mati, "melainkan pasti 

menjadi saksi baginya pada hari kiamat." Yakni, 

menjadi saksi baginya pada hari kiamat bahwa dia 

termasuk orang yang azan sebagai isyarat 

keutamaannya dan penjelasan mengenai pahalanya. 
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 .مدى صوت اَلؤذن : اغية صوته، أي: اَلاكن اَّلي ينتيه إيله الصوت •

 :فوائد احلديث
 .حرص الصحابة ىلع تعليم انلاس السنة .1

 .يشهد هل استحباب رفع الصوت باألذان يلكرث من .2

 .لك من سمع اَلؤذن يشهد هل يوم القيامة .3

 .أذان اَلنفرد مندوب إيله، ولو اكن يف صحراء .4

 .يستحسن أن يتخذ اَلسلمون مؤذناً قوي الصوت .5

 املراجع:املصادر و

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

؛ -مع الصحيحاجلا–صحيح ابلخاري -5ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، -4ه. 1428األوىل، 
فتح ابلاري برشح صحيح -6ه. 1422لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

لعمار، دار كنوز كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد ا-7بريوت. -ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار اَلعرفة
 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -إشبيليا

   (5771) الرقم املوحد:
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إين ألعلم آخر أهل انلار خروًجا منها، وآخر أهل 
اجلنة دخواًل اجلنة. رجل خيرج من انلار حبًوا، 

هل: اذهب فادخل اجلنة،  -عز وجل-فيقول اهلل 
فيأتيها، فيخيل إيله أنها مألى، فريجع، فيقول: 

 جدتها مألىيا رب و

 

Sungguh aku mengetahui orang yang paling 
akhir keluar dari neraka dan paling akhir 
masuk surga. Yaitu seorang yang keluar 

dari neraka dengan merangkak. Lalu Allah 
berfirman kepadanya, "Pergi dan masuklah 
ke dalam surga." Maka dia pergi ke surga. 

Dia berkhayal seolah-olah surga telah 
penuh sesak. Maka dia segera kembali dan 
berkata, "Wahai Rabb, surga telah penuh 

sesak". 

 :احلديث .1618
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن اَلغرية بن شعبة 

صىل اهلل -َسأل موىس »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
لَة؟ قال: هو ربَّه: ما أْدىَن أهل اجلَ  -عليه وسلم نَّة َمزْنِ

دِخل أهل اجلَنَّة اجلَنَّة، َفيَُقال هل: 
ُ
رَُجل ييَِجُء بعد ما أ

ادخل اجلَنَّة. فيقول: أْي رب، كيف وقد نََزل انلَّاس 
تَْرىَض أن 

َ
َخَذاتِِهم؟ َفيَُقال هل: أ

َ
َمنَاِزلَُهم، وأَخُذوا أ

نيا؟ فيقو ل: يكون لك مثل ُملِْك َمِلٍك من ُملُوِك ادلُّ
، فيقول: لك ذلك ومثله وِمثْلُه وِمثْلُه  رَِضيُْت رَبِّ
، فيقول: هذا  وِمثْلُه، فيقول يف اخلاِمسة. رَِضيُْت رَبِّ
ْت  ْمثَاهِل، ولك ما اْشتََهْت َنْفُسَك، َوََّلَّ

َ
ُة أ لك وََعرَشَ

لَة؟  ْعالَُهْم َمزْنِ
َ
. قال: رَبِّ فَأ َعيْنَُك. فيقول: رَِضيُت رَبِّ

وئَلِ 
ُ
رَْدُت َغَرْسُت َكراَمتَُهم بِيَِدي، قال: أ

َ
يَن أ ِ َك اَّلَّ

ُذٌن، ولم خَيُْطر 
ُ
، ولم تسمع أ وَختَْمُت عليها، فلم تَر َعنْيٌ

 -ريض اهلل عنه-وعن ابن مسعود «.       ىلع قَلْب برََش 
إِنِّ »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل 

هل انلَّاِر ُخُروًجا منه
َ
ْعلَُم آِخر أ

َ
ا، وآِخر أهل اجلنَّة أل

دخوال اجلنَّة. رَُجل خيرج من انلَّار َحبْوا، فيقول اهلل 
هل: اذهب فادخل اجلنَّة، فيَأِتيَها، َفُيَخيَّل  -عز وجل-

ى! 
َ
ى، فريجع، فيقول: يا رب وَجُدتها َمأْل

َ
نَّها َمأْل

َ
إيله أ

هل: اذهب فادخل اجلَنَّة،  -عز وجل-فيقول اهلل 
ى، فريجع فيقول: يا ربِّ فيأتيها، َفيَُخيَّ 

َ
نَّها َمأْل

َ
ل إيله أ

ى، فيقول اهلل 
َ
هل: اذهب  -عز وجل-وَجُدتها َمأْل

ْمثَالَِها؛ أو 
َ
َة أ فادخل اجلَنَّة، فإن لك مثل ادلنيا وََعرَشَ

تَْسَخُر يِب، أو 
َ
ْنَيا، فيقول: أ ْمثَاِل ادلُّ

َ
َة أ إن لك مثل َعرَشَ

د رأيت رسول اهلل قال: فلق«. تضحك يِب وأنت الَْمِلُك!
َضِحك حىت بََدت نََواِجُذه  -صىل اهلل عليه وسلم-

لة»فاكن يقول:  ْدىَن أهل اجلَنَّة َمزْنِ
َ
 «.ذلك أ

** 

1618. Hadis: 

Dari Mugīrah bin Syu'bah -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Musa -'alaihi as-salām- bertanya kepada 

Rabbnya, 'Bagaimana kedudukan penduduk surga 

yang paling rendah?' Allah berfirman, 'Yaitu seseorang 

yang datang setelah semua penduduk surga masuk ke 

dalam surga. Lantas dikatakan padanya, 'Masuklah ke 

dalam surga.' Ia bertanya, 'Wahai Rabb, bagaimana 

aku dapat masuk sedangkan mereka telah menempati 

kediamannya mereka dan mengambil jatah mereka?' 

Maka dikatakan kepadanya lagi, 'Apakah engkau rida 

jika diberikan untukmu seperti kerajaan seorang raja di 

dunia? Ia menjawab, aku rida wahai Rabb.' Lantas 

Allah berfirman, 'Engkau dapat memperoleh yang 

demikian itu dan yang seperti itu, lagi seperti itu, seperti 

itu pula, dan seperti itu pula. Hingga kelima kalinya ia 

berkata, 'Aku rida, wahai Rabb.' Lantas Allah berfirman, 

'Inilah milikmu dan sepuluh kali lipatnya, dan bagimu 

kenikmatan yang kamu inginkan dan sedap dipandang 

matamu.' Maka ia berkata, 'Aku rida ya Rabb.' Musa 

bertanya lagi, 'Wahai Rabb, bagaimanakah dengan 

mereka yang memiliki kedudukan tertinggi di surga?' 

Allah berfirman, 'Mereka adalah orang-orang yang Aku 

kehendaki. Aku tanamkan kemuliaan mereka dengan 

tangan-Ku dan Aku akhiri di atas kemulian itu. Maka, 

(kenikmatan mereka) tidak pernah terlihat oleh mata 

dan tidak pernah terdengar oleh telinga, serta tidak 

pernah terbesit dalam hati manusia." Dan dari Abdullah 

bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sungguh aku 

mengetahui orang yang paling akhir keluar dari neraka 

dan paling akhir masuk surga. Yaitu seorang yang 

keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu Allah 

berfirman kepadanya, "Pergi dan masuklah ke dalam 

surga." Maka dia pergi ke surga. Dia berkhayal seolah-

olah surga telah penuh sesak. Maka dia segera 

kembali dan berkata, "Wahai Rabb, surga telah penuh 

sesak." Lalu Allah berfirman kepadanya, 'Pergi dan 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. مسلم. راوي احلديث:

 - عنهريض اهلل-، واحلديث اثلاِن عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه-احلديث األول عن اَلغرية بن شعبة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َحبْوا : يميش ىلع يَديه وُرْكبَتَيه أو اْسِته •

اسنََواِجُذه : أْنيَابه أو  •  .آخر األرْضَ

 .أتَْسَخُر : أتَْستَهزئ •

 ما أدىن : ما أنزل وأقل؟ •

 .أخذوا أخذاتهم : نالوا من انلعيم ما أعد اهلل هلم •

 .ختمت عليها : ئلال يراها غريهم، زيادة يف اتلكريم •

 :فوائد احلديث
 .، الكم يَليق بعظمته وكربيائه-تعاىل-إثبات صفة الالكم هلل  .1

بِهم  .2  .يوم القيامة -عز وجل-إثبات رؤية اَلؤمنني لرَّ

نيا من انلَِّعيم .3  .أن ألْدىَن أهل اجلَنَّة َعرشة أْضَعاف ما يف ادلَّ

ى ال تَنفذ-تعاىل-بيان عظيم َكَرم اهلل  .4
َ
 .، وأن َخَزِائنه َمأل

 .فيه َتَفاوت َمنَازل أهل اجلَنَّة .5

 -سبحانه-يَندهش هذا الرَُّجل من وْعد ربِّ العاَلني، وَيظنه يَسخر منه أو َينُْكث وْعَده وحاَشاه؛ فإنه من اَعدة ابن آدم انلَّْكث يف الوَعد، وَّللك  .6
 .ال خُيلف الِميعاد

ادرة من اهلل -تعاىل-إثبات الضحك هلل  .7  .ىلع ما يليق بعظمته وفق ما جاء انلص بها -تعاىل-جيب أن تثبت هل  -تعاىل-، ومثل هذه األفعال الصَّ

masuklah ke dalam surga!' Maka dia pergi ke surga. 

Dia berkhayal seolah-olah surga telah penuh sesak. 

Maka dia segera kembali dan berkata, 'Wahai Rabb, 

surga telah penuh sesak.' Allah berfirman, 'Pergi dan 

masuklah ke dalam surga dan bagianmu adalah seperti 

dunia seisinya ditambah sepuluh kali lipatnya.' Atau 

dikatakan kepadanya, 'Bagimu seperti sepuluh kali lipat 

dunia.' Orang itu berkata, 'Apakah Engkau ingin 

memperolokku, atau menertawakanku padahal 

Engkau adalah Penguasa?' Perawi (Abdullah bin 

Mas'ud) berkata, 'Sungguh aku melihat Rasulullah 

tertawa hingga gerahamnya terlihat'. Beliau bersabda, 

'Itulah orang yang paling rendah kedudukannya di 

surga". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وسعة رمحته، وبيان مزنلة أهل  -تعاىل-بيان كرم اهلل 
اجلنة، حيث إن أدناهم مزنلة يتنعم بأضعاف 

 .أضعاف ما يملكه أي مِلك يف ادلنيا

** 

Hadis ini menjelaskan tentang: Keterangan tentang 

kedermawanan Allah dan kasih sayang-Nya yang luas; 

Penjelasan tentang kedudukan penduduk surga, 

bahwa yang paling rendah kedudukannya bisa 

menikmati berlipat-lipat kenikmatan yang dimiliki oleh 

seorang raja di dunia. 
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: "إنما أنا برََش مثلكم، أنىَْس كما -صىل اهلل عليه وسلم-برَش يضحك وَيفرح وحيزن، كسائر البرََش، وقد قال  -صىل اهلل عليه وسلم-يب أن انل .8
روين". متفق عليه  .تَنَْسون، فإذا نَسيت فذكِّ

حك، وأنه ليس بمكروه يف بعض الَمَواِطن، وال بُِمسقط للُمروءة، إذا لم جُياو .9 ز به احلَّد الُمعتاد من أمثاهل يف مثل تلك احلال اليت ذَكَرها َجواز الضَّ
 .-صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
حيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، ه. ص1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه، 1430ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل1423بريوت، الطبعة: 
م.      نزهة اَلتقني رشح رياض 1997ه،  1418رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل  م.  بهجة انلاظرين رشح2009

ه. اَلنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين 1407الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 
ه. مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح، يلع بن سلطان اَلال اهلروي القاري، انلارش: 1392إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية  انلووي، دار

ار إحياء م. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن، انلارش: د2002ه، 1422دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 
، نور الرتاث العريب، بريوت.  حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه )كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه(، حممد بن عبد اهلادي اتلتوي، أبو احلسن

بلخاري، عبد ادلين السندي، انلارش: دار اجليل، بريوت، بدون طبعة )نفس صفحات دار الفكر، الطبعة: اثلانية(. رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ا
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني، أبو زكريا حميي ادلين  1405اهلل بن حممد الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، اَلدينة اَلنورة، الطبعة: األوىل 
 .م2007ه، 1428انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

   (10405) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ِ : التسبيح: هو اتلزنيه، معناه تزنيهاً لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة اَل •  .خلوقاتُسبَْحاَن اّللَّ

ِ : اتلحميد: هو ذكر أوصاف اَلحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه •  .احْلَْمُد ّلِلَّ

ُ : هذه يه لكمة اتلوحيد، ومعناها ال معبود حبق إال اهلل تعاىل •  .َواَل إهَلَ إالَّ اّللَّ

ْكرَبُ : اتلكبري يعين اتلعظيم، أي اهلل تعاىل أعظم من لك يش •
َ
ُ أ  .ءاّلَلَّ

 :فوائد احلديث
 .إثبات اَلحبة هلل عزو جل، وأنه حيب األعمال الصاحلة .1

 .رشف هذه اللكمات األربع ىلع غريها، وأنها أحب إىل اهلل .2

 .احلث ىلع لزوم هذه اللكمات األربع، ألن العبد إذا علم بمحبة اهلل ليشء لزمه وحافظ عليه .3

 ."تيسري الرشع ىلع انلاس "ال يرضك بأيهن بدأت .4

 املراجع:املصادر و

مد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن صحيح مسلم، حتقيق حم
وزي، البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجل

. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث من بلوغ اَلرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل الطبعة األوىل

حَ 
َ
يِِّهنر أ

َ
ْرَبٌع، اَل يَُُضُّك بِأ

َ
ِ أ ِم إىَل اَّللر بُّ اللََْكَ

 ، ُ ِ، َواَل إهَلَ إالر اَّللر َْمُد َّلِلر ِ، َواحلْ ت: ُسْبَحاَن اَّللر
ْ
بََدأ

ْكَبُ 
َ
ُ أ  َواَّلَلر

 

Perkataan paling disukai Allah ada empat, 
tidak masalah dengan yang mana saja 

engkau memulainya; Subḥānallāh 
(Mahasuci Allah), Alḥamdulillāh (segala 
puji hanya milik Allah), Lā Ilāha illallāh 

(Tidak ada Tuhan selain Allah), dan Allāhu 
Akbar (Allah Mahabesar). 

 :احلديث .1619
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن َسُمرة بن ُجنَْدب 

هلل أحب الالكم إىل ا»: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
يِِّهنَّ بدأت: ُسبَْحاَن اهلل، واحلمد هلل، 

َ
أربع ال يرَُضُّك بِأ

 «.وال هلإ إال اهلل، واهلل أكرب

** 

1619. Hadis: 

Dari Samurah bin Jundub -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Perkataan paling disukai 

Allah ada empat, tidak masalah dengan yang mana 

saja engkau memulainya; Subḥānallāh (Mahasuci 

Allah), Alḥamdulillāh (segala puji hanya milik Allah), Lā 

Ilāha illallāh (Tidak ada Tuhan selain Allah), dan Allāhu 

Akbar (Allah Mahabesar)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ديلل ىلع فضل هذه اجلمل األربع، وأنها من  احلديث
أحب الكم البرش إىل اهلل تعاىل، الشتماهلا ىلع أمور 
عظيمة، ويه تزنيه اهلل تعاىل، ووصفه بكل ما جيب 
هل من صفات الكمال، وإفراده بالوحدانية واألكربية، 
وأن فضلها وحصول ثوابها ال يقتيض ترتيبها كما 

 .جاءت يف احلديث

** 

Hadis ini merupakan dalil tentang keutamaan empat 

kalimat yang merupakan ucapan yang paling disukai 

Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- karena mengandung hal-

hal agung, yaitu mensucikan Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā-, mensifati-Nya dengan segala sifat 

kesempurnaan, mengesakan-Nya dengan keesaan 

dan kebesaran. Untuk mendapatkan keutamaan dan 

pahalanya tidak harus mengucapkannya secara 

berurutan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. 
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برشح بلوغ السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط اَلكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم 
 .َلرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِن، ط دار احلديثا

   (5475) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
•  ِ  : اتلقوى: من أحسن تعاريفها: يه العمل بطاعة اهلل، ىلع نور من اهلل، ترجو ثواب اهلل، وترك معصية اهلل، ىلع نور من اهلل، خمافة َتْقَوى اّللَّ

 .عقاب اهلل

 :فوائد احلديث
 .أن دخول اجلنة يكون بأسباب وأعمال ذكرها الشارع .1

 .أسباب متعلقة باخلَلق ومنها يف احلديث: )حسن اخلُلق(أن من أسباب دخول اجلنة أسباب متعلقة باهلل ومنها يف احلديث: )تقوى اهلل(، و .2

 .يف احلديث ديلل ىلع فضيلة اتلقوى، وأنها سبب دلخول اجلنة .3

 .فضل حسن اخللق ىلع كثري من العبادات وأنه كذلك من أسباب دخول اجلنة .4

 املراجع:املصادر و

(، وحممد فؤاد عبد 2، 1تعليق: أمحد حممد شاكر ) ـجسنن الرتمذي، َلحمد بن عيىس بن َسْورة بن موىس بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيىس، حتقيق و
 ادلين نارص َلحمد والرتهيب، الرتغيب صحيح. مرص –(، ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض ) ـج3ابلايق ) ـج

هلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة ا عبد الشيخ اَلرام، بلوغ من األحاكم توضيح. الرياض – اَلعارف مكتبة ط األبلاِن،
األحاديث من اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلَلام بفقه 

ا عبد السالم بن عبد اهلل السليمان، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، بلوغ اَلرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن به
، ط دار الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط اَلكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ اَلرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِن

 .احلديث
   (5476) الرقم املوحد:

ُلُقِ  ِ وَُحْسُن اخلْ َنرَة َتْقَوى اَّللر ْكرَثُ َما يُْدِخُل اجلْ
َ
  أ

Hal paling banyak yang menyebabkan 
masuk surga adalah taqwa kepada Allah 

dan akhlak yang baik 

 :احلديث .1620
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

أْكرَثُ َما يُْدِخُل اجْلَنََّة َتْقَوى »: -صىل اهلل عليه وسلم
ِ وَُحْسُن اخْلُلُِق   .«اّللَّ

** 

1620. Hadis: 

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

(Nabi bersabda),“Hal paling banyak yang 

menyebabkan masuk surga adalah taqwa kepada Allah 

dan akhlak yang baik.” 

 حسن صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis hasan sahih Derajat hadis: 

يف احلديث ديلل ىلع فضل اتلقوى، وأنها سبب 
دلخول اجلنة، وكذلك فضل حسن اخللق وأن هذين 
األمرين "اتلقوى وحسن اخللق" من أعظم وأكرث 

 .األسباب اليت تدخل العبد اجلنة

** 

Dalam hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan taqwa 

dan ia merupakan pengantar masuk surga. Begitu pula 

keutamaan akhlak terpuji. Dua perkara ini "taqwa dan 

Akhlak terpuji" termasuk faktor-faktor penyebab 

terbesar dan terbanyak orang masuk surga. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

74 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

نر انليبر 
َ
داع بإناٍء من  -يه وسلمصىل اهلل عل-أ

ٌء من ماٍء، فوضَع  يِتَ بَقَدٍح رَْحَراٍح فيِه ََشْ
ُ
َماٍء، فأ

َصابَِعُه فيهِ 
َ
 أ

 

Sesungguhnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- meminta wadah berisi 
air. Lantas dibawakanlah wadah air yang 

lebar tapi isinya sedikit. Lantas beliau 
meletakkan jari-jarinya di dalam wadah 

itu. Anas berkata, "Selanjutnya aku melihat 
air memancar dari sela-sela jari-jemari 

beliau. Aku pun menaksir (jumlah) orang 
yang berwudu antara tujuh puluh sampai 

delapan puluh orang 

 :احلديث .1621
ل: َحرَضَِت قا -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ْهِلِه، وَبيِقَ قَْوٌم، 
َ
الصالةُ فقاَم َمْن اكن قريَب ادلاِر إىل أ

يِتَ رسوُل اهلِل 
ُ
بِِمْخَضٍب ِمْن  -صىل اهلل عليه وسلم-فأ

 
َ
أ ُه، فتَوََض  ْن يَبُْسَط فيِه َكفَّ

َ
ِحَجاَرٍة، َفَصُغَر الِمْخَضُب أ

 القوُم لكهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: ثماننَي وزيادًة. 
نَّ انليبَّ 

َ
داع بإناٍء  -صىل اهلل عليه وسلم-ويف رواية: أ

ٌء من ماٍء، فوضَع  يِتَ بَقَدٍح رَْحَراٍح فيِه يَشْ
ُ
من َماٍء، فأ

ْنُظُر إىل اَلاِء يَنْبُُع ِمْن 
َ
َصابَِعُه فيِه، قال أنس: فََجَعلُْت أ

َ
أ

 ما بنَْيَ السبعنيَ 
َ
أ َصابِِعِه، فََحَزرُْت َمْن تَوَضَّ

َ
 إىل بنَْيِ أ

 .اثلماننيَ 

** 

1621. Hadis: 

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

"Waktu salat sudah tiba, lantas orang yang rumahnya 

dekat (masjid) masuk ke rumahnya dan tersisa 

sekelompok orang. Selanjutnya dibawakanlah sebuah 

wadah air dari batu kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-. Ternyata wadah itu terlalu kecil bagi beliau 

untuk membentangkan telapak tangan beliau di 

dalamnya. Selanjutnya orang-orang itu seluruhnya 

berwudu. Orang-orang bertanya, "Berapa jumlah kalian 

saat itu?" Anas bin Malik menjawab, "Delapan puluh 

orang lebih." Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meminta wadah berisi air. Lantas dibawakanlah wadah 

air yang lebar tapi isinya sedikit. Lantas beliau 

meletakkan jari-jarinya di dalam wadah itu". Anas 

berkata, "Selanjutnya aku melihat air memancar dari 

sela-sela jari-jemari beliau. Aku pun menaksir (jumlah) 

orang yang berwudu antara tujuh puluh sampai 

delapan puluh orang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

:  "حرضت الصالة " أي -ريض اهلل عنه-يقول أنس 
 -صىل اهلل عليه وسلم-بينما اكن الصحابة مع انليب 

باَلدينة حرضت صالة العرص.  "فقام من اكن قريباً 
من اَلسجد ": أي فذهب اَّلين دارهم قريبة من ذلك 
اَلاكن إىل ادلار يلتوضؤوا منها. "وبيق قوم" أي وبيق 

.  -صىل اهلل عليه وسلم-بعيدة مع انليب  اَّلين دارهم
بمخضب من  -صىل اهلل عليه وسلم-"فأيت انليب 

صىل اهلل عليه -حجارة فيه ماء" أي فأحرض إىل انليب 
إناء صغري من حجر فيه قليل من اَلاء، وجاء  -وسلم

يف بعض الروايات وصفه بالرحراح.  " فصغر 
ناء اَلخضب أن يبسط كفه فيه " أي فضاق ذلك اإلِ 

** 

Anas -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Waktu salat sudah 

tiba," yakni, ketika para sahabat sedang bersama Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di Madinah, tiba-tiba 

masuklah waktu salat ashar. "lantas orang yang 

rumahnya dekat dengan masjid berdiri" yakni, orang-

orang yang rumahnya dekat dengan mesjid pergi dari 

tempat itu menuju rumahnya untuk berwudu. "dan 

tersisa sekelompok orang." Yakni, yang tersisa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah orang-orang yang 

rumahnya jauh beserta. "Selanjutnya dibawalah satu 

wadah air dari batu kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-." Yakni, didatangkanlah kepada -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- sebuah wadah kecil dari batu yang 

berisi sedikit air. Dalam satu riwayat disebutkan wadah 

itu digambarkan lebar. "Ternyata wadah itu terlalu kecil 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه، بروايات متعددة راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .حرضت الصالة : دخل وقتها •

 .إىل أهله : أي: إىل بيته •

 .اَلخضب : إناء من حجارة •

 .-وسلمصىل اهلل عليه -فصغر اَلخضب أن يبسط فيه كفه : أي: لم يسع اَلخضب بسط كفه  •

 .داع : أمر •

 .قدح : اإلناء اَّلي يرُشب فيه •

 .رحراح : واسع ولكنه قريب القعر •

 .حزرت من توضأ : قدرتهم باتلخمني •

 :فوائد احلديث
 .جواز استعمال أواِن احلجر للوضوء وغريه .1

 .بتكثري اَلاء بربكته ونبعه من بني أصابعه -صىل اهلل عليه وسلم-معجزة انليب  .2

ىلع الوضوء غري مقدر بقدر من اَلاء معني؛ ألن الصحابة اغرتفوا من ذلك القدح بغري تقدير؛ ألن اَلاء انلابع لم يكن قدره معلوما هلم فدل  .3
 .عدم اتلقدير، لكن برشط عدم اإلرساف واتلبذير

 املراجع:املصادر و

هة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب، بدون تاريخ.  نز
ه. كنوز رياض 1418م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. الطبعة األوىل 1987 - ـه1407الطبعة: الرابعة عرش، 

اري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم م. صحيح ابلخ2009 - ـه1430الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 
 .ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت1422ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

   (5446) الرقم املوحد:

 -صىل اهلل عليه وسلم-الصغري ىلع كف رسول اهلل 
حني أراد أن يمدها يف وسطه.  قال أنس" فتوضأ القوم 
لكهم، قلنا كم كنتم؟ قال: ثمانني وزيادة " أي ثمانني 

 .فأكرث

bagi beliau untuk membentangkan telapak tangannya 

di dalamnya." Yakni, wadah kecil itu sempit bagi 

telapak tangan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

ketika beliau hendak membentangkan telapak 

tangannya di tengah-tengah wadah itu. Anas berkata, 

"Selanjutnya orang-orang itu seluruhnya berwudhu'. 

Orang-orang bertanya, "Berapa jumlah kalian saat itu?" 

Anas bin Malik menjawab, "Delapan puluh orang lebih." 

Yakni, lebih dari delapan puluh. 
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 Hadis-hadis Mengenai Keutamaan Majelis  أحاديث يف فضل جمالس اَّلكر

Zikir 

 :احلديث .1622
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
إنَّ ّلِلَّ تعاىل مالئكة َيُطوفُون »قال:  -اهلل عليه وسلم

ْكر، فإذا  وََجُدوا قوماً  ُرق يلْتَِمُسون أهل اَّلِّ يف الطُّ
وا إىل حاَجِتُكم،  يذكرون اهلل عز وجل َتَناَدوا: َهلُمُّ

ْجنِ 
َ
وَنُهم بِأ نيا، فيَسألُُهم َفيَُحفُّ ماء ادلُّ َحِتِهم إىل السَّ

وهو أعلم: ما يقول ِعبَادي؟ قال: يقولون:  -َربُُّهم 
ُدونََك،  ُونك، َوحَيَْمُدونَك، وُيَمجِّ يَُسبُِّحونَك، وُيَكربِّ
وك. فيقول: 

َ
وين؟ فيقولون: ال واهلل ما َرأ

َ
فيقول: هل َرأ

وك اَكنُو
َ
وين؟! قال: يقولون: لو رأ

َ
ا أَشدَّ لك كيف لو َرأ

عبادة، وأَشدَّ لك تْمِجيداً، وأْكرث لك تسبيحاً. فيقول: 
فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يَْسألُونك اجلنَّة. قال: 
وَها؟ قال: يقولون: ال واهلل يا رب ما 

َ
يقول: وهل َرأ

وَْها؟ قال: يقولون: لو 
َ
وَْها. قال: يقول: فََكيف لو َرأ

َ
رأ

شَ 
َ
وَها اَكنُوا أ

َ
ُهم َرأ دَّ َعلَيها ِحرصاً، وأَشدَّ لَها طلباً، أنَّ

ْعَظم ِفيَها رغبًة. قال: فَِمَم  َيتََعوَُذون؟ قال: يقولون: 
َ
وأ

َيتََعوُذون من انلَّار؛ قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: ال واهلل ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟! 

شدَّ هلا قال: يقولون: لو رأوها اكنوا أشدَّ ِمنها فِراراً، وأ
ِنِّ قَْد َغَفْرُت لَُهْم، 

َ
ْشِهُدُكْم أ

ُ
خَمَافَة. قال: فيقول: فَأ

قال: يقول ملَك ِمن اَلالئكة: فيهم فالن ليس 
منهم، إنما جاء حلاجة، قال: ُهُم اجلُلََساء ال يَْشىَق بهم 

 -ريض اهلل عنه-ويف رواية: عن أيب هريرة «.  َجِليُسُهم
إن هلل »قال:  -مصىل اهلل عليه وسل-عن انليب 

مالئكة َسيَّارة فُُضاًل يَتَتَبَُّعون جمالَِس اَّلكر، فإذا 
وجدوا جَمِْلساً فيه ِذْكٌر، َقَعُدوا معهم، وَحفَّ بعُضهم 
بعضاً بأجنحتهم حىت يْملَُؤوا ما بينهم وبني السماء 
ادلنيا، فإذا تَفرقوا عرجوا وصعدوا إىل السماء، 

: من أين جئتم؟ -م وهو أعل -عز وجل-فيسأهلم اهلل 
فيقولون: جئنا من عند عباد لك يف األرض: 
يسبحونك، ويكربونك، ويهللونك، وحيمدونك، 
ويسألونك. قال: وماذا يسألوين؟ قالوا: يسألونك 
جنتك. قال: وهل رأوا جنيت؟ قالوا: ال، أي رب. قال: 

** 

1622. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Sesungguhnya 

Allah -Ta'ālā- memiliki malaikat yang berkeliling di 

jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka menemukan 

satu kaum yang sedang mengingat Allah -'Azza wa 

Jalla-, mereka berseru, "Marilah kalian menuju 

kebutuhan kalian." Lantas para malaikat meliputi 

mereka dengan sayap-sayapnya sampai langit dunia. 

Kemudian Rabb mereka bertanya -dan Dia lebih tahu- 

kepada mereka, "Apa yang dikatakan hamba-hamba-

Ku?" Nabi bersabda, "Para malaikat menjawab, 

"Mereka bertasbih (mensucikan-Mu), bertakbir 

(mengagungkan-Mu), bertahmid (memuji-Mu), dan 

memuliakan-Mu." Allah bertanya, "Apakah mereka 

melihat-Ku?" Para malaikat menjawab, "Tidak, demi 

Allah, mereka tidak melihat-Mu." Allah bertanya lagi, 

"Bagaimana seandainya mereka melihat-Ku?" Nabi 

bersabda, "Para malaikat menjawab, "Seandainya 

mereka melihat-Mu, pasti mereka sangat bersungguh-

sungguh beribadah kepada-Mu, sangat sungguh-

sungguh memuliakan-Mu, dan lebih banyak bertasbih 

kepada-Mu." Allah bertanya, "Lalu apa yang mereka 

minta dari-Ku?" Nabi bersabda, "Para malaikat 

menjawab, "Mereka meminta surga dari-Mu." Nabi 

bersabda, "Allah bertanya, "Apakah mereka melihat 

surga?" Nabi bersabda, "para malaikat menjawab, 

"Tidak, demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak 

melihatnya." Nabi bersabda, "Allah bertanya, 

"Bagaimana seandainya mereka melihatnya?" Nabi 

bersabda, "Para malaikat menjawab, "Seandainya 

mereka melihatnya, mereka pasti sangat bersungguh-

sungguh untuk mendapatkannya, sangat bersungguh-

sungguh untuk memintanya, dan sangat 

menginginkannya." Allah bertanya, "Lalu dari apa 

mereka meminta perlindungan?" Nabi bersabda, "Para 

malaikat menjawab, "Mereka meminta perlindungan 

dari neraka." Nabi bersabda, "Allah bertanya, "Apakah 

mereka melihatnya?" Nabi bersabda, "Para malaikat 

menjawab, "Tidak, demi Allah, mereka tidak 

melihatnya." Allah bertanya, "Bagaimana seandainya 

mereka melihatnya?" Nabi bersabda, "Para malaikat 

menjawab, "Seandainya mereka melihatnya, pasti 

mereka sangat bersungguh-sungguh lari darinya dan 

sangat takut kepadanya." Nabi bersabda, "Allah 

berfirman, "Aku persaksikan kepada kalian 

sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka." Nabi 
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فكيف لو رأوا جنيت؟! قالوا: ويستِجرُيونَك. قال: ومم 
. قال: وهل رأوا يَْستجريوين؟ قا لوا: من نارك يا رب 

ناري؟ قالوا: ال، قال: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: 
ويستغفرونك؟ فيقول: قد غفرت هلم، وأعطيتهم ما 
سألوا، وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم 
، فجلس معهم. فيقول: وهل  اء إنما مرَّ فالن عبد َخطَّ

 .«جليُسُهمغفرت، هم القوم ال يشىق بهم 

bersabda, "Salah satu malaikat pun berkata, "Namun, 

di antara mereka ada si fulan dan ia bukan bagian dari 

mereka. Ia datang hanya karena ada keperluan." Allah 

menjawab, "Mereka semua adalah teman duduk, dan 

tidak ada yang sengsara orang yang duduk 

(bermajelis) bersama dengan mereka." Dalam riwayat 

dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, 

"Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang 

memiliki keutamaan, mereka selalu berjalan mencari 

majelis-majelis zikir. Apabila mereka menemukan 

suatu majelis yang berisi zikir di dalamnya, mereka lalu 

duduk bersama mereka dan mereka saling 

membentangkan sayap-sayap mereka sehingga 

memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Apabila 

majelis itu bubar, mereka naik ke langit lalu Allah -'Azza 

wa Jalla- bertanya -dan Dia lebih tahu- kepada mereka, 

"Dari mana kalian?" Para malaikat menjawab, "Kami 

datang dari hamba-hamba-Mu di bumi. Mereka 

bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan meminta 

kepada-Mu." Allah bertanya, "Apa yang mereka minta 

dari-Ku?" Para malaikat menjawab, "Mereka meminta 

surga-Mu." Allah bertanya, "Apakah mereka melihat 

surgaku?" Para malaikat menjawab, "Tidak, wahai 

Rabb-ku." Allah bertanya, "Bagaimana seandainya 

mereka melihat surga-Ku?" Para malaikat berkata, 

"Mereka juga meminta perlindungan kepada-Mu." Allah 

bertanya, "Dari apa mereka meminta perlindungan 

kepada-Ku?" Mereka menjawab, "Dari neraka-Mu, 

wahai Rabb-ku." Allah bertanya, "Apakah mereka 

melihat neraka-Ku?" Mereka menjawab, "Tidak." Allah 

bertanya, "Bagaimana seandainya mereka melihat 

neraka-Ku?" Para malaikat berkata, "Mereka juga 

memohon ampunan kepada-Mu?" Allah berfirman, 

"Aku telah mengampuni mereka. Aku beri kepada 

mereka apa yang mereka minta dan Aku beri mereka 

perlindungan dari apa yang mereka mintai 

perlindungan kepada-Ku." Nabi bersabda, "Para 

malaikat berkata, "Wahai Rabb-ku, di kalangan mereka 

ada seorang hamba yang banyak sekali kesalahannya. 

Ia hanya melewati saja lalu ikut duduk bersama 

mereka." Lantas Allah berfirman, "Aku pun 

mengampuninya. Mereka adalah satu kaum yang tidak 

akan sengsara orang yang duduk bersama mereka." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يقصُّ هذا احلديث مظهرا من مظاهر تعظيم جمالس 
اَّلكر، حيث يقول انليب صىل اهلل عليه وسلم:  "إن 
هلل مالئكة يطوفون يف الُطُرق يلتمسون أهل اَّلكر" 

طائفة خمصوصة من اَلالئكة غري أي أن اهلل لكَّف 
احلفظة للسياحة يف األرض، يدورون يف طرق 
اَلسلمني ومساجدهم، ودورهم، يطلبون جمالس 
اَّلكر، يزورونها ويشهدونها ويستمعون إىل أهلها. قال 
احلافظ: واألشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح 
وحنوها. فإذا "وجدوا قوماً يذكرون اهلل عز وجل " ويف 

مسلم " فإذا وجدوا جملساً فيه ذكر تنادوا " أي  رواية
نادى بعضهم بعضاً " أن هلموا إىل حاجتكم " ويف 
رواية إىل بغيتكم، أي تعالوا إىل ما تبحثون عنه من 
جمالس اَّلكر، والوصول إىل أهلها، لزتوروهم، 
وتستمعوا إىل ذكرهم. قال عليه الصالة والسالم يف 

اَّلكر: " فيحفونهم" وصف اَلالئكة، وهم يف جمالس 
أي حييطون بهم إحاطة السوار باَلعصم. "فيحفونهم 
بأجنحتهم " أي يطوفون حوهلم بأجنحتهم " إىل 
السماء " أي حىت يصلوا إىل السماء. ثم يقص عليه 
الصالة والسالم اَلحاورة اليت جرت بني رب العزة 
واجلالل، وبني مالئكته الكرام: فيقول اهلل جل يف 

أهلم ربُّهم وهو أعلم بهم" أي وهو أكرث عاله: "فيس
علماً بأحواهلم، تنويهاً بشأنهم يف اَلأل األىلع؛ يلباىه 
بهم اَلالئكة: "ما يقول عبادي؟ فتجيب اَلالئكة: 
يسبحونك، ويكربونك، وحيمدونك ويمجدونك "، 
أي فتقول اَلالئكة: إن هؤالء اَّلاكرين يقولون: 

ال  اهلل، واهلل أكرب، سبحان اهلل واحلمد هلل، وال هلإ إ
فاتلمجيد هو قول ال هلإ إال  اهلل؛ َلا فيه من تعظيم اهلل 
تعاىل، بتوحيد األلوهية. فيقول اهلل جل يف عاله: "َهْل 
َرأْويِن؟ قَاَل: َفيَُقولُون: ال َواهلِل َما َرأوَْك، َقاَل: َفَيُقوُل: 
فَكيَْف لَْو َرأْويِن؟ " فتجيب اَلالئكة الكرام: " لو 
رأوك اكنوا أشد لك عبادة، وأشد تمجيداً وأكرث لك 
تسبيحاً " ألن  االجتهاد يف العبادة ىلع قدر اَلعرفة. ثم 
يقول اهلل تبارك وتعاىل: " قال: فما يسألونين؟ " أي 
فماذا يطلبون مين. فتقول اَلالئكة:" قالوا: يسألونك 

** 

Hadis ini menceritakan salah satu bentuk 

mengagungkan majelis-majelis zikir, di mana Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 

Allah memiliki malaikat yang berkeliling di jalan-jalan 

mencari ahli zikir." Yakni, Allah menugaskan satu 

kelompok khusus dari kalangan malaikat selain para 

malaikat penjaga, untuk berkeliling di bumi. Mereka 

berkeliling di jalan-jalan kaum Muslimin dan masjid-

masjid serta rumah-rumah mereka untuk mencari 

majelis-majelis zikir. Mereka mengunjunginya, 

menyaksikannya, dan mendengarkan ahli zikir. Al-

Hafiz (Ibnu Hajar) berkata, "Yang lebi tepat 

pengkhususan itu dengan majelis-majelis tasbih dan 

sejenisnya. "Jika mereka menemukan satu kaum yang 

sedang mengingat Allah -'Azza wa Jalla-," dalam 

riwayat Muslim disebutkan, "Apabila mereka 

menemukan suatu majelis yang berisi zikir di 

dalamnya-, mereka berseru," yakni, sebagian mereka 

menyeru sebagian yang lain, "Kemarilah menuju 

kebutuhan kalian." Dalam satu riwayat disebutkan, 

"Kepada tujuan kalian." Yakni, kemarilah menuju apa 

yang kalian cari di majelis zikir, sampai kepada ahli zikir 

untuk mengunjungi mereka, dan menyimak zikir 

mereka." Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- bersabda 

mengenai gambaran malaikat saat mereka berada di 

majelis-majelis zikir, "Lantas para malaikat meliputi 

mereka," yakni, meliputi mereka seperti liputan gelang 

di pergelangan tangan. "Lantas para malaikat meliputi 

mereka dengan sayap-sayapnya," yakni, mengelilingi 

mereka dengan sayap-sayapnya. "Sampai langit 

dunia." Yakni, hingga mereka sampai ke langit. 

Selanjutnya Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- 

menceritakan dialog yang berlangsung antara Rabb 

Pemilik kemuliaan dan keagungan dengan para 

malaikat mulia. Allah –Jalla wa ‘Alā- berfirman, 

"Kemudian Rabb mereka bertanya -dan Dia lebih tahu-

, yakni, Dia lebih mengetahui keadaan mereka. Ini 

sebagai pujian terhadap mereka di Al-Mala' al-A'lā 

untuk membanggakan mereka kepada para malaikat, 

"Apa yang dikatakan hamba-hamba-Ku?" Para 

malaikat menjawab, "Mereka bertasbih (mensucikan-

Mu), bertakbir (mengagungkan-Mu), bertahmid 

(memuji-Mu), dan memuliakan-Mu." Yakni, para 

malaikat berkata, "Orang-orang yang berzikir 

mengucapkan, "Mahasuci Allah, segala puji hanya 

milik Allah, tidak ada Ilah yang berhak disembah selain 

Allah, dan Allah Maha Besar." Adapun bentuk 

memuliakan ialah ucapan 'tidak ada Ilah yang berhak 
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اجلنة " أي يذكرونك، ويعبدونك طمعاً يف جنتك. 
ئكة: "لو رأوها اكنوا أشد عليها حرصاً فتجيب اَلال

" أي لاكنوا أكرث سعياً إيلها؛ ألنه ليس اخلري اكَلعاينة.  
فيقول اهلل جل جالهل" قال: فِممَّ يتعوذون " أي فأي 
يشء خيافون منه، ويسألون ربهم أن جيريهم منه.  
فتجيب اَلالئكة: " من انلار " أي يذكرون ويعبدون 

ر، ويسألونه عز وجل أن جيريهم ربهم خوفاً ًمن انلا
منها.  فيقول اهلل جل جالهل: " َفَكيَْف لَْو َرأوَْها؟" 
فتجيب اَلالئكة:" لو رأوها اكنوا أشد منها فراراً " 
أي لاكنوا أكرث اجتهاداً يف األعمال الصاحلة اليت يه 
سبب يف انلجاة من انلار.  فيقول اهلل جل جالهل: " 

قد غفرت هلم " أي قد  قال: فيقول: فأشهدكم أِن
غفرت هلم ذنوبهم.  فيقول ملك من اَلالئكة: "فيهم 
فالن ليس منهم، إنَّما جاء حلاجة " أي إنه يوجد من 
بني هؤالء اَّلاكرين" فالن": وهو ليس منهم، ولكنه 
جاء حلاجة يقضيها فجلس معهم، فهل يغفر هل؟:  
 فيقول اهلل جل يف عاله ما معناه: هم اجللساء ال يشىق

 .جليسهم وال خييَّب

disembah selain Allah' karena di dalamnya 

mengandung pengagungan kepada Allah -Ta'ālā- 

dengan tauhid ulūhiyyah. "Allah –Jalla wa ‘Alā- 

bertanya, "Apakah mereka melihat-Ku?" Para malaikat 

menjawab, "Tidak, demi Allah, mereka tidak melihat-

Mu." Allah bertanya lagi, "Bagaimana seandainya 

mereka melihat-Ku?" Para malaikat yang mulia 

menjawab, "Seandainya mereka melihat-Mu, pasti 

mereka sangat bersungguh-sungguh beribadah 

kepada-Mu, sangat sungguh-sungguh memuliakan-

Mu, dan lebih banyak bertasbih kepada-Mu." Sebab, 

bersungguh-sungguh dalam ibadah sesuai dengan 

tingkat pengetahuan. Selanjutnya Allah -Tabāraka wa 

Ta'ālā- bertanya, "Lalu apa yang mereka minta kepada-

Ku?" Yakni, apa yang mereka mohon dari-Ku. Para 

malaikat menjawab, "Mereka meminta surga kepada-

Mu." Yakni, mereka mengingat-Mu dan beribadah 

kepada-Mu karena ingin memperoleh surga-Mu. Para 

malaikat menjawab, "Seandainya mereka melihatnya, 

mereka pasti sangat menginginkannya," yakni, pasti 

mereka akan sungguh-sungguh berusaha kepadanya. 

Sebab, berita berbeda dengan melihat langsung. Allah 

- Jalla Jalāluhu- bertanya, "Lalu dari apa mereka 

meminta perlindungan?" Yakni, apa yang mereka 

takutkan sehingga mereka memohon kepada Allah 

agar melindungi mereka darinya. Para malaikat 

menjawab, "Mereka meminta perlindungan dari 

neraka." Yakni, mereka mengingat dan menyembah 

Rabbnya karena takut dari neraka dan memohon 

kepada Allah -'Azza wa Jalla- agar melindungi mereka 

darinya. Allah -Jalla Jalāluhu- bertanya, "Bagaimana 

seandainya mereka melihatnya?" Para malaikat 

menjawab, "Seandainya mereka melihatnya, pasti 

mereka sangat bersungguh-sungguh lari darinya," 

yakni, mereka pasti berusaha bersungguh-sungguh 

memperbanyak amal saleh yang menjadi sebab 

selamat dari neraka. Allah -Jalla Jalāluhu- berfirman, 

"Aku persaksikan kepada kalian sesungguhnya Aku 

telah mengampuni mereka." Yakni, Aku telah 

mengampuni dosa-dosa mereka. "Salah satu malaikat 

pun berkata, "Namun, di antara mereka ada si fulan 

dan ia bukan bagian dari mereka. Ia datang hanya 

karena ada keperluan." Yakni, ada di antara orang-

orang yang berzikir itu "fulan" yang bukan bagian dari 

mereka. Ia datang untuk satu kebutuhan yang akan 

dilakukannya, lalu duduk bersama mereka. Apakah dia 

diampuni? Allah –Jalla a ‘Alā- berfirman yang 

maknanya, "Mereka semua adalah teman duduk, dan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 . تنادوا : نادى بعضهم بعضاً  •

 . هلموا : تعالوا •

 . ن بهم ويدورون حوهلم حىت يملؤوا ما بني السماء ادلنيا واألرضفيحفونهم : يقرتبون حول اَّلاكرين ويطوفو •

 . يمجدونك : يعظمونك •

 . مالئكة سيارة : سياحون يف األرض •

 :فوائد احلديث
 . فضل جمالس اَّلكر واَّلاكرين وفضل االجتماع ىلع ذلك .1

 . اركهم يف أصل اَّلكرجليس اَّلاكرين الصاحلني يندرج معهم يف مجيع ما يتفضل اهلل تعاىل به عليهم إكراماً هلم ولو لم يش .2

 . حمبة اَلالئكة بين آدم واعتناؤهم بهم .3

 .السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم باَلسؤول عنه من اَلسؤول؛ إلظهار العناية باَلسؤول عنه، واتلنويه بقدره .4

 . اَّلكر يتناول الصالة ، وقراءة القرآن ، وادلاعء ، وتالوة احلديث ، ودراسة العلم ادليين .5

 . ب من ادىع من الزنادقة أنه يرى اهلل تعاىل جهرة يف دار ادلنيابيان كذ .6

 . جواز القسم يف األمر اَلحقق تأكيداً هل وتنويهاً به .7

 .اشتملت اجلنة من أنواع اخلريات وانلار من أنواع اَلكروهات ما ال خيطر ىلع قلب برش .8

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422رقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ت
 – دمشق واتلوزيع، والنرش للطباعة كثري ابن دار: نرش للنووي، الصاحلني، رياض. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. تطريز 2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت،
 .م2002 - ـه1423رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 

   (8272) الرقم املوحد:

tidak ada yang sengsara dan rugi orang yang duduk 

(bermajelis) bersama dengan mereka." 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -اهلل عنه ريض-أبو زيد عمرو بن أخطب األنصاري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يف ذلك ايلوم أقدرنا ىلع احلفظ -صىل اهلل عليه وسلم-فأعلمنا أحفظنا : أكرثنا علًما بما قاهل  •

بما   -صىل اهلل عليه وسلم-أخبنا رسول اهلل 
  نااكن وبما هو اكئن، فأعلمنا أحفظ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memberitahukan kepada kami tentang 
sesuatu yang telah dan sedang (bahkan 

akan) terjadi. Maka orang yang paling tahu 
(alim -edit) diantara kami adalah orang 
yang paling hafal khutbah itu di antara 

kami. 

 :احلديث .1623
ريض اهلل -عمرو بن أخطب األنصاري عن أيب زيد 

 -صىل اهلل عليه وسلم-: صىل بنا رسول اهلل -عنه
الفجر، وصعد اَلنرب، فخطبنا حىت حرضت الظهر، 
فزنل فصىل، ثم صعد اَلنرب فخطبنا حىت حرضت 
العرص، ثم نزل فصىل، ثم صعد اَلنرب فخطبنا حىت 
غربت الشمس، فأخربنا بما اكن وبما هو اكئن، 

ْعلَمُ 
َ
ْحَفُظنَا.فأ

َ
 نَا أ

** 

1623. Hadis: 

Dari Abu Zaid Amru bin Akhthab Al-Anshari -

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

'alaihi wa sallam- mengimami kami shalat subuh, 

kemudian naik ke atas mimbar dan berkhutbah pada 

kami sampai datang waktu shalat zuhur. Lantas beliau 

turun untuk shalat. Selanjutnya beliau naik lagi ke atas 

mimbar lalu berkhutbah kepada kami sampai datang 

waktu shalat ashar. Beliau lalu turun, kemudian shalat. 

Setelah itu, beliau naik ke atas mimbar lalu berkhutbah 

kepada kami sampai terbenam matahari. Kemudian 

beliau memberitahukan kepada kami tentang sesuatu 

yang telah dan sedang (bahkan akan) terjadi. Maka 

orang yang paling tahu (alim) diantara kami adalah 

orang yang paling hafal khutbah itu di antara kami". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن  -ريض اهلل عنه-خيرب الصحايب عمرو بن أخطب 
صىل الفجر ذات يوم،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

وصعد اَلنرب وخطب انلاس حىت أذن الظهر، ثم نزل 
فصىل الظهر، ثم اعد فصعد اَلنرب وخطب حىت أذن 

عد اَلنرب فخطب العرص، فزنل وصىل العرص، ثم ص
حىت اغبت الشمس، يعين بذلك أنه خطب يوًما 
اكماًل من صالة الفجر إىل غروب الشمس، أعلمه 

يف ذلك ايلوم شيئا من علوم الغيب  -عز وجل-اهلل 
صىل اهلل -اَلاضية، ومن الغيوب اَلستقبلة، وأخرب بها 

أصحابه، فأعلمهم بما قال ذلك ايلوم  -عليه وسلم
 .لك يف ذهنههو من حفظ ورسخ ذ

** 

Sahabat mulia -raḍiyallāhu 'anhu- ini mengabarkan 

bahwa suatu hari Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengimami shalat lalu naik ke atas mimbar dan 

berkhutbah sampai tiba adzan zhuhur. Beliau turun lalu 

melaksanakan shalat zhuhur. Beliau kembali lagi lalu 

naik ke atas mimbar dan berkhutbah sampai tiba adzan 

ashar. Beliau turun dan melaksanakan shalat ashar. 

Setelah itu naik ke atas mimbar lalu berkhutbah sampai 

terbenam matahari - yakni, sehari penuh dari shalat 

subuh sampai terbenam matahari, beliau berkhutbah - 

Pada hari itu, Allah 'Azza wa Jalla memberitahu beliau 

sebagian ilmu gaib tentang masa silam dan hal-hal gaib 

di masa mendatang. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pun memberi tahu para sahabatnya. Orang 

yang paling tahu hal itu adalah orang yang paling hafal 

dan hal itu tetap tersimpan di benaknya. 
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 :فوائد احلديث
 .ىلع تعليم أمته أمور دينهم -صىل اهلل عليه وسلم-شدة حرص رسول اهلل  .1

 .بلغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-رام شهادة من الصحابة الك .2

 .تفاوت انلاس يف احلفظ والفهم .3

 .-صىل اهلل عليه وسلم-قوة حتمل انليب  .4

 املراجع:املصادر و

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

احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء  صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -الرتاث العريب. 

 .ه1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
   (8411) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فرواها النسايئ«" ولك»ا رسول اهلل، غفر اهلل لك، قال: صىل اهلل عليه وسلم: ي -رواه مسلم بدون زيادة "قلت لرسول اهلل  راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .اَلغفرة. : يه أن اهلل تعاىل يسرت العبد وال يطلع انلاس ىلع ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه ألنها مأخوذة من السرت والوقاية •

 :فوائد احلديث
 . لعامة اَلسلمني ألنه أمر بذلك؛ فال يتخلف عن أداء ما أمر به ابلته - اهلل عليه وسلمصىل-استغفر رسول اهلل  .1

 . حيث يقابل احلسنة بمثلها -صىل اهلل عليه وسلم-بيان كرم خلق الرسول  .2

؟ -صىل اهلل عليه وسلم-أستغفر لك رسول اهلل 
قال: نعم ولك، ثم تال هذه اآلية: )واستغفر 

 َّلنبك وللمؤمنني واملؤمنات(
 

Apakah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- memohonkan ampunan untukmu? 

Ia menjawab, "Ya, dan untukmu." 
Kemudian ia membaca ayat ini واستغفر لذنبك( :

مؤمنات( "وللمؤمنين وال Dan mohonlah ampunan 
bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang 

mukmin laki-laki dan perempuan". 

 :احلديث .1624
ريض -عن اعصم األحول، عن عبد اهلل بن رَسِْجَس 

صىل اهلل عليه -قال: قلت لرسول اهلل  -اهلل عنه
قال «. ولك»: يا رسول اهلل، غفر اهلل لك، قال: -وسلم

صىل اهلل -أستغفر لك رسول اهلل  اعصم: فقلت هل:
؟ قال: نعم ولك، ثم تال هذه اآلية: -عليه وسلم

 [.19}واستغفر َّلنبك وللمؤمنني واَلؤمنات{ ]حممد: 

** 

1624. Hadis: 

Dari 'Ashim al-Ahwal, dari Abdullah bin Sarjis -

raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: "Aku berkata kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Wahai 

Rasulullah, semoga Allah mengampuni Anda?" Beliau 

menjawab, "Dan untukmu." 'Ashim mengatakan, maka 

aku menanyainya, "Apakah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memohonkan ampunan untukmu? Ia 

menjawab, "Ya, dan untukmu." Kemudian ia membaca 

ayat ini" )واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات( :Dan mohonlah 

ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang 

mukmin laki-laki dan perempuan." (QS. Muhammad 

:19) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه داع  -ريض اهلل عنه-أخرب عبد اهلل بن رسجس 
-باَلغفرة، فقابله انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-للنيب 

بادلاعء أيضا باَلغفرة، فسأل  -صىل اهلل عليه وسلم
 -ريض اهلل عنه- اعصٌم األحول عبَد اهلل بن رسجس

؟ قال: -صىل اهلل عليه وسلم-أستغفر لك رسول اهلل 
نعم، واستغفر لك أيضا، ثم استدل ىلع ذلك بقول اهلل 

نِْبَك -صىل اهلل عليه وسلم-تعاىل نلبيه  : }َواْستَْغِفْر َِّلَ
 .[19َولِلُمْؤِمِننَي َوالُمْؤِمنَاِت{ ]حممد: 

** 

Abdullah bin Sarjis -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa ia mendoakan ampunan untuk Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- membalasnya dengan memohonkan ampunan 

juga. Lalu 'Ashim al-Ahwal bertanya kepada Abdullah 

bin Sarjis -raḍiyallāhu 'anhu-, apakah Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memohonkan ampunan 

untukmu?" Ia menjawab, "Ya, dan beliau juga 

memohon ampunan untukmu juga." Kemudian ia 

berdalil dengan firman Allah Ta`ala pada nabiNya -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-: ( مناتواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤ ) 

"Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) 

orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan." (QS. 

Muhammad :19) 
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 .جواز إطالق اآلية ىلع بعضها؛ لقول اعصم األحول: ثم تال هذه اآلية .3

 املراجع:املصادر و

 بن حممد بن أمحد اهلل عبد إليب حنبل، بن أمحد مسند.  بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
 يلع مستو، ادلين حميي ابلغا، مصطىف /د اخلن، مصطىف /د تأيلف الصاحلني، رياض رشح اَلتقني نزهة. الكتب اعلم انلوري، اَلعايط أبو حتقيق حنبل،

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. بهجة 1407الرسالة، ط:الرابعة عرش مؤسسة لطيف، أمني حممد الرشبيج،
 انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز

 .ه1430-1إشبيليا، ط
   (8262) الرقم املوحد:
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 .صحيح ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جبري بن مطعم  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مقفله : حال رجوعه •

أعطوين ردايئ، فلو اكن يل عدد هذه العضاه 
نعًما، لقسمته بينكم، ثم ال جتدوين خبياًل وال 

 كذابًا وال جبانًا
 

Kembalikan serbanku. Andaikan aku 
memiliki unta sebanyak duri pohon ini 

(pohon Samurah) pastilah aku akan 
membagikannya kepada kalian, kemudian 

kalian tidak akan mendapatiku sebagai 
orang pelit, pendusta, maupun pengecut 

 :احلديث .1625
قال: بينما هو  -ريض اهلل عنه-عن جبري بن مطعم 

َمْقَفلَه من  -صىل اهلل عليه وسلم-يسري مع انليب 
ُحنَنْي، َفَعِلَقُه األعراب يسألونه، حىت اضطروه إىل 

اهلل عليه  صىل-َسُمَرة، فََخِطَفت رداءه، فوقف انليب 
أعطوين ردايئ، فلو اكن يل عدد هذه »فقال:  -وسلم

الِعَضاهِ َنَعًما، لقسمته بينكم، ثم ال جتدوين خبيال 
 .«وال كذابا وال جبانا

** 

1625. Hadis: 

Dari Jubair bin Muṭ’im -raḍiyallāhu 'anhu ia- berkata, 

tatkala dia berjalan bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- saat pulang dari Ḥunain, lalu orang-orang badui 

berusaha merangkul beliau untuk meminta sesuatu 

hingga beliau terdesak ke pohon Samurah, dan serban 

beliau tersangkut di pohon itu. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- berdiri dan bersabda, “Kembalikan 

serbanku. Andaikan aku memiliki unta sebanyak duri 

pohon ini (pohon Samurah) pastilah aku akan 

membagikannya kepada kalian, kemudian kalian tidak 

akan mendapatiku sebagai orang pelit, pendusta, 

maupun pengecut." 

 حصحي  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من غزوة حنني،  -صىل اهلل عليه وسلم-َلا رجع انليب 
وهو واٍد بني مكة والطائف، واكن معه جبري بن مطعم 

، فتعلق انلاس به يسألوه من الغنائم -ريض اهلل عنه-
ويه من شجر ابلادية -حىت أجلؤوه إىل شجرة سمرة 

فعلق رداءه بشوكها، فجبذه األعراب،  -ذات شوك
: أعطوين ردايئ لو -صىل اهلل عليه وسلم- فقال انليب

نعماً  -ويه شجرة كثرية الشوك-اكن يل عدد العضاه 
من اإلبل وابلقر والغنم لقسمته بينكم، ثم قال: وإذا 

 .جربتموين ال جتدوين خبياًل وال كذابًا وال جبانًا

** 

Tatkala Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pulang dari 

perang Ḥunain yaitu sebuah lembah di antara Makkah 

dan Thaif, dan saat itu beliau bersama Jubair bin 

Muṭ’im -raḍiyallāhu 'anhu-, lalu orang-orang memepet 

beliau untuk meminta bagian ganimah (harta rampasan 

perang) hingga mereka mendesak beliau ke pohon 

Samurah –yaitu salah satu pohon berduri di 

perkampungan badui-, lalu serban beliau tersangkut di 

durinya, lalu orang-orang badui merebutnya. Lantas 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Berikan 

serbanku, andaikan aku memiliki binatang ternak 

seperti unta, sapi, dan kambing sebanyak duri pohon 

ini- pohon itu adalah pohon yang banyak durinya- 

sungguh aku akan membagikannya kepada kalian." 

Kemudian beliau bersabda, "Dan jika kalian ingin 

mengujiku niscaya kalian tidak akan mendapatiku 

sebagai orang pelit, pendusta, dan tidak pula 

pengecut." 
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 .فعلقه انلاس : أي: تعلقوا به •

 .السمرة : شجرة طويلة قليلة الظل •

 .العضاه : شجر هل شوك •

 .حنني : واد يقع قرب مكة، وفيه جرت الغزوة اَلعروفة •

 .نعًما : اإلبل وابلقر والغنم •

 :فوائد احلديث
 .من احللم وحسن اخللق وسعة الصدر، والصرب ىلع جفاء األعراب وغلظتهم -صىل اهلل عليه وسلم-بيان َلا اكن عليه انليب  .1

 .ذم ابلخل والكذب واجلنب، وأن إمام اَلسلمني ال ينبيغ أن تكون فيه خصلة منها .2

 .جواز وصف اَلرء نفسه باخلصال احلميدة عند احلاجة .3

 .ذا حتقق عن الواعد اتلنجزي والوفاءرضا السائل للحق بالوعد إ .4

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
ن انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني، أبو زكريا حميي ادلي1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

م.   1997ه،  1418م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2007ه، 1428بريوت، الطبعة: األوىل 
 .ه 1323رش: اَلطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، أمحد بن حممد القسطالِن القتييب، انلا

   (5790) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

87 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود الرتمذي أمحد. راوي احلديث:

لَْسُتَما ُتْبِِصَانه؟
َ
 Apakah kalian berdua buta? Bukankah  أَفَعْمَياَواِن أنتما أ

kalian berdua dapat melihatnya"? 

 :احلديث .1626
، قالت: كنت عند -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة 

وعنده ميمونة،  -سلمصىل اهلل عليه و-رسول اهلل 
ِمْرنَا باحِلجاب 

ُ
مِّ مكتوم، وذلك بعد أن أ

ُ
فأقبل ابن أ
« اْحتَِجَبا ِمنْه»: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

نَا، وال  فقلنا: يا رسول اهلل، أليس هو أعىم! ال ُيبرِْصُ
: -صىل اهلل عليه وسلم-َيْعِرُفَنا؟ فقال انليب 

لَْستُ »
َ
انه!؟أَفَعْميَاَواِن أنتما أ  «.َما ُتبرِْصَ

** 

1626. Hadis: 

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhu-ma, ia berkata, 

"Aku pernah bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Ketika itu, Maimunah juga beserta beliau. 

Lantas datanglah Ibnu Ummi Maktum, dan kejadian itu 

setelah kami diperintahkan untuk berhijab. Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Berhijablah kalian berdua dari Ibnu Ummi Maktum." 

Kami berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah dia buta? 

Ia tidak dapat melihat kami dan tidak mengenali kami." 

Beliau bersabda, "Apakah kalian berdua buta? 

Bukankah kalian berdua dapat melihatnya."? 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

مُّ سلمة 
ُ
أنها اكنت عند انليب  -ريض اهلل عنها-خترب أ

وعنده ميمونة فدخل عبد  -صىل اهلل عليه وسلم-
مِّ 
ُ
واكن رجاًل أعىم  -ريض اهلل عنه- مكتوم اهلل ابن أ

واكن ذلك بعد نزول احلجاب، فأمرهما أن حَتتجبا منه 
وهو أعىم. فقاتلا : يا رسول اهلل إنه رُجل أعىم ال 
يُبرصنا وال يعرفنا فقال: "أفعمياوان أنتما احتجبا 
منه" فأمرهما أن حتتجبا عن الرَُّجل ولو اكن أعىم 

ن األحاديث لكن هذا احلديث ضعيف؛ أل
ه، فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال  الصحيحة تردُّ
مِّ مْكتُوم ، 

ُ
ي يف بيت ابن أ لفاطمة بنت قيس: "اْعتَدِّ

فإنه رُجٌل أعىم تََضِعني ثيابك عنده" وهذا احلديث 
يف الصحيحني. وىلع هذا فال حيرم ىلع اَلرأة أن تنظر 

ها إىل الرجل ولو اكن أجنبيا برشط أال يكون نظر
بشهوة أو تلتمتع لقوهل تعاىل: )وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن(، وَّللك اكنت النساء يف 

حيرضن إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-عهد انليب 
اَلسجد وال حيتجب الرجال عنهن، ولو اكن الرجل ال 
حيل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن حيتجب كما 

هلا أن  حتتجب اَلرأة عن الرجل، فالصحيح أن اَلرأة
 .تنظر للرجل لكن بغري شهوة وال استمتاع أو تذلذ

** 

Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anha- mengabarkan 

bahwa ia pernah bersama Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Ketika itu, Maimunah juga beserta 

beliau. Lantas masuklah Ibnu Ummi Maktum. Ia adalah 

lelaki buta dan kejadian itu setelah turunnya perintah 

berhijab. Lantas Nabi memerintahkan keduanya agar 

berhijab dari Ibnu Ummi Maktum yang buta. Keduanya 

berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah dia buta? Ia 

tidak dapat melihat kami dan tidak mengenali kami." 

Beliau bersabda, "Apakah kalian berdua buta? 

Berhijablah darinya!" Beliau memerintahkan keduanya 

agar berhijab dari seorang lelaki meskipun ia buta! 

Hanya saja Hadis ini lemah. Sebab, Hadis-Hadis Sahih 

menolaknya karena sesungguhnya Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah bersabda kepada 

Fathimah binti Qais, "Habiskanlah waktu iddahmu di 

rumah Ibnu Ummi Maktum karena ia lelaki buta! 

Engkau melepas pakaianmu di sisinya." Hadis ini ada 

di Ash-Shahihain. Sedangkan Hadis bab ini yang 

disebutkan oleh penulis Rahimahullah, menurut Imam 

Ahmad, jika Hadis itu dirafa'kan, maka keliru. Artinya 

Hadis ini tidak sah dari Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Berdasarkan hal tersebut, tidak 

diharamkan bagi wanita untuk melihat kepada seorang 

lelaki meskipun orang asing dengan syarat 

pandangannya tidak dengan syahwat atau untuk 

bersenang-senang. 
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م سلمة  اتلخريج:
ُ
 -ريض اهلل عنها-أ

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 .-ريض اهلل عنهن-زوجتيه باالحتجاب من األعىم لكريم مقامهن  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انليب  .1
 .أمر لنساء أمته -صىل اهلل عليه وسلم-وجوب احتجاب اَلرأة عن نَظر الرجال، واألمر لنسائه  .2

 .جواز مراجعة اَلرأة لزوجها .3

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د.    م      1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ـه                 1426 ـه  رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  1428ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 
 ـهسنن  1421مد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حم

ِجْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: اَلكتبة العرصية، صيدا.    سنن الرت مذي، تأيلف: أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
 .ه 1395مذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، حممد بن عيىس الرت

   (8897) الرقم املوحد:
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أفال تتيق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت َملرَكك اهلل 
  إياها؟ فإنه يَْشُكو إيل أنك جُتِيعه وتُْدئِبه

Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah 
terkait binatang yang telah Allah jadikan 

milikmu? Sesungguhnya ia mengadu 
kepadaku bahwa engkau telah 

membuatnya lapar dan memayahkannya 

 :احلديث .1627
-ريض اهلل عنهما-عن أيب جعفر عبد اهلل بن جعفر 

ذات  -صىل اهلل عليه وسلم-، قال: أرَْدَفيِن رسول اهلل 
رَسَّ إيلَّ حد

َ
ث به أحًدا من يوم خلفه، وأ َحدِّ

ُ
يثا ال أ

َحبَّ ما اْستَرَتَ به رسول اهلل 
َ
صىل اهلل -انلاس، واكن أ

حلاجته َهَدٌف أو حائُش ََنْل. يعين:  -عليه وسلم
حائط َنل.  فدخل حائطا لرجل من األنصار، فإذا 

 -صىل اهلل عليه وسلم-فيه مَجَل، فلما رأى رسول اهلل 
صىل اهلل عليه -انليب  َجرَْجر وَذَرفَْت عيناه، فأتاه

اته  -وسلم وِذفَْراه فَسَكن،  -أي: سنامه-فمَسح رَسَ
فجاء «. َمن رَبُّ هذا اجلمل؟ َلن هذا اجلمل؟»فقال: 

فىًَت من األنصار، فقال: هذا يل يا رسول اهلل. قال: 
أفال تتيق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت َملََّكك اهلل إياها؟ »

يع  .«ه وتُْدئِبهفإنه يَْشُكو إيل أنك جُتِ

** 

1627. Hadis: 

Dari Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far -raḍiyallāhu 'anhumā 

-, ia berkata, "Suatu hari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memboncengkanku di belakangnya 

kemudian beliau membisikkan suatu perkataan 

kepadaku yang tidak aku ceritakan kepada siapa pun. 

Rasulullah - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- suka 

menjadikan tempat tinggi atau kebun kurma untuk 

menutupi beliau saat buang hajat. Lantas beliau masuk 

ke sebuah kebun milik lelaki Ansar. Ternyata di 

dalamnya ada seekor unta. Unta itu merintih dan 

mengeluarkan air mata saat melihat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pun mendatanginya lalu mengusap punuknya 

dan tulang di belakang telinganya. Unta itu pun tenang. 

Beliau bertanya, "Siapa pemilik unta ini? Milik siapa 

unta ini?" Lantas seorang pemuda Ansar datang lalu 

berkata, "Unta ini milikku, wahai Rasulullah." Beliau 

bersabda, "Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah 

terkait binatang yang telah Allah jadikan milikmu? 

Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau 

telah membuatnya lapar dan memayahkannya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن عبد اهلل بن جعفر ريض اهلل عنه أن انليب صىل 
اهلل عليه وسلم أركبه خلفه ذات يللة ىلع ادلابة، 

من القول ال حيب ريض اهلل عنه أن  وكتم إيله بيشء
حيدث به انلاس، ألنه رس انليب صىل اهلل عليه وسلم، 

 إذا–وأخرب أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن حيب 
 أو مرتفع، بيشء إما يسترت أن -حاجته قضاء أراد

 وهذا أحد، يراه ال حىت انلخل فيه جيتمع ببستان
لح جللوس يص ال لكنه مرتفع زرع فيه ماكن البستان

انلاس فيه، وأن انليب صىل اهلل عليه وسلم دخل 
بستانا لرجل من األنصار فوجد مجال، فلما رأى 
اجلمُل رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم بكى؛ فمسح 
انليب صىل اهلل عليه وسلم سنامه وخلف أذنه، ثم 
سأل عن صاحب اجلمل، فجاء فىت من األنصار 

** 

Dari Abdullah bin Ja'far -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

suatu malam Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memboncengnya di belakangnya, dan beliau 

membisikkan suatu perkataan rahasia kepadanya - 

raḍiyallāhu 'anhu- yang ia tidak mau menceritakannya 

kepada orang lain karena hal tersebut merupakan 

rahasia Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia 

mengabarkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

apabila hendak buang hajat-, beliau suka menutup diri 

dengan sesuatu yang tinggi atau kebun yang banyak 

pohon kurmanya sehingga tidak ada seorang pun yang 

melihatnya. Kebun tersebut merupakan tempat (lahan) 

berisi tanaman yang tinggi tapi tidak cocok untuk 

dijadikan tempat duduk oleh manusia. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- masuk ke sebuah kebun milik 

seorang lelaki Ansar lalu beliau menemukan seekor 

unta. Unta itu menangis saat melihat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
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 .رواه مسلم خمترصا، وأبو داود وأمحد بتمامه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أردفين : أركبين خلفه •

رَس  : كتَم وأخىف •
َ
 .أ

 .حلاجته : أي: عند قضاء حاجته •

 .استَرَت به : احتجب عن أعني انلاس •

 .ء مرتفعهدف : لك يش •

 .حائُش ََنْل : هو البستان اَّلي جيتمع فيه انلخل •

 .َجرَْجر : ردَّد صوتًا يف حلقه •

 .َذَرفَْت عيناه : سال منها ادلمع •

 .ِذفَْراه : اَلوضع اَّلي يعرق من ابلعري خلف أذنه •

 .تُْدئِبه : تتعبه •

 :فوائد احلديث
 .جواز اإلرداف ىلع ادلابة إن اكنت ادلابة قوية وتستطيع ذلك .1

 .اهلل صىل اهلل عليه وسلم، واَلحافظة عليه، يف يشء ال ينبين عليه حكم رشيع كتمان رس رسول .2

 .اَلبالغة يف سرت العورة عند قضاء احلاجة .3

 .بيان آية من آيات رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيث اشتىك إيله اجلمل .4

 .مرشوعية األمر باَلعرف وانليه عن اَلنكر .5

 .وحنو ذلك حتريم ظلم ادلواب: بإتعابها وجتويعها .6

 .قيام الرشع ىلع العدل واإلنصاف .7

 املراجع:املصادر و

بريوت. صحيح مسلم، حتقيق/ حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  -سنن أيب داود، حتقيق/ حممد حميي ادلين عبد احلميد، اَلكتبة العرصية، صيدا
م. 2001 - ـه1421رون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، اعدل مرشد، وآخ -بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  -العريب

ن الصدييق، نزهة اَلتقني، َلصطىف ابُلغا وجمموعة، مؤسسة الرسالة. بهجة انلاظرين، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني، َلحمد بن عال
 -كنوز إشبيليا. رشح رياض الصاحلني، َلحمد بن صالح العثيمني، مدار الوطناجلمعية األزهرية. كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار 

 .الرياض. معجم اللغة العربية اَلعارصة، ألمحد خمتار عمر بمساعدة فريق عمل، اعلم الكتب
   (8842) الرقم املوحد:

 صىل اهلل عليه وأخرب أنه صاحبه، فقال هل انليب
وسلم: أفال تتيق اهلل اَّلي جعلك مالاك هلذا اجلمل، 

 .فإنه شىك يل أنك جتيعه وتتعبه

sallam- mengusap punuknya dan bagian belakang 

telinganya lalu menanyakan tentang pemilik unta itu. 

Lantas datanglah seorang pemuda Ansar dan 

memberitahu beliau bahwa dialah pemiliknya. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada pemuda 

itu, "Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah yang 

telah menjadikanmu pemilik unta ini. Sesungguhnya 

unta ini mengadu kepadaku bahwa engkau telah 

membuatnya lapar dan letih." 
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 .رواه أبو داود والرتمذي  وادلاريم وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أحسنهم خلقا : حسن اخللق وصف جامع خلصال اخلري، وِعمادها بذل اَلعروف، وكف األذى، وطالقة الوجه، وانلصح للمسلمني •

 :فوائد احلديث
 .ارتباط اإليمان حبسن اخللق .1

 .فضيلة األخالق احلسنة يف اإلسالم .2

 .تفاوت اإليمان وأنه يزيد وينقص وليس شيئًا واحًدا .3

 املراجع:املصادر و

ِجْستاِن حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: اَلكتبة العرصية. صيدا   -سنن أيب داود -  حممد - الرتمذي سنن-. بريوت –سليمان بن األشعث السِّ
 –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -مذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض الرت ، عيىس بن

 إحياء دار -ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن: ماجه ابن سنن-. م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل اَلحقق: شعيب األرنؤوط -فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -تب العربية الك

ن الفضل مسند ادلاريم اَلعروف بـ )سنن ادلاريم( عبد اهلل بن عبد الرمحن ب-م.  2001 - ـه 1421عبد اَلحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
دار اَلغين للنرش واتلوزيع، اَلملكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم، اتلمييم حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراِن 

-رش واتلوزيع، الرياضسلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها/حممد نارص ادلين، األبلاِن مكتبة اَلعارف للن-م.  2000 - ـه 1412
بهجة انلاظرين  -بريوت -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -الطبعة: األوىل، )َلكتبة اَلعارف(. 

ني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحل -ه 1418الطبعة األوىل -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي
ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  - ـه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -وغريه، مؤسسة الرسالة

 .ه1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -
   (5792) الرقم املوحد:

أكمل املؤمنني إيماناً أحسنهم خلًقا، وخياركم 
  خياركم لنسائهم

Mukmin yang paling sempurna imannya 
adalah orang yang paling baik akhlaknya. 

Sebaik-baik kalian adalah orang yang 
paling baik terhadap isterinya 

 :احلديث .1628
أكمل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اَلؤمنني إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم 
 .«لنسائهم

** 

1628. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Mukmin yang paling sempurna 

imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. 

Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik 

terhadap isterinya." 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

أىلع درجات اَلؤمنني هو من حسن ُخلقه، ومن أحق 
انلاس حبسن اخللق يه الزوجة؛ بل أحسن انلاس 

 .خلًقا من حسن خلقه مع زوجه

** 

Mukmin yang paling tinggi derajatnya adalah yang 

paling baik akhlaknya dan orang yang paling berhak 

untuk mendapatkan akhlak yang baik adalah seorang 

isteri. Bahkan orang yang paling baik akhlaknya adalah 

orang yang akhlaknya baik terhadap isterinya. 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

 عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يته •  أال : أداة اسِتْفتَاح، والَغَرض تَنِْبيُه الـُمخاَطب، واالعتناُء بما يُلىَْق إيله؛ ألهمِّ
ْخرِبُكم •

ُ
 أنبئكم : أي: أ

ها انليب صىل اهلل عليه وسلم هنا بانلََّميَمة؛ ألنَّ انلَّ  •  ِميَمة اغبلًا ال خَتْلُو ِمن ابلُْهتالعضه : الَعْضُه يف األصل: ابَلْهت وهو افرتاء الكذب، وفرسَّ

 انلميمة : َنْقُل الالكم ِمن َشْخص إىل آخَر ىلع وَْجِه اإلفساد •

 القالة : يه كرثة الَقْول، وإيقاع اخلُُصومة بنَي انلَّاس بما حُيىَْك للبعض عن ابلعض •

 :فوائد احلديث
ْحر ِمن اتلفريق بني الُقلُوب و .1 ُخُذ ُحْكَم الساحر ِمن حيُث الكفر وغريهأن انلَِّميَمة َتْفَعُل ما َيْفَعلُه السِّ

ْ
ام يَأ  .اإلفساد بني انلاس، ال أنَّ انلَّمَّ

 حتريم انلميمة، وأنها من الكبائر .2

ْدىَع لالنتباه، وأنه من أسايلب الرتبية اإلسالمية .3
َ
ْهن، وأ ثْبَُت يف اَّلِّ

َ
 اتلعليم ىلع طريقة السؤال واجلواب، ألن ذلك أ

نَبُِّئكم ما الَعْضُه؟ يه انلرِميَمُة الَقالَُة 
ُ
أال هل أ

  بنَي انلراس
Maukah kalian aku sampaikan tentang 

apakah kedustaan? Itulah namimah (yang) 
banyak menyebarkan pembicaraan di 

tengah masyarakat. 

 :احلديث .1629
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

نَبُِّئكم ما الَعْضُه؟ يه »قال:  -عليه وسلم
ُ
أال هل أ

 «.انلَّميمة الَقالَُة بني انل اس

** 

1629. Hadis: 

Maukah kalian aku sampaikan tentang apakah 

kedustaan? Itulah namimah (yang) banyak 

menyebarkan pembicaraan di tengah masyarakat. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

تَه ِمن  مَّ
ُ
ر أ أراد انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حيذِّ

الـَميْش بنَي انلَّاس بانلَِّميَمة، بنَْقل حديث بعضهم يف 
بعض ىلع وَْجه اإلفساد بينَهم، فافتتح انليب صىل اهلل 
عليه وسلم حديثه بصيغة االستفهام والسؤال؛ 

ْدىَع لالنت
َ
ْوقَع يف انلُُّفوس، وأ

َ
ما »باه، فسأهلم: يلكون أ

أي: ما الكذب واالفرتاء؟ وفُرس أيضا «. الَعْضهُ 
بالسحر  ثم أجاب عن هذا السؤال: بأن الَعْضَه هو 
َنْقُل اخلُُصومة بني انلاس؛ ألن ذلك َيْفَعُل ما َيْفَعلُه 
ْحُر ِمن الفساد، واإلرضار بانلاس، وَتْفريق  السِّ

، وَقْطع ال لَة بني الُقلُوب بني الـُمتَآِلَفنْيِ صِّ
ُدور َغيًْظا وِحْقًدا، كما هو  ، وَمْلء الصُّ الـُمتََقاِرَبنْيِ

 الـُمَشاَهُد بني انلَّاس

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hendak 

mengingatkan umatnya untuk tidak berjalan di tengah 

manusia sambil bernamimah, dengan menukilkan 

pembicaraan satu pihak kepada yang lain dengan 

tujuan untuk merusak (hubungan) di antara mereka. 

Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membuka 

hadisnya dengan bentuk pertanyaan agar dapat lebih 

menghunjam dalam jiwa dan lebih menarik perhatian. 

Beliau bertanya kepada mereka: “Apakah kedustaan 

itu?” Maksudnya: apakah kebohongan dan mengada-

ada itu? (Kata tersebut) juga ditafsirkan sebagai: sihir. 

Kemudian beliau menjawab pertanyaan ini: bahwa 

“kedustaan” itu adalah menyebarkan permusuhan di 

tengah manusia; karena hal itu berakibat seperti akibat 

yang dimunculkan oleh sihir, berupa: kerusakan, 

membahayakan orang lain, memisahkan 2 hati yang 

padu, memutus hubungan antar 2 pihak yang akrab, 

dan memenuhi dada dengan dendam kesumat serta 

kedengkian; sebagaimana yang dapat disaksikan di 

tengah masyarakat. 
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 .قة بني اَلسلمني وانليه عما يفسدهاحرص اإلسالم ىلع حسن العال .4

 املراجع:املصادر و

حممد بن عبد  -ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب
الطبعة: اخلامسة،  -العربية السعوديةمكتبة السوادي، جدة، اَلملكة  -دارسة وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد -العزيز السليمان القراعوي

-م. 2001 -ه1422الطبعة: األوىل  -دار العاصمة الرياض -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -اَللخص يف رشح كتاب اتلوحيد-م. 2003ه/1424
 .ه1424الطبعة: اثلانية, حمرم  -ة السعوديةدار ابن اجلوزي، اَلملكة العربي -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -القول اَلفيد ىلع كتاب اتلوحيد

   (5942) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-بُريدة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال َيتََطريَّ : ال يَتََشاَءم •

 :فوائد احلديث
 .يف عدم اتلَّطري من أي يشء، واتلفاؤل يف لكِّ يشء -صىل اهلل عليه وسلم  -عدم اتلَّطري، واحلث ىلع االقتداء به  .1

 املراجع:املصادر و

ِجْستاِن حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: اَلكتبة الع  -سنن أيب داود  - ، حلمد بن نارص «كنوز رياض الصاحلني -رصية. سليمان بن األشعث السِّ
 اَلتقني نزهة -. بلنان–بريوت -دار اَلكتب اإلساليم-صحيح اجلامع الصغري وزياداته :األبلاِن  -ه. 1430الطبعة األوىل -العمار، دار كنوز إشبيليا

-بلنان–بريوت -مؤسسة الرسالة-حممد أمني لطيف-الرشبيج يلع-مستو ادلين ميح-ابلغا مصطىف-اخلن سعيد مصطىف تأيلف/الصاحلني رياض برشح
 -السعودية العربية اَلملكة اجلوزي، ابن دار -العثيمني حممد بن صالح بن حممد -اتلوحيد كتاب ىلع اَلفيد القول-. -1407عرشة الرابعة الطبعة
 .ه1424 حمرم, اثلانية: الطبعة

   (8928) الرقم املوحد:

  اكن ال َيَتَطرير  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
Bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- tidak pernah meramalkan 
kesialan. 

 :احلديث .1630
صىل اهلل عليه -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن بُريدة 

.اكن ال َيتَطَ  -وسلم  ريَّ

** 

1630. Hadis: 

Dari Buraidah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah 

meramalkan kesialan. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال يتشاءم من يشء 
م اَّلي يصد عن عمل يشء مطلًقا، واَلراد التشاؤ

كما اكن يفعله أهل اجلاهلية، وقد جاء اإلسالم 
بانليه عن التشاؤم واتلطري واالستقسام باألزالم، 

 .ورشع هلم بدياًل منها وهو االستخارة

** 

"Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 

pernah pesimis dari apa pun." Al-Qaul Al-Mufid Syarah 

Kitab At-Tauhid, (1/104) 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 استحباب قبول عطية الطيب؛ ألنه ال مؤنة حلمله وال منة يف قبوهل. .1
 .كمال خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم يف رغبته بالطيب وعدم رده .2

 .ينبيغ لإلنسان أن يستعمل الطيب دائما ألنه عالمة ىلع طيب العبد فالطيبات للطيبني والطيبون للطيبات .3

 املراجع:املصادر و

رشح رياض الصاحلني؛  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
ر محزة حممد قاسم مكتبة دا -منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -ه. 1426للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

نزهة اَلتقني رشح رياض  -م.  1990 - ـه 1410اَلملكة العربية السعودية  -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة اَلؤيد، الطائف  -ابليان، دمشق 
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (5733) الرقم املوحد:

يرد  اكن ال -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
 Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa  الطيب

sallam- tidak pernah menolak wewangian 

 :احلديث .1631
مرفواعً: أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

 .اكن ال يَُرُد  الطيب -صىل اهلل عليه وسلم-

** 

1631. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 

pernah menolak wewangian. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن من هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه ال يرد 
 .الطيب

** 

Diantara petunjuk Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- adalah bahwasanya beliau tidak pernah 

menolak wewangian. 
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اكن يقول:  -عليه وسلمصىل اهلل -أن انليب 
امهلل إين أعوذ بك ِمَن الَبَِص، واجُلُنوِن، 

ءِ األْسَقامِ   واجُلَذاِم، وََسِّيِّ
 

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- sering berdoa, "Ya Allah, aku 

berlindung diri kepada-Mu dari penyakit 
lepra, gila, kusta dan penyakit-penyakit 

jelek lainnya". 

 :احلديث .1632
اَكَن رَُسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

امهلل إِن أعوذ بك من  »َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َيُقوُل: 
 «.الرَبَِص، واجلُنُوِن، واجلَُذاِم، وََسيِِّئ األْسَقامِ 

** 

1632. Hadis: 

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

"Ya Allah aku berlindung diri kepada-Mu dari penyakit 

lepra, gila, kusta dan penyakit-penyakit jelek lainnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يستعيذ 
من أمراض معينة ، ولكن حينما يستعيذ منها 
رسول اهلل فهذا يدل ىلع خطرها ، وعظيم أثرها ، فقد 
استعاذ انليب صىل اهلل عليه وسلم من مجلة من 
األمراض ىلع وجه اخلصوص ، ثم سأل السالمة 

ضمن هذا والعافية من قبيح األمراض عموما ، فقد ت
ادلاعء : اتلخصيص واإلمجال ، شق مستفصل ، وشق 
من اجلوامع ، وبيانه : استعاذ انليب صىل اهلل عليه 
وسلم فقال:" امهلل إِن أعوذ بك من الربص" : وهو 
ُ نُفرة اخللق عن اإلنسان  بياض يظهر يف اجلسم ، يَُودلِّ
، فيورث اإلنسان العزلة اليت قد تودي به إىل 

اذ باهلل  " واجلنون" : وهو ذهاب العقل التسخط والعي
، فالعقل هو مناط اتللكيف وبه يعبد اإلنسان ربه ، 
وبه يتدبر ويتفكر يف خالئق اهلل تعاىل ، ويف الكمه 
العظيم ، فذهاب العقل ذهاب باإلنسان ، وَّلا قال 

 –انليب صىل اهلل عليه وسلم :" رفع القلم عن ثالث 
يعقل " . و" اجلذام " :  حىت اَلجنون وعن -فيهم وذكر

والعياذ  -وهو مرض تتآلك منه األعضاء حىت تتساقط
 فر:" احلديث يف ورد وَّلا ، معدي مرض وهو –باهلل 

" :  األسقام ويسء" . " األسد من فرارك اَلجذوم من
 بها اَلرء يصري اليت العاهات ويه: األمراض قبيح أي

والعىم  اكلشلل الطباع، عنه تنفرُ  انلاس، بني ُمهاناً 
والرسطان ، وحنو ذلك ، ألنها أمراض شديدة حتتاج 
إىل لكفة مايلة ، وصرب قوي ال يتحمله إال من صربه 

** 

Dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meminta perlindungan dari penyakit-penyakit tertentu. 

Ketika Rasulullah meminta perlindungan darinya maka 

hal tersebut menunjukkan bahaya dan besarnya 

pengaruh jelek penyakit-penyakit tersebut. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meminta perlindungan dari 

sejumlah penyakit tertentu secara khusus, kemudian 

beliau meminta keselamatan dan perlindungan dari 

semua penyakit-penyakit jelek secara umum. Doa ini 

mencakup permintaan khusus dan permintaan umum, 

sebagiannya merupakan rincian, dan sebagian lagi 

termasuk ungkapan yang ringkas. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut: Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- meminta perlindungan dengan 

berdoa, "Ya Allah, aku berlindung diri kepada-Mu dari 

penyakit lepra," yaitu penyakit putih yang tampak di 

badan, menyebabkan orang lain menjauh dan 

penderitanya merasa terkucilkan sehingga 

menyebabkan dia marah dengan takdir, semoga Allah 

melindungi kita semua. " dan gila," yaitu hilangnya akal. 

Akal merupakan dasar pemberian tanggung jawab, 

dengannya seorang manusia menyembah Rabbnya, 

dengannya seseorang mentadaburi dan memikirkan 

makhluk-makhluk dan firman Allah. Dengan hilangnya 

akal maka berarti manusia itu juga sirna. Oleh sebab 

itu, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Pena 

(catatan amal) diangkat dari tiga orang -dan disebutkan 

diantara mereka- dan dari orang gila sampai dia 

sembuh." "Penyakit kusta," yaitu penyakit yang 

membuat anggota badan penderitanya berjatuhan -

semoga Allah melindungi kita semua- dan ini adalah 

penyakit menular. Dalam hadis disebutkan, "Larilah 

dari orang yang menderita penyakit kusta seperti kamu 

lari dari singa." "Dan penyakit-penyakit jelek lainnya," 

yaitu segala penyakit jelek seperti penyakit-penyakit 
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 رواه أبو داود والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 الربص : بياض يظهر يف ظاهر اجلسد لعلة. •
 .اجلذام : علة تتآلك منها االعضاء وتسقط •

 .األسقام : مجع ُسقم: األمراض •

 .اجلنون : زوال العقل •

 .: قبيح األمراض اكلفالج والعىميسء األسقام  •

 :فوائد احلديث
 .االستعاذة من األمراض القبيحة اَلهلكة، اليت قد تذهب بصرب اإلنسان ، فال تبيق هل شيئا من األجر .1

 .استعاذة الرسول صىل اهلل عليه وسلم من يسء األسقام خشية ضعف الطاقة عن الصرب والوقوع يف الضجر فيفوت األجر .2

 احلديث مفسدة للِخلَْقِة واخلُلُِق ، وتؤدي إىل نفور اخللق من صاحبها هذه األمراض اَلنصوص عليها يف .3

نلاس لم يستعذ انليب صىل اهلل عليه وسلم من مجيع األمراض ؛ ألن األمراض مطهرة لآلثام مع الصرب عليها ، وال خيلو منها العباد ، بل أشد ا .4
 . بالء االنبياء ثم االمثل فاألمثل

وعية احلجر الصيح؛ َلا أودعه اهلل يف اجلذام من رسعة العدوى، إضافة إىل رسعة فتكه باَلصابني به، زيادة ىلع قد يستدل باحلديث ىلع مرش .5
 .كونه حمل ُنُفور الطباع السليمة

يث تعوُّذ انليب صىل اهلل عليه وسلم من سيئ األمراض،  يدخل فيه ما يعرف باألمراض اَلستعصية  اآلن اكلرسطان، فتكون مثل هذه األحاد .6
 حمل احلرص؛ ألثرها يف الصحة الوقائية

 املراجع:املصادر و

ه(. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد يلع بن 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار 1ني للنووي، طه(. رياض الصاحل 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار اَلعرفة، بريوت، )4حممد بن عالن، ط

، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه(. رياض الصاحلني، ط 1428ابن كثري، دمشق، بريوت، )
ة، بريوت، )د.ت( رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، ه(. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، )د.ط(، اَلكتبة العرصي1428)

ه(. صحيح اجلامع الصغري 1423، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، ) 1ه(. صحيح أيب داود  لألبلاِن ، ط1426دار الوطن للنرش، الرياض، )
، كنوز 1، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، طه(. كنوز رياض الصاحلني1408، اَلكتب اإلساليم، بريوت، )3وزيادته لألبلاِن، ط
اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن  -ه(. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 1430إشبيليا، الرياض، )

ه( 1985(، اَلكتب اإلساليم،  بريوت، )3: حممد نارص ادلين األبلاِن، )ط ـه( مشاكة اَلصابيح للتربيزي، ، حتقيق 1421(، مؤسسة الرسالة، )1الرتيك، )ط
ه( حققه وخرج 303ه(. السنن الكربى للنسايئ )اَلتوىف: 1407، مؤسسة الرسالة، )14نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني، ط

 م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة بريوت –ة الرسالة أحاديثه: حسن عبد اَلنعم شليب أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسس
   (6047) الرقم املوحد:

اهلل تعاىل وربط ىلع قلبه . وهنا تظهر عظمة هذا 
 ادلين اَّلي حيافظ ويرىع بدن اَلسلم ودينه،

yang membuat penderitanya merasa hina di antara 

manusia dan dibenci secara tabiat seperti penyakit 

lumpuh, buta, kanker dan lainnya, karena penyakit-

penyakit tersebut sangat berbahaya dan 

penyembuhannya membutuhkan banyak harta, juga 

kesabaran yang kuat yang tidak sanggup dijalani 

kecuali orang yang diberi kesabaran dan kekuatan hati 

oleh Allah -Ta'ālā-. Disinilah nampak keagungan 

agama ini yang menjaga dan memperhatikan 

kesehatan badan seorang muslim bersama agamanya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل عليه -أن امرأة جاءت إىل رسول اهلل 
  ببدة منسوجة -وسلم

Seorang wanita datang kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan 
membawa sebuah kain burdah yang 

dipintal 

 :احلديث .1633
: أن امرأَة جاءت -ريض اهلل عنه-عد عن سهل بن س
برُِبَْدةٍ َمنُسوَجٍة،  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسوِل اهلِل 

ْكُسَوَكها، فأخذها انليبُّ 
َ
-فقالت: نََسجتُها بيديَّ أل

حمتاجاً إيلها، فخرَج إيلنا وإنها  -صىل اهلل عليه وسلم
"، إزارُُه، فقال فالٌن: اكُسنِيها ما أحَسنَها! فقال: "نعم

يف اَلجلِس، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-فجلَس انليبُّ 
رجع فَطَواها، ثم أرسَل بها إيله، فقال هل القوُم: ما 

حمتاجاً  -صىل اهلل عليه وسلم-أحَسنَت! لبسها انليبُّ 
إيلها، ثم سأتله وَعِلمَت أنه ال يَُرَد سائاًل، فقال: إِن 

تلُكوَن َكَفيِن. قال واهلِل ما سأتُلُه أللِبَسها، إنما سأتُلُه 
 .سهٌل: فاكنت َكَفنَهُ 

** 

1633. Hadis: 

Dari Sahl bin Sa ‘ad -raḍiyallāhu 'anhu- : bahwa 

seorang wanita datang menemui Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dengan membawa sebuah kain 

burdah yang dipintal. Wanita itu berkata, “Aku 

memintalnya dengan kedua tanganku agar engkau 

dapat mengenakannya.” Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- pun menerimanya (karena memang) 

membutuhkannya. Beliau pun keluar menemui kami 

dan mengenakan kain itu sebagai sarungnya. Lalu 

seseorang berkata, “Kenakanlah untukku, betapa 

indahnya!” Beliau pun berkata, “Baiklah.” Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun duduk di majlis, lalu 

kembali untuk melipat kain itu, kemudian beliau 

mengirimnya kepada orang tersebut. Orang-orang pun 

berkata, “Tak pantas kau berbuat demikian! Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengenakannya karena 

membutuhkannya, lalu engkau memintanya padahal 

engkau tahu beliau tak pernah menolak orang yang 

meminta.” Orang itu menjawab, “Sungguh demi Allah, 

aku tidak memintanya karena ingin memakainya. Aku 

memintanya tidak lain agar ia menjadi kain kafanku.” 

Sahl berkata: “Maka (kain itu) benar-benar menjadi 

kain kafannya.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-يف احلديث إيثار انليب 
نفسه؛ ألنه آثر هذا الرجل بهذه الربدة اليت اكن 
حمتاجاً إيلها؛ ألنه لبسها بالفعل مما يدل ىلع شدة 

-احتياجه إيلها، فإن امرأة جاءت وأهدت إىل انليب 
بردة، فتقدم رجل إيله فقال: ما  -صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل عليه -حسن هذه؟، وطلبها من انليب أ
، ففعل الرسول عليه الصالة والسالم خلعها -وسلم

اح أن من فوائد  وطواها وأعطاه إياها. ذكر بعض الرش 
هذا احلديث اتلربك بآثار الصاحلني، وليس كذلك 

 وال -وسلم عليه اهلل صىل–إنما هو اتلربك بذاته 
وأيضاً الصحابة  والصالح، الفضل يف به غريه يقاس

** 

Hadis ini menunjukkan sikap īṡār (mendahulukan 

orang lain) Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- daripada 

dirinya sendiri.; karena beliau lebih memprioritaskan 

pria itu dengan kain burdah yang sebenarnya beliau 

butuhkan, sebab beliau benar-benar mengenakannya; 

hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat 

membutuhkannya. Seorang wanita datang dan 

menghadiahkan kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- sehelai kain burdah, lalu seorang pria maju 

menemui beliau dan berkata, “Betapa bagusnya ini!” 

Lalu ia memintanya dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pun melepasnya, melipatnya kemudian 

memberikannya kepadanya. Sebagian ulama 

penyarah hadis ini menyebutkan bahwa di antara 

pelajaran dari hadis ini adalah bolehnya mengambil 

berkah (tabarruk) dengan barang peninggalan orang-
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 .(925رقم 1/556رواه ابلخاري بنحوه، للفائدة: قد يكون انلووي أخذه من كتاب احلميدي، انظر: اجلمع بني الصحيح ) راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–سهل بن سعد  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الربدة : كساء خمطط يلتحف به •

 إزاره : لفها ىلع جسمه من أسفل، واإلزار ما يلبس أسفل ابلدن لسرت العورة •

 .فطواها : ضم بعضها ىلع بعض •

 :فوائد احلديث
 .سائالً  يرد ال وأنه جوده، وسعة وكرمه - وسلم عليه اهلل صىل–حسن خلق انليب  .1

 .استحباب اَلبادرة ألخذ اهلدية؛ جلرب خاطر مهديها، وأنها وقعت منه موقعاً  .2

 .مرشوعية اإلنكار عند خمالفة األدب ظاهراً، وإن لم يبلغ اَلنكر درجة اتلحريم .3

 .من اَلالبس وغريها؛ إما يلعرفه قدرها، وإما يلعرض هل بطلبه منه حيث يسوغ هل ذلكجواز استحسان اإلنسان ما يراه ىلع غريه  .4

 .جواز إعداد اليشء قبل احلاجة إيله .5

 املراجع:املصادر و

د، بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل مح
ه. تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب اتلوحيد؛ لإلمام سليمان بن عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب، 1423ياض، الطبعة األوىل، الر-دار العاصمة

ه. اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي، حتقيق د. يلع ابلواب، دار 1428الرياض، الطبعة األوىل، -حتقيق أسامة عطايا، دار الصمييع
بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ -حزم. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريبابن 

 أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1428دمشق، الطبعة األوىل، -لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
ه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ 1422هلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، عبدا

الطبعة  الرياض،-بريوت. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار اَلعرفة
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة1430األوىل، 

   (5648) الرقم املوحد:

لم يكونوا يفعلون ذلك مع غريه ال يف حياته وال بعد 
 .موته، ولو اكن خرياً لسبقونا إيله، وغري ذلك

orang saleh. Namun sebenarnya tidak demikian, 

karena yang ada (dalam hadis ini) adalah mengambil 

berkah dari zat/diri Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Dan selain beliau tidak dapat diqiyaskan 

kepada beliau dalam hal keutamaan dan kesalehan. 

Apalagi para sahabat juga tidak pernah melakukan hal 

itu kepada selain beliau, baik semasa hidup beliau 

maupun setelah wafatnya. Seandainya itu adalah suatu 

kebaikan, pasti mereka telah mendahului kita untuk 

melakukannya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 نهما.عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل ع اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أي اإلسالم : أي خصاهل •
 تطعم الطعام : ىلع وجه الصدقة أو اهلدية أو الضيافة وحنو ذلك •

 تقرأ السالم : تقول وتليق السالم •

 :فوائد احلديث
 احلث ىلع ابلذل والعطاء بإطعام الطعام للفقراء وابن السبيل والضعيف واإلهداء إىل اجلريان .1

 ص أحد فيه ألنه من احلقوق العامة للمسلمينبيغ إفشاء السالم دون ختصي .2

 حرص الصحابة ىلع معرفة اخلصال اليت تنفع يف ادلنيا واآلخرة من أمور ادلين .3

 املراجع:املصادر و

مد اجلامع اَلسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حم
. اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث 1422فؤاد عبدابلايق, ط 

: يلع بن العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح, تأيلف
 .1422اعم  1لقاري, انلارش: دار الفكر, طسلطان حممد ا

   (5808) الرقم املوحد:

أن رجالً سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
أي اإلسالم خري؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ 

 تعرفالسالم ىلع من عرفت ومن لم 
 

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Amalan apa 

yang terbaik dalam Islam?" Beliau 
menjawab, "Engkau memberikan makanan 

dan mengucapkan salam kepada orang 
yang engkau kenal dan orang yang tidak 

engkau kenal". 

 :احلديث .1634
 -ريض اهلل عنهما-اهلل بن عمرو بن العاص عن عبد 

مرفواعً: أن رجاًل سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه 
تطعم الطعام وتقرأ »وسلم: أي اإلسالم خري؟ قال: 

 «.السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف

** 

1634. Hadis: 

Dari Abdullah bin Amru bin Al-Āsh -raḍiyallāhu 

'anhuma- bahwasannya seorang lelaki bertanya 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

"Amalan apa yang terbaik dalam Islam?" Beliau 

menjawab, "Engkau memberikan makanan dan 

mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal 

dan orang yang tidak engkau kenal". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سأل الصحابة أي اإلسالم خري؟ أي: أي آداب 
اإلسالم أو أي خصال أهله أفضل ثواباً أو أكرث نفعاً؟ 
فأجاب انليب صىل اهلل عليه وسلم إطعام الطعام 

 للناس والسالم ىلع انلاس من تعرفه ومن ال تعرفه

** 

Sahabat bertanya, "Amalan apa yang paling baik dalam 

Islam?" Yakni, adab Islam atau perilaku orang Islam 

yang seperti apa yang paling utama pahalanya atau 

paling banyak manfaatnya? Nabi Muhammad 

menjawab, "Memberi makan kepada orang dan 

mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal 

dan orang yang tidak engkau kenal. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-أم رشيك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .األوزاغ : مجع وزغ وهو حرشة مؤذية تتسلق اجلدران •

 .ينفخ ىلع إبراهيم . : أي انلار •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع قتل األوزاغ وعدم تركها مع القدرة ىلع قتلها .1

 .عندما أليق فيها -عليه الصالة والسالم-بيان العلة اليت دعت إىل األمر بقتل األوزاغ، وأنها اكنت تنفخ انلار ىلع أيب األنبياء إبراهيم اخلليل  .2

 .ينبيغ قتل لك ضار للمسلمني .3

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422انلجاة، الطبعة األوىل،  لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق-صحيح ابلخاري  -
ديلل الفاحلني لطرق رياض  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن بهجة انلاظرين رشح رياض  -بريوت. -الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب
بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل -اجلوزي

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -م. 2002 - ـه1422ألوىل، بلنان الطبعة ا -دار الفكر، بريوت -مرقاة اَلفاتيح :يلع بن سلطان القاري -ه. 1407
اَلكتبة اتلجارية -فيض القدير رشح اجلامع الصغري/زين ادلين عبد الرؤوف اَلناوي القاهري -ه. 1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 .ه1356 األوىل،: الطبعة-مرص –الكربى 
   (8412) الرقم املوحد:

أمر بقتل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  األوزاغ وقال: اكن ينفخ ىلع إبراهيم

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- memerintahkannya untuk 

membunuh cecak dan beliau bersabda, 
"Dahulu cecak itu meniup-niup api (agar 

semakin berkobar) membakar Nabi 
Ibrahim". 

 :احلديث .1635
صىل -: أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن أم رشيك 

ْوَزاِغ وقال:  -اهلل عليه وسلم
َ
اكن »أمرها بَِقتِْل األ

 «.َينُْفُخ ىلع إبراهيم

** 

1635. Hadis: 

Dari Ummu Syuraik -raḍiyallāhu 'anha- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkannya (Ummu Syuraik) untuk membunuh 

cecak dan beliau bersabda, "Dahulu cecak itu meniup-

niup api (agar semakin berkobar) membakar Nabi 

Ibrahim". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وسلم بقتل الوزغ، وأخرب أنه  أمر انليب صىل اهلل عليه
اكن ينفخ انلار ىلع إبراهيم من أجل أن يشتد هلبها؛ 

 .مما يدل ىلع عداوته اتلامة ألهل اتلوحيد واإلخالص

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan untuk membunuh cecak dan beliau 

mengabarkan bahwa cecak meniup api kepada Ibrahim 

agar kobarannya semakin dahsyat. Ini menunjukkan 

permusuhannya yang sempurna kepada pemeluk 

tauhid dan keikhlasan. 
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بَلََغُه أن  -اهلل عليه وسلمصىل -أن رسول اهلل 
، فخرج رسول  بين عمرو بن عوف اكن بينهم ََشٌّ

يصلح بينهم يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 أناس معه

 

Dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad as-Sā'idī -
raḍiyallāhu 'anhu- bahwa sampai berita 

pada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bahwa telah terjadi perselisihan di 
antara kalangan Bani 'Amru bin 'Auf. Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersama beberapa orang keluar untuk 

mendamaikan mereka. Lalu Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tertahan, 

padahal waktu salat telah tiba. Maka Bilal 
menghampiri Abu Bakar -raḍiyallāhu 

'anhumā- lalu berkata, “Wahai Abu Bakar, 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

ditahan sementara waktu salat telah tiba. 
Maukah engkau mengimami orang-orang?” 

Ia menjawab, “Ya, jika engkau 
menginginkan.” Lantas Bilal 

mengumandangkan iqamat salat. Abu 
Bakar maju lalu bertakbir dan orang-orang 
pun bertakbir. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- tiba-tiba datang, berjalan 
membelah saf-saf salat hingga berdiri di saf 

pertama. Orang-orang pun bertepuk 
tangan namun Abu Bakar -raḍiyallāhu 
'anhu- tidak menoleh dalam salatnya. 

Hingga ketika orang-orang semakin banyak 
bertepuk ia pun menoleh, ternyata ada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berisyarat padanya (agar tetap di tempat). 
Namun Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengangkat tangannya lalu memuji Allah. 
Ia berjalan mundur ke belakang hingga 

berdiri di saf pertama. Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu maju 

memimpin salat orang-orang. Ketika telah 
selesai, beliau menghadap kepada jamaah 

dan bersabda, “Wahai manusia, kenapa 
ketika sesuatu menimpa kalian dalam salat, 

kalian bertepuk tangan? Sesungguhnya 
tepuk tangan itu untuk wanita. Siapa yang 
ditimpa sesuatu dalam salat hendaknya ia 
mengucapkan, “Subḥānallāh”, karena tak 

seorang pun mendengarnya mengucapkan 
“Subḥānallāh” kecuali ia akan menoleh. 

Wahai Abu Bakar, apa yang 
menghalangimu terus salat mengimami 

orang-orang ketika aku berisyarat 
padamu?” Abu Bakar menjawab, “Tidak 

sepantasnya putra Abu Quḥāfah 
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mengimami salatnya orang-orang sedang 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
hadir.” (Muttafaq 'Alaih). Maksud kata 

“ḥubisa (ditahan)” adalah mereka 
menahan beliau untuk menjamu beliau. 

 :احلديث .1636
أن  -ريض اهلل عنهما-عن سهل بن سعد الساعدي 

بَلََغُه أن بين عمرو  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
، فخرج رسول اهلل  صىل اهلل -بن عوف اكن بينهم رَشٌّ

يصلح بينهم يف أناس معه، فُحِبس  -عليه وسلم
وَحانِت الصالة،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

، فقال: يا -ريض اهلل عنهما-فجاء بالل إىل أيب بكر 
قد  -صىل اهلل عليه وسلم-أبا بكر، إن رسول اهلل 

ُحِبس وَحانت الصالة فهل لك أن تَُؤمَّ انلاس؟ قال: 
نعم، إن ِشئت، فأقام بالل الصالة، وتقدم أبو بكر 

صىل اهلل عليه -فكربَّ وكربَّ انلاس، وجاء رسول اهلل 
، فأخذ  -وسلم يميش يف الصفوف حىت قام يف الصفِّ

 -ريض اهلل عنه-انلاس يف اتلَّْصفيِق، واكن أبو بكر 
يف الصالة، فلما أكرث انلاس يف اتلَّْصفيِق  ال يَلْتَِفُت 

فأشار  -صىل اهلل عليه وسلم-اتْلََفَت، فإذا رسول اهلل 
فرفع أبو بكر  -صىل اهلل عليه وسلم-إيله رسول اهلل 

يََدُه فحمد اهلل، ورجع الَقْهَقَرى  -ريض اهلل عنه-
صىل اهلل -وراءه حىت قام يف الصف، فتقدم رسول اهلل 

صىل للناس، فلما فرغ أقبل ىلع انلاس، ف -عليه وسلم
أيها انلاس، ما لكم حني نَابكم يشء يف »فقال: 

الصالة أخذتم يف اتلصفيق؟! إنما اتلصفيق للنساء. 
من نَابه يشء يف صالته فليَُقل: سبحان اهلل، فإنه ال 
يسمعه أحد حني يقول: سبحان اهلل، إال اتَلَفَت، يا أبا 

انلاس حني أرَشُْت بكر: ما َمنََعك أن تصيل ب
، فقال أبو بكر: ما اكن ينبيغ البن أيب قُحافة «إيلك؟

صىل اهلل عليه -أن يصيل بانلاس بني يدي رسول اهلل 
 .-وسلم

** 

1636. Hadis: 

Dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad as-Sā'idī -raḍiyallāhu 

'anhu-, bahwa sampai berita pada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa telah terjadi 

perselisihan di antara kalangan Bani 'Amru bin 'Auf. 

Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersama 

beberapa orang keluar untuk mendamaikan mereka. 

Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tertahan, 

padahal waktu salat telah tiba. Maka Bilal menghampiri 

Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhumā- lalu berkata, “Wahai 

Abu Bakar, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

ditahan sementara waktu salat telah tiba. Maukah 

engkau mengimami orang-orang?” Ia menjawab, “Ya, 

jika engkau menginginkan.” Lantas Bilal 

mengumandangkan iqamat salat. Abu Bakar maju lalu 

bertakbir dan orang-orang pun bertakbir. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tiba-tiba datang, berjalan 

membelah saf-saf salat hingga berdiri di saf pertama. 

Orang-orang pun bertepuk tangan namun Abu Bakar -

raḍiyallāhu 'anhu- tidak menoleh dalam salatnya. 

Hingga ketika orang-orang semakin banyak bertepuk ia 

pun menoleh, ternyata ada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berisyarat padanya (agar tetap di tempat). Namun Abu 

Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- mengangkat tangannya lalu 

memuji Allah. Ia berjalan mundur ke belakang hingga 

berdiri di saf pertama. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lalu maju memimpin salat orang-orang. Ketika 

telah selesai, beliau menghadap kepada jamaah dan 

bersabda, “Wahai manusia, kenapa ketika sesuatu 

menimpa kalian dalam salat, kalian bertepuk tangan? 

Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk wanita. Siapa 

yang ditimpa sesuatu dalam salat hendaknya ia 

mengucapkan, “Subḥānallāh”, karena tak seorang pun 

mendengarnya mengucapkan “Subḥānallāh” kecuali ia 

akan menoleh. Wahai Abu Bakar, apa yang 

menghalangimu terus salat mengimami orang-orang 

ketika aku berisyarat padamu?” Abu Bakar menjawab, 

“Tidak sepantasnya putra Abu Quḥāfah mengimami 

salatnya orang-orang sedang Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- hadir”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أن بين عمرو  -صىل اهلل عليه وسلم-بلغ رسول اهلل 
بن عوف اكن بينهم خالف، حىت وصل إىل االقتتال، 

بذلك،  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب رسول اهلل ف
ومعه بعض  -صىل اهلل عليه وسلم-فخرج رسول اهلل 

أصحابه، فتأخر عندهم ودخل وقت الصالة: ويه 
صالة العرص، كما رصح به ابلخاري يف روايته ولفظه 
"فلما حرضت صالة العرص أذن وأقام وأمر أبا بكر 

 -اهلل عنهريض -فتقدم" ثم جاء بالل إىل أيب بكر 
صىل اهلل عليه -فقال: يا أبا بكر إن رسول اهلل 

قد ُحِبَس وحانت الصالة فهل لك أن تؤم  -وسلم
انلاس؟ قال: "نعم إن شئت"، فأقام بالل وتقدم أبو 

صىل اهلل -بكر فكرب وكرب انلاس، ثم جاء رسول اهلل 
يميش يف الصفوف، زاد ابلخاري يف  -عليه وسلم

ىت قام يف الصف األول، كما يف رواية: "يشقها شقاً" ح
رواية مسلم: "فخرق الصفوف حىت قام عند الصف  

صىل اهلل عليه -اَلقدم"، وَلا علم انلاس بوجود انليب 
معهم أخذوا يف اتلصفيق؛ َلحبتهم الصالة  -وسلم

فأبو بكر  -صىل اهلل عليه وسلم-خلف رسول اهلل 
ريض عنه سمع تصفيقهم لكن لم يدر ما السبب، 

ال يلتفت لعلمه بانليه عن  -ريض اهلل عنه- واكن
االتلفات يف الصالة وأنه خلسة من الشيطان 
خيتلسها من صالة العبد كما جاء ذلك عند الرتمذي 

-وغريه، لكن َلا أكرث انلاس يف اتلصفيق اتلفت 
صىل اهلل عليه -رأى رسول اهلل  -ريض اهلل عنه

لصالة عليه ا-قد حرض إىل الصالة فأشار إيله  -وسلم
بابلقاء ىلع ما هو عليه من إمامة انلاس   -والسالم

كما يف رواية للبخاري: "فأشار إيله أن امكث ماكنك" 
فرفع أبو بكر يده ومحد اهلل تعاىل، ىلع ما رآه من 

معه، ثم رجع  -صىل اهلل عليه وسلم-تعامل انليب 
يميش خطوات إىل اخللف حىت قام يف صف 

 -صىل اهلل عليه وسلم- اَلأمومني فتقدم رسول اهلل
عليه الصالة -فصىل بانلاس إماما، فلما فرغ 

من صالته أقبل ىلع انلاس بوجهه، وقال:  -والسالم
"يا أيها انلاس، ما لكم حني نَابكم يشء يف الصالة 

** 

Sampai berita pada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bahwa terjadi perselisihan di kalangan Bani 

'Amru bin 'Auf hingga menyebabkan bentrok. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- diberi tahu 

peristiwa ini, maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- berangkat ke tempat mereka bersama 

beberapa sahabat. Beliau lama berada di antara 

mereka, hingga masuk waktu salat, yakni salat asar, 

sebagaimana dinyatakan Bukhari dalam riwayatnya 

dengan redaksi, “Manakala tiba waktu salat asar, ia 

(Bilal) mengumandangkan azan, iqamat dan 

memerintahkan Abu Bakar yang lalu maju memimpin 

salat.” Kemudian Bilal datang pada Abu Bakar -

raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, “Wahai Abu Bakar, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah ditahan 

(untuk dijamu) sementara waktu salat telah tiba. 

Apakah engkau sudi mengimami orang-orang?” Ia 

menjawab, “Ya, jika engkau menginginkan.” Lalu Bilal 

mengumandangkan iqamat salat dan Abu Bakar maju 

lalu bertakbir, dan orang-orang pun bertakbir. 

Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

datang berjalan di saf-saf. Bukhari menambahkan 

dalam sebuah riwayatnya, “beliau membelahnya”. 

Hingga beliau berdiri di saf pertama, sebagaimana 

dalam riwayat Muslim, “maka beliau membelah saf-saf 

hingga berdiri di saf terdepan.” Ketika orang-orang 

mengetahui kehadiran Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- di tengah mereka, mereka menepuk tangan 

karena senang salat di belakang Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- 

mendengar tepuk tangan mereka tetapi ia tidak 

mengetahui sebabnya. Ia -raḍiyallāhu 'anhu- tidak 

menoleh karena tahu larangan menoleh saat salat dan 

bahwasanya itu merupakan curian setan yang 

dilakukan pada salat seorang hamba, sebagaimana 

disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan lainnya. Akan 

tetapi ketika orang-orang semakin banyak bertepuk, ia 

menoleh dan melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- telah ada dalam salat. Lalu beliau pun 

berisyarat padanya agar tetap ditempat untuk 

mengimami orang banyak, sebagaimana dijelaskan 

dalam riwayat Bukhari, “Beliau berisyarat padanya 

bahwa tetaplah ditempatmu”. Lalu Abu Bakar 

mengangkat tangannya dan memuji Allah -Ta'ālā- atas 

sikap Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada dirinya. 

Kemudian ia mundur beberapa langkah ke belakang 

hingga berdiri di saf makmum. Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- maju lalu salat bersama orang-orang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .رَشٌّ : قتال •

 .َحانت الصالة : دخل حينها وهو وقتها، ويه صالة العرص، كما يف صحيح ابلخاري •

 .الَقْهَقَرى : يميش إىل خلفه •

 .نَابَُكم : أصابكم •

 .قحافة اسمه عثمان وهو وادل أيب بكرابن أيب قحافة : أبو  •

 :فوائد احلديث
 .اَلسارعة إىل اإلصالح بني انلاس حلسم مادة القطيعة بينهم، وتوجه اإلمام بنفسه إىل بعض رعيته َّللك .1

 .وجوب قيام اإلمام ىلع مصالح الرعية، وحتسس أوضاعهم واإلرشاف عليها بنفسه .2

 .جواز الصالة الواحدة بإمامني أحدهما بعد اآلخر .3

 .بيح يف الصالة َلا ينوب اَلصيل أو غريهجواز التس .4

 .جواز االتلفات يف الصالة للحاجة .5

 .جواز احلراكت إذا لم تكرث، وخماطبة اَلصيل باإلشارة أوىل من خماطبته بالعبارة .6

 .-صىل اهلل عليه وسلم-، وأن اَلسلمني اكنوا يعرفون هل فضله يف حياة انليب -ريض اهلل عنه-فضل أيب بكر الصديق  .7

 .-صىل اهلل عليه وسلم-تواضعه  .8

: )ما منعك أن تصيل بانلاس حني أرشت -ريض اهلل عنه-أليب بكر  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز إمامة اَلفضول للفاضل، وهلذا قال الرسول  .9
 .إيلك؟(

 .جواز تأخري الصالة عن أول وقتها .10

 .جواز حتول اإلمام مأموما .11

 .أن يسبح الرجال وتصفق النساء السنة فيما إذا ناب اإلمام يشء يف صالته، .12

أخذتم يف اتلصفيق؟ إنما اتلصفيق للنساء" ثم بني هلم 
ل: ما يسن هلم فعله فيما إذا نابهم يشء يف الصالة، فقا

)من نابه يشء يف صالته فليَُقل: سبحان اهلل، فإنه ال 
يسمعه أحد حني يقول: سبحان اهلل، إال اتَلفت(. ثم 
قال: )يا أبا بكر: ما منعك أن تصيل بانلاس حني 
أرشت إيلك؟(، فقال أبو بكر: ما اكن ينبيغ البن أيب 

صىل -قحافة أن يصيل بانلاس بني يدي رسول اهلل 
-وهذا من حبه وتعظيمه وإجالهل  ،-اهلل عليه وسلم

 .-صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل  -ريض اهلل عنه

sebagai imam. Saat beliau -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-

salām- selesai dari salat, beliau menghadap pada 

jamaah dan bersabda, ““Wahai manusia, kenapa ketika 

sesuatu menimpa kalian dalam salat kalian bertepuk 

tangan? Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk wanita.” 

Kemudian beliau menjelaskan pada mereka apa yang 

sunah dilakukan apabila sesuatu menimpa mereka 

dalam salat. Beliau bersabda, “Siapa yang ditimpa 

sesuatu dalam salat hendaknya ia mengucapkan, 

“Subḥānallāh”, karena tak seorang pun mendengarnya 

mengucapkan “Subḥānallāh” kecuali ia pasti menoleh.” 

Selanjutnya beliau bersabda, “Wahai Abu Bakar, apa 

yang menghalangimu terus salat mengimami orang-

orang ketika aku berisyarat padamu?” Abu Bakar 

menjawab, “Tidak sepantasnya putra Abu Quḥāfah 

mengimami salatnya orang-orang sedang Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hadir.” Kejadian ini 

merupakan bukti cinta, pengagungan dan 

penghormatan Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- pada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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 .أن إقامة الصالة من اختصاص اَلؤذن حال غياب اإلمام .13

 .اَليش بني الصفوف ال يقطع الصالة .14

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ىلع الصالة خلف رسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .15

 .أن االتلفات ال يبطل الصالة، إذا اكن حلاجة .16

 .-صىل اهلل عليه وسلم-للنيب  -اهلل عنه ريض-تعظيم وتوقري أيب بكر  .17

 .جواز رفع ايلدين عند احلمد واثلناء ىلع اهلل .18

 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: 
م.         نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 1997 - ـه 1418نرش:اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة ال

ه.     صحيح 1426ه. رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 1407ه، الطبعة الرابعة عرش  1397
 حممد: تأيلف الفاحلني، ديلل. بريوت –م بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب مسلم، تأيلف: مسل

 ابلخاري، إسماعيل بن حممد: تأيلف ابلخاري، صحيح.            نرش بيانات بها يوجد ال اإللكرتونية، نسخة العريب، الكتاب دار: انلارش عالن، بن
 .ه1422قيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، حت

   (6973) الرقم املوحد:
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خرج إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
قتىل أحد، فصىل عليهم بعد ثمان سنني اكملودع 

 لألحياء واألموات
 

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- pergi menuju (kuburan) korban 

perang Uhud lalu mendoakan mereka 
setelah delapan tahun (dari peristiwa itu) 
laksana orang yang mengucapkan selamat 

tinggal kepada orang-orang yang masih 
hidup dan yang sudah mati. 

 :احلديث .1637
-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر 
خرج إىل قتىل أحد، فصىل  -لمصىل اهلل عليه وس

ِع لألحياء واألموات،  عليهم بعد ثمان سنني اكلُموَدِّ
إِن بني أيديكم فََرط ٌوأنا »ثم طلع إىل اَلنرب، فقال: 

شهيد عليكم وإن َموِْعَدُكُم احلَوُْض، وإِن ألنظر 
إيله من مقايم هذا، أاَل وإِن لست أخىش عليكم 

يا أن أن ترُشكوا، ولكن أخىش عليكم ادلن
قال: فاكنت آخر نظرة َنَظْرتُها إىل رسول « َتنَافَُسوَها

ولكين ».  ويف رواية: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
أخىش عليكم ادلنيا أن تنافسوا فيها، وَتْقتَِتلوا 

قال عقبة: فاكن «. فتَْهِلكوا كما هلك من اكن قبلكم
ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-آخر ما رأيت رسول اهلل 

إِن فََرٌط لكم وأنا شهيد ».  ويف رواية قال: اَلنرب
عليكم وإِن واهلل ألنظر إىل حويض اآلن، وإِن 
ْعِطيُت َمَفاِتيَح َخَزائِِن األرض، أو َمَفاِتيَح األرض، 

ُ
أ

وإِن واهلل ما أخاف عليكم أن ترشكوا بعدي، 
 «.ولكن أخاف عليكم أن َتنَاَفُسوا فيها

** 

1637. Hadis: 

Dari 'Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pergi menuju 

(kuburan) korban perang Uhud lalu mendoakan 

mereka setelah delapan tahun (dari peristiwa itu) 

laksana orang yang mengucapkan selamat tinggal 

kepada orang-orang yang masih hidup dan yang sudah 

mati. Selanjutnya beliau naik ke mimbar dan bersabda, 

"Sesungguhnya aku mendahului kalian (di telagaku), 

dan aku menjadi saksi atas kalian. Sesungguhnya 

tempat janji kalian adalah telaga, dan aku melihat 

kepadanya dari tempat berdiriku ini. Ketahuilah, 

sesungguhnya aku tidak khawatir kalian menjadi 

musyrik, tapi aku mengkhawatirkan kalian terhadap 

dunia bila kalian berlomba-lomba 

(memperebutkan)nya." 'Uqbah berkata, "Inilah tatapan 

terakhirku kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-." Dalam satu riwayat disebutkan, "Tetapi aku 

mengkhawatirkan kalian tentang dunia bila kalian 

berlomba-lomba (memperebutkan)nya dan saling 

membunuh sehingga kalian binasa sebagaimana 

binasanya orang-orang sebelum kalian." 'Uqbah 

berkata, "Itulah kali terakhir aku melihat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di atas mimbar." Dalam 

riwayat lain beliau bersabda, "Aku mendahului kalian 

dan aku adalah saksi atas kalian. Demi Allah, 

sesungguhnya aku sekarang melihat kepada telagaku, 

dan sesungguhnya aku telah diberi kunci-kunci 

perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi 

Allah, sesungguhnya aku tidak takut kalian akan 

menjadi musyrik setelahku, tetapi aku khawatir kalian 

berlomba-lomba dalam urusan dunia". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إىل أحد  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج رسول اهلل 
فداع للشهداء هناك، واكن هذا بعد ثمان سنني من 

 -صىل اهلل عليه وسلم-الغزوة، ثم صعد اَلنرب 
وخطب انلاس اكَلودع هلم، وأخرب أنه يرى حوضه 

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pergi menuju 

Uhud lalu mendoakan para syuhada di sana. Ini terjadi 

setelah delapan tahun dari peristiwa perang Uhud. 

Selanjutnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- naik 

mimbar dan menyampaikan khutbah kepada orang-

orang laksana orang yang mengucapkan selamat 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فرط : سابق لكم •

 .تنافسوها : اتلنافس: الرغبة يف اليشء وحمبة االنفراد به واَلبالغة فيه •

حد : اجلبل اَّلي اكنت عنده غزوة أحد قرب اَلدينة •
ُ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .يف من مقامه يف ادلنياحيث اعين حوضه الرش -صىل اهلل عليه وسلم-بيان بعض معجزات رسول  .1

 .اتلنافس ىلع زهرة احلياة ادلنيا مرض بادلين مفرق للشمل .2

 .بشارة بدوام اإلسالم وثبات اغلب اَلسلمني عليه .3

 .جواز توديع من شعر بقرب أجله إلخوانه وأصحابه .4

 .اَلورد وأنه موجود -صىل اهلل عليه وسلم-إثبات حوض انليب  .5

 .لها؛ فإنها تذكرة باآلخرةاستحباب زيارة القبور وادلاعء أله .6

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اَلغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رشح انلاظرين بهجة. بريوت –لعريب انلارش: دار إحياء الرتاث ا -ه. صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -انلجاة 
 وزارة: ط هادي، موىس عصام حتقيق انلووي، ادلين حميي تأيلف الصاحلني، رياض. اجلوزي ابن دار اهلاليل، عيد بن سليم تأيلف الصاحلني، رياض

. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، العثيمني حممد بن صالح بن حممد:  اَلؤلف الصاحلني، رياض رشح. قطر بدولة اإلسالمية والشؤون األوقاف
ديلل الفاحلني  1407تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرش

 .ِد الَعِزيِْز آل ُمبَارَكلطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبْ 
   (8410) الرقم املوحد:

وأنه سيسبقهم إيله، وأنه شهيد عليهم، وأخرب أن 
صىل اهلل عليه - أمته ستملك خزائن األرض، وأخرب

أنه ال خيىش ىلع أمته الرشك، ولكنه خيش  -وسلم
شيئا آخر انلاس أرسع إيله وهو أن تفتح ادلنيا ىلع 
األمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما 

: -ريض اهلل عنه-أهلكت من قبلهم. يقول عقبة 
صىل اهلل -واكنت تلك اَلرة آخر مرة رأى رسول اهلل 

 . اَلنربىلع -عليه وسلم

tinggal. Beliau mengabarkan bahwa beliau melihat 

telaganya dan beliau akan mendahului mereka ke 

telaga tersebut, serta beliau menjadi saksi atas 

mereka. Beliau juga mengabarkan bahwa umatnya 

akan memiliki perbendaharaan-perbendaharaan bumi, 

serta beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menuturkan 

bahwa beliau tidak khawatir umatnya menjadi musyrik, 

tetapi beliau mengkhawatirkan hal lain di mana 

manusia yang datang belakangan akan bersegera 

kepadanya, yaitu dibukanya dunia kepada umat ini 

sehingga mereka berlomba-lomba kepadanya, dan 

saling membunuh karenanya sehingga mereka pun 

binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum 

mereka. 'Uqbah -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan bahwa 

itulah kali terakhir dia melihat Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- di atas mimbar. 
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اَكَن إَِذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
هِ، ُثمر  ْن يَْرقَُد، َوَضَع يََدهُ ايلُْمىَن حَتَْت َخدِّ

َ
َراَد أ

َ
أ

 َيُقوُل: اللرُهمر قيِن عذابك يوم تبعث عبادك
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bila ingin tidur, beliau meletakkan tangan 

kanannya di bawah pipinya lalu 
mengucapkan, "Ya Allah, jagalah diriku 

dari siksa-Mu pada hari Engkau 
membangkitkan hamba-hamba-Mu. 

 :احلديث .1638
وحفصة  -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان 
أن رسول  -ريض اهلل عنهما-بنت عمر بن اخلطاب 

ْن يَْرقَُد، -اهلل عليه وسلم صىل-اهلل 
َ
َراَد أ

َ
اَكَن ِإَذا أ

ِه، ُثمَّ َيُقوُل:  اللَُّهمَّ ِقين »وََضَع يََدُه ايلُْمىَن حَتَْت َخدِّ
ويف رواية: أنه اكن يقوهل «. عذابك يوم تبعث عبادك

 ثالث مرات.

** 

1638. Hadis: 

Dari Ḥużaifah bin Al-Yamān -raḍiyallāhu 'anhu- dan 

Ḥafṣah binti Umar bin Al-Khaṭṭab -raḍiyallāhu 'anhuma- 

secara marfū', Rasulullah bersabda, "Ya Allah, jagalah 

diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan 

hamba-hamba-Mu." Dalam riwayat lain disebutkan 

bahwa beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali". 

 صحيح دون قوهل: "ثالث مرات"  :درجة احلديث
** 

 Derajat hadis: 

هذا احلديث يتناول سنة فعلية وقويلة من سنن انليب 
، والك السنتني من سنن انلوم. -يه وسلمصىل اهلل عل-

صىل اهلل عليه -فالسنة الفعلية:  يه هيئة نوم انليب 
هيئة  -ريض اهلل عنه-، فقد وصف نلا حذيفة -وسلم

نوم رسول اهلل فقال: "اكن إذا أراد أن يرقد وضع يده 
صىل اهلل -ايلمىن حتت خده" فيه ديلل ىلع نوم انليب 

ن، ألنه إذا وضع يده ىلع جنبه األيم -عليه وسلم
ايلمىن حتت خده اكن نائًما ىلع جنبه األيمن ال حمالة، 
ويدل ىلع ذلك الروايات األخرى. ولكن هذا 
احلديث زاد وضع ايلد حتت اخلد، فمن قدر ىلع فعله 
فعله تأسيًا، ومن اكتىف بانلوم ىلع الشق األيمن فإنه 
يكفيه، ويدل ىلع ذلك أن بعض الروايات إنما 

ىلع جنبه  -صىل اهلل عليه وسلم-نومه وردت ب
األيمن بدون ذكر وضع ايلد حتت اخلد، فلربما اكن 

أحيانًا، ويشري  -صىل اهلل عليه وسلم-يفعله انليب 
إيله ذكر بعض الصحابة هل وعدم ذكر ابلعض اآلخر، 
ولكن مجيع الروايات اتفقت ىلع انلوم ىلع الشق 

ينة. "ثم يقول" األيمن فدل ىلع أن  هذا هو السنة اَلتع
ثم تدل ىلع الرتتيب والرتايخ، وهو اَلالئم حلال من 
أراد انلوم، فاكن يضطجع أوال ىلع شقه األيمن، 
ويضع يده ايلمىن حتت خده األيمن، ثم يقول اَّلكر 

** 

Hadis ini menjelaskan sunah fi'liyah (perbuatan) dan 

qauliyah (perkataan) dari berbagai sunah Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kedua sunah 

ini adalah bagian dari sunah tidur. sunah fi'liyah 

(perbuatan): yaitu cara tidur Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ḥużaifah -raḍiyallāhu 

'anhu- telah menggambarkan kepada kita cara tidur 

Rasulullah. Ia berkata, "Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- apabila hendak tidur, maka beliau 

meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya" Di 

dalamnya terdapat dalil bahwa tidur Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di atas lambung kanannya. 

Sebab, jika beliau meletakkan tangan kanannya di 

bawah pipinya, maka secara pasti beliau tidur di atas 

lambung kanannya. Hal itu ditunjukkan oleh berbagai 

riwayat lainnya. Hanya saja hadis ini menambahkan, 

"Beliau meletakkan tangan di bawah pipi." Siapa yang 

mampu melakukannya, hendaknya ia melakukannya 

untuk meneladani beliau. Namun, orang yang tidur di 

atas lambung kanannya saja pun sudah cukup 

baginya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh 

beberapa riwayat yang menjelaskan tentang tidurnya 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di atas 

lambung kanannya tanpa menyebutkan bahwa beliau 

meletakkan tangannya di bawah pipi. Mungkin saja apa 

yang dilakukan Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- adalah sesuatu yang kadang-kadang beliau 

lakukan. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh 

penyebutan sebagian sahabat akan riwayat itu dan 

sebagian lagi tidak menyebutkannya. Hanya saja 
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بعد ذلك وال يشرتط أن يقول اإلنسان هذا اَّلكر 
مبارشة عقب االضطجاع ألن "ثم" تدل ىلع الرتايخ، 

نسان مع زوجته ثم قال اَّلكر بعد ذلك فلو تكلم اإل
فال بأس. "امهلل قين عذابك يوم تبعث عبادك" 
احفظين من العذاب يوم ابلعث، ولفظ "قين" يشمل 
الوقاية من اهلل تفضال وإحسانًا، وتوفيق العبد لفعل 
ما يوجب اجلنة وانلجاة من العذاب؛ ألن العموم هو 

فظ األصل وال يصار للتخصيص إال دليلل، والل
يستوعب اَلعنيني. وقوهل "عذابك" يعم لك ألوان 
عذاب ذلك ايلوم، ويدخل فيه عذاب انلار دخواًل 

بيوم القارعة  -تعاىل-أويلًّا، وهذا ايلوم سماه اهلل 
والصاخة والطامة والقيامة، مما يدل ىلع هوهل وشدته 

انلجاة من عذاب  -تعاىل-فاكن اَلناسب داعء اهلل 
-ذابك" أضاف العذاب إىل اهلل هذا ايلوم، وقوهل "ع

يلدل ىلع هوهل وشدته وعظمته، وأيًضا فيه  -تعاىل
هو اَلترصف يف  -سبحانه-معىن اتلفويض إذ الرب 

العبيد، ويف هذا العذاب ترصف اَلالك اَلسيطر، 
واللفظ يشمل اَلعنيني. وانظر إىل اَلناسبة اللطيفة 
بني انلوم اَّلي هو أخو اَلوت أو اَلوتة الصغرى 
وابلعث اَّلي يعقب اَلوت، فاحلديث فيه مناسبة 
لطيفة دقيقة جتمع بني اليشء وتابعه، وهذا من 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-جالل ومجال ألفاظ انليب 

semua riwayat menyebutkan bahwa beliau tidur di atas 

lambung kanan. Ini menunjukkan bahwa itu adalah 

sunah yang telah ditentukan. Lalu beliau bersabda," 

Kata "Ṡumma" (kemudian) menunjukan urutan dan 

dilakukan setelahnya. Ini sesuai dengan kondisi orang 

yang ingin tidur. Pertama-tama beliau berbaring di atas 

lambung kanan, kemudian meletakkan tangan 

kanannya di bawah pipi kanan, lalu mengucapkan zikir 

setelah itu. Dan tidak disyaratkan seseorang harus 

mengucapkan zikir tersebut secara langsung setelah 

berbaring. Sebab, kata "selanjutnya" menunjukkan 

urutan saja. Seandainya seorang suami berbicara 

kepada istrinya lalu mengucapkan zikir ini setelahnya, 

maka hal itu boleh. " Ya Allah, jagalah diriku dari siksa-

Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-

Mu." Beliau berdoa dengan menyebut nama Allah yang 

paling agung - menurut pendapat sebagian ulama, dan 

ini adalah pendapat mayoritas ulama- yaitu Allah. 

"jagalah aku," peliharalah aku dari azab pada hari 

kebangkitan. Lafal, "Jagalah aku," mencakup 

perlindungan dari Allah sebagai karunia dan kebaikan 

atau taufik bagi seorang hamba untuk melakukan 

perbuatan yang menyebabkannya masuk surga dan 

selamat dari neraka, atau mencakup keduanya 

sekaligus. Ini pendapat yang paling kuat, karena 

keumuman itu adalah makna aslinya, dan tidak boleh 

dikhususkan kecuali dengan dalil. Lafal ini 

sebagaimana engkau lihat mencakup kedua makna 

tersebut. Sabdanya, "siksa-Mu," mencakup semua 

jenis azab hari itu. Termasuk di dalamnya azab neraka 

sebagai kategori pertama. Hanya saja, hari yang 

dinamakan oleh Allah -Ta'ālā- dengan nama hari Al-

Qāri'ah, Aṣ-Ṣākhkhah, Aṭ-Ṭāmmah dan Al-Qiyāmah 

dan sebagainya yang menunjukkan kengerian dan 

kedahsyatannya, maka sangat sesuai kalau kita 

berdoa kepada Allah -Ta'ālā- agar mendapatkan 

keselamatan dari siksa hari itu. Sabdanya, "siksa-Mu," 

penyandaran azab kepada Allah -Ta'ālā- menunjukkan 

kengerian, kedahsyatan dan keagungannya. Di 

dalamnya juga terdapat makna penyerahan diri. 

Sebab, Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- adalah zat yang 

mengatur seorang hamba. Dalam pemberian azab 

tersebut perbuatan Al-Malik (Raja) dan Al-Musaiṭir 

(Penguasa). Lafal ini mengandung dan mencakup dua 

makna tersebut. Perhatikan korelasi yang lembut 

antara tidur yang merupakan saudara kematian atau 

kematian kecil dengan kebangkitan yang datang 

setelah kematian. Dengan demikian, dalam hadis ini 

terdapat korelasi lembut dan detil, yang menghimpun 

antara sesuatu dengan hal yang mengikutinya. Ini 
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 حديث حذيفة: رواه الرُتمذي وأمحد. حديث حفصة: رواه أبو داود و النسايئ يف الكربى وأمحد. والزيادة يف حديث حفصة. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-حفصة بنت عمر بن اخلطاب  - عنهماريض اهلل-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قين : احفظين. •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-فضل هذا ادلاعء اَلبارك، واستحباب اَلحافظة عليه اقتداء بانليب  .1

 .استحباب االضطجاع ىلع الشق األيمن .2

؛ فإنه ال يأمن مكر اهلل إال القوم -تعاىل-، وفيه تنبيه لألمة أن ال يأمنوا مكر اهلل -تعاىل-لربه ومواله  -عليه وسلمصىل اهلل -تواضع انليب  .3
 .اخلارسون

، ومن وجد دون ذلك فال -تعاىل-إثبات احلرش واَلعاد، وأن انلاس راجعون إىل ربهم يلحاسبهم ىلع أعماهلم، فمن وجد خرًيا فليحمد اهلل  .4
 .نفسه، وإنما يه أعمال العباد حيصيها اهلل عليهميلومن إال 

 .يف رقوده -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع بيان أحوال انليب  -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .5

 .اتليمن يف لك يشء إال ما ورد ادليلل ىلع خالفه -صىل اهلل عليه وسلم-قوهل: "وضع يده ايلمىن حتت خده" وهو من اعدته  .6

يمن أرسع إىل االنتباه لعدم استقرار القلب يف تلك احلالة، وأهنأ للقلب ألنه يف اجلهة اليرسى فلو نام العبد ىلع اجلهة انلوم ىلع الشق األ .7
 .اليرسى يرض بالقلب َليل األعضاء عليه

 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، دمشق،1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1395، مرص، 2وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط

ه. سلسلة 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428بريوت، 
ميد، ه. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احل1422، الرياض، 1األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاِن، مكتبة اَلعارف، ط

ه. صحيح أيب داود  لألبلاِن ، 1421، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1اَلكتبة العرصية، بريوت. السنن الكربى للنسايئ،، حتقيق: حسن عبد اَلنعم شليب، ط
ه. كنوز رياض 1408، اَلكتب اإلساليم، بريوت، 3ه. صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاِن، ط1423، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، 1ط

ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
للتربيزي، ، حتقيق: ه. مشاكة اَلصابيح  1421، مؤسسة الرسالة، 1اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن الرتيك، ط -األرنؤوط 

، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني، ط1985، اَلكتب اإلساليم،  بريوت، 3حممد نارص ادلين األبلاِن، ط
 .ه1407

   (6167) الرقم املوحد:

merupakan bentuk keagungan dan keindahan lafal-

lafal Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -.  
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اكن إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 َ  ثالثا، ثم اسَتَوى ىلع بعريه خارجا إىل سفر، َكبر

ر نلا هذا وما كنا هل »قال:  سبحان اَّلي سخر
 «ُمْقِرننَِي وإنا إىل ربنا لـُمْنَقلُِبون...

 

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi 
wa sallam- bila beliau berada di atas 

kendaraan dengan tujuan akan bepergian 
maka beliau bertakbir tiga kali, kemudian 
membaca, “Subḥānallażī sakhkhara lanā 

hāżā wa mā kunnā lahū muqrinīna, wa innā 
ilā rabbinā lamunqalibūn..." (Mahasuci 
Allah yang menundukkan kendaraan ini 

untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak 
mampu, dan sesungguhnya kami akan 

kembali kepada Tuhan kami). 

 :احلديث .1639
أن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

اكن إذا استََوى ىلع بَِعريه  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
َ ثالثا، ثم قال:  سبحان اَّلي »خارًجا إىل َسَفر، َكربَّ

ر نلا هذا وما ُكنَّا هل ُمْقِرننَِي وإنَّا إىل ربِّنا  سخَّ
لُك يف س

َ
فرنا هذا الرِبَّ لـُمنَْقِلبُون، امهلل إنَّا نَْسأ

ْن علينا  واتلَّْقَوى، ومن العمل ما تَْرىَض، امهلل َهوِّ
سفرنا هذا واْطِو عنا ُبْعَده، امهلل أنت الصاحب يف 
السفر، واخلليفة يف األهل، امهلل إِن أعوذ بك ِمن 
َوْعثَاء السفر، وكآبة الـَمنْظر، وسوء الـُمنَْقلَب يف 

اهلن. وزاد فيهن وإذا رجع ق«. اَلال واألهل والودل
ويف رواية: «.  آيبون تائبون اعبدون لِربنا حامدون»

إذا َقَفل من احلج  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
َ ثالثا، ثم  ْوىَف ىلع ثَنِيَّة أو فَْدفٍَد َكربَّ

َ
أو العمرة، لكما أ

ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، هل اَللك وهل »قال: 
دير، آيِبون، تائبون، احلمد، وهو ىلع لك يشء ق

اعبدون، ساجدون، لربنا حامدون، صَدق اهلل وَْعَده، 
ويف لفظ: إذا «. ونرَص َعبَْده، وهَزم األحزاَب وحده

ايا أو احلج أو العمرة.  َقَفل من اجليوش أو الرسَّ

** 

1639. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- 

bila beliau berada di atas kendaraan dengan tujuan 

akan bepergian maka beliau bertakbir tiga kali, 

kemudian membaca, “Subḥānallażī sakhkhara lanā 

hāżā wa mā kunnā lahū muqrinīna, wa innā ilā rabbinā 

lamunqalibūn. Allāhumma innā nas-aluka fī safarinā 

hāżā al-birra wattaqwā, wa minal 'amali mā tarḍā. 

Allāhumma hawwin 'alainā safaranā hāżā wa iṭwī 'annā 

bu'dahū. Allāhumma antaṣ-ṣāḥibu fis-safar, wal-

khalīfatu fil-ahli. Allāhumma innī a'ūżu bika min wa'ṡā-

issafar, wa ka-ābatil-manẓar, wa sū-il-munqalabi fil-

māli wal-ahli wal-walad (artinya: Mahasuci Allah yang 

menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang 

sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya 

kami akan kembali kepada Tuhan kami (di hari Kiamat). 

Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon kebaikan dan 

taqwa dalam bepergian ini, kami mohon perbuatan 

yang meridakan-Mu. Ya Allah! Permudahlah 

perjalanan kami ini, dan dekatkan jaraknya bagi kami. 

Ya Allah! Engkaulah teman dalam bepergian dan yang 

mengurusi keluarga(ku). Ya Allah! Sesungguhnya aku 

berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, 

pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang 

jelek dalam harta, keluarga dan anak)." Ketika beliau 

pulang maka beliau membaca doa di atas dan 

menambahi, “āyibūna tāibūna 'ābidūn, li rabbinā 

ḥāmidūn (artinya: Kami kembali kepada Allah, bertobat 

kepada-Nya, beribadah kepada-Nya dan kepada Allah 

kami memuji).” Dalam riwayat lainnya dinyatakan, 

“Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- pulang 

dari haji dan umrah dan berada di daerah Ṡaniyyah 

(tanjakan) atau Fadfad maka beliau bertakbir tiga kali. 

Kemudian membaca, “Lā ilāha illallāhu waḥdahū lā 

syarīka lahū, lahul-mulku walahul-ḥamdu wa huwa 'alā 

kulli syaiin qadīr, āyibūna tāibūna 'ābidūn, sājidūn, li 

rabbinā ḥāmidūn, ṣadaqallāhu wa'dahū wa naṣara 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

'abdahū wa hazamal-aḥzāba waḥdah (artinya: Tiada 

Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha 

Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kekuasaan dan 

bagi-Nya pula segala pujian. Dan Dia berkuasa atas 

segala sesuatu. Kami kembali kepada Allah, bertobat 

kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, bersujud kepada-

Nya, dan kepada Allah kami memuji. Allah benar dalam 

janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan 

golongan musuh dengan sendiri-Nya.” Dalam lafal lain 

disebutkan, “Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa 

sallam- pulang dari peperangan, haji atau umrah”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث أن  -ريض اهلل عنهما-يبني ابن عمر 
اكن إذا أراد أن يسافر,  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

وركب بعريه قال: اهلل أكرب ثالث مرات, ثم قال هذا 
عظيم, اَّلي يتضمن الكثري من اَلعاِن ادلاعء ال

عن احلاجة  -عز وجل-اجلليلة, ففيه تزنيه اهلل 
ىلع العبد,  -تعاىل-وانلقص, واستشعار نعمة اهلل 

وفيه الرباءة من احلول والقوة, واإلقرار بالرجوع إىل 
اخلري والفضل  -سبحانه-, ثم سؤاهل -تعاىل-اهلل 

تقبله, كما أن واتلقوى واتلوفيق للعمل اَّلي حيبه وي
وتفويض األمور إيله, كما  -تعاىل-فيه اتلولك ىلع اهلل 

اشتمل ىلع طلب احلفظ يف انلفس واألهل, وتهوين 
مشقة السفر, واالستعاذة من رشوره ومضاره, كأن 
يرجع اَلسافر فريى ما يسوؤه يف أهله أو ماهل أو ودله. 

يف الرواية األخرى  -ريض اهلل عنهما-وذكر ابن عمر 
اكن إذا رجع من  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  أن

سفره قال هذا ادلاعء, وزاد قوهل: )آيبون( أي حنن 
معرش الرفقاء راجعون )تائبون( أي من اَلعايص، 
)اعبدون( من العبادة )لربنا حامدون( شاكرون ىلع 
السالمة والرجوع, وأنه اكن إذا بماكن اعٍل, قال: اهلل 

, ثم قال: -عز وجل-ء اهلل أكرب؛ فيتواضع أمام كربيا
 -تعاىل-إقراًرا بأنه « ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل..»

جل -اَلتفرد يف إهليته وربوبيته وأسمائه وصفاته, وأنه 
 .انلارص ألويلائه وجنده -وعال

** 

Dalam hadis ini Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- 

menjelaskan bahwa bila Nabi -ṣallallāhu 'alahi wa 

sallam- berada di atas untanya dengan tujuan hendak 

bepergian maka beliau bertakbir tiga kali. Kemudian 

membaca doa agung ini yang memuat makna-makna 

mulia, yaitu: menyucikan Allah-'Azzā wa Jallā- dari 

segala kebutuhan dan kekurangan; menghadirkan 

perasaan besarnya nikmat Allah atas hamba-Nya; juga 

berlepas diri dari segala kemampuan dan kekuatan 

(selain-Nya); kembali kepada-Nya; lalu memohon 

kebaikan, keutamaan, takwa dan pertolongan untuk 

melakukan amal kebajikan. Di dalamnya juga 

mengandung makna tawakal dan berserah diri secara 

total kepada Allah -Ta’ālā-. Dalam doa itu juga ada 

permintaan perlindungan diri dan keluarga, dan agar 

diringankan-Nya perjalanan serta dijauhkan dari mara 

bahaya seperti musibah yang akan menimpa keluarga, 

harta, atau anak sekembalinya dari perjalanan. Dalam 

riwayat yang lain Ibnu Umar menyebtulkan bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- ketika pulang 

dari bepergian maka beliau membaca doa ini dan 

menambahkan, “Kami (para rombongan) kembali 

pulang, bertobat (dari segala dosa), selalu beribadah 

dan kepada Allah kami memuji (bersyukur atas 

keselamatan kami).” Saat melewati tanjakan beliau 

bertakbir, sehingga beliau pun merasakan rendah diri 

di hadapan keagungan Allah -'Azzā wa Jallā-, lalu 

beliau mengucapkan, "Lā ilāha illallāhu waḥdahū lā 

syarīka lahū..." sebagai bentuk pengakuan bahwa Dia 

Maha Esa dari segi ulūhiyyah, rubūbiyah, nama-nama 

dan sifat-sifat-Nya, dan bahwasanya Dia juga adalah 

Maha Penolong para wali dan bala tentara-Nya (yang 

menolong agama-Nya). 
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 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اهلل أكرب كرب  : قال: •

 .ُمْقِرننِي : ُمِطيِقني •

 .الرب : اخلري والفضل •

 .هون علينا سفرنا : خفف عنا مشقته •

 .واطِو عنا بعده : يهء نلا أسباب قطعه بزمن قصري •

 .الصاحب : اَلالزم بالعناية واحلفظ •

 .اخلليفة : اَلعتمد عليه واَلفوض إيله •

 .أعوذ : أعتصم وأستجري •

 .سبب الكآبةكآبة اَلنظر : من لك منظر ي •

 .الوْعثَاء : الشدة •

 .اَلنقلب : اَلرجع •

 .آيبون : راجعون •

 .قفل : رجع •

 .اثلنية : اَلاكن اَلرتفع •

 .أوىف : ارتفع •

 .فدفد : هو بفتح الفائني بينهما دال مهملة ساكنة: الغليظ اَلرتفع من األرض •

 :فوائد احلديث
 .استحباب هذا ادلاعء عند ركوب اَلسافر .1

 .أراد سفًرا حمل هذا ادلاعء هو عند الركوب َلن .2

 .استحباب اتلكبري إذا صعد اَلسافر مرتفًعا .3

 .ينبيغ ىلع العبد أن يشكر مواله ىلع ما وفقه عليه من نعم ال حيصيها إال مسديها .4

الشكر  استحباب ذكر هذا ادلاعء عند العودة من السفر بالزيادة اَلذكورة يف آخره, وفيه أن اإلياب بالسالمة غنيمة ونعمة ينبيغ أن جيدد العبد .5
 .عندها

 .يستحب للعبد جتديد العهد ىلع الطاعة والعبادة واتلوبة .6

 املراجع:املصادر و

نزهة اَلتقني  -اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب.  -
رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش،  -م. 1987ه 1407رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل،  -ه. 1426الرياض، الطبعة: 
لم يذكر بيانات كتاب: رياض الصاحلني، ويه -م 1997 -ه 1418دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:    ـهبهجة انلاظرين, سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: 1423

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, -م 2007 -ه 1428بريوت. الطبعة األوىل  -اكتلايل:  رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن كثري 
: الطبعة, بلنان –الشافيع, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق 

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،
   (6003) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–سهل بن سعد  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .شيخ، وهو من طعن يف السن األشياخ : مجع •

فضل أحداً ىلع نفيس، فأعطيه نصييب من الرشاب •
ُ
وثر : ال أ

ُ
 .ال أ

 .بنصييب منك : حبيق يف الرشاب من أثر بركتك وفضلك •

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أيت برشاب 
  فرشب منه وعن يمينه غالم

Bahwasannya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- diberi minuman lalu beliau 

meminumnya, sedangkan di sebelah 
kanannya ada seorang anak kecil 

 :احلديث .1640
-: أن رسوَل اهلِل -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد 

رَشَِب منُه وعن  -صىل اهلل عليه وسلم
يِتَ برشاٍب، فَ

ُ
أ

يمِيِنه ُغالٌم، وعن يسارِه األشياُخ، فقاَل للُغالِم: 
 
َ
ْعِطَي هؤالء؟"، فقاَل الغالُم: ال واهلِل يا "أ

ُ
تَأَذُن يِل أْن أ

وثُِر بَنِصييب منك أحداً. َفتَلَُّه رسوُل 
ُ
رسوَل اهلِل، ال أ

 .يف يِده -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 

** 

1640. Hadis: 

Dari Sahl bin Sa'ad -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- diberi minuman 

lalu beliau meminumnya, sedangkan di sebelah 

kanannya ada seorang anak kecil dan di sebelah 

kirinya ada orang-orang tua. Lantas beliau berkata 

kepada anak itu, "Apakah engkau mengizinkan kalau 

aku memberikan minuman ini kepada orang-orang tua 

itu terlebih dahulu?" Anak itu menjawab, "Tidak, demi 

Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan memberikan 

bagian saya darimu kepada orang lain." Kemudian 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meletakan 

minuman itu di tangannya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -وسلم عليه اهلل صىل–يف احلديث استأذن انليب 
 فعل وإنما قبله، األشياخ الرشاب إعطاء يف الغالم

 وإيثار بودهم، وإعالماً  األشياخ، لقلوب تألفاً  ذلك
 بيان ذلك وتضمن سنة، منها تمنع لم إذا كرامتهم،

غريه  إىل يدفع وال أحق، األيمن أن ويه السنة هذه
إال بإذنه، وأنه ال بأس باستئذانه، وأنه ال يلزمه 
اإلذن، وينبيغ هل أيضاً أن ال يأذن إن اكن فيه تفويت 
فضيلة أخروية ومصلحة دينية، وهذا الغالم هو ابن 

 .-ريض اهلل عنهما-عباس 

** 

Dalam hadis ini Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- meminta izin kepada seorang anak untuk 

memberikan minuman kepada orang-orang tua 

sebelum anak itu meminumnya. Beliau melakukan itu 

untuk menarik hati para orang tua itu dan menunjukkan 

kecintaan beliau kepada mereka serta mengutamakan 

martabat mereka karena hal ini tidak dilarang oleh 

sunnah. Hadis ini juga mengandung penjelasan 

sunnah, yaitu bahwa orang yang berada di sebelah 

kanan lebih berhak atas giliran dan tidak boleh 

diberikan kepada selainnya kecuali atas izinnya. Juga 

tidak ada salahnya untuk meminta izinnya tetapi dia 

tidak wajib memberikan izin. Orang yang di sebelah 

kanan juga seyogyanya tidak memberikan izin untuk 

dilangkahi jika hal tersebut menyebabkan 

terlewatkannya karunia akhirat dan kemaslahatan 

agama. Anak itu adalah Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-

. 
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 .تَلَّه : وضعه •

 :فوائد احلديث
 .سنة الرشب العامة تقديم األيمن يف لك موطن .1

 .من استحق شيئاً لم يُدفع عنه إال بإذنه .2

 .ال انلاس منازهلم يف الفضل والكرامةاستحباب توقري الكبار، وإنز .3

 .ىلع ما ينفعهم -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .4

 .ابلدء بالضيافة بأفضل من يف اَلجلس، ثم من ىلع يمينه .5

 .من يسبق إىل جمالسة اإلمام والعالم أنه ال يقام َلن هو أسن منه .6

 املراجع:املصادر و

لعزيز بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدا
الفحل، دار  ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

ه. رشح صحيح 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري
الرياض. رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين -ابلخاري؛ أليب احلسن يلع بن خلف بن بطال، ضبط أيب تميم يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد

 ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -انلووي، دار الريان للرتاث
ايق، دار عبدابل فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية

بريوت. -ه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار اَلعرفة1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتب
رياض الصاحلني؛ ه. نزهة اَلتقني رشح 1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (5651) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حديث أنس رواه مسلم حديث جابر رواه مسلم راوي احلديث:

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا أكل 
  طعاما لعق أصابعه اثلالث

Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- jika selesai makan beliau 

menjilat ketiga jarinya 

 :احلديث .1641
 اهلل ريض–عن أنس بن مالك وجابر بن عبداهلل 

 اكن أنه -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول عن-عنهما
 إذا»: وقال: قال. اثلالث أصابعه لعق طعاما، أكل إذا

 ويلأكلها األذى، عنها فليُِمْط  أحدكم لُقمة سقطت
ُة ، قال: الَقْصعَ  تُْسلََت  أن وأمر «للشيطان يََدْعَها وال

أن رسوَل « فإنكم ال تدرون يف أيِّ طعامكم الربكة»
قاَل: "إن  الشيطاَن حَيرُضُ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 

ُه عنَد  أحَدُكم عنَد لِك يشٍء من َشأنِه، حىت حَيرُضَ
طعاِمِه، فإذا َسقطْت لقمُة أحِدُكم فليَأُخْذها 

ا وال يََدْعها فَلْيُِمْط ما اكِن بها من أذى، ثم يلَأُكلْه
للشيطاِن، فإذا فََرَغ فليَلَْعْق أصابَعُه، فإنه ال يَدري يف 

 "أيِّ َطعامه الربكة

** 

1641. Hadis: 

Dari Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah - raḍiyallāhu 

'anhuma-, dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bahwasanya beliau jika selesai makan maka beliau 

menjilat ketiga jarinya. Beliau bersabda, "Jika ada 

butiran makanan kalian yang jatuh, maka buanglah 

kotoran yang menempel padanya dan makanlah 

makanan itu, jangan biarkan makanan itu untuk setan!" 

Beliau pun memerintahkan untuk membersihkan 

(menghabiskan makanan di) piring. Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian makanan 

kalian yang manakah terdapat keberakahan." 

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya setan hadir dalam setiap 

kondisi kalian, termasuk saat makan. Jika ada butiran 

makanan kalian yang jatuh, maka bersihkan dari 

kotoran yang ada kemudian makanlah, dan jangan 

biarkan dia untuk setan. Jika selesai makan, jilatlah jari-

jarinnya, karena dia tidak tahu, di bagian makanan 

yang manakah terdapat keberkahan." 

 صحيح بروايتيه  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan dua riwayatnya Derajat hadis: 

يف احلديث اتلحذير من الشيطان، واتلنبيه ىلع 
مالزمته لإلنسان يف ترصفاته، فينبيغ أن يتأهب 

بما يزينه هل، والطعام اَّلي وحيرتز منه وال يغرت 
حيرضه اإلنسان فيه بركة، وال يدرى أن تلك الربكة 
فيما أكله أو فيما بيق ىلع أصابعه أو يف ما بيق يف 
أسفل الصحن أو يف اللقمة الساقطة، فينبيغ أن 
حيافظ ىلع هذا لكه تلحصل الربكة، وأصل الربكة 

ما  الزيادة وثبوت اخلري واالنتفاع به، واَلراد هنا:
حيصل به اتلغذية وتسلم اعقبته من أذى ويقوى ىلع 
طاعة اهلل تعاىل. و هنا فائدة ذكرها بعض األطباء أن 
األنامل تفرز عند األكل شيئاً يعني ىلع هضم 

 .الطعام

** 

Dalam hadis ini terdapat peringatan agar menjauhi 

setan yang selalu menggoda setiap tingkah laku 

manusia. Hendaknya manusia waspada dan 

menghindarinya serta jangan tertipu oleh rayuannya. 

Makanan yang berada di hadapan seseorang di 

dalamnya terdapat berkah. Dia tidak tahu apakah 

berkah tersebut terdapat pada makanan yang telah dia 

makan atau pada yang tersisa di jarinya, atau yang 

berada di dasar piring atau pada butiran-butiran yang 

jatuh. Maka hendaknya dia perhatikan itu semua demi 

meraih keberkahannya. Asalnya arti dari berkah adalah 

bertambah dan tetapnya kebaikan serta dapat 

dimanfaatkan. Yang dimaksud di sini adalah makanan 

yang dapat mengenyangkan dan tidak menyebabkan 

penyakit serta memberinya kekuatan untuk taat kepada 

Allah. Di dalamnya terdapat pelajaran yang disebutkan 

oleh sejumlah ahli kesehatan bahwa jari jemari saat 

makan mengeluarkan enzim yang dapat membantu 

proses pencernaan. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

118 
 

 -عنهما اهلل ريض–أنس بن مالك وجابر بن عبداهلل  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .لعق أصابعه : حلس أصابعه •

 .أصابعه اثلالث : الوسطى ثم السبابة ثم اإلبهام •

 .فليمط : فلزيل •

 .األذى : الوسخ •

 .القصعة : واعء يؤلك فيه •

 .الربكة : الزيادة وثبوت اخلري واالنتفاع •

 :فوائد احلديث
 .استحباب لعق األصابع بعد األكل قبل غسلها .1

 .طعام أخذه بثالث أصابعالسنة يف تناول ال .2

 .حرص اإلسالم ىلع اَلحافظة ىلع اَلال، وعدم ضياعه مهما اكن قليالً  .3

 .استحباب أكل اللقمة الساقطة كرساً نلفسه، وتواضعاً لربه، واتلماساً للربكة .4

 .اإلسالم يدعو إىل انلظافة، فإذا وقع الطعام فينبيغ إزالة األذى عنه قبل أكله .5

 .د يف طعامه ورشابه إذا لم حيرتز منه بالوسائل الرشعيةالشيطان قد يشارك العب .6

 إال واَلصلحة يف وجوده، -صىل اهلل عليه وسلم-بيان سمو الرشيعة، وأنها رشيعة مبنية ىلع اَلصالح، فما من يشء أمر اهلل ورسوهل  .7

هل، لكن إذا ذكرت احلكمة ازداد إيماناً، زيادة اطمئنان انلفس؛ ألن اإلنسان برش قد يكون عنده إيمان وتسليم بما حكم اهلل به ورسو .8
 وازداد يقيناً 

ا أثر يف احلديث رد ىلع من كره لعق األصابع استقذاراً، لكن يكون ذلك مستقذراً  لو فعله يف اثناء األكل ألنه يعيد أصابعه يف الطعام وعليه .9
 ريقه

 منه حسن تعليم الرسول عليه الصالة والسالم، وأنه إذا ذكر احلكم ذكر احلكمة .10

 املراجع:املصادر و

لعزيز بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدا
ماهر الفحل، دار  ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د.1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

ه. رشح صحيح مسلم؛ 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري
قه ورقمه حممد فؤاد ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حق1407القاهرة، الطبعة األوىل، -لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث

ه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار 1417الرياض، الطبعة األوىل، -عبدابلايق، دار اعلم الكتب
ه. نزهة اَلتقني رشح 1430الرياض، الطبعة األوىل، -بريوت. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-اَلعرفة

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (5653) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َ ىلع َجَنازة اْبَنٍة هل  أن عبد اهلل بن أيب أوىف َكبر
أْرَبَع تكبريات، فقام بعد الرابعة َكَقْدرِ ما بنَي 

يَْسَتْغِفُر هلا ويَْدُعو، ثم قال: اكن  اتلرْكبرَِيتنَْيِ 
 يَْصَنُع هكذا -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 

Abdullah bin Abi Aufā bertakbir 
(menyalatkan) jenazah putrinya sebanyak 

empat takbir. Ia berdiri setelah takbir 
keempat seperti waktu/jeda antara dua 

takbir sambil meminta ampun untuk 
putrinya dan berdoa. Kemudian ia berkata 

(setelah salat), "Dahulu Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melakukan hal 

itu". 

 :احلديث .1642
وىَف 

َ
َ -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن أيب أ : أنه َكربَّ

ىلع َجنَازة اْبنٍَة هل أْرَبَع تكبريات، فقام بعد الرابعة 
ْدِر ما بنَي اتلَّْكِبرَيتنَْيِ يَْستَْغِفُر هلا وَيْدُعو، ثم قال: َكقَ 

يَْصنَُع هكذا.   -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
ويف رواية: َكربَّ أرَبعا َفَمَكَث َساعة حىت َظنَنُْت أنه 
ُ ََخَْسا، ثم سلَّم عن يمينه وعن شماهل. فلما  َسيَُكربِّ

قال: إِن ال أِزيُدُكم ىلع ما انرَْصف قلنا هل: ما هذا؟ ف
يَْصنَع، أو:  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-هكذا َصنَع رسول اهلل 

** 

1642. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abu Aufā -raḍiyallāhu 'anhumā- 

bahwa dia bertakbir (menyalatkan) jenazah putrinya 

sebanyak empat takbir, lalu ia berdiri setelah takbir 

keempat seperti waktu/jeda antara dua takbir sambil 

meminta ampun untuk putrinya dan berdoa. Kemudian 

ia berkata (setelah salat), "Dahulu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melakukan hal itu." Dan di 

dalam sebuah riwayat (disebutkan): Dia melakukan 

empat takbir lalu ia berdiri/menunggu beberapa saat 

hingga aku mengira bahwa dia akan melakukan takbir 

kelima, kemudian ia salam ke kanan dan ke kiri. Tatkala 

bubar kami berkata kepadanya, "Apa yang engkau 

lakukan ini?" Lalu ia menjawab, "Sesungguhnya aku 

tidak menambahkan untuk kalian atas apa yang pernah 

aku lihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

lakukan, atau demikianlah yang diperbuat oleh 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -.  

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

أنه صىل  -ريض اهلل عنهما-خيرب عبد اهلل بن أيب أوىَف 
َ أْرَبَع تكبريات، يَُكربِّ  ىلع َجنازة ابنته، فَكربَّ
لدلخول يف الصالة، ثم يقرأ الفاحتة، ثم يَُكربِّ 

صىل اهلل عليه -اتلكبرية اثلانية، ثم يصيل ىلع انليب 
َكربِّ اتلكبرية اثلاثلة، ثم يدعو للميت، ، ثم يُ -وسلم

ثم يُكرب اتلكبرية الرابعة. وتأخر قليال بعد اتلكبرية 
الرابعة يدعو ويستغفر هلا. ثم قال بعد أن سلَّم من 
الصالة قال َلن صىل معه، هكذا اكن يصنع رسول اهلل 

أي يكرب أربع تكبريات  -صىل اهلل عليه وسلم-
الرابعة. ويف رواية:  أنه  ويدعو للميت بعد اتلكبرية

َكربَّ أربع تكبريات ىلع اتلفصيل السابق، ثم داع هلا 
واستغفر بعد اتلكبرية الرابعة، حىت أْيَقن من َخلفه 
أنه سيَُكربِّ اتلكبرية اخلامسة. ثم سلم تسليمتني: 

** 

Abdullah bin Abu Aufā -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengabarkan bahwa dia menyalati jenazah putrinya, 

lalu ia bertakbir sebanyak empat kali takbir. Ia bertakbir 

memulai salat, kemudian membaca Al-Fātiḥah, 

selanjutnya ia melakukan takbir yang kedua, kemudian 

berselawat kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

selanjutnya ia melakukan takbir yang ketiga, kemudian 

mendoakan si mayat, selanjutnya ia melakukan takbir 

keempat dan memberi jeda sejenak setelah takbir 

keempat sambil berdoa dan memintakan ampunan 

untuk putrinya. Kemudian setelah ia mengucapkan 

salam dari salat jenazah tersebut ia berkata kepada 

orang yang salat bersamanya, "Seperti inilah yang 

pernah dilakukan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-," yakni beliau bertakbir sebanyak empat kali 

dan beliau berdoa untuk orang yang meninggal setelah 

takbir keempat (sebelum bersalam). Di dalam suatu 

riwayat disebutkan bahwa dia bertakbir sebanyak 
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 ماجه واحلاكم. رواه ابن راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 فيه أن تكبريات اجلنازة أربع تكبريات، وهو ما استقر عليه عمل انلاس. .1
 .مرشوعية ادلاعء بني اتلكبرية األخرية والتسليم .2

 .ةاستحباب ادلاعء للميت بعد اتلكبرية الرابع .3

 .مرشوعية التسليم من صالة اجلنازة .4

 .بعض السنن قد ختىف ىلع بعض انلاس .5

 .-صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع اتلأيس بانليب  .6

 .جواز االستفسار ممن فعل فعال لم يظهر وجه فعله .7

، كما يف صحيح مسلم : " ال يؤمن الرَُّجُل -لمصىل اهلل عليه وس-جيوز أن يصيل ىلع اجلنازة غري اإلمام الراتب، لكن بإذن اإلمام؛ لعموم قوهل  .8
 .هو اإلمام الراتب -ريض اهلل عنه-الرَُّجَل يف ُسلطانه". وحيتمل أن يكون عبد اهلل بن أيب أوىَف 

 املراجع:املصادر و

ظرين، تأيلف: سليم بن ه. بهجة انلا1407 ـهالطبعة الرابعة عرش 1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
م.         رياض الصاحلني، تأيلف: أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، 1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

ن حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر ادلي حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: اَلكتب اإلساليم 
ه.   سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء 1428بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

اهلل بن حممد انليسابوري، حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا،  الكتب العربية. اَلستدرك ىلع الصحيحني، تأيلف: أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد
 .بريوت –انلارش: دار الكتب العلمية 

   (8872) الرقم املوحد:

األوىل إىل جهة ايلمني، واثلانية إىل جهة اليسار، 
من وراءه من اكلصالة. وبعد تمام الصالة، سأهل 

انلاس عن سبب تأخره بعد اتلكبرية الرابعة ولم 
يسلِّم بعدها فوًرا. "فقال: إن اَّلي َصنعته ليس فيه 
زيادة ىلع اَّلي صنعه رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم، واألصح واألكرث من فعل الصحابة التسليم 

 .عن يمينه فقط

empat takbir sesuai perincian sebelumnya, kemudian 

berdoa dan memintakan ampun untuk putrinya setelah 

takbir keempat, sehingga orang-orang yang berada di 

belakangnya mengira bahwa dia akan melakukan 

takbir kelima. Kemudian dia mengucapkan salam dua 

kali; salam pertama ke arah kanan dan salam kedua ke 

arah kiri seperti dalam salat biasa. Setelah salat 

jenazah selesai, orang-orang yang berada di 

belakangnya menanyakan tentang sebab ia memberi 

jeda setelah takbir keempat dan tidak langsung salam 

setelahnya. Lalu ia menjawab, "Sesungguhnya yang 

aku perbuat ini, di dalamnya tidak ada tambahan atas 

apa yang dilakukan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-." Yang paling benar serta paling banyak 

diperbuat oleh para sahabat adalah salam satu kali ke 

kanan saja. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فرض : أوجب وقطع من العطاء •

 .اَلهاجرون األولون : هم اَّلين صلوا للقبلتني أو شهدوا بدراً  •

 :فوائد احلديث
 .-عنه اهلل ريض–شدة ورع عمر بن اخلطاب  .1

 .فضل اَلهاجرين األولني اَّلين خرجوا بأنفسهم فراراً بدينهم يريدون وجه اهلل .2

 .لإلمام أن يفرض بلعض أهل اإليمان فرضاً يلعينهم ىلع احلياة، من اتلفرغ لدلعوة والعلم وحنو ذلك .3

أن عمر بن اخلطاب اكن فرض للمهاجرين 
  األولني أربعة اآلف

Bahwa Umar bin Khaṭṭab pernah 
menetapkan (bagian) untuk kaum 

Muhajirin generasi pertama sebesar 4000 

 :احلديث .1643
اكَن  -ريض اهلل عنه-عن نافع: أنَّ عمَر بَن اخلطاِب 

فرَض للمهاجريَن األولنَي أربعَة اآلٍف، وفََرَض البِنه 
ثالثَة آالٍف وَخسمئٍة، فقيل هل: هو من اَلهاجريَن فَِلَم 
َنَقْصتَُه؟ فقاَل: إنما َهاَجَر به أبوه. يقوُل: ليَس هو 

 .كمن َهاَجَر بنفِسهِ 

** 

1643. Hadis: 

Dari Nafi’: Bahwa Umar bin Khaṭṭab -raḍiyallāhu 'anhu-

pernah menetapkan (bagian) untuk kaum Muhajirin 

generasi pertama sebesar 4000, dan menetapkan 

untuk putranya 3500. Lalu ia ditanya, “Ia termasuk 

kaum Muhajirin, mengapa engkau kurangi bagiannya?” 

Ia menjawab, “Ia berhijrah karena dibawa ayahnya. Ia 

tidak sama dengan orang yang berhijrah dengan 

dirinya sendiri.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، وابنه من اَلهاجرين 4000أعطى عمر للمهاجرين 
، ألنه هاجر به وهو غري حمتلم فلم 3500لكنه أعطاه 

إحلاقه بابلالغني، فذلا أنقص من عطائه عمن ير 
هاجر بنفسه من اَلهاجرين، فإن ادلنيا لم تعرف بعد 

 الصديق بكر وأيب -وسلم عليه اهلل صىل–انليب 
 اهلل ريض– مثله األمة مال يف وراعً  زاهداً  حاكماً 

 أمور من شيئا توىل من ىلع جيب وهكذا ،-عنه
ال غنيا لغناه وال و لقرابته، قريبا حيايب أال اَلسلمني

فقريا لفقره بل يزنل لك أحد مزنتله، فهذا من الورع 
 .والعدل

** 

Umar memberikan gaji 4000 kepada kaum Muhajirin 

namun kepada anaknya -yang juga termasuk kaum 

Muhajirin- ia hanya memberikan 3500, karena dialah 

yang membawanya hijrah saat ia belum balig, sehingga 

(Umar) tidak menghitungnya sama dengan orang-

orang yang telah balig. Karena itu, ia mengurangi 

bagiannya dari kalangan Muhajirin yang berhijrah 

sendiri. Setelah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

Abu Bakr Ṣiddiq, tidak ada penguasa yang zuhud dan 

wara’ terhadap harta kekayaan umat seperti beliau 

(Umar) -raḍiyallāhu 'anhu-. Demikianlah seharusnya 

sikap orang yang mendapatkan amanah mengurus 

urusan kaum muslimin; tidak mengistimewakan 

kerabat karena hubungan kekerabatan, orang kaya 

karena kekayaannya, atau orang miskin karena 

kemiskinannya. Namun ia menempatkan setiap orang 

sesuai dengan kedudukannya. Ini merupakan bagian 

dari sikap wara’ dan adil. 
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 املراجع:املصادر و

دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز  بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار 1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

–ه. صحيح ابلخاري 1426الرياض، -رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن ه. رشح1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري

 ابلاري فتح. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
بريوت. كشف اَلشلك من حديث الصحيحني؛ أليب الفرج ابن - بن حجر العسقالِن، دار اَلعرفةيلع بن أمحد للحافظ ابلخاري؛ صحيح برشح

الرياض، الطبعة -الرياض. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-اجلوزي، حتقيق د. يلع ابلواب، دار الوطن
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -صاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالةه. نزهة اَلتقني رشح رياض ال1430األوىل، 

   (5654) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود راوي احلديث:

 .أبو أمامة ابلاهيل ريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .زعيم : الضامن •

 .ربض اجلنة : أدناها, وربض اَلدينة ما حوهلا •

 .اَلراء : اَلجادلة يف القول والعمل بقصد ابلاطل •

ا : بضم اَليم وتشديد القاف، أي ىلع حق •  .حمقًّ

 :فوائد احلديث
 .اً ىلع العمل ألن قوهل صىل اهلل عليه وسلم: )زعيم( بمعىن ضامن ومتكفلجواز الضمان تشجيع .1

 .الرتغيب يف ترك اَلراء ألنه يفيض إىل االختالف والشقاق .2

 .اجلنة درجات ومنازل انلاس تكون يف اجلنة حبسب أعماهلم .3

« اَّلي يصلح بني انلاس، ويقول خريا وينيم خريا ليس الكذاب»حرمة الكذب ولو اكن مزاحاً إال ما استثين، وهو قوهل صىل اهلل عليه وسلم:  .4
 قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص يف يشء مما يقول انلاس كذب إال يف ثالث: احلرب، واإلصالح بني انلاس، وحديث الرجل امرأته وحديث اَلرأة

 زوجها. رواه مسلم

 املراجع:املصادر و

. حجة انليب صىل 1430اعم  1ب األرنؤوط, انلارش: دار الرسالة العاَلية, طسنن أبو داود, تأيلف: أبو داود سليمان بن األشعث السجستاِن, حتقيق: شعي
. رياض الصاحلني, 1399اعم  5اهلل عليه وسلم كما رواها عنه جابر ريض اهلل عنه, تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاِن, انلارش: اَلكتب اإلساليم, ط

أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن 
  اكن حمقاً 

Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga 
bagi orang yang meninggalkan debat kusir 

walaupun ia benar 

 :احلديث .1644
أنا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-أيب أمامة ابلاهيل عن 

زعيم ببيت يف َرَبِض اجلنة َلن ترك الِمَراَء وإن اكن 
ا، وببيت يف وسط اجلنة َلن ترك الكذب وإن اكن  حُمِقًّ

َن خلقه  «مازحاً، وببيت يف أىلع اجلنة َلن َحسَّ

** 

1644. Hadis: 

Dari Abu Umamah Al-Bāhili raḍiyallāhu 'anhu secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Aku menjamin sebuah rumah 

di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir 

walaupun ia benar, sebuah rumah di tengah surga bagi 

orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda, 

dan sebuah rumah di puncak surga bagi orang yang 

baik akhlaknya." 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

أخرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه ضامن بليت 
حول اجلنة خارجاً عنها َلن ترك اَلجادلة وإن اكن 
حمقاً فيه ألنه مضيعة للوقت وسبب للبغضاء, وكذلك 

إلخبار ضامن بليت يف وسط اجلنة َلن ترك الكذب وا
خبالف الواقع ولو اكن مزاحاً, وببيت يف أىلع اجلنة 

 .َلن حسن خلقه ولو بمزاولة للنفس ورياضة هلا

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa 

beliau menjamin satu rumah di sekitar surga, yaitu 

bagian luarnya bagi orang yang meninggalkan 

perdebatan meskipun ia benar. Sebab, hal itu 

menghabiskan waktu dan menumbuhkan kebencian. 

Beliau juga menjamin sebuah rumah di tengah surga 

bagi orang yang meninggalkan dusta dan berita 

bohong walaupun bercanda, juga sebuah rumah di 

bagian atas surga bagi orang yang baik budi pekertinya 

meskipun dengan mempraktekkannya pada diri sendiri 

dan melatihnya. 
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. بهجة 1428 4صام موىس هادي, انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر, طتأيلف: أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق, حتقيق: ع
حممد بن انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف: حممد يلع بن 

 .1425اعم  4عرفة, طعالن, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَل
   (5804) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 أسماء بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهما اتلخريج:
 احلني.رياض الص مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نيع ما يف يدك، والواكء اخليط اَّلي يشد به رأس القربةال تويك : ال تدخري وتم •

 .انفيح : أنفيق •

 .انضيح : أنفيق •

 .ال تويع : اإليعاء: جعل اليشء يف الواعء •

 .ال حتيص : من اإلحصاء وهو معرفة قدر اليشء، أو وزنه، أو عده؛ خوفًا من نفاده •

 :فوائد احلديث
 .الربكة انليه عن منع الصدقة خشية انلفاذ؛ فإن ذلك من أعظم أسباب قطع .1

أنفيق أو انفيح، أو انضيح، وال حتيص فيحيص 
  اهلل عليك، وال تويع فيويع اهلل عليك.

Berinfaklah, berilah atau curahkanlah, 
janganlah engkau menghitungnya sehingga 
Allah akan menghitung (rezeki) untukmu, 

dan janganlah engkau menyimpannya 
sehingga Allah menyimpan (rezeki) 

untukmu 

 :احلديث .1645
عن أسماء بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهما 

ال »قالت: قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
نِْفيِق أو اْنَفيِح، أو »ويف رواية: «. تُويِك فيُوََك عليك

َ
أ

انَْضيِح، وال حُتيِْص فيُْحيِص اهلل عليك، وال تُويِع 
 .«ويِع اهلل عليكفيُ 

** 

1645. Hadis: 

Dari Asmā` binti Abu Bakar aṣ-Ṣiddīq -raḍiyallāhu 

'anhumā-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda kepadaku, "Janganlah engkau 

menahan (rezeki) sehingga (rezeki) akan ditahan 

kepadamu." Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Berinfaklah, berilah atau curahkanlah, janganlah 

engkau menghitungnya sehingga Allah akan 

menghitung (rezeki) untukmu, dan janganlah engkau 

menyimpannya sehingga Allah menyimpan (rezeki) 

untukmu." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال انليب صىل اهلل عليه وسلم ألسماء بنت أيب بكر 
ي َما  ِخِري َوتَُشدِّ الصديق ريض اهلل عنهما: اَل تَدَّ
ة الرزق َعنْك،  ِعنَْدِك َوَتْمَنيِع َما يِف يدك، فتنقطع َمادَّ
وأمرها باإلنفاق يف مرضاة اهلل تعاىل، وال حتسيب 

كون سببا النقطاع خوفًا من انقطاع الرزق؛ في
إنفاقك، وهو معىن قوهل: )فيحيص اهلل عليك(، وال 
تمنيع فضل اَلال عن الفقري فيمنع اهلل عنك فضله 

 .ويسده عليك

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada 

Asmā` binti Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq -raḍiyallāhu 'anhumā-

, "Janganlah engkau menyimpan, mengikat (harta) 

yang ada padamu, dan menahan apa yang ada di 

tanganmu sehingga bahan rezeki terputus darimu." 

Beliau menyuruhnya berinfak untuk mencari keridaan 

Allah - Ta'ālā-. Janganlah engkau menghitung karena 

takut terputusnya rezeki, sehingga menjadi sebab 

terputusnya infakmu." Ini merupakan makna sabdanya, 

"Sehingga Allah menghitung (rezeki) kepadamu. 

Janganlah engkau menahan kelebihan harta dari orang 

fakir, sehingga Allah akan menahan karunia-Nya 

darimu dan menutupnya untukmu. 
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 .اتلأكد واحلث ىلع اإلنفاق .2

 .من عدل اهلل تعاىل أن جعل اجلزاء من جنس العمل .3

 .من علم أن اهلل يرزقه من حيث ال حيتسب فحقه أن ينفق وال حيسب .4

 املراجع:املصادر و

قيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة تر
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

وزارة األوقاف والشؤون ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، 1423بريوت، الطبعة: 
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، 1428اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، الطبعة: الرابعة 

نلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: م.   مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح، يلع بن سلطان اَلال اهلروي القاري، ا1997ه، 1418الطبعة: األوىل 
 .م2002ه، 1422األوىل 

   (5823) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–أنس بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 استحباب السالم ىلع الصغار، وتدريبهم ىلع آداب الرشيعة. .1
 .اجتناب الكرب، واتلواضع ولني اجلانب .2

 .-وسلم عليه اهلل صىل–حرص الصحابة  ىلع متابعة الرسول  .3

 املراجع:املصادر و

نلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز بهجة  ا
دار  ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل،1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

ه. رشح صحيح مسلم؛ 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري

-أنه مر ىلع صبيان فسلم عليهم قال اكن انليب 
  يفعله -صىل اهلل عليه وسلم

Dia melewati sejumlah anak-anak, lalu 
mengucapkan salam kepada mereka. Ia 

berkata, “Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- pernah melakukannya”. 

 :احلديث .1646
: أن ُه َمرَّ ىلع ِصبْيَاِن، فََسلََّم -ريض اهلل عنه-عن أنٍس 

 -صىل اهلل عليه وسلم-عليهم، وقاَل: اكَن انليبُّ 
 يَفعلُُه.

** 

1646. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-: Dia melewati sejumlah 

anak-anak, lalu mengucapkan salam kepada mereka. 

Ia berkata: “Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah melakukannya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث انلدب إىل اتلواضع وبذل السالم للناس 
، ومنه -صىل اهلل عليه وسلم-لكهم، وبيان تواضعه 

ن إذا مر عليهم، واقتدى به أنه اكن يسلم ىلع الصبيا
ريض اهلل -فعن أنس  -ريض اهلل عنهم-أصحابه 

أنه اكن يمر بالصبيان فيسلم عليهم، يمر بهم  -عنه
-يف السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول: إن انليب 

اكن يفعله، أي يسلم ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم
الصبيان إذا مر عليهم، وهذا من اتلواضع وحسن 

لرتبية وحسن اتلعليم واإلرشاد اخللق ومن ا
واتلوجيه، ألن الصبيان إذا سلم اإلنسان عليهم، 
فإنهم يعتادون ذلك ويكون ذلك اكلغريزة يف 

 .نفوسهم

** 

Hadis ini menganjurkannya sikap tawaduk dan 

mengucapkan salam kepada semua orang, juga 

menjelaskan ketawadukan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Pelajaran lain adalah bahwa beliau 

mengucapkan salam kepada anak-anak jika melintasi 

mereka, dan para sahabat beliau raḍiyallāhu 'anhu 

meneladani beliau. Anas -raḍiyallāhu 'anhu- 

menyampaikan bahwa ia pernah melewati kerumunan 

anak-anak, lalu ia mengucapkan salam kepada 

mereka. Ia melewati mereka di pasar sedang asyik 

bermain, maka ia pun mengucapkan salam kepada 

mereka. Ia mengatakan, “Sesungguhnya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melakukannya”, 

maksudnya: mengucapkan salam kepada anak-anak 

jika melewati mereka. Ini merupakan bukti sikap 

tawaduk dan indahnya akhlak beliau, juga 

menunjukkan suatu bentuk pembinaan, pendidikan, 

pengarahan dan bimbingan yang baik; karena anak-

anak itu jika ada yang mengucapkan salam kepada 

mereka, maka mereka akan terbiasa pula melakukan 

itu. Hal ini akan menjadi insting yang terpatri dalam diri 

mereka. 
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حممد بن  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 1422إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

-ريه، مؤسسة الرسالةه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغ1417الرياض، الطبعة األوىل، -فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

   (5659) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–الصعب بن جثامة  اتلخريج:
 احلنيرياض الص مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .باحلج أو العمرة ُحُرم : حمرمون •

 وحشيا : هو احليوان الربي. غري ُمَروَّض •

 :فوائد احلديث
 .استحباب قبول اهلدية، واألكل منها .1

 .االمتناع وسبب العلة ببيان اَلهدي نفس طيَّب حيث -وسلم عليه اهلل صىل–حسن ُخلُق انليب  .2

 .جواز رد اهلدية لعلة .3

أهديت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم محارا 
  وحشيا

Aku pernah menghadiahkan keledai liar 
kepada Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa 

sallam- 

 :احلديث .1647
، قال: أهديُت -ريض اهلل عنه-عن الصعب بن َجثَّاَمَة 

محارا وحشيا،  -صىل اهلل عليه وسلم  -َل اهلل رسو
، فلما رأى ما يف وجيه، قال:  َّ ُه يلَعَ ُه »فََردَّ إنا لم نَُردَّ

 «.عليك إال ألنَّا ُحُرمٌ 

** 

1647. Hadis: 

Dari Aṣ-Ṣa'ab bin Jaṡṡāmah -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, "Aku pernah menghadiahkan keledai liar 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, tetapi 

beliau menolaknya. Ketika beliau melihat apa yang ada 

di wajahku, beliau bersabda, "Sesungguhnya kami 

tidak mengembalikannya kepadamu melainkan karena 

kami sedang melakukan ihram". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه اكن ال  -صىل اهلل عليه وسلم-من حسن خلقه 
يداهن انلاس يف دين اهلل، وال يفوته أن يطيب 

مر به  -ريض اهلل عنه-قلوبهم، فالصعب بن جثامة 
صىل اهلل عليه -، وانليب -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
حمرم واكن الصعب بن جثامة عداء راميًا،  -وسلم

صاد هل محاًرا  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  فلما مر به
صىل اهلل عليه -وحشيًّا، وجاء به إيله فرده انليب 

صىل -فثقل ذلك ىلع الصعب، كيف يرد انليب  -وسلم
هديته؟، فتغري وجهه فلما رأى ما يف  -اهلل عليه وسلم

وجهه طيب قلبه، وأخربه أنه لم يرده عليه إال ألنه 
ن الصيد اَّلي ِصيد من حمرم، واَلحرم ال يأكل م

 .أجله

** 

Di antara keindahan akhlak Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bahwasannya beliau tidak mencari muka 

manusia dalam (urusan) agama Allah, dan tidak 

ketinggalan untuk membuat hati mereka senang (rida). 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lewat di 

depan Aṣ-Ṣa'ab bin Jaṡṡāmah -raḍiyallāhu 'anhu-. 

Saat itu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang 

berihram. Aṣ-Ṣa'ab bin Jaṡṡamah adalah seorang 

pelari dan pemanah. Ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melintasinya, ia pun berburu keledai liar untuk 

beliau dan membawanya kepadanya. Ternyata Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menolaknya. Hal inii 

memberatkan dirinya. Bagaimana bisa Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menolak hadiahnya? Seketika 

wajahnya berubah. Saat beliau melihat perubahan 

wajahnya, beliau pun menenangkan hatinya dan 

memberitahunya bahwa beliau tidak menolak 

hadiahnya melainkan beliau karena sedang berihram. 

Sedangkan orang yang sedang ihram itu tidak boleh 

makan binatang yang diburu untuknya. 
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 .ا يف وجيهجواز احلكم بالقرائن عند فقد ادلالئل، لقول الصعب: فلما رأى م .4

 املراجع:املصادر و

د، بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل مح
ر ابن ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دا1423الرياض، الطبعة األوىل، -دار العاصمة

–ه. صحيح ابلخاري 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -كثري

مسلم؛  صحيح. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
ه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

-إشبيليا بريوت. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز-للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار اَلعرفة
 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، 

   (5772) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري ومسلم  واللفظ هل. راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِشْعب : الطريق يف اجلبل، وما انفرج بني اجلبلني •

 :فوائد احلديث
 .استحباب السؤال عما حيتاج إيله اإلنسان من أمور ادلين .1

 .خمالطة انلاس عند فسادهم مداعة الرتكاب اآلثام .2

 .بيان فضل اجلهاد يف سبيل اهلل بانلفس واَلال .3

 .فضل العزلة عند خوف الفتنة .4

 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
اض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ه. ري1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

ه. رشح صحيح مسلم؛ 1426ه. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري
 بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث

 حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل
-ه. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا1417ض، الطبعة األوىل، الريا-الكتب اعلم دار عبدابلايق، فؤاد

 Siapa manusia yang paling utama wahai  أي انلاس أفضل يا رسول اهلل
Rasulullah? 

 :احلديث .1648
مرفواعً: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

مؤمٌن »رجٌل: أي انلاِس أفضل يا رسول اهلل؟ قال: 
قال: ثم َمن؟ قال: « جماهٌد بنفِسه وماهِل يف سبيل اهلل

َعاب يعبُد ربَّه» ويف «. ثم رجٌل معزتٌل يف ِشعب من الشِّ
 «.يتيِق اهلَل، ويدُع انلاَس ِمن رَشه»رواية: 

** 

1648. Hadis: 

Dari Abu Sa'id Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, secara 

marfū, Seorang laki-laki bertanya, "Siapa manusia 

yang paling utama wahai Rasulullah?" Beliau 

bersabda, "Mukmin yang berjihad dengan jiwa dan 

hartanya di jalan Allah." Dia bertanya lagi, "Kemudian 

siapa?" Beliau bersabda, "Kemudian seseorang yang 

menyendiri di suatu lembah untuk beribadah kepada 

Tuhannya." Dalam sebuah riwayat (disebutkan): "Dia 

bertakwa kepada Allah dan menjauhkan orang lain dari 

kejahatannya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أي الرجال خري؟،  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل انليب 
فبني أنه الرجل اَّلي جياهد يف سبيل اهلل بماهل 

نفسه، قيل: ثم أي؟، قال: ورجل مؤمن يف شعب من و
الشعاب يعبد اهلل ويدع انلاس من رشه. يعين أنه 
قائم بعبادة اهلل اكف عن انلاس وال يريد أن ينال 

 .انلاس منه رش

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya tentang siapa 

orang yang paling baik? Maka beliau menjelaskan 

bahwa dia adalah orang yang berjihad dengan harta 

dan jiwanya." Kemudian beliau ditanya lagi, "Kemudian 

siapa?' Beliau bersabda, 'Orang mukmin yang berada 

di suatu lembah untuk beribadah kepada Allah dan 

menghindarkan manusia dari keburukannya. 

Maksudnya adalah dia beribadah kepada Allah dan 

menghindar dari manusia karena tidak ingin orang lain 

terkena keburukannya. 
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بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة1430الرياض، الطبعة األوىل، 
 ..ه1407

   (5773) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وابن ماجه. راوي احلديث:

 أم سلمة ريض اهلل عنها. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 زوجها راضيًا عنها ماتت وزوجها عنها راض : أي أنها عند موتها اكن •

 :فوائد احلديث
 .إذا ماتت اَلرأة اَلسلمة ويه تؤمن باهلل وحده ال رشيك هل واكنت مؤدية حق زوجها دخلت اجلنة .1

 .بيان عظم حق الزوج ىلع زوجته .2

 .احلث ىلع سيع اَلرأة فيما يريض زوجها وجتنب ما يسخطه تلفوز باجلنة .3

 املراجع:املصادر و

نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،  -
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

-ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -صل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمةتطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف في -ه. 1426الرياض، 
ِغريِ  ُح اجلَاِمع الصَّ د إبراهيم مكتبة دار السالم، الرياض  -اتلَّنويُر رَشْ د إسحاق حممَّ  1432الطبعة: األوىل، -حممد بن إسماعيل الصنعاِن،اَلحقق: د. حممَّ

رشكة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -مذي سنن الرت-م.  2011 - ـه
 القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن: ماجه ابن سنن-. م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

سلسلة األحاديث الضعيفة واَلوضوعة وأثرها السيئ يف -فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -دار إحياء الكتب العربية  -عبد ابلايق فؤاد حممد: حتقيق
 1992 ـه/  1412اَلملكة العربية السعودية/الطبعة: األوىل،  -دار اَلعارف، الرياض -األمة/حممد نارص ادلين،األبلاِن 

   (5809) الرقم املوحد:

ا امرأة ماتت، وزوجها عنها راض دخلت أيم
  اجلنة

Wanita mana saja yang meninggal 
sedangkan suaminya rida kepadanya maka 

dia akan masuk surga. 

 :احلديث .1649
قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة 

َما امرأٍة ماتت، وزوجها »: -صىل اهلل عليه وسلم- يُّ
َ
أ

 «.عنها راٍض دخلت اجلنة

** 

1649. Hadis: 

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anha- berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Wanita mana saja yang meninggal sedangkan 

suaminya rida kepadanya maka dia akan masuk 

surga". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

اَلرأة اَلزتوجة إذا ماتت وزوجها راٍض عنها لقيامها 
حبقوقه أو َلساحمته هلا فيما فرطت فيه اكن ذلك سببا 
دلخول اجلنة، واحلديث ضعيف ولكن يف معناه 
حديث:  "إذا صلت اَلرأة َخسها وحصنت فرجها 
وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت" 

 .صحيحرواه ابن حبان وهو 

** 

  ً Wanita yang telah bersuami lalu meninggal 

sedangkan suaminya rida kepadanya, karena dia telah 

menunaikan hak-haknya atau memaafkan 

kelalaiannya maka itu akan menjadi penyebab masuk 

surga. Hadis ini lemah, akan tetapi terdapat hadis yang 

semakna dengannya, yaitu: "Apabila seorang wanita 

melaksanakan salat lima waktu, menjaga 

kehormatannya, mentaati suaminya maka ia akan 

masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki". 

HR. Ibnu Hibban dan hadis ini sahih. 
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ٍء يُْؤِذيَك، ِمْن ََشِّ ِمْسِب اهلل أْرقِي َك، ِمْن لُكِّ ََشْ
ْو َعنْيِ َحاِسد، اهلُل يَْشِفيك، بِسِم اهللِ 

َ
لُكِّ َنْفٍس أ

رقِيك
ُ
 أ

 

Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari 
segala hal yang menyakitimu, dari 

kejelekan setiap jiwa atau mata yang hasud. 
(Semoga) Allah menyembuhkanmu. 

Dengan nama Allah aku meruqyahmu 

 :احلديث .1650
يب سعيد اخلدري 

َ
ريض اهلل عنه: أن ِجربيَل  -عن أ

ُد،  -صىل اهلل عليه وسلم  -أىَت انلَّيبَّ  َفَقاَل: يَا حُمَمَّ
قَاَل: ِمْسِب اهلل أْرِقيَك، ِمْن لُكِّ « َنَعمْ »اْشتََكيَْت؟ َقاَل: 

ٍء يُؤِْذيَك، ِمْن رَشِّ لُكِّ َنْفٍس  ْو َعنْيِ َحاِسٍد، اهلُل يَشْ
َ
أ

رِقيَك 
ُ
 .يَْشِفيَك، بِسِم اهلِل أ

** 

1650. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Jibril mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 

berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau 

mengeluh sakit?" Beliau menjawab, "Ya." Jibril berkata, 

"Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala hal 

yang menyakitimu, dari kejelekan setiap jiwa atau mata 

yang hasud. (Semoga) Allah menyembuhkanmu. 

Dengan nama Allah aku meruqyahmu." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن جربيل  -ريض اهلل عنه-حديث أيب سعيد اخلدري 
–يسأهل اشتكيَت  -صىل اهلل عليه وسلم-أىت انليب 

 اهلل بسم: فقال نعم،: قال -مريض؟ أنت هل: يعين
 عني أو نفس لك رش من يؤذيك، يشء لك من أرقيك
 من داعء هذا. أرقيك اهلل بسم يشفيك، اهلل حاسد،
ىل اهلل عليه ص- للنيب اَلالئكة أرشف جربيل
أرشف الرسل. وقوهل: اشتكيت قال: نعم، ويف  -وسلم

هذا ديلل ىلع أنه ال بأس أن يقول اَلريض للناس إِن 
مريض إذا سألوه، وأن هذا ليس من باب الشكوى، 
الشكوى أن تشتيك اخلالق للمخلوق تقول: أنا 
أمرضين اهلل بكذا وكذا، تشكو الرب للخلق هذا ال 

قوب : "إنما أشكو بيث وحزين إىل جيوز، وهلذا قال يع
، قوهل: "من رش لك نفس أو عني 86اهلل"  يوسف: 

حاسد، اهلل يشفيك"، من رش لك نفس من انلفوس 
البرشية أو نفوس اجلن أو غري ذلك أو عني حاسد 

-أي ما يسمونه انلاس بالعني، وذلك أن احلاسد 
اَّلي يكره أن ينعم اهلل ىلع عباده  -والعياذ باهلل

ه، نفسه خبيثة رشيرة، وهذه انلفس اخلبيثة بنعم
الرشيرة قد ينطلق منها ما يصيب اَلحسود، وهلذا 
قال: "أو عني حاسد، اهلل يشفيك"، أي: يربئه ويزيل 
سقمه. قوهل: "بسم اهلل أرقيك"، فبدأ بالبسملة يف أول 

 .ادلاعء ويف آخره

** 

Hadis Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- 

menyebutkan bahwa Jibril mendatangi Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- untuk bertanya kepadanya, "Apakah 

engkau mengeluh sakit?" Yakni, apakah engkau 

sakit?" Nabi menjawab, "Ya." Jibril berkata, "Dengan 

nama Allah, aku meruqyahmu dari segala hal yang 

menyakitimu, dari kejelekan setiap jiwa atau mata yang 

hasud. (Semoga) Allah menyembuhkanmu. Dengan 

nama Allah aku meruqyahmu." Ini adalah doa dari 

Jibril, malaikat paling mulia untuk Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, Rasul paling mulia. Ucapan Jibril, "Apakah 

engkau mengeluh sakit?" Nabi Menjawab, "Ya." Ini 

menjadi dalil bahwa tidak masalah jika orang sakit 

mengatakan kepada orang lain, "Sesungguhnya aku 

sakit," saat mereka menanyakannya, dan ini tidak 

termasuk mengeluh. Yang dimaksud keluhan adalah 

engkau mengeluhkan Allah kepada makhluk dengan 

mengatakan, "Aku dijadikan sakit oleh Allah dengan 

penyakit ini dan ini." Engkau mengadukan Tuhan 

kepada makhluk, maka ini tidak boleh. Karena itu, 

Ya'qub berseru, "Hanya kepada Allah aku mengadukan 

kesusahan dan kesedihanku." (Yusuf: 86). Ucapan 

Jibril, "Dari kejelekan setiap jiwa atau mata yang 

hasad," dari kejelekan jiwa-jiwa manusia atau jiwa jin 

atau selainnya atau mata yang hasud. Yang 

dinamakan oleh manusia dengan Al-'Ain. Hal ini terjadi 

karena orang dengki - kita berlindung kepada Allah 

darinya - yang tidak suka Allah menganugerahkan 

kenikmatan kepada hamba-Nya adalah jiwa yang 

buruk dan jahat. Jiwa yang buruk dan jahat ini 

terkadang menimbulkan sesuatu yang menimpa orang 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .صاحب اآلفة أرقيك : من الرقية، ويه العوذة اليت يُرىق بها •

 .يؤذيك : يصيبك بمكروه •

 :فوائد احلديث
 .جواز اإلخبار باَلرض عن بيان واقع احلال من غري تضجر وال تربم .1

 .جواز الرقية بأسماء اهلل تعاىل وصفاته .2

 .إثبات أثر احلسد، وأن العني هلا فعل قبيح ىلع اَلعني .3

 .استحباب الرقية بما ورد يف احلديث .4

 .من البرش، يطرأ عليه ما يطرأ ىلع غريه من اَلرض كغريه -وسلم عليه اهلل صىل–أن انليب  .5

ثل: إذا داع اإلنسان بما جاء يف السنة فخري وأحسن؛ ألن لك ما جاء يف السنة فإن مرااعته أفضل، وإذا لم يعرف هذا ادلاعء داع باَلناسب، م .6
 .شفاك اهلل، اعفاك اهلل، أسأل اهلل لك الشفاء، أسال اهلل لك العافية، وما أشبه ذلك

 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 اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر 1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

ه. صحيح مسلم؛ 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري
فريق عليم ه. كنوز رياض الصاحلني؛ 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، 1430الرياض، الطبعة األوىل، -برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالة

   (5650) الرقم املوحد:

yang didengki. Karena itu Jibril mengatakan, "Atau 

mata yang hasud. Semoga Allah menyembuhkanmu." 

Yakni, Dia membebaskannya dan menghilangkan 

penyakitnya. Ucapan Jibril, "Dengan nama Allah, aku 

meruqyahmu." Jibril memulai dan mengakhiri doanya 

dengan basmalah. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه واللفظ َلسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اشتىك : من الشاكية ويه اَلرض •

 .خيرج بابلدن من بثور وآثار احلرق وغريها قرحة : ما •

 .قال بأصبعه : أي: عمل •

 .بريقة : أقل من الريق، وهو اللعاب •

 سقيمنا : مريضنا •

 :فوائد احلديث
 .جواز الرىق يف لك اآلالم، وأن ذلك اكن أمًرا معلوًما بينهم .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-استحباب وضع سبابته باألرض مبتلة بالريق، ووضعها ىلع اَلريض عند الرقية؛ كما فعل انليب  .2

 .جواز ادلاعء واتلربك بأسماء اهلل تعاىل وصفاته .3

 .األخذ باألسباب يف اتلداوي، وسؤال أهل العلم بذلك .4

 املراجع:املصادر و

ووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل
الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -اهر الفحل، دار ابن كثريحتقيق د. م

ا، يُْشََف بِِه بِسِم اهللِ، تُْرَبُة أْرِضَنا، بِِريَقِة َبْعِضنَ 
َنا  Apabila ada seseorang yang mengeluhkan  َسِقيُمَنا، بإْذِن َربِّ

sakit di tubuhnya. 

 :احلديث .1651
صىل اهلل -: أنَّ انلَّيبَّ -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
ْو  -عليه وسلم

َ
َء ِمنُْه، أ ْ اَكَن إَِذا اْشتىَك اإلنَْساُن اليشَّ

ْو ُجْرح، قاَل ا
َ
صىل اهلل عليه -نليبُّ اَكنَْت بِِه قَرَْحٌة أ

صبِعِه هكذا  -وسلم
ُ
ووضع سفيان بن عيينة  -بأ

بِسِم اهلِل، »وقاَل:  -الراوي سبابته باألرض ثم رفعها
تُْرَبُة أرِْضنَا، بِِريَقِة َبْعِضنَا، يُْشىَف بِِه َسِقيُمنَا، بإْذِن 

 «.َربِّنَا

** 

1651. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, "Sesungguhnya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila ada orang yang 

mengeluhkan sakit di tubuhnya, atau ada luka kecil 

atau besar, beliau berkata dengan satu jarinya begini 

(Sufyan bin Uyainah, periwayat hadis ini meletakkan 

jari telunjuknya ke tanah kemudian mengangkatnya) 

dan beliau berdoa, "Dengan nama Allah, ini adalah 

tanah bumi kita, dengan ludah sebagian kita, orang 

sakit di antara kita sembuh dengan izin Tuhan kita". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مرض إنسان، أو  اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا
اكن به جرح أو يشء يأخذ من ريقه ىلع أصبعه 
السبابة، ثم يضعها ىلع الرتاب، فيعلق بها منه يشء، 

بِاْسِم »فيمسح به ىلع اَلوضع اجلريح أو العليل، ويقول 
رِْضنَا، بِِريَقِة َبْعِضَنا، يُْشىَف بِِه َسِقيُمَنا، 

َ
اهلِل، تُْرَبُة أ

 .«بِإِْذِن َربِّنَا

** 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- bahwa: "Sesungguhnya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila ada orang 

yang mengeluhkan sesuatu dari tubuhnya, atau ada 

luka kecil atau besar, beliau berkata dengan satu 

jarinya begini (Sufyan bin Uyainah, periwayat hadis ini 

meletakkan jari telunjuknya ke tanah kemudian 

mengangkatnya) dan beliau berdoa, "Dengan nama 

Allah, ini adalah tanah bumi kita, dengan ludah 

sebagian dari kita, orang sakit di antara kita sembuh 

atas izin Tuhan kita." 
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 ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -ه. رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث1426
ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن 1422يب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، أ لإلمام

 ه. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد1417الرياض، الطبعة األوىل، -احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
-ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة1430الرياض، الطبعة األوىل، -العمار، دار كنوز إشبيليا

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 
   (6113) الرقم املوحد:
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 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فخرَّ : سقط •

 .جراد من ذهب : قطع ذهب تشبه اجلراد، من حيث الشلك والكرثة •

 .حييث : يأخذ ذلك ويرميه يف ثوبه •

 .وعزتك : العزة: اَلنعة والغلبة •

 :فوائد احلديث
 .جواز احلرص واالستكثار من احلالل يف حق من وثق من نفسه بالشكر .1

 .جواز االغتسال عريانا إذا اكن وحده يف خلوة، وإن تسرت فالسرت أوىل، وهو مذهب اجلمهور .2

 .احلث ىلع اتلماس ما يزداد اإلنسان به بركة وفضال .3

 املراجع:املصادر و

جدة، الطبعة األوىل. بهجة رشح رياض -األسماء والصفات، لإلمام أيب بكر أمحد بن حسني ابليهيق، حتقيق عبداهلل احلاشدي، مكتبة السوادي
-ةالصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصم

 بريوت. رياض الصاحلني من-ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب1423الرياض، الطبعة األوىل، 
ه. رشح كتاب اتلوحيد من صحيح 1428دمشق، الطبعة األوىل، -الكم سيد اَلرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

حممد بن  عبداهلل أيب لإلمام ،-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1409دمنهور، الطبعة األوىل، -ابلخاري، للشيخ عبداهلل الغنيمان، مكتبة يلنة

يغتسل عريانًا، فخر  -عليه السالم-بينا أيوب 
  عليه َجَراٌد من ذهب

Ketika Nabi Ayyub -'Alaihissalam- mandi 
dengan telanjang tiba-tiba seekor belalang 

emas hinggap pada tubuhnya. 

 :احلديث .1652
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يَغتَسُل  -عليه السالم-: "بينا أيوُب -عليه وسلم
ُعرياناً، َفَخرَّ عليه َجَراٌد من َذَهٍب، فجعَل أيوُب حَيْيِث 

: يا أيوُب، ألَْم أكْن -عز وجل-ثوبِِه، فَناداه رُب ه يف 
أْغنَيتك عما تَرى؟!، قال: بىل وعزتِك، ولكن ال ِغىن 

 يب عن بركِتَك".

** 

1652. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Ketika Ayyub -

'Alaihissalam- mandi dengan telanjang tiba-tiba seekor 

belalang emas hinggap pada tubuhnya. Ayyub pun 

mengambilnya ke dalam bajunya. Maka Rabb 'Azza wa 

Jalla menyerunya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah 

mencukupkanmu dari apa yang engkau lihat?" Ia 

menjawab, "Tentu, demi kemuliaanMu. Akan tetapi aku 

tidak pernah merasa cukup dari berkahMu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن أيوب عليه السالم يغتسل عريانا، فسقط عليه 
ذهب كثري ىلع هيئة اجلراد، فجعل أيوب عليه 
السالم يأخذه ويرميه يف ثوبه، فناداه ربه عز وجل: 

ك عن هذا؟ فقال: بىل وعزتك، ولكين ألم أكن أغنيت
لم آخذه رشها وحرصا ىلع ادلنيا، إنما لكونه بركة 

 .منك

** 

Pernah suatu saat Nabi Ayyub -'Alaihissalam- mandi 

dengan telanjang. Lalu emas yang banyak dalam 

bentuk belalang berjatuhan pada dirinya. Nabi Ayyub -

'Alaihissalam- kemudian mengambilinya dan 

melemparkannya ke dalam bajunya. Maka Rabb 'Azza 

wa Jalla memanggilnya, "Bukankah aku telah 

mencukupkanmu dari barang ini?" Ia menjawab, 

"Tentu, demi kemuliaanMu. Tetapi aku mengambilnya 

bukan karena rakus dan tamak dengan dunia, namun 

karena itu adalah keberkahan dariMu." 
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ه. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، تأيلف بدر ادلين العيين، 1422إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
د العمار، دار كنوز ه. كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. مح1421بريوت، الطبعة األوىل، -حتقيق عبداهلل حممود، دار الكتب العلمية

بريوت، الطبعة الرابعة -ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة1430الرياض، الطبعة األوىل، -إشبيليا
 .ه1407عرش، 

   (5774) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

-قاعد عند انليب  -عليه السالم-بينما جبيل 
  ن فوقهسمع نقيًضا م -صىل اهلل عليه وسلم

Ketika Jibril -'alaihi as-salām- sedang 
duduk di sisi Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, ia mendengar bunyi dari atasnya 

 :احلديث .1653
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عباس 

صىل -قاعد عند انليب  -عليه السالم-)بينما جربيل 
رفع رأسه، سمع نَِقيَضا من فوقه، ف -اهلل عليه وسلم

فقال: هذا باب من السماء فُِتَح ايلوم ولم يفتح قط إال 
ايلوم. فزنل منه َملٌَك، فقال: هذا ملك نزل إىل 
األرض لم يزنل قط إال ايلوم. فسلم وقال: أبرش 
وتِيْتَُهما لم يُؤتهما نيَِبٌّ قبلك: فاحتة الكتاب، 

ُ
بنُورين أ

إال  وَخَواِتيُم سورة ابلقرة، لن تقرأ حبرف منها
ْعِطيتَُه(

ُ
 .أ

** 

1653. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Ketika Jibril -'alaihi as-salām- duduk di sisi 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia mendengar bunyi 

dari atasnya. Lantas Jibril mengangkat kepalanya lalu 

berkata, 'Ini adalah satu pintu langit yang telah dibuka 

hari ini, dan pintu itu belum pernah dibuka sebelumnya 

kecuali hari ini.' Lalu turunlah satu malaikat dari pintu 

itu. Jibril berkata, 'Ini adalah malaikat yang turun ke 

bumi, dia belum pernah turun kecuali hari ini.' Malaikat 

itu mengucapkan salam lalu berkata, 'Bergembiralah 

(wahai Muhammad) dengan dua cahaya yang telah 

dikaruniakan kepadamu, yang belum pernah diberikan 

kepada seorang Nabi pun sebelummu, (yaitu): Al-

Fātiḥah dan penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah 

engkau membaca satu huruf pun dari ayat-ayat itu 

(yang berisi permohonan) melainkan engkau akan 

dikarunai apa yang engkau mohon'." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: "بينما جربيل -ريض اهلل عنهما-قال ابن عباس 
نقيضاً"، أي: صوتاً شديداً؛ قاعد عند انليب سمع 

كصوت نقض خشب ابلناء عند كرسه، "من فوقه" 
أي: من جهة السماء أو من قبل رأسه، وقيل: صوتاً 
مثل صوت ابلاب، "فرفع رأسه، فقال جربيل: هذا 
باب من السماء"، أي: ادلنيا، "فتح ايلوم لم يفتح قط 
: إال ايلوم، فزنل منه"، أي: من ابلاب، "ملك، قال:" أي

جربيل، "هذا ملك نزل إىل األرض لم يزنل قط إال 
ايلوم فسلم"، أي: ذلك اَللك، "وقال: أبرش بنورين"، 
سماهما نورين؛ ألن لك واحدة منهما نور يسىع بني 
يدي صاحبهما، أو ألنهما يرشدان إىل الرصاط 
اَلستقيم باتلأمل فيه واتلفكر يف معانيه، واختصاص 

ن الذلين لم يقعا يف هذين انلورين بهذين األمري
غريهما لدلاللة ىلع أفضليتهما واختصاصهما بما لم 
يوجد يف غريهما، انلور األول سورة الفاحتة واثلاِن 
اآليتان من آخر سورة ابلقرة، فإنهما ما قرأهما واحد 
من هذه األمة مؤمناً إال آتاه اهلل تعاىل ما فيهما من 

** 

Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- berkata, "Ketika 

Jibril -'alaihi as-salām- duduk di sisi Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, ia mendengar bunyi," yakni, suara 

keras seperti suara kayu bangunan ketika patah. "Dari 

atasnya", yakni dari arah langit atau dari arah 

kepalanya. Ada yang mengatakan suara seperti bunyi 

pintu. "Lantas Jibril mengangkat kepalanya lalu 

berkata, 'Ini adalah satu pintu langit,' yakni, dunia. 

"Yang telah dibuka hari ini, dan pintu itu belum pernah 

dibuka sebelumnya kecuali hari ini." Lalu turunlah 

darinya," yakni, dari pintu itu, "satu malaikat. "Jibril 

berkata, 'Ini adalah malaikat yang turun ke bumi, dia 

belum pernah turun kecuali hari ini.' Pengkhususan dua 

cahaya ini dengan dua hal yang belum pernah terjadi 

selain pada keduanya menunjukkan keutamaan 

keduanya dan keistimewaannya dengan sesuatu yang 

tidak ada pada selain keduanya. "Malaikat itu 

mengucapkan salam," yakni, malaikat tersebut, "lalu 

berkata, 'Bergembiralah (wahai Muhammad) dengan 

dua cahaya,' dia menamakan keduanya dua cahaya 

karena masing-masing dari keduanya itu merupakan 

cahaya yang berjalan di hadapan pemiliknya, atau 

karena keduanya menunjukkan ke jalan yang lurus 

dengan merenungkannya dan menghayati maknanya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أبرش : البرشى اخلرب السار •

 .انلقيض : الصوت •

فيُهدى إىل بنورين : ألن الًك منهما يكون لصاحبه نوراً يوم القيامة يسىع أمامه إلجالهل وتعظيمه، أو يف ادلنيا بأن يتأمل يف معانيها وهدايتها  •
 .ستقيمالرصاط اَل

 :فوائد احلديث
 .فضل سورة الفاحتة وخواتيم سورة ابلقرة .1

 .-تعاىل-أن السماء هلا أبواب يزنل منها األمر اإلليه، وال تفتح إال بأمر اهلل  .2

 .إثبات صفة العلو للعيل العظيم .3

 .-سبحانه-الكم اهلل بصوت وحرف، ىلع ما يليق جبالهل  .4

 .خلرينتعلم من احلديث أن من أسايلب ادلعوة إىل اهلل البشارة با .5

 املراجع:املصادر و

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

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، -5ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، -4ه. 1428األوىل، 
يح؛ تأيلف مال يلع القاري، مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصاب-6ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة -7ه. 1412بريوت، الطبعة األوىل، -حتقيق صديق العطار، دار الفكر
 .ه1430الطبعة األوىل  -ا، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيلي«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -الرسالة

   (5775) الرقم املوحد:

ؤتهما نيب  الطلب، "أوتيتهما"، أي: أعطيتهما، "لم ي
 ."قبلك

Cahaya pertama adalah surah Al-Fātiḥah, dan cahaya 

kedua adalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. 

Sesungguhnya siapa saja dari umat ini yang 

membacanya dalam keadaan beriman, pasti Allah - 

Ta'āla- memberikan apa yang diminta di dalamnya, 

"dikaruniakan kepadamu," yakni, diberikan kepadamu 

keduanya, "yang belum pernah diberikan kepada 

seorang Nabi pun sebelummu." 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .راحلة : اَلركب من اإلبل •

 .يرصف : جيول •

 .فضل ظهر : مركوب فاضل وزائد عن حاجته •

 .زاد : طعام •

 .فليعد به : فليتصدق به •

صىل اهلل عليه -بينما حنن يف سفر مع انليب 
  إذ جاء رجل ىلع راحلة هل -وسلم

Ketika kami dalam satu perjalanan 
bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- tiba-tiba muncul seseorang yang 

mengendarai ontanya. 

 :احلديث .1654
قال: بينما  -ريض اهلل عنه-د اخلدري عن أيب سعي

إذ جاء  -صىل اهلل عليه وسلم-حنن يف سفٍر مع انليبِّ 
رجٌل ىلع َراِحلٍة هل، فجعَل يرَِصُف برَصه يمينًا وشمااًل، 

: "من اكن معه -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسوُل اهللِ 
فَْضُل َظهٍر فَليَُعْد به ىلع من ال َظهَر هل، ومن اكن هل 

من زاٍد، فَليَُعْد به ىلع من ال زاَد هل"، فذكَر من  فضٌل 
أصناِف اَلاِل ما ذكر حىت رأينا أنه ال حقَّ ألحٍد منَّا 

 يف فضٍل.

** 

1654. Hadis: 

Dari Abu Sa`id al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: 

"Ketika kami dalam satu perjalanan bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tiba-tiba 

muncul seseorang yang mengendarai ontanya. Ia 

memandang ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa yang 

memiliki kendaraan lebih hendaknya memberikan pada 

orang yang tidak memiliki kendaraan, siapa yang 

memiliki kelebihan bekal hendaknya memberikan pada 

orang yang tidak mempunyai bekal." Beliau 

menyebutkan bermacam-macam harta hingga kami 

melihat tak seorang pun dari kami berhak memiliki 

kelebihan. 

 حصحي  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: أنهم اكنوا يف -ريض اهلل عنه-قال أبو سعيد اخلدري 
، فجاء رجل ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-سفر مع انليب 

ناقة ينظر يمينا وشماال يلجد شيئا يدفع به حاجته، 
: من اكن معه زيادة -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

يف اَلركوب فليتصدق به ىلع من ليس معه، ومن اكن 
ه زيادة يف الطعام فليتصدق به ىلع من ليس معه. مع

يقول الراوي: حىت ظننا أنه ال حق ألحدنا فيما هو 
 .زائد عن حاجته

** 

Abu Sa`id al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- menceritakan 

bahwa pernah suatu ketika para sahabat berada dalam 

sebuah perjalanan bersama Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Lalu datang seorang laki-laki yang 

mengendarai onta, ia memandang ke kanan dan ke kiri 

berharap mendapatkan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhannya. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Siapa yang memiliki kendaraan lebih 

hendaknya memberikan pada orang yang tidak 

memiliki kendaraan, siapa yang memiliki kelebihan 

bekal hendaknya memberikan pada orang yang tidak 

mempunyai bekal." Sang perawi mengatakan, "Hingga 

kami mengira tak seorang pun dari kami berhak 

memiliki kelebihan dari kebutuhannya." 
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 :فوائد احلديث
 .احلض ىلع اتلعاون واتلاكفل يف األزمات .1

 .األمر باَلواساة من الفاضل .2

 اإلمام يرىع رعيته ويرشدها إىل أرشد أمرها .3

 املراجع:املصادر و

ني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، بهجة رشح رياض الصاحل
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن 1423الرياض، الطبعة األوىل، -دار العاصمة

ه. صحيح 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -ه. رشح صحيح مسلم، لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث1428طبعة األوىل، دمشق، ال-كثري
ه. كنوز رياض الصاحلني، فريق 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، 1430الرياض، الطبعة األوىل، -اسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيلياعليم برئ
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالة

   (5906) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو موىس األشعري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تعاهدوا : حافظوا ىلع قراءته •

تعاهدوا هذا القرآن، فواَّلي نفس حممد بيده 
  بِل يِف ُعُقلَِهاهلو أشد تفلتا مَِن اإل

Peliharalah Alquran ini, sebab demi Żat 
yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, 

sungguh Alquran itu lebih mudah lepasnya 
dibanding onta dari ikatannya. 

 :احلديث .1655
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

، تعاهدوا َهَذا الُقْرآنَ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ٍد بِيَِدِه لَُهَو أَشدُّ َتَفلُّتاً ِمَن اإلبِل يِف  ي َنْفُس حُمَمَّ ِ فََواَّلَّ

 «. .ُعُقِلَها

** 

1655. Hadis: 

Dari Abu Musa al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Peliharalah 

Alquran ini, sebab demi Żat yang jiwa Muhammad di 

tangan-Nya, sungguh Alquran itu lebih mudah 

lepasnya dibanding onta dari ikatannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

تعاهدوا القرآن"، أي: حافظوا ىلع قراءته وواظبوا "
ىلع تالوته، وقوهل: "فواَّلي نفس حممد بيده هلو أشد  

ختلصاً، وقوهل: "من اإلبل يف عقلها"، مجع  تفلتاً"،
عقال، وهو حبل يشد به ابلعري يف وسط اَّلراع، شبه 
القرآن يف كونه حمفوظاً عن ظهر القلب باإلبل 
انلافرة وقد عقل عليها باحلبل، واّلل  تعاىل بلطفه 
منحهم هذه انلعمة العظيمة فينبيغ هل أن يتعاهده 

 حزباً معيناً باحلفظ واَلواظبة عليه، فيجعل هل
يتعاهده لك يوم، حىت ال ينساه، وأما من نسيه 
بمقتىض الطبيعة فإنه ال يرض، لكن من أهمل 
وتغافل عنه بعد أن أنعم اهلل عليه حبفظه فإنه خيىش 
عليه من العقوبة، فينبيغ احلرص ىلع القرآن بتعاهده 
بالقراءة وتالوته يلبىق يف الصدر، وكذلك أيضا 

لعمل باليشء يؤدي إىل حفظه بالعمل به؛ ألن ا
 .وبقائه

** 

"Peliharalah Alquran" maksudnya; jagalah ia dengan 

selalu membacanya dan rutinkanlah tilawahnya. Sabda 

beliau, "demi Żat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, 

sungguh Alquran itu lebih mudah lepasnya" yakni 

mudah terlupakan. Sabda beliau, "dibanding onta dari 

ikatannya". Kata "'Uqul" adalah bentuk jamak dari kata 

"'Iqāl", yakni tali yang digunakan mengikat onta di 

bagian tengah tangannya (lutut depan ketika sedang 

duduk). Alquran yang telah dihafal diserupakan dengan 

onta yang lari padahal telah diikat dengan tali. Allah -

Ta'ālā- dengan sifat lembut-Nya telah memberi mereka 

(para penghafal Alquran) nikmat yang agung ini, maka 

seyogyanya seorang penghafal Alquran senantiasa 

terus menjaganya dan rutin menghafal dengan 

menentukan beberapa hizb/bagian Alquran yang ia 

jaga setiap harinya, agar ia tidak lupa. Adapun orang 

yang lupa hafalan Alquran secara alami maka 

hukumnya tidak apa-apa, tapi orang yang sengaja 

mengesampingkan dan melalaikannya setelah Allah 

memberinya nikmat kemampuan menghafal Alquran, 

maka ia dikhawatirkan akan dikenakan hukuman. Oleh 

karena itu, setiap muslim harus terus menjaga Alquran 

dengan selalu tekun membacanya agar tetap bertahan 

dalam dadanya, juga harus menjaganya dalam bentuk 

mengamalkan kandungannya karena mengamalkan 

suatu hal akan menyebabkan ia terus terjaga dan 

langgeng. 
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 .تفلتاً : اتلفلت: اتلخلص من اليشء فجأة من غري تمك ث •

 .ُعُقلها : مجع ِعَقاٍل، وهو حبل يشد به ابلعري يف وسط اَّلراع •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اَلواظبة ىلع قراءة القرآن ومذاكرته .1

 .أن حافظ القرآن إن واظب ىلع تالوته مرة بعد مرة بيق حمفوظاً يف قلبه، و إال ذهب عنه ونسيه؛ ألنه أشد ذهاباً من اإلبل .2

 املراجع:املصادر و

دار  بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، َلحمد بن عالن الشافيع،
دمشق، الطبعة -يب، بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريالكتاب العر

ه. صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبداهلل حممد بن 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 1428األوىل، 
ه. صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد 1422عيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، إسما

ليا، ه. كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبي1417فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 
ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 1430الرياض، الطبعة األوىل، 

 .ه1407
   (5907) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

تعرض األعمال يوم اإلثنني واخلميس فأحب أن 
ْن يْعَرض عميل وأنا صائم

َ
  يعرض فَأِحبُّ أ

Amalan-amalan (harian) dipaparkan 
(kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis, 

sehingga aku lebih suka bila amalanku 
diangkat saat aku sedang berpuasa. 

 :احلديث .1656
ُتْعَرُض »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْن ُيْعَرَض 
َ
ِحبُّ أ

ُ
األعماُل يوَم االثنني واخلميس، فَأ

ُتْفتَُح أبواُب اجلَنَِّة يوَم » رواية: ويف«. َعميل وأنا صائم
االثنني واخلميس، َفيُْغَفُر للكِّ عبد ال يرُْشُِك باهلل 
شيئا، إِال رجال اكن بينه وبني أخيه َشْحَناُء، َفيَُقاُل: 
نِظروا هذيْن حىت يَْصَطِلَحا، أنظروا هذين حىت 

َ
أ

ْعَماُل يف لكِّ اْثنَ »ويف رواية: «. يصطلحا
َ
نْيِ ُتْعَرُض األ

وَََخيٍس، َفيَْغِفُر اهلُل ِللُكِّ اْمِرٍئ ال يرُْشُِك باهلل شيئاً، إِالَّ 
اْمَرءاً اكنت بينه وبني أِخيِه َشْحنَاُء، فيقول: اتُْرُكوا 

 «.هَذيِْن حىت يَْصَطِلَحا

** 

1656. Hadis: 

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

"Amalan-amalan (harian) dipaparkan (kepada Allah) 

pada hari Senin dan Kamis, sehingga aku lebih suka 

bila amalanku diangkat saat aku sedang berpuasa." 

Dalam riwayat lain, "Pintu-pintu surga dibuka pada hari 

Senin dan Kamis, lalu diberikan ampunan untuk setiap 

hamba yang tidak menyekutukan Allah, kecuali 

seseorang yang punya permusuhan dengan 

saudaranya. Lalu dikatakan, "Tangguhkan 

pengampunan pada dua orang ini sampai keduanya 

berdamai, tangguhkan pengampunan pada dua orang 

ini sampai keduanya berdamai!" Dalam riwayat lain, 

"Amalan-amalan (harian) dihadapkan (pada Allah) di 

setiap hari Senin dan Kamis, lalu Allah mengampuni 

setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan 

sesuatu apapun, kecuali seseorang yang punya 

permusuhan dengan saudaranya. Maka Dia berfirman, 

"Tinggalkan dua orang ini sampai keduanya berdamai". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، "يوم االثنني -تعاىل-تعرض األعمال"، أي: ىلع اهلل "
فأحب أن يعرض عميل، وأنا صائم"، أي:  واخلميس

طلباً لزيادة رفعة ادلرجة، وحصول األجر. واللفظ 
اآلخر: "تفتح أبواب اجلنة يف لك يوم اثنني وَخيس"، 
حقيقة؛ ألن اجلنة خملوقة، قوهل: "فيغفر فيهما للك 
عبد ال يرشك باهلل شيئاً"، أي:  تغفر ذنوبه الصغائر، 

توبة ، قوهل: "إال رجل"، أي:  وأما الكبائر فالبد هلا من 
إنسان، "اكن بينه وبني أخيه"، أي: يف اإلسالم، 
"شحناء" أي عداوة وبغضاء "فيقال: انظروا"، يعين: 
يقول اهلل للمالئكة: أخروا وأمهلوا، "هذين"، أي: 
الرجلني اَّلي بينهما عداوة، زجراً هلما أو من ذنب 

أي: اهلجران  "حىت" ترتفع الشحناء و"يصطلحا"، 
يتصاحلا ويزول عنهما الشحناء،  فدل ذلك ىلع أنه 
جيب ىلع اإلنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة 
وابلغضاء بينه وبني إخوانه، حىت وإن رأى يف نفسه 

** 

"Amalan-amalan dipaparkan" yakni kepada Allah, 

"pada hari Senin dan Kamis sehingga aku lebih suka 

bila amalanku dihadapkan saat aku sedang berpuasa" 

yakni, demi mencari tambahan tingginya derajat dan 

perolehan pahala. Redaksi lain berbunyi, “Pintu-pintu 

surga dibuka pada hari Senin dan Kamis” tentunya hal 

ini terbuka secara hakiki, karena surga itu makhluk. 

Sabda beliau, “Lalu diberikan ampunan pada dua hari 

itu untuk setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah” 

maksudnya, dosa-dosanya yang kecil diampuni, 

adapun dosa-dosa besar maka harus lewat pintu 

taubat. Sabda beliau, “Kecuali seseorang” yakni 

seorang manusia, “yang punya permusuhan dengan 

saudaranya” yakni, saudara seagama islam “ada 

permusuhan” yakni, percekcokan dan kebencian. 

“Dikatakan, "Tangguhkan (ampunan)”, yakni Allah 

berfirman pada para malaikat, “Undurkan dan 

tangguhkan (penulisan ampunan) dua orang ini” yakni, 

dua orang yang terlibat permusuhan tersebut, dengan 

tujuan mengingatkan keduanya (agar berdamai) atau 

sebagai hukuman dari adanya dosa saling tidak sapa, 

“sampai” permusuhan mereka hilang dan “keduanya 
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حديث أيب هريرة األول رواه الرتمذي. واحلديثان اآلخران هما حديث واحد، رواه مسلم، وكرر لفظة: "أنظروا هذين حىت يصطلحا"  راوي احلديث:
 ثالثاً.

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

 :معاين املفردات
 .شحناء : عداوة وبغضاء •

 .أنظروا : أمهلوا، من اإلنظار وهو اإلمهال واتلأخري •

 :فوائد احلديث
 .استحباب صوم يوم االثنني واخلميس؛ ألن فيهما تعرض األعمال .1

 .انليه عن اتلقاطع لغري سبب يسمح به الرشع .2

 املراجع:املصادر و

ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
رشح رياض  م.  صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة اَلتقني2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -

ه. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاِن، انلارش: 1407الصاحلني، َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
م. سنن 2009 - ـه1430األوىل،  الطبعة إشبيليا، كنوز دار: نرش الصاحلني، رياض كنوز. م1985 - ـه 1405 اثلانية الطبعة بريوت، –اَلكتب اإلساليم 

 العلمية الكتب دار: انلارش للمباركفورى، الرتمذي، جامع برشح األحوذي حتفة. م1998 بريوت، –الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم 
م. فيض القدير رشح 2002 - ـه1422ة األوىل، الطبع بلنان، - بريوت الفكر، دار:انلارش القاري، لعيل اَلصابيح، مشاكة رشح اَلفاتيح مرقاة. بريوت –

 1356مرص، الطبعة األوىل، . -اجلامع الصغري، للمناوي، انلارش: اَلكتبة اتلجارية الكربى 
   (5908) الرقم املوحد:

غضاضة وثقاًل يف طلب إزالة الشحناء فليصرب 
ويلحتسب؛ ألن العاقبة يف ذلك محيدة، واإلنسان إذا 

ري واألجر واثلواب سهل رأى ما يف العمل من اخل
عليه، وكذلك إذا رأى الوعيد ىلع تركه سهل عليه 

 .فعله

berdamai”, artinya, keduanya mesti berdamai dan 

permusuhan di antara mereka hilang. Hal ini 

menunjukkan bahwa seseorang wajib bersegera 

menghilangkan rasa dendam, permusuhan dan 

kebencian antara dirinya dan saudara-saudaranya. 

Jika ia melihat dirinya sulit dan berat menghilangkan 

permusuhan tersebut hendaknya ia bersabar dan 

mengharapkan pahala, sebab akibat sikap tersebut 

sangatlah baik. Juga menunjukkan bahwa apabila 

seseorang melihat adanya kebaikan, pahala dan 

ganjaran dalam suatu amalan ia pasti mudah 

mengerjakannya, demikian pula bila ia melihat adanya 

ancaman jika meninggalkan amalan tersebut, maka ia 

pasti mudah mengerjakannya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

تعوذوا باهلل من جهد ابلالء، َوَدَرِك الشقاء، وسوء 
  القضاء، وشماتة األعداء

"Mintalah perlindungan kepada Allah dari 
beratnya cobaan, kesengsaraan yang 

menghimpit, takdir yang jelek dan 
kegembiraan musuh atas kekalahan". 

 :احلديث .1657
تعوذوا باهلل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة

من َجْهِد ابلالء، وََدرَِك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة 
ويف رواية قال سفيان: أشك أِن زدت «. األعداء

 ها.واحدة من

** 

1657. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallah 'Anhu secara marfū', 

"Mintalah perlindungan kepada Allah dari beratnya 

cobaan, kesengsaraan yang menghimpit, takdir yang 

jelek dan kegembiraan musuh atas kekalahan." 

Muttafaq 'alaih. Dalam riwayat lain, Sufyan berkata, 

"Aku ragu, seolah aku telah menambah salah satunya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث من جوامع اللكم؛ الن انليب صىل اهلل 
عليه وسلم استعاذ من أربعة أمور، إذا سلم منها 
العبد سلمت هل دنياه وأخراه ، وهذا هو الفوز اَلبني ، 

ح العظيم؛ وجوامع اللكم اختصار اَلعاِن والفال
الكثري يف لكمات يسرية. فقد استعاذ انليب صىل اهلل 
عليه وسلم من أربعة امور، ويه:  " من جهد ابلالء" 

ألن  -والعياذ باهلل -: أي شدة ابلالء واجلهد فيه
ابلالء إذا اشتد فاإلنسان ال يأمن نفسه من اتلربم 

، فيخرس بذلك العبد  والضجر من أقدار اهلل تعاىل
ادلنيا واآلخرة . " ودرك الشقاء" : أي اللحاق بالشقاء 
، وهو اعم ويدخل فيه شقاء اآلخرة دخوال أويلا ، ألنه 
الشقاء اَّلي ال يعقبه هناء ، خبالف شقاء ادلنيا 
فاأليام دول ، يوم لك ترس به ،ويوم عليك تشيق به . 

 العبد " وسوء القضاء" : أي ما قدر يقدر ويقع ىلع
فيما ال يرسه ، وهو اعم يف لك شؤون ادلنيا من : مال 
وودل وصحة وزوجة، وشؤون اآلخرة واَلعاد . واَلراد 
بالقضاء هنا : اَلقيض ، ألن قضاء اهلل وحكمه لكه 
خري لقوهل صىل اهلل عليه وسلم : " والرش ليس إيلك"  
 " وشماتة األعداء" : فهذا مما يتأثر به اإلنسان أن جيد
عدوه فرحا بمصابه ، وأعداء اَلسلم يف احلقيقة هم 
الكفار اَّلين يفرحون ويمرحون بتنازع اَلسلمني 
وتقاتلهم وذتلهم ، فدخول عدو ادلين يف هذا احلديث 
هو دخول أصيل، ويدخل فيه عدو ادلنيا أيضا دخوال 
ثانويا ، ولكن جيب ان تكون همة ادلايع اعيلة 

** 

"hadis ini termasuk Al-Jawami' karena Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meminta 

perlindungan dari empat hal. Jika seorang hamba 

selamat darinya, maka dunia dan akhiratnya selamat. 

Inilah kemenangan yang jelas dan keberuntungan yang 

besar. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meminta perlindungan dari empat hal, yaitu: "dari 

beratnya cobaan," yakni, dahsyat dan beratnya cobaan 

- dan kita berlindung kepada Allah darinya - karena jika 

bencana itu berat, maka manusia tidak akan aman dari 

keluhan dan kecemasan terhadap takdir Allah Ta'ala. 

Dengan demikian, hamba tersebut akan rugi dunia dan 

akhirat. "kesengsaraan yang bertubi-tubi," yakni, 

ditimpa kesengsaraan. Ini bersifat umum termasuk di 

dalamnya yang utama yaitu kesengsaraan akhirat. 

Sebab, kesengsaraan akhirat ini adalah kesengsaraan 

yang tidak berujung dengan kesenangan, berbeda 

dengan kesengsaraan dunia. Hari-hari itu berputar; 

kadang ada hari-hari yang menyenangkan dan 

terkadang pula ada hari yang menyengsarakan. "takdir 

yang jelek," yakni, takdir yang telah ditetapkan kepada 

seorang hamba yang membuatnya tidak senang. Ini 

bersifat umum dalam segala urusan dunia berupa 

harta, anak, kesehatan dan istri dan urusan-urusan 

akhirat serta hari yang dijanjikan. Yang dimaksud 

dengan takdir adalah ketetapan. Sebab, takdir Allah 

dan hikmah-Nya seluruhnya adalah kebaikan. Hal ini 

berdasarkan sabda Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, "dan keburukan tidak dilimpahkan 

kepadamu." "dan kegembiraan musuh atas 

kekalahan." Inilah yang membuat manusia terpukul, 

yaitu ketika dirinya menemukan musuhnya gembira 

dengan musibah yang menimpanya. Musuh 

sebenarnya orang muslim adalah orang-orang kafir 
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 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه-أبو هريرة اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 جهد ابلالء : احلالة الشاقة •

 ادلرك : اإلدراك واللحاق •

 . الشقاء : اهلالك ، ويطلق ىلع السبب اَلؤدي إىل اهلالك •

ا اَلقيض، ألن سوء القضاء : يكون يف أمور ادلنيا، ويف أمور اآلخرة، فهو اعم يف انلفس واَلال واألهل والودل واخلاتمة واَلعاد، واَلراد بالقضاء هن •
 حكم اهلل تعاىل لكه حسن ال سوء فيه

 . شماتة األعداء : الشماتة: فرح العدو ببلية تزنل بمن يعاديه •

 :فوائد احلديث
اىل يشعر بالطمأنية واألمن لقدرته سبحانه وتعاىل ىلع حتقيق العوذ، ورصف اَلستعاذ منه ، ألنه ال يصح اتلعوذ إال بمن تعليق االستعاذة باهلل تع .1

 . قدر ىلع إزالة ما استعيذ به منه

 .شفقة انليب صىل اهلل عليه وسلم ورمحته بأمته حيث أرشدهم إىل هذا ادلاعء ، فقال: " تعوذوا .." حرصا ىلع أمته .2

 .االستعاذة من األشياء اَلذكورة ، ألن االستعاذة منها تدفع وقوع اَلكروه يف احلياة ادلنيا واآلخرة استحباب .3

 . الالكم اَلسجوع ال يكره إذا صدر عن غري قصد وال تكلف .4

 . فائدة االستعاذة وادلاعء : إظهار العبد حاجته وفاقته لربه العيل العظيم ، وترضعه إيله .5

 .بقوهل صىل اهلل عليه وسلم : " تعوذوا" يشري إىل أهميته ، حبيث ال خيتص بأحد دون أحدتعميم اخلطاب يف األمر  .6

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،  -بريوت -ن الشافيع، دار الكتاب العريبالفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عال

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي
؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، -مع الصحيحاجلا–صحيح ابلخاري  -ه. 1407عرش، 

الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422الطبعة األوىل، 
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1417

بريوت،  رقم  -دار اَلعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن الشافيع -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -ه. 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز  -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب -حممد فؤاد عبد ابلايقكتبه وأبوابه وأحاديثه: 

 ..بن عبد اهلل بن باز
   (6040) الرقم املوحد:

عداءه من اَلسلمني ، فيقصد أعداء ادلين أوال ثم أ
 .ونسأهل أن يصلح ذات بني اَلسلمني

yang senang dan gembira dengan adanya pertikaian 

antar kaum muslimin, peperangan diantara mereka dan 

kehinaannya. Cakupan musuh agama dalam hadis ini 

merupakan artian yang asli dan yang kedua adalah 

termasuk di dalamnya musuh dunia. Hanya saja, 

semangat da'i itu hendaknya tinggi sehingga ia lebih 

dahulu menghadapi musuh-musuh agama lalu rival-

rivalnya dari kalangan kaum muslimin. Kita memohon 

kepada Allah agar mendamaikan perselisihan di antara 

kaum muslimin. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

150 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود والرتمذي  وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ن اهلل  عز وجلال شك فيهن : أي يف استجابتهن م •

 :فوائد احلديث
 .استحباب إكثار ادلاعء يف السفر؛ ألنه مظنة اإلجابة .1

 .اتلحذير من الظلم، ودعوة اَلظلوم مستجابة ولو اكن اكفراً  .2

 .اتلحذير من عقوق الوادلين، واتقاء دعوة الوادل فإنها ال ترد .3

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماه -
نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

نن أيب داود، أليب داود السجستاِن، حتقيق حممد حميي ادلين، اَلكتبة س -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، َلحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون  -العرصية. 

حممد بن عيىس ،  -سنن الرتمذي  -ه. 1426مني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثي -شيحا، دار اَلعرفة  
: الطبعة مرص –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 

دار إحياء الكتب العربية  - حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايقاهلل عبد أبو ماجه ابن: ماجه ابن سنن-. م 1975 - ـه 1395 اثلانية،
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل اَلحقق: شعيب األرنؤوط -فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -

 الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة- األبلاِن ادلين، نارص حممد- األم –صحيح أيب داود -م.  2001 - ـه 1421الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
 .م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة

   (5909) الرقم املوحد:

ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن دعوة 
  املظلوم

Ada tiga doa yang tak diragukan akan 
dikabulkan; (Di antaranya) doa orang yang 

dizalimi 

 :احلديث .1658
ثالُث »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َدعواٍت ُمستجابات ال شك ِفيهن: دعوُة اَلظلوِم، 
 .«ودعوُة اَلسافِر، ودعوُة الوادِل ىلع َودِله

** 

1658. Hadis: 

"Ada tiga doa yang tak diragukan akan dikabulkan; Doa 

orang yang dizalimi, doa musafir, doa orang tua kepada 

anaknya." 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

ثالث دعوات من ثالثة أصناف من ادلاعني ال شك 
أن اهلل يستجيب هلا: دعوة من مظلوم؛ حىت ولو اكن 
اَلظلوم اكفًرا وُظِلَم، ثم داع اهلل، فإن اهلل يستجيب 

ودعوة اَلسافر إذا داع اهلل عز وجل حال سفره داعءه، 
ودعوة الوادل؛ سواء اكن األب أو األم؛ وسواء داع لودله 

 .أو عليه

** 

Ada tiga doa, maksudnya tiga golongan yang doanya 

tak diragukan akan dikabulkan; Doa orang yang 

dizalimi, bahkan walaupun orang yang dizalimi itu kafir, 

kemudian dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan 

mengabulkan doanya. Doa musafir, yaitu jika dia 

berdoa kepada Allah saat dia safar. Doa orang tua, 

apakah bapaknya atau ibunya, apakah doa untuk 

kebaikannya atau keburukannya. 
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 رواه الطرباِن. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سلمان الفاريس  اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يَُكلِّم أهل اإليمان،  -سبحانه-ال يكلمهم اهلل : أي: ال يَُكلِّمهم يوم القيامة؛ الرتكابهم اَلعايص، وهذا وعيد شديد يف حقهم؛ ألنه  •

 .واتللكيم: هو إسماع القول

ُرهم ِمن َدنَس اَّلنوب باَلغفرة •  .وال يزكيهم : أي: ال ُيثيِْن عليهم، وال ُيَطهِّ

ثالثة ال يَُكلُِّمهم اهلل، وال يزكيهم، وهلم عذاب 
َشْيِمط َزاٍن، واعئل ُمْسَتْكِب، ورجل جعل 

ُ
أيلم: أ

ي إال بيمينه، وال يبيع إال اهلل بضاعته: ال يشرت
 بيمينه

 

"Ada tiga golongan manusia yang tidak 
diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan 
dan bagi mereka azab yang pedih: orang 

tua pezina, orang miskin yang angkuh 
(sombong) dan orang yang menjadikan 

Allah sebagai barang dagangannya, tidak 
membeli dan menjual melainkan sambil 

bersumpah". 

 :احلديث .1659
أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سلمان الفاريس 

ثالثة ال يَُكلُِّمهم اهلل، »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
َشيِْمط َزاٍن، واعئل 

ُ
وال يزكيهم، وهلم عذاب أيلم: أ

ُمْستَْكرِب، ورجل جعل اهلل بضاعته: ال يشرتي إال 
 «.بيمينه، وال يبيع إال بيمينه

** 

1659. Hadis: 

Dari Salman al-Farisi Radiyallahu 'Anhu secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Ada tiga golongan manusia yang 

tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dan bagi 

mereka azab yang pedih: orang tua pezina, orang 

miskin yang angkuh (sombong) dan orang yang 

menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, tidak 

membeli dan menjual melainkan sambil bersumpah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن ثالثة أصناف ِمن  -صىل اهلل عليه وسلم-خُيْرِبُ 
َعاَقبُون أشدَّ الُعُقوبة؛ لَشنَاَعة جرائمهم. الُعَصاة، يُ 

نا مع ِكرَب ِسنِّه؛ ألن  أحدهم: َمن يَْرتَِكُب فاحشة الزِّ
ه؛ فدلَّ ىلع أن احلامل هل  دايَع اَلعصية ضعيٌف يف حقِّ
نا قبيًحا  نا حمبَُّة اَلعصية والُفُجور، وإن اكن الزِّ ىلع الزِّ

اثلاِن: فقري ِمن لك أحد، فهو من هذا أشدُّ ُقبًْحا. 
ُ ىلع انلاس، والِكرْبُ وإن اكن قبيًحا ِمن لك أحد،  َيتََكربَّ
لكنَّ الفقري ليس هل من اَلال ما يَْدُعوه إىل الِكرْب، 
فاستكباره مع عدم ادلايع إيله يَُدلُّ ىلع أن الِكرْب 
طبيعٌة هل. اثلالث: من جَيَْعُل احلَِلف باهلل بضاعًة هل، 

يف ابليع والرشاء، فيَْمتَِهُن اسم  يُْكرِثُ ِمن استعماهل
 .اهلل، وجَيَْعلُه وسيلًة الكتساب اَلال

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

bahwa ada tiga golongan pelaku maksiat yang 

mendapat azab berat, akibat buruknya kejahatan 

mereka. Pertama: pelaku perbuatan zina padahal 

umurnya sudah tua. Itu karena dorongan 

melakukannya (secara biologis) sudah lemah pada 

dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa motivasinya 

melakukan zina adalah kecintaannya kepada maksiat 

dan kekejian. Meskipun perbuatan zina itu buruk bagi 

siapa saja, namun baginya tentu lebih buruk lagi. 

Kedua: orang miskin yang angkuh terhadap manusia. 

Meskipun angkuh (sombong) tercela pada siapa pun, 

namun orang fakir tidak punya harta yang membuatnya 

sombong. Maka kesombongannya, padahal tidak ada 

sesuatu yang bisa disombongkan, menunjukkan 

bahwa sombong itu adalah tabiatnya. Ketiga: siapa 

yang menjadikan sumpah atas nama Allah sebagai 

pelaris dagangannya. Dia banyak memakai sumpah itu 

dalam berjual beli, sehingga menyepelekan nama Allah 

dan menjadikannya sarana mendapat harta. 
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 .ُموِجُع؛ ألنهم َلا َعُظم َذنْبُهم َعُظَمْت ُعُقوبتُهمعذاب أيلم :  •

نا قد ضُعف عنده؛ فَدلَّ  • ر حتقريا هل؛ ألنه زََن ودايع الزِّ ْشَمط وهو اَّلي يف َشَعره َشَمط؛ أي: َشيْب، وُصغِّ
َ
 ىلع أن اَلعصية أشيمط زان : تصغري أ

 .َطبٌْع هل وِجِبلَّة

ال، ومستكرب: أي: متكربِّ ىلع انلاس مع أن سبب الِكرْب غري موجود فيه، وهو اجلاه واَلال؛ فدلَّ ىلع أن واعئل مستكرب : العائل: الفقري ذو الِعيَ  •
 .الكرب َطبْع هل وِجِبلَّة، َيتََكربَّ مع أنه فقري والِكرْب: رد احلقِّ واحتقار انلاس

 .يع والرشاءجعل اهلل بضاعته : أي: جعل احلَِلف باهلل بضاعًة هل؛ لكرثة استعماهل يف ابل •

 :فوائد احلديث
: )وال جتعلوا اهلل -تعاىل-، قال -سبحانه-اتلحذير من كرثة استعمال احللف يف ابليع والرشاء، واحلث ىلع توقري ايلمني، واحرتام أسماء اهلل  .1

 .عرضة أليمانكم(

 .، وأنه يَُكلُِّم َمن أطاعه، وُيْكِرُمه بذلك-تعاىل-إثبات الالكم هلل  .2

نا ال  .3 نِّ اتلحذير من جريمة الزِّ  .سيما ِمن كبري السِّ

 .اتلحذير من الِكرْب ال سيما يف حقِّ الفقري .4

 املراجع:املصادر و

ه. اَللخص 1424، مكتبة السوادي، جدة، اَلملكة العربية السعودية، 5اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد للقراعوي، حتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد، ط
، دار ابن اجلوزي، اَلملكة 2ه. القول اَلفيد ىلع كتاب اتلوحيد البن العثيمني، ط1422، دار العاصمة،  الرياض، 1يف رشح كتاب اتلوحيد للفوزان، ط

ه. صحيح اجلامع الصغري وزياداته لألبلاِن، اَلكتب اإلساليم. اَلعجم الكبري  للطرباِن، حتقيق: محدي بن عبد اَلجيد 1424العربية السعودية, حمرم، 
 .ه 1415، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 2السليف، ط

   (5952) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 .عنه اهلل ريض–أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال يزكيهم : ال يطهرهم من اَّلنوب، وال يقبل أعماهلم فيمدحهم بها •

 .شيخ : من طعن يف السن •

 .اعئل : فقري •

 :فوائد احلديث
 .ال يكلمهم ال يظهر الرىض عنهم إثبات صفة الالكم هلل تعاىل، ىلع الوجه الالئق به سبحانه، ال كما يتأوهل بعضهم قائال .1

 .الزنا والكذب والكرب من اَّلنوب الكبرية .2

 .إذا وقعت اَلعصية ممن انتفت عنه دواعيها اكنت أكرب وأعظم .3

 .ىلع ما يليق جبالهل وعظمته -سبحانه-إثبات صفة انلظر هلل  .4

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
خِلن نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف ا -ه. 1418الطبعة األوىل -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،   -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -وغريه، مؤسسة الرسالة
 بريوت-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -ه. 1426

   (5910) الرقم املوحد:

ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم 
  وال ينظر إيلهم

Tiga golongan yang tidak ditegur Allah di 
hari kiamat, tidak disucikan serta tidak 

dipandang. 

 :احلديث .1660
ثالثٌة ال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يهم، وال يَنُظر يُكلمهم اهلل يوم القيامة، وال يُزَ  ِك 
اب،  إيلهم، وهلم عذاٌب أيلم: َشيٌخ َزاٍن، وَمِلٌك كذَّ

 «.واَعئِل ُمْستكرب

** 

1660. Hadis: 

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

"Tiga golongan yang tidak ditegur Allah pada hari 

kiamat, tidak disucikan dan tidak dipandang dan bagi 

mereka azab yang pedih; Orang tua yang berzina, raja 

pendusta serta orang miskin yang sombong". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ثالثة أصناف من انلاس ال يكلمهم اهلل يوم 
القيامة، وال ينظر إيلهم، وال يطهرهم من ذنوبهم، 

بري طعن يف السن يزين، وهلم عذاب أيلم: رجل ك
 .وإمام يكذب، وفقري يستكرب وحيتقر غريه

** 

Tiga golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh 

Allah di hari kiamat, tidak dipandang dan tidak 

disucikan dari dosa-dosa mereka dan bagi mereka 

azab yang pedih. Orang yang sudah tua renta berzina, 

pemimpin pendusta dan orang fakir yang sombong dan 

melecehkan orang lain. 
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 مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عمران بن حصني  اتلخريج:

  ها؛ فإنها ملعونةخذوا ما عليها ودعو

Dari 'Imrān bin al-Huṣain -raḍiyallāhu 
'anhumā- mengatakan, "Manakala 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
dalam sebuah perjalanan dan seorang 
wanita dari kaum Anṣar mengendarai 

seekor onta, lalu ia marah (karena onta 
berjalan lambat) dan lantas melaknat onta 
tersebut. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- pun mendengarnya, maka beliau 

bersabda, "Ambil barang-barang yang ada 
di atasnya dan lepaskan ia, karena onta itu 

telah dilaknat." 'Imrān mengatakan, 
"Seolah-olah aku sekarang ini melihatnya 

berjalan di tengah manusia tanpa ada 
seorang pun yang mengganggunya". 

 :احلديث .1661
، قال: -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن احلصني 

يف بعض  -صىل اهلل عليه وسلم-بينما رسوُل اهلل 
ْسَفارِه، وامرأة من األنصار ىلع ناقة، فَضِجَرْت 

َ
أ

اهلل عليه صىل -فلََعنَتَْها، فسمع ذلك رسول اهلل 
، «ُخُذوا ما عليها وَدُعوَها؛ فإنها َملُْعونَةٌ »فقال:  -وسلم

ِنِّ أراها اآلن تميش يف انلاس ما 
َ
قال عمران: فَكأ
 َيْعرُِض هلا أحد".

** 

1661. Hadis: 

Dari 'Imrān bin al-Huṣain -raḍiyallāhu 'anhumā- 

mengatakan, "Manakala Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dalam sebuah perjalanan, dan seorang 

wanita dari kaum Anṣar mengendarai seekor onta, lalu 

ia marah (karena onta berjalan lambat) lantas melaknat 

onta tersebut. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pun mendengarnya, maka beliau bersabda, "Ambil 

barang-barang yang ada di atasnya dan lepaskan ia, 

karena onta itu telah dilaknat." 'Imrān mengatakan, 

"Seolah-olah aku sekarang ini melihatnya berjalan di 

tengah manusia tanpa ada seorang pun yang 

mengganggunya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن: امرأة من  -ريض اهلل عنه-عن عمران بن حصني 
األنصار اكنت ىلع بعري هلا فتعبت منها وسأمت 

صىل اهلل عليه -فقالت: لعنك اهلل، فسمع ذلك انليب 
فأمر أن يؤخذ ما عليها من الرحل واَلتاع، ثم  -وسلم

-ريض اهلل عنه-ترصف، فإنها قد لعنت.  قال عمران 
اقة تميش يف انلاس ال يتعرض هلا : فلقد رأيتها أي انل
أمر أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أحد؛ ألن انليب 

 .ترصف

** 

Dari 'Imrān bin al-Huṣain -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa 

seorang wanita dari kaum Anṣar mengendarai ontanya, 

lalu ia merasa lelah dan bosan (karena ontanya 

berjalan lambat) sehingga ia mengatakan (pada onta 

tersebut), "Semoga Allah melaknatmu." Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun mendengar ucapan 

tersebut. Maka beliau memerintahkan supaya pelana 

dan barang-barang yang ada di atas onta itu diambil, 

kemudian onta itu dilepaskan karena ia telah dilaknat. 

'Imrān -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, "Sungguh aku 

telah melihatnya, yakni onta, berjalan di tengah 

manusia, tak seorang pun mengganggunya." Sebab 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah memerintahkan 

supaya onta itu dibiarkan. 
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 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ضجرت : ضاقت وغضبتف •

 .خذوا ما عليها : أي ما عليها من اَلتاع •

 :فوائد احلديث
 .الزجر عن اللعن حىت يف حق احليوانات .1

 .الصرب ىلع احليوان واإلحسان إيله .2

 .ذلك تعزيرا للمرأة اليت لعنت هذه ادلابة ويه ال تستحق -صىل اهلل عليه وسلم-فعل انليب  .3

 املراجع:املصادر و

نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحني: رشح ادلكتور مصطىف -2م. 2007. 1ر ابن كثري، دمشق، طرياض الصاحلني للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دا-1
صحيح مسلم -4م. 2009. 1كنوز رياض الصاحلني، اَلجلس العليم كنوز دار إشبيليا، الرياض.ط-3م. 1987. 1اخلن وآخرين، مؤسسة الرسالة.ط

رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، مؤسسة ابن عثيمني اخلريية، مدار الوطن -5ريوت. بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب/ب
 .ه1426للنرش، الرياض، ط

   (6987) الرقم املوحد:
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 رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عوف بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 خيار : أفضل •

 أئمتكم : والة أمركم •

 .اَّلين حتبونهم : حلسن سريتهم فيكم ورفقهم بكم •

 .وحيبونكم : المتثالكم •

 .تصلون عليهم : تدعون هلم •

 .تعلنونهم : أي لسوء أعماهلم •

 .ويلعنونكم : جمازاة َلا فعلتم معهم •

 .ننابذهم : َنالفهم برتك الطاعة هلم •

خيار أئمتكم اَّلين حتبونهم وحيبونكم، 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وَشار 
أئمتكم اَّلين تبغضونهم ويبغضونكم، 

 وتلعنونهم ويلعنونكم

 

Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-
orang yang kalian cintai dan mencintai 
kalian, kalian mendoakan mereka dan 

mereka pun mendoakan kalian. Dan 
seburuk-buruk pemimpin kalian adalah 

orang-orang yang kalian benci dan 
membenci kalian, kalian melaknat mereka 

dan mereka pun melaknat kalian. 

 :احلديث .1662
ِخَياُر »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عوف بن مالك 

أئمتكم اَّلين حتبونهم وحيبونكم، وتَُصلُّون عليهم 
اُر أئمتكم اَّلين تبُغضونهم  ويصلون عليكم. ورِشَ

، قال: قلنا: «ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم!
فيكم ال، ما أقاموا »يا رسول اهلل، أفال ُنَنابُِذُهم؟ قال: 

 «.الصالة. ال، ما أقاموا فيكم الصالة

** 

1662. Hadis: 

Dari 'Auf bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang 

kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan 

mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan 

seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang 

yang kalian benci dan membenci kalian, kalian 

melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” 

(Ia) berkata, “Kami pun bertanya: ‘Apakah kami boleh 

melawan mereka?’ Beliau menjawab: ‘Tidak, selama 

mereka menegakkan salat di tengah kalian. Tidak, 

selama mereka masih menegakkan salat di tengah 

kalian”’. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

دلَّ هذا احلديث ىلع أنَّ ِمن حاكم اَلسلمني َمن هم 
أهل صالح ومنهم َمن هم أهل فسق وقلة ديانة، ومع 

خلروج عليهم ما داموا حمافظني ىلع ذلك ال جيوز ا
 .إقامة شعائر اإلسالم وآكدها الصالة

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa di antara para penguasa 

dan pemimpin kaum Muslimin ada orang yang saleh, 

namun ada pula orang yang fasik dan rendah 

agamanya. Meskipun demikian, tidak boleh 

memberontak terhadap mereka selama mereka masih 

menjaga pelaksanaan syiar-syiar Islam, terutama 

sekali salat. 
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 :فوائد احلديث
 .حث والة األمور ىلع العدل يف الرعية تلحقيق األلفة بينهم .1

 .حث انلاس ىلع طاعة والة األمر يف غري معصية .2

 .وجوب اَلناصحة بني احلاكم والرعية؛ ألنها جتلب اَلودة واأللفة، ويسود األمن والرخاء .3

 .باب ادلاعء للحاكم اَلسلم باتلوفيق والسداداستح .4

 .حتريم اخلروج ىلع والة األمور وإن جاروا، وذلك بإمجاع الفقهاء .5

 .فيه ديلل ىلع تعظيم الصالة .6

 املراجع:املصادر و

الرياض, صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، 
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز اَلبارك  1426الطبعة : 

إشبيليا, الطبعة   ـهكنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز 1423انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 
ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من 1430األوىل, 

 . ه1407ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
   (6384) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 فضل تعلم القرآن الكريم وجتويده، وفضل تعليمه. .1
 .فضل العمل بما فيه من األحاكم واآلداب واألخالق .2

 .ينبيغ ىلع العالم بذل العلم بعد تعلمه .3

 .ترشيف َلن تعلم شيئاً من القرآن، ورفع مزنتله بما تعلم .4

 Sebaik-baik kalian adalah orang yang  خريكم من تعلم القرآن وعلمه
mempelajari Alquran dan mengajarkannya. 

 :احلديث .1663
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عثمان بن عفان 
َخرُيُكم من تعلََّم »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

 «.القرآَن وعلََّمهُ 

** 

1663. Hadis: 

Dari Usman bin 'Affan -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Sebaik-

baik kalian adalah orang yang mempelajari Alquran 

dan mengajarkannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خريكم من تعلم القرآن وعلمه"، هذا اخلطاب اعم "
لألمة، فخري انلاس من مجع بني هذين الوصفني من 

لم القرآن وَعلََّم القرآن، تعلمه من غريه وعلمه تع
غريه؛ ألن تعلم القرآن من أرشف العلوم، واتلعلم 
واتلعليم يشمل اتلعلم اللفظي واَلعنوي، فمن حفظ 
القرآن يعين: صار يعلم انلاس اتلالوة، وحيفظهم إياه 
فهو داخل يف اتلعليم، وكذلك من تعلم القرآن ىلع 

اتلعلم، وانلوع اثلاِن: تعليم  هذا الوجه فهو داخل يف
اَلعىن يعين: تعليم اتلفسري أن اإلنسان جيلس إىل 

كيف  -عز وجل-انلاس يعلمهم تفسري الكم اهلل 
يفرس القرآن، فإذا علم اإلنسان غريه كيف يفرس 
القرآن وأعطاه القواعد يف ذلك فهذا من تعليم 

 .القرآن

** 

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari 

Alquran dan mengajarkannya". Obyek pembicaraan ini 

mencakup seluruh umat. Sebaik-baik manusia adalah 

orang yang memadukan antara dua kriteria ini, yakni 

mempelajari Alquran dan mengajarkannya, ia 

mempelajarinya dari orang lain dan mengajarkannya 

pada orang lain, sebab mempelajari Alquran 

merupakan ilmu yang paling prestisius. Proses 

mempelajari dan mengajarkan ini meliputi 

pembelajaran cara baca maupun maknanya (tafsirnya). 

Orang yang menjadi guru hafalan Alquran, yakni yang 

mengajarkan tilawah pada manusia dan membimbing 

mereka menghafalnya, maka ia termasuk kategori 

orang yang mengajarkannya, demikian pula orang 

yang mempelajari Alquran dalam konteks ini, ia juga 

termasuk kategori orang yang mempelajarinya. 

Adapun jenis yang kedua, yakni mengajarkan makna 

Alquran, maka maksudnya adalah mengajarkan tafsir 

Alquran, misalnya seorang yang membuka majelis 

untuk orang banyak agar mengajarkan mereka tafsir 

(penjelasan) firman Allah -'Azzā wa Jallā-, dan tata cara 

menafsirkan Alquran. Apabila seseorang mengajari 

orang lain tata cara menafsirkan Alquran dan 

mengajarkannya berbagai kaidah tafsir didalamnya, 

maka aktifitasnya ini termasuk kategori mengajarkan 

Alquran. 
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 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 
, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني

. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: 1987 - 1407، اعم 14ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف, مؤسسة الرسالة, ط 
م. فتح 2007 - ـه1428ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة األوىل 1426ة: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبع

 1379بريوت،  -ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالِن، انلارش: دار اَلعرفة 
   (5913) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

160 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 . من عمل : من عبادتهم اليت يزعمون أنها تقربهم إىل اهلل •

 .أمحس : قبيلة من قريش، وسموا محسا ألنهم حتمسوا يف دينهم أي : تشددوا •

 .مصمتة : ساكتة •

ىلع  -ريض اهلل عنه-دخل أبو بكر الصديق 
  ال هلا: زينب، فرآها ال تتلكمامرأة من أمحس يق

Dari Qais bin Abi Ḥāzim, ia menuturkan, 
"Abu Bakar ash-Shiddiq -raḍiyallāhu 'anhu- 

menemui seorang wanita dari kabilah 
Aḥmas, bernama Zainab. Ia melihatnya 

tidak mau bicara. Maka ia bertanya, 
"Mengapa ia tidak mau bicara?" Mereka 

menjawab, "Ia haji dengan tidak mau 
bicara." Ia lalu berkata pada wanita ini, 

"Bicaralah! Sesungguhnya perbuatanmu 
ini tidak boleh, ini termasuk perbuatan 

jahiliyah." Lantas wanita itu pun bicara." 
(HR. Bukhari). 

 :احلديث .1664
ق عن قيس بن أيب حازم، قال: دخل أبو بكر الصدي

مْحََس يقال هلا: زينب،  -ريض اهلل عنه-
َ
ىلع امرأة من أ

ْت  فرآها ال تتلكم. فقال: ما هلا ال تتلكم؟ فقالوا: َحجَّ
مصِمتًة ، فقال هلا: تكليم، فإن هذا ال حيل، هذا من 

 عمل اجلاهلية، فتلكمت.

** 

1664. Hadis: 

Dari Qais bin Abi Ḥāzim, ia menuturkan, "Abu Bakar 

ash-Shiddiq -raḍiyallāhu 'anhu- menemui seorang 

wanita dari kabilah Aḥmas, bernama Zainab. Ia 

melihatnya tidak mau bicara. Maka ia bertanya, 

"Mengapa ia tidak mau bicara?" Mereka menjawab, "Ia 

haji dengan tidak mau bicara." Ia lalu berkata pada 

wanita ini, "Bicaralah! Sesungguhnya perbuatanmu ini 

tidak boleh, ini termasuk perbuatan jahiliyah." Lantas 

wanita itu pun bicara". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع امرأة من قبيلة  -ريض اهلل عنه-دخل أبو بكر 
اذا أمحس اسمها زينب، فوجدها ال تتلكم، فسأهلم: َل

ال تتلكم، فقالوا: حجت ساكتة، فقال هلا: تكليم، 
فإن ترك الالكم باللكية ال جيوز؛ فإنه اكن من عبادات 
اجلاهلية ثم حرمه اإلسالم، ودخول الرجل ىلع اَلرأة 

ريض اهلل -من غري ريبة وال خلوة كما فعل الصديق 
 .جائز -عنه

** 

Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- menemui seorang 

wanita dari kabilah Aḥmas, namanya Zainab. Ia 

mendapatinya tidak mau bicara. Maka ia bertanya pada 

mereka, "Mengapa wanita ini tidak mau bicara?", 

Mereka menjawab, "Ia haji dengan tidak mau bicara." 

Abu Bakar berkata padanya, "Bicaralah, 

sesungguhnya meninggalkan bicara secara 

keseluruhan itu tidak boleh karena hal itu dulu 

termasuk ibadah kaum jahiliyah, kemudian diharamkan 

oleh islam. Masuknya lelaki menemui wanita tanpa 

adanya hal mencurigakan dan tanpa berduaan 

sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar -raḍiyallāhu 

'anhu- ini dibolehkan. 
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 :فوائد احلديث
 .اَلستحب اتللكم باخلري من أمر بمعروف أو نيه عن منكر أو إفشاء السالم أو تعليم انلاس، وإال، فال .1

 .من حلف أال يتلكم يستحب هل الالكم وال كفارة عليه .2

 . وجوب خمالفة أعمال اجلاهلية وأحواهلا .3

 .ليس من شعائر ادلين اتلعبد بالصمت واإلمساك عن الالكم فإنه حرام .4

 املراجع:املصادر و

ه. 1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة -، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص صحيح ابلخاري
الة، نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرس

ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 1430-1ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط1407رابعة عرشط:ال
شؤون تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف وال

دار إلسالمية بدولة قطر. رشح رياض الصاحلني، اَلؤلف : حممد بن صالح بن حممد العثيمني. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، ا
 .ه1430-1كنوز إشبيليا، ط

   (6375) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يوعك : يتألم من احلىم وغريها •

 :فوائد احلديث
 .جواز إخبار اَلريض َلن سأهل بما جيده من األلم .1

 .اتهم عند ربهماألنبياء يناهلم الوجع، واحلكمة فيه زيادة يف درج .2

 .جواز مس اَلريض َلعرفة حاهل .3

 .اَلرض إذا اشتد َعُظم األجر .4

 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
الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار  ه. رياض1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

–ه. صحيح ابلخاري 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري

ه. صحيح مسلم؛ 1422عيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، إسما بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
ه. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

دخلت ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو 
  يوعك فمسسته

Aku pernah masuk menemui Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika beliau 
terserang panas. Lantas aku menyentuh 

beliau. 

 :احلديث .1665
قال: دخلُت ىلع  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

وهو يُوَعُك، َفَمَسْستُُه،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليبِّ 
أَجْل، إِنِّ »فقلُت: إن َك تَلُوَعُك وََعاًك َشِديًدا، فقاَل: 

وَعُك كما يُ 
ُ
 «.وَعُك رَُجالِن منُكمأ

** 

1665. Hadis: 

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku 

pernah masuk menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- ketika beliau terserang panas. Lantas aku 

menyentuh beliau. Aku berkata, "Engkau terserang 

sakit panas yang parah." Beliau bersabda, "Iya, aku 

terserang panas seperti panasnya dua orang di antara 

kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه دخل ىلع انليب  -ريض اهلل عنه-يذكر ابن مسعود 
وهو يتألم من شدة اَلرض،  -صىل اهلل عليه وسلم-

ل هل: إنك ليشدد عليك يف اَلرض يا فمد يده فقا
صىل اهلل عليه -رسول اهلل، فأخربه أنه يشدد عليه 

يف اَلرض، كما يشدد ىلع الرجلني منا؛ وذلك  -وسلم
أىلع درجات  -صىل اهلل عليه وسلم-من أجل أن ينال 

 .الصرب

** 

Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan bahwa dia 

pernah masuk menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- yang sedang menderita sakit yang parah. 

Lantas ia menjulurkan tangannya lalu berkata kepada 

beliau, "Sungguh engkau menderita sakit parah, wahai 

Rasulullah." Beliau memberitahunya bahwa dirinya 

menderita sakit parah sebagaimana menimpa dua 

orang dari kita. Hal itu supaya beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- mendapatkan derajat sabar yang paling 

tinggi. 
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ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، 1430الرياض، الطبعة األوىل، -يابرئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيل
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالة

   (6010) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه، واللفظ للبخاري راوي احلديث:

 .ن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنهأبو هريرة عبد الرمح اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أعرايب : هو نزيل ابلادية من العرب •

 .يلقعوا فيه : يللوموه ويعنفوه •

 .أريقوا : صبوا •

 .سجال : وهو ادللو اَلمتلئة ماء •

 .اَّلنوب : وهو ادللو الكبري اَلمتلئة ماء كذلك •

 معرسين : مشددين ومنفرين •

 باَلاكن اَلهيأ للصلوات اخلمس مسجد : اَلسجد رشاع: لك موضع من األرض، وخصصه العرف •

 :فوائد احلديث
 .جهل األعرايب بأحاكم الرشيعة .1

 .االحرتاز من انلجاسة اكن مقرراً يف نفوس الصحابة .2

 .تغيري اَلنكر جيب يف حال القدرة عليه وال جيوز تأخريه .3

 .تغيري اَلنكر البد أن تراىع فيه احلكمة وانلظر يف العواقب .4

دعوه وأريقوا ىلع بوهل سجال من ماء، أو ذنوبا 
من ماء، فإنما بعثتم ميرسين ولم تبعثوا 

 معرسين
 

Biarkanlah ia dan siramlah kencingnya 
dengan sebejana air, atau setimba air, 

karena kalian diutus untuk memberikan 
kemudahan, dan tidak diutus untuk 

memberikan kesulitan 

 :احلديث .1666
قال: بال أعرايب يف  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

صىل  اَلسجد، فقام انلاس إيله يِلََقُعوا فيه، فقال انليب
دعوه وأريقوا ىلع بوهل َسْجاًل من »اهلل عليه وسلم: 

يَن، ولم ُتبَْعثُوا  ِ ماء، أو َذنُوباً من ماء، فإنما بُِعثْتُْم ُميرَسِّ
ينَ  ِ  .«ُمَعرسِّ

** 

1666. Hadis: 

Dari Abu Hurairah raḍiyallāhu 'anhu, ia berkata: 

“Seorang arab badui kencing di mesjid, lalu orang-

orang pun berdiri memarahinya. Maka Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda: ‘Biarkanlah ia dan siramlah 

kencingnya dengan sebejana air, atau setimba air, 

karena kalian diutus untuk memberikan kemudahan, 

dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan'.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قام أعرايب ورشع يف ابلول يف اَلسجد انلبوي، فتناوهل 
انلاس بألسنتهم ال بأيديهم, أي: صاحوا به, فقال هلم 
انليب صىل اهلل عليه وسلم: دعوه  فلما انتىه من بوهل 
أمرهم أن يصبوا ىلع اَلاكن اَّلي بال فيه دلواً من ماء، 
وبني هلم أنهم داعة للتيسري وليس للتنفري وإبعاد 

 .س عن اهلدىانلا

** 

Seorang arab badui berdiri lalu mulai kencing di Mesjid 

Nabawi, maka orang-orang pun menghardiknya 

dengan lisan, bukan dengan tangan mereka. 

Maksudnya: mereka meneriakinya. Maka Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun berkata kepada 

mereka: “Biarkanlah ia…”. Maka ketika ia selesai dari 

buang air kecilnya, beliau menyuruh mereka untuk 

menyirami tempat yang dikencinginya dengan setimba 

air. Beliau menjelaskan kepada mereka bahwa mereka 

adalah penyeru kepada kemudahan, dan bukan diutus 

untuk membuat manusia lari dari hidayah. 
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ادلجال  -صىل اهلل عليه وسلم-ذكر رسول اهلل 
ذات غداة، فخفض فيه ورفع حىت ظنناه يف 

 خلطائفة انل
 

Dari Nawās bin Sam'ān -raḍiyallāhu 'anhu- 
menuturkan, “Di suatu pagi, Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengisahkan 
tentang Dajjal. Beliau merendahkan dan 

meninggikan suaranya ketika 
menceritakannya, hingga kami mengiranya 

telah berada di arah kebun kurma 
(Madinah). Ketika kami kembali pada 

beliau di sore hari, beliau langsung 
mengetahui adanya rasa khawatir pada diri 

kami. Beliau lalu bersabda, “Ada apa 
dengan kalian?” Kami menjawab, “Wahai 

Rasulullah, engkau menceritakan Dajjal di 
pagi ini, engkau merendahkan suara dan 

meninggikannya hingga kami mengiranya 
telah berada di arah kebun kurma 

(Madinah).” Beliau bersabda, “Bukan 
Dajjal yang lebih aku takutkan menimpa 

kalian. Jika ia keluar saat aku masih hidup 
di tengah kalian, akulah yang akan 

melindungi kalian darinya, jika ia keluar 
sedang aku tidak lagi hidup di tengah 
kalian, maka setiap orang hendaknya 

menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. 
Allah penggantiku dalam melindungi setiap 
muslim. Dajjal itu sosok pemuda berambut 

keriting, matanya menonjol. Sepertinya 
aku bisa menyerupakannya dengan Abdul 

'Uzzā bin Qaṭan. Siapa di antara kalian 
mendapatinya hendaknya ia membaca 
ayat-ayat pembukaan surat Al-Kahfi. Ia 
keluar di sebuah jalan antara Syam dan 

Irak. Ia menebar kerusakan di sepanjang 
kanan dan kiri (jalan yang ia lewati). Wahai 

hamba-hamba Allah, teguhlah kalian!” 
Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, berapa 

lama keberadaannya di bumi?” Beliau 
menjawab, “40 hari; ada yang satu harinya 

seperti satu tahun, satu hari seperti satu 
bulan, satu hari seperti satu Jum`at 

(pekan) dan panjang hari-hari lainnya 
seperti hari-hari (biasa) kalian.” Kami 

bertanya, “Wahai Rasulullah, tentang hari 
yang seperti satu tahun itu, apakah pada 

saat itu kami cukup menunaikan salat satu 
hari?” Beliau menjawab, “Tidak. Namun 
perkirakanlah waktu-waktunya.” Kami 

bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, seberapa 
cepat perjalanannya di bumi?” Beliau 

menjawab, “Seperti awan yang digerakkan 
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angin. Ia datang pada satu kaum, menyeru 
mereka (agar menuhankan dirinya) lalu 

mereka beriman padanya dan memenuhi 
ajakannya. Lalu ia memerintahkan langit 
agar menurunkan hujan dan bumi agar 

menumbuhkan tanaman, sehingga ternak-
ternak mereka memiliki punuk-punuk onta 

yang paling tinggi, air susu yang paling 
melimpah dan perut-perut yang paling 

besar. Kemudian ia mendatangi satu kaum 
lain dan menyeru mereka, namun mereka 

menolak perkataannya. Ia pun pergi 
meninggalkan mereka, lalu mereka 

menjadi gersang, mereka tak lagi memiliki 
sedikit pun harta. Dajjal lalu melewati 

tanah tak berpenghuni, lalu ia mengatakan 
pada tanah ini, “Keluarkan simpanan-

simpanan hartamu.” Maka secara berturut-
turut keluarlah simpanan-simpanan 

hartanya seperti lebah-lebah jantan (keluar 
dari sarangnya yang diikuti oleh lebah-

lebah lainnya). Kemudian Dajjal 
memanggil seseorang yang kekar dan 

masih muda, ia menebas tubuhnya dengan 
pedang hingga memotongnya menjadi dua 

bagian, diantara kedua potongan tubuh 
tersebut terdapat celah seukuran sasaran 
anak panah. Kemudian ia memanggilnya 

dan orang itu datang dalam keadaan 
wajahnya berseri-seri dan tertawa. Ketika 
ia dalam kondisi seperti itu, Allah -ta'ālā- 

mengirimkan al-Masih Ibnu Maryam -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia turun di 

menara putih di bagian timur Damaskus 
dengan memakai dua pakaian berwarna, 

meletakkan kedua telapak tangannya pada 
sayap-sayap dua malaikat. Apabila ia 

menundukkan kepalanya meneteslah (air) 
dan apabila ia mengangkatnya 

berguguranlah butiran-butiran (air) 
seperti mutiara. Tidaklah ia mendatangi 

orang kafir lalu ia menghirup bau nafasnya 
kecuali ia mati, padahal bau nafasnya 
menjangkau jarak sejauh pandangan 

matanya. Lalu ia mencari Dajjal sampai 
menemukannya di Bāb Lud, dan ia berhasil 

membunuhnya. Kemudian Isa -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- mendatangi satu kaum 

yang telah Allah lindungi dari fitnah Dajjal. 
Ia mengusap wajah-wajah mereka dan 

menyampaikan pada mereka tingkatan-
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tingkatan mereka di surga. Dalam kondisi 
seperti ini, Allah -Ta'ālā- mewahyukan 
pada Isa -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bahwa Aku telah mengeluarkan hamba-
hamba-Ku (Ya`juj dan Ma`juj) yang tak 

seorang pun memiliki kekuatan melawan 
mereka. Maka ungsikanlah hamba-hamba-
Ku ke bukit Ṭur. Allah mengirimkan Ya`juj 

dan Ma`juj, dan mereka turun dengan 
cepat dari seluruh tempat yang tinggi. 
Gelombang pertama mereka melewati 

danau Ṭabariyah lalu meminum airnya. 
Lalu gelombang akhir mereka lewat dan 

mengatakan, “Di tempat ini dahulu pernah 
ada air.” Nabi Allah, Isa -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- dan sahabat-sahabatnya lalu 

terblokade oleh mereka (di bukit Ṭur) 
hingga kepala sapi milik salah seorang 

mereka lebih berharga dibanding 100 dinar 
milik salah seorang kalian pada hari ini. 
Lalu Nabi Allah, Isa -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan sahabat-sahabatnya -
raḍiyallāhu 'anhum- memohon pertolongan 

pada Allah -Ta'ālā-. Lalu Allah 
mengirimkan ulat di leher-lehar mereka 

(Ya`juj dan Ma`juj), hingga mereka 
terbunuh seperti kematian satu jiwa. 

Kemudian Nabi Allah, Isa -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- dan para sahabatnya -

raḍiyallāhu 'anhum- turun ke dataran 
bumi. Namun mereka tidak menemukan 

tempat sejengkalpun di dataran bumi 
kecuali diisi bangkai dan mayat Ya`juj dan 

Ma`juj. Maka Nabi Allah, Isa -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- dan para sahabatnya -

raḍiyallāhu 'anhum- memohon pertolongan 
pada Allah. Lalu Allah -Ta'ālā- 

mengirimkan kawanan burung sebesar 
leher onta, burung-burung ini membawa 

bangkai mereka dan membuangnya di 
tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian 
Allah -'Azzā wa Jallā- menurunkan hujan 

yang mengenai setiap rumah di perkotaan 
maupun pedesaan. Hujan ini mecuci bumi 

hingga meninggalkanya seperti cermin. 
Kemudian dikatakan pada bumi, 

“Tumbuhkan buahmu dan keluarkan 
kembali berkahmu.” Pada saat itu, 

sekelompok orang makan sebutir buah 
delima dan mereka bisa bernaung dengan 
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kulitnya. Susupun diberkahi hingga satu 
onta yang memiliki susu dapat mencukupi 
sekelompok manusia, satu sapi betina yang 

memiliki susu dapat mencukupi satu 
kabilah manusia, dan satu kambing betina 

yang memiliki susu dapat mencukupi 
sejumlah manusia. Manakala mereka 

dalam kondisi seperti ini, Allah -Ta'ālā- 
mengirimkan angin yang sejuk, lalu 

mewafatkan mereka melalui bawah ketiak 
mereka dan ruh setiap mukmin dan 

muslim dicabut. Yang tersisa hanyalah 
manusia-manusia jahat yang membuat 

huru hara di bumi seperti perilaku keledai. 
Pada merekalah hari kiamat terjadi.” 

(Hadis Riwayat Muslim). Sabda beliau, 
“Khullatan baina asy-syām wa al-'irāq” 
artinya jalan di antara negeri Syam dan 
Irak. Sabda beliau, “'āṡa” dengan huruf 

'Ain: tak bertitik, dan Ṡā`: bertitik tiga. Kata 
al-'Aiṡ artinya sangat rusak. “Aż-Żurā” 

dengan huruf Żal bertitik dan berharakat 
ḍammah, artinya: puncak punuk. Kata ini 

bentuk jamak dari “Żurwah”, dengan huruf 
Żal berharakat ḍammah dan atau kasrah 

(Żirwah). “Al-Ya'āsīb” adalah lebah-lebah 
jantan. “Jazlatain” artinya dua potong. “Al-
Garaḍ” adalah sasaran yang menjadi target 
bidikan anak panah, maksudnya: ia (Dajjal) 

melemparnya satu lemparan seperti 
bidikan anak panah pada sasaran. “Al-

Mahrūdah” dengan huruf Dal tanpa titik 
dan atau Żal bertitik (al-Mahrūżah), yakni: 
pakaian yang dicelup (diberi warna). Sabda 

beliau, “Lā yadāni” maksudnya tak ada 
kekuatan. “An-Nagaf” adalah ulat. “Farsā” 

bentuk jamak dari kata "Farīs" yang berarti 
orang yang terbunuh. “Az-Zalaqah” dengan 
huruf Zāy, Lām dan Qāf berharakat fatḥah. 
Diriwayatkan juga dengan kata “az-Zulfah” 

dengan huruf Zāy yang berharakat 
ḍammah, huruf Lam berharakat sukun dan 

huruf Fā`, artinya: cermin. “Al-'Iṣābah” 
adalah sekelompok jamaah. “Ar-Risl” 
dengan huruf Rā` berharakat kasrah 
adalah air susu. “Al-Laqḥah” adalah 

binatang ternak betina yang memiliki susu. 
“Al-Fi`ām” dengan huruf Fā` berharakat 
kasrah dan setelahnya Ḥamzah panjang, 

artinya jamaah (sekelompok orang). 
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Sedangkan “al-Fakhiż” dari suatu kabilah 
manusia adalah sekelompok manusia yang 

lebih sedikit jumlahnya dibanding satu 
kabilah. 

 :احلديث .1667
قال: ذكر  -ريض اهلل عنه-عن انلواس بن سمعان 

ادلجال ذات غداة،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
فخفض فيه ورفع حىت ظنناه يف طائفة انلخل. فلما 

قلنا: « ما شأنكم؟»رحنا إيله، عرف ذلك فينا، فقال: 
يا رسول اهلل، ذكرت ادلجال الغداة، فخفضت فيه 

غرُي »ورفعت، حىت ظنناه يف طائفة انلخل. فقال 
رج وأنا فيكم، فأنا ادلجال أخوُفين عليكم، إن خي

َحِجيُجُه دونكم؛ وإن خيرج ولسُت فيكم، فامرؤ 
حجيج نفسه، واهلل خليفيت ىلع لك مسلم. إنه شاب 
َشبُِّهُه بعبد الُعزَّى بن َقَطن، 

ُ
َقَطٌط عينه طافية، كأِن أ

فمن أدركه منكم، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف؛ 
َث يمينا واعث إنه خارج َخلًَّة بني الشام والعراق، َفَعا

قلنا: يا رسول اهلل، وما « شماال، يا عباد اهلل فاثبتوا
أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم »بلثه يف األرض؟ قال: 

قلنا: « كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم
يا رسول اهلل، فذلك ايلوم اَّلي كسنة أتكفينا فيه 

ول قلنا: يا رس«. ال، اقدروا هل قدره»صالة يوم؟ قال: 
اكلغيث استدبرته »اهلل، وما إرساعه يف األرض؟ قال: 

الريح، فيأيت ىلع القوم، فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون هل، فيأمر السماء فتمطر، واألرض 
فتنبت، فرتوح عليهم سارحتهم أطول ما اكنت ذرى. 
وأسبغه رضواع، وأمده خوارص، ثم يأيت القوم 

عنهم، فيدعوهم، فريدون عليه قوهل، فينرصف 
فيصبحون ُمْمِحِلنَي ليس بأيديهم يشء من أمواهلم، 
ويمر باخلربة، فيقول هلا: أخرِج كنوزك، فتتبعه 
كنوزها َكيََعاِسيِب انلحل، ثم يدعو رجال ممتلئا شبابا 
فيرضبه بالسيف، فيقطعه جزتلني رمية الغرض، ثم 
يدعوه، فيقبل، ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو 

صىل اهلل -عاىل اَلسيح ابن مريم كذلك إذ بعث اهلل ت
فيزنل عند اَلنارة ابليضاء رشيق دمشق  -عليه وسلم

بني َمْهُروَدتنَْيِ ، واضعا كفيه ىلع أجنحة ملكني، إذا 

** 

1667. Hadis: 

Dari Nawās bin Sam'ān -raḍiyallāhu 'anhu- 

menuturkan, “Di suatu pagi, Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengisahkan tentang Dajjal. Beliau 

merendahkan dan meninggikan suaranya ketika 

menceritakannya, hingga kami mengiranya telah 

berada di arah kebun kurma (Madinah). Ketika kami 

kembali pada beliau di sore hari, beliau langsung 

mengetahui adanya rasa khawatir pada diri kami. 

Beliau lalu bersabda, “Ada apa dengan kalian?” Kami 

menjawab, “Wahai Rasulullah, engkau menceritakan 

Dajjal di pagi ini, engkau merendahkan suara dan 

meninggikannya hingga kami mengiranya telah berada 

di arah kebun kurma (Madinah).” Beliau bersabda, 

“Bukan Dajjal yang lebih aku takutkan menimpa kalian. 

Jika ia keluar saat aku masih hidup di tengah kalian, 

akulah yang akan melindungi kalian darinya, jika ia 

keluar sedang aku tidak lagi hidup di tengah kalian, 

maka setiap orang hendaknya menjadi pelindung bagi 

dirinya sendiri. Allah penggantiku dalam melindungi 

setiap muslim. Dajjal itu sosok pemuda berambut 

keriting, matanya menonjol. Sepertinya aku bisa 

menyerupakannya dengan Abdul 'Uzzā bin Qaṭan. 

Siapa di antara kalian mendapatinya hendaknya ia 

membaca ayat-ayat pembukaan surat Al-Kahfi. Ia 

keluar di sebuah jalan antara Syam dan Irak. Ia 

menebar kerusakan di sepanjang kanan dan kiri (jalan 

yang ia lewati). Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah 

kalian!” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, berapa 

lama keberadaannya di bumi?” Beliau menjawab, “40 

hari; ada yang satu harinya seperti satu tahun, satu hari 

seperti satu bulan, satu hari seperti satu Jum`at 

(pekan) dan panjang hari-hari lainnya seperti hari-hari 

(biasa) kalian.” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, 

tentang hari yang seperti satu tahun itu, apakah pada 

saat itu kami cukup menunaikan salat satu hari?” 

Beliau menjawab, “Tidak. Namun perkirakanlah waktu-

waktunya.” Kami bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, 

seberapa cepat perjalanannya di bumi?” Beliau 

menjawab, “Seperti awan yang digerakkan angin. Ia 

datang pada satu kaum, menyeru mereka (agar 

menuhankan dirinya) lalu mereka beriman padanya 

dan memenuhi ajakannya. Lalu ia memerintahkan 

langit agar menurunkan hujan dan bumi agar 

menumbuhkan tanaman, sehingga ternak-ternak 
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طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه حتدر منه مجان اكللؤلؤ، 
فال حيل لاكفر جيد ريح نفسه إال مات، ونفسه ينتيه 

ىت يدركه بباب دل إىل حيث ينتيه طرفه، فيطلبه ح
قوما  -صىل اهلل عليه وسلم-فيقتله، ثم يأيت عيىس 

قد عصمهم اهلل منه، فيمسح عن وجوههم وحيدثهم 
بدرجاتهم يف اجلنة، فبينما هو كذلك إذ أوىح اهلل 

: أِن قد -صىل اهلل عليه وسلم-تعاىل إىل عيىس 
ْز  أخرجت عبادا يل ال يََداِن ألحد بقتاهلم، فَحرِّ

ور. ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهم  عبادي إىل الطُّ
يََّة  من لك َحَدٍب يَنِْسلُون، فيمر أوائلهم ىلع حبرية َطرَبِ
فيرشبون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد اكن 

صىل اهلل عليه -بهذه مرة ماء، وحيرص نيب اهلل عيىس 
وأصحابه حىت يكون رأس اثلور ألحدهم  -وسلم

ايلوم، فريغب نيب اهلل  خريا من مئة دينار ألحدكم
ريض اهلل -وأصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-عيىس 

إىل اهلل تعاىل، فريسل اهلل تعاىل عليهم انلََّغَف  -عنهم
يف ِرقَابهم، فيُصبحون فَرىَْس كموت نفس واحدة، ثم 

 -صىل اهلل عليه وسلم-يهبط نيب اهلل عيىس 
إىل األرض، فال جيدون  -ريض اهلل عنهم-وأصحابه 

يف األرض موضع ِشرْبٍ إال مأله زََهُمُهْم ونَتَنُُهم، فريغب 
-وأصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-نيب اهلل عيىس 
إىل اهلل تعاىل، فريسل اهلل تعاىل طريا  -ريض اهلل عنهم

كأعناق ابُلْخِت ، فتحملهم، فتطرحهم حيث شاء 
مطرا ال يكن منه بيت  -عز وجل-اهلل، ثم يرسل اهلل 

لََقِة ، َمَدٍر وَ  ال َوَبٍر ، فيغسل األرض حىت يرتكها اَكلزَّ
ثم يقال لألرض: أنبيت ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ 
تأكل الِعَصابَُة من الرمانة، ويستظلون بَِقْحِفَها ، 
ويبارك يف الرسل حىت أن اللقحة من اإلبل تلكيف 
الفئام من انلاس؛ واللقحة من ابلقر تلكيف القبيلة 

لَّْقَحة من الغنم تلكيف الَفِخَذ من من انلاس، وال
انلاس؛ فبينما هم كذلك إذ بعث اهلل تعاىل رحيا طيبة 
فتأخذهم حتت آباطهم. فتقبض روح لك مؤمن ولك 
مسلم؛ ويبىق رشار انلاس َيَتَهارَُجوَن فيها تهارج 

 «.احلمر، فعليهم تقوم الساعة

mereka memiliki punuk-punuk onta yang paling tinggi, 

air susu yang paling melimpah dan perut-perut yang 

paling besar. Kemudian ia mendatangi satu kaum lain 

dan menyeru mereka, namun mereka menolak 

perkataannya. Ia pun pergi meninggalkan mereka, lalu 

mereka menjadi gersang, mereka tak lagi memiliki 

sedikit pun harta. Dajjal lalu melewati tanah tak 

berpenghuni, lalu ia mengatakan pada tanah ini, 

“Keluarkan simpanan-simpanan hartamu.” Maka 

secara berturut-turut keluarlah simpanan-simpanan 

hartanya seperti lebah-lebah jantan (keluar dari 

sarangnya yang diikuti oleh lebah-lebah lainnya). 

Kemudian Dajjal memanggil seseorang yang kekar dan 

masih muda, ia menebas tubuhnya dengan pedang 

hingga memotongnya menjadi dua bagian, diantara 

kedua potongan tubuh tersebut terdapat celah 

seukuran sasaran anak panah. Kemudian ia 

memanggilnya dan orang itu datang dalam keadaan 

wajahnya berseri-seri dan tertawa. Ketika ia dalam 

kondisi seperti itu, Allah -ta'ālā- mengirimkan al-Masih 

Ibnu Maryam -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia turun di 

menara putih di bagian timur Damaskus dengan 

memakai dua pakaian berwarna, meletakkan kedua 

telapak tangannya pada sayap-sayap dua malaikat. 

Apabila ia menundukkan kepalanya meneteslah (air) 

dan apabila ia mengangkatnya berguguranlah butiran-

butiran (air) seperti mutiara. Tidaklah ia mendatangi 

orang kafir lalu ia menghirup bau nafasnya kecuali ia 

mati, padahal bau nafasnya menjangkau jarak sejauh 

pandangan matanya. Lalu ia mencari Dajjal sampai 

menemukannya di Bāb Lud, dan ia berhasil 

membunuhnya. Kemudian Isa -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mendatangi satu kaum yang telah Allah 

lindungi dari fitnah Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah 

mereka dan menyampaikan pada mereka tingkatan-

tingkatan mereka di surga. Dalam kondisi seperti ini, 

Allah -Ta'ālā- mewahyukan pada Isa -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bahwa Aku telah mengeluarkan hamba-

hamba-Ku (Ya`juj dan Ma`juj) yang tak seorang pun 

memiliki kekuatan melawan mereka. Maka ungsikanlah 

hamba-hamba-Ku ke bukit Ṭur. Allah mengirimkan 

Ya`juj dan Ma`juj, dan mereka turun dengan cepat dari 

seluruh tempat yang tinggi. Gelombang pertama 

mereka melewati danau Ṭabariyah lalu meminum 

airnya. Lalu gelombang akhir mereka lewat dan 

mengatakan, “Di tempat ini dahulu pernah ada air.” 

Nabi Allah, Isa -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

sahabat-sahabatnya lalu terblokade oleh mereka (di 

bukit Ṭur) hingga kepala sapi milik salah seorang 

mereka lebih berharga dibanding 100 dinar milik salah 
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seorang kalian pada hari ini. Lalu Nabi Allah, Isa -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan sahabat-sahabatnya -

raḍiyallāhu 'anhum- memohon pertolongan pada Allah 

-Ta'ālā-. Lalu Allah mengirimkan ulat di leher-lehar 

mereka (Ya`juj dan Ma`juj), hingga mereka terbunuh 

seperti kematian satu jiwa. Kemudian Nabi Allah, Isa -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para sahabatnya -

raḍiyallāhu 'anhum- turun ke dataran bumi. Namun 

mereka tidak menemukan tempat sejengkalpun di 

dataran bumi kecuali diisi bangkai dan mayat Ya`juj 

dan Ma`juj. Maka Nabi Allah, Isa -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan para sahabatnya -raḍiyallāhu 'anhum- 

memohon pertolongan pada Allah. Lalu Allah -Ta'ālā- 

mengirimkan kawanan burung sebesar leher onta, 

burung-burung ini membawa bangkai mereka dan 

membuangnya di tempat yang dikehendaki Allah. 

Kemudian Allah -'Azzā wa Jallā- menurunkan hujan 

yang mengenai setiap rumah di perkotaan maupun 

pedesaan. Hujan ini mecuci bumi hingga 

meninggalkanya seperti cermin. Kemudian dikatakan 

pada bumi, “Tumbuhkan buahmu dan keluarkan 

kembali berkahmu.” Pada saat itu, sekelompok orang 

makan sebutir buah delima dan mereka bisa bernaung 

dengan kulitnya. Susupun diberkahi hingga satu onta 

yang memiliki susu dapat mencukupi sekelompok 

manusia, satu sapi betina yang memiliki susu dapat 

mencukupi satu kabilah manusia, dan satu kambing 

betina yang memiliki susu dapat mencukupi sejumlah 

manusia. Manakala mereka dalam kondisi seperti ini, 

Allah -Ta'ālā- mengirimkan angin yang sejuk, lalu 

mewafatkan mereka melalui bawah ketiak mereka dan 

ruh setiap mukmin dan muslim dicabut. Yang tersisa 

hanyalah manusia-manusia jahat yang membuat huru 

hara di bumi seperti perilaku keledai. Pada merekalah 

hari kiamat terjadi”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

كربى خروج ادلجال، وهو ما من عالمات الساعة ال
ذكر يف احلديث فيه من أمور الغيب اليت جيب 
اإليمان واتلصديق بها كما أخرب بها نيب اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم، فذكرت أوصافه اكملة حىت ال ختىف ىلع 
اَلسلم من أمره، وقد أعطاه اهلل من القدرات 
 العجيبة واخلوارق امتحاناً واختباراً للناس، ويمر ىلع
األرض مجيعاً إال مكة واَلدينة، ويكون نهاية أمره 
ىلع نيب اهلل عيىس عليه الصالة والسالم، ثم يظهر 

** 

Di antara tanda kiamat besar adalah keluarnya Dajjal. 

Persoalan inilah yang disebutkan dalam hadis ini. 

Tanda ini termasuk perkara gaib yang wajib diimani 

dan dibenarkan sebagaimana diberitakan Nabi Allah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kriteria-kriterianya telah 

disebutkan secara lengkap dalam hadis ini hingga 

perkaranya tak ada yang samar pada seorang mukmin. 

Allah telah memberi Dajjal kemampuan-kemampuan 

luar biasa dan keajaiban-keajaiban sebagai ujian dan 

cobaan bagi manusia. Dajjal akan menjelajahi seluruh 

bumi selain Kota Mekkah dan Madinah. Adapun 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

 . -ريض اهلل عنه-انلواس بن سمعان  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تهخفض فيه ورفع : حقره وصغره ثم عظمه وفخمه لعظم فتن •

 .حىت ظنناه يف طائفة انلخل : حىت توهمنا أنه ىلع مقربة من َنل اَلدينة •

 .قطط : شديد جعودة الشعر •

 .عينه طافية : ذهب نورها أو عينه بارزة وفيها بصيص من نور •

 .عبد العزى بن قطن : رجل من بين اَلصطلق من خزاعة هلك يف اجلاهلية •

 .استدبرته الريح : جاءت بعده فجففته، واَلراد بيان رسعة إفساده يف األرض •

 .ويستجيبون هل : جييبونه ويتبعونه •

 .فرتوح : ترجع عليهم •

 .سارحتهم : بهائمهم •

 .وأسبغه رضواعً : أطوهل لكرثة اللنب •

 .أُمد  خوارص : لكرث امتالئها من الشبع •

 .الكْ ممحلني : ينقطع عنهم اَلطر وتيبس األرض وال •

 .اخلربة : اَلوضع اخلراب •

 .ممتىلء شباباً : يف عنفوان شبابه •

 .قطر : نقط اَلاء منه •

 .مجان اللؤلؤ : حبات من الفضة تصنع ىلع هيئة اللؤلؤ الكبار، واَلراد ينحدر منه اَلاء ىلع هيئة اللؤلؤ يف صفائه •

 .دل  : بدلة قريبة من بيت اَلقدس يف فلسطني •

 . هاحدب : غليظ األرض ومرتفع •

 .ينسلون : يرسعون، واَلراد يظهرون من لك ماكن •

 .طربية : بدلة مطلة ىلع ابلحرية، يف طرف اجلبل، ويه ايلوم حتت سيطرة يهود لعنهم اهلل وطهر ابلالد منهم •

 .زهمهم : رحيهم اَلنتنة •

 .كموت نفس واحدة : يموتون دفعة واحدة •

 .اَلدر : هو الطني الصلب •

 .الوبر : هو اخلباء •

 .ون تهارج احلمر : جيامع الرجال النساء عالنية حبرضة انلاس كما تفعل احلمري وال يكرتثون َّللكيتهارج •

 .انلغف : دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم •

يأجوج ومأجوج ويملؤن األرض فساداً، وهم من 
عالمات الساعة أيضاً، ويترضع نيب اهلل عيىس 
واَلؤمنون إىل اهلل تعاىل حىت خيلصهم اهلل منهم، 

والوقائع الكربى وتقوم الساعة بعد هذه األحداث 
وقد قبض اهلل تعاىل أرواح عباده اَلؤمنني، وتقوم 

 . القيامة ىلع رشار اخللق

kehidupannya berakhir di tangan Nabi Allah, Isa -'alaihi 

aṣ-ṣalātu wa as-salām-. Kemudian muncul Ya`juj dan 

Ma`juj yang memenuhi bumi dengan kerusakan. 

Kemunculan mereka ini juga termasuk tanda besar 

dekatnya hari kiamat. Nabi Allah, Isa dan kaum 

mukminin merendahkan diri memohon pertolongan 

pada Allah -Ta'ālā- hingga Allah menyelamatkan 

mereka dari kejahatan Ya`juj dan Ma`juj. Setelah 

berbagai peristiwa dan kejadian besar ini, kiamatpun 

terjadi. Namun sebelumnya Allah telah mencabut 

nyawa hamba-hamba-Nya yang beriman, dan kiamat 

hanya terjadi pada makhluk-makhluk paling buruk. 
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 .اعث : العيث: أشد الفساد •

 .اَّلرى : مجع ذروة، وهو أاعيل األسنمة •

 .ايلعاسيب : ذكور انلحل •

 .جزتلني : قطعتني •

 .يله بالنشابالغرض : اهلدف اَّلي يرىم إ •

 .الزلقة : اَلرآة •

 .الرسل : اللنب •

 :فوائد احلديث
 إثبات ظهور ادلجال، وبيان عظم فتنته، وأنها أشد فتنة تمر باَلسلمني -1 .1

 . من صفات ادلجال أنه : شديد جعودة الشعر، عينه اكلعنبة الطافية فيه بارزة ذهب نورها ألنه أعور -2 .2

 . خيرج ادلجال بني العراق والشام -3 .3

 . يمكث ادلجال أربعني يوماً؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه مثل أيام انلاس -4 .4

 .فساده يمأل األرض برسعة مذهلة حيث ال يأمن مؤمن من رشه، وال خيلو من فتنته موطن خال مكة واَلدينة فإنه ال يطأها -5 .5

 . ألرض، وإنزال اَلطر، وكنوز األرض تتبعه كما يتبع انلحل أمريهيُعطى من اآليات العجيبة فتنة للعباد مثل رسعته يف ا -6 .6

 . جواز تعظيم شأن الكذاب وادلجال بليان شدة فتنته وحتذير األمة منه -7 .7

 . وجوب حتذير األمة اإلسالمية من ادلجاجلة، وَّللك فاضت السنة حتذيراً وإخباراً ووصفاً ولم ترتك جمااًل َّللك -8 .8

 .  اهلل عليه وسلم ىلع أمته وخوفه عليهم من ادلجاجلة اَّلين يأتون من بعدهشفقة رسول اهلل صىل -9 .9

سعة رمحة اهلل باَلؤمنني حيث زودهم بسالح يبطل حجج ادلجال، ومن ذلك : أ/ بيان صفاته مما يدل ىلع كذبه ودجله . ب/ قدرة اَلؤمن  -10 .10
 .سورة الكهف اعصم من رشه، فمن أدركه فليقرأها عليه حفظ فواتح2ىلع قراءة ما كتب ىلع جبينه مما يدل ىلع كفره . ج/ 

 . احلض ىلع اثلبات يف الفنت وعدم الزيغ -11 .11

 . بيان فضل سورة الكهف وأن فواحتها حرز ووقاية من فتنة ادلجال -12 .12

 .حب الصحابة ريض اهلل عنهم للعلم -13 .13

 .جواز التشبيه للتقريب -14 .14

 .  اهلل عليه وسلم، واألخبار يف ذلك متواترةإثبات نزول اَلسيح عيىس ابن مريم صىل -15 .15

 . بيان أن عيىس صىل اهلل عليه وسلم هو اَّلي يقتل ادلجال -16 .16

 . بيان عظم يأجوج ومأجوج وأن فتنتهم تمأل األرض وأنهم من عالمات الساعة الكربى -17 .17

كون رأس اثلور ألحدهم خري من مائة دينار ألحدكم اَلال عند الشدة واجلوع ال يساوي شيئاً لقوهل عليه الصالة والسالم: حىت ي -18 .18
 .ايلوم

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أقوى حجة وبيان من ادلجال، فلو أنه ظهر يف زمنه لاكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الغالب هل ال  -19 .19
 .حمالة

 املراجع:املصادر و

 مصطىف /د تأيلف الصاحلني، رياض رشح اَلتقني نزهة. بريوت –ريب انلارش: دار إحياء الرتاث الع -صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
 رياض لطرق الفاحلني ديلل 1407عرش الرابعة:ط الرسالة، مؤسسة لطيف، أمني حممد الرشبيج، يلع مستو، ادلين حميي ابلغا، مصطىف /د اخلن،

تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني،  الصاحلني، رياض رشح انلاظرين بهجة. عالن حممد بن يلع حممد تأيلف الصاحلني،
 ..تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر

   (6380) الرقم املوحد:
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 وىل رواها أبو داود، والرواية اثلانية رواها ابلخاري.الرواية األ راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-السائب بن يزيد  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .كم778تبوك : بدلة بني وادي القرى والشام، تبعد عن اَلدينة انلبوية  •

 .يان : الغلمان قبل ابللوغالصب •

 .اثلنية : ما ارتفع من األرض •

 .ثنية الوداع : موضع بقرب اَلدينة، ُسميت بذلك؛ ألن اَلسافر يَُشيَّع إيلها ويودع عندها •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية استقبال القادمني من حرب أو سفر .1

 .من غزوة تبوكيف رجوعه  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع استقبال انليب   -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .2

 .أنَّ غزوة تبوك تمثل تارخياً هاماً لدلعوة اإلسالمية .3

 املراجع:املصادر و

. سنن أيب داود، دار الكتاب العريب ـ بريوت. كنوز رياض الصاحلني 1422صحيح ابلخاري ط دار طوق انلجاة اَلصورة عن السلطانية الطبعة األوىل 
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل  ه.1430بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

 ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. نزهة اَلتقني رشح رياض  1423محد, دار العاصمة, الطبعة: األوىل، 
 .ه1407ة الرابعة عرش, الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبع

   (6386) الرقم املوحد:

 -صىل اهلل عليه وسلم-ذهبنا نتلىق رسول اهلل 
  مع الصبيان إىل ثنية الوداع

Kami pergi untuk menyambut Rasulullah -
ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersama anak-

anak di Ṡaniyyah Al-Wadā".' 

 :احلديث .1668
َلا قدم »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن السائب بن يزيد 

اه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  من غزوة تبوك تلقَّ
ورواه «.   انلاس، فتلقيته مع الصبيان ىلع ثَنِيَِّة  الوداع

صىل اهلل -ذهبنا َنتَلىَقَّ رسول اهلل »: ابلخاري قال
 «.مع الصبيان إىل ثَنِيَِّة  الوداع -عليه وسلم

** 

1668. Hadis: 

Dari As-Sā`ib bin Yazīd -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', "Ketika Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa 

sallam- datang dari perang Tabuk, orang-orang 

menemuinya, lalu aku pun menyambut beliau bersama 

anak-anak di Ṡaniyyah Al-Wadā'." Al-Bukhari 

meriwayatkannya, dia berkata, "Kami pergi untuk 

menyambut Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- 

bersama anak-anak di Ṡaniyyah Al-Wadā".' 

 صحيح بروايتيه  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan dua riwayatnya Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب السائب أنه َلا قدم انليب 
مع الصحابة راجعني من غزوة تبوك خرجوا 
الستقباهلم  بثنية الوداع وهو موضع بقرب اَلدينة، 

ن اتلأنيس هلم واتلطييب خلاطرهم، وذلك َلا فيه م
 .والرتغيب َلن اكن قاعداً يف الغزو

** 

As-Sā`ib mengabarkan bahwa ketika Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersama para sahabat 

datang dari perang Tabuk, orang-orang keluar untuk 

menyambutnya di Ṡaniyyah Al-Wadā', Yaitu, sebuah 

lokasi dekat Madinah. Tindakan seperti ini merupakan 

ungkapan keramahan untuk pendatang dan 

menggembirakan hati mereka serta motivasi bagi 

orang yang tidak ikut pergi berperang. 
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مِحارا  -صىل اهلل عليه وسلم-َرأى رسول اهلل 
  َمْوُسوَم الْوَْجِه، فَأنَْكر ذلك

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melihat keledai yang ditandai di mukanya. 

Beliau pun lantas mengingkari hal itu". 

 :احلديث .1669
مرفواعً: رأى  -هلل عنهماريض ا-عن ابن عباس 

مِحَارا ًَموُْسوَم  -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
ِسُمُه إال أقىص »الوَْجِه، فأنكر ذلك؟ فقال: 

َ
واهلل ال أ

وأمر حبماره فُُكوَِي يف َجاِعَرَتيِْه، فهو « يشء من الوجه
 أول من كوى اجلاعرتني.

** 

1669. Hadis: 

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

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat 

keledai yang ditandai di mukanya. Beliau pun lantas 

mengingkari itu. Al-Abbas berkata, "Demi Allah, aku 

tidak akan menandainya kecuali sedikit saja di ujung 

mukanya." Kemudian ia memerintahkan membawa 

keledai, lalu keledai itu ditandai (dicap) dengan besi 

panas pada kedua pantatnya. Dengan demikian Ibnu 

Abbas adalah orang yang pertama kali menandai 

hewan dengan besi panas di kedua pangkal 

pantatnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: رأى عليه الصالة والسالم محاًرا قد 
ُكوي يف وجهه، فأنكر ذلك، ويف حديث ابن عباس 

اآلخر : "لعن فاعله" والوسم هو  _ريض اهلل عنه  _
عبارة عن يك يكوي احليوان يلكون عالمة، يتخذ 
أهل اَلوايش عالمة هلم، لك قبيلة هلا وسم معني إما 

ة أو دائرة أو هالل، اَلهم أن رشطتان أو رشطة مربع
لك قبيلة هلا وسم معني، والوسم هذا حيفظ اَلاشية إذا 
وجدت ضالة يعين ضائعة عرف انلاس أنها هلؤالء 
القبيلة فذكروها هلم. "فقال " أي العباس بن عبد 

ح به يف رواية  _ريض اهلل عنه  _اَلطلب  كما هو ُمرَصَّ
اهلل  ريض _ابن حبان يف صحيحه عن ابن عباس 

أن العباس، وَسم بعرًيا أو دابة يف وجهه، فرآه  _عنه 
فغضب، فقال عباس:  _صىل اهلل عليه وسلم  _انليب 

ال أِسْمه إال يف آخره، فوَسَمه يف َجاِعَرَتيْه". و بعد أن 
َعِلم بانليه، حلف أن ال يَِسم محاًرا إال يف أقىَْص يشء 

"ال أسمه  _السابقة  _من وجهه، ويف رواية ابن حبان 
إال يف آِخره فوَسَمه يف َجاِعَرَتيْه "  ثم أمر حبماره فوُِسم 
يف َجاِعَرَتيِْه، ويه مؤخرته، حيث َمرْضَب احليوان 

: "وإذا  _رمحه اهلل  _بَِذنَِبه ىلع َفِخذه.  قال انلووي 
وُِسَم فيستحب أن يَِسَم الغنم يف آذانها واإلبل وابلقر 

ع َصلٌْب فيقل األلم فيه يف أصول أفخاِذها؛ ألنه موض

** 

Makna Hadis: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melihat seekor keledai yang ditandai di mukanya. 

Beliau pun lantas mengingkari itu. Dalam Hadis lainnya 

dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-ma disebutkan, 

"Beliau melaknat pelakunya." Al-Wasmu merupakan 

pemberian cap yang dilakukan kepada binatang untuk 

menjadi tanda. Para peternak melakukan tindakan ini 

untuk tanda bagi mereka. Setiap kabilah memiliki cap 

tertentu, baik dua tanda atau tanda persegi empat atau 

lingkaran atau bulan sabit. Yang penting bahwa setiap 

kabilah memiliki cap tertentu. Cap ini dapat menjaga 

binatang ternak ketika ia ditemukan dalam keadaan 

tersesat, yaitu hilang. Orang-orang tahu bahwa 

binatang ini adalah milik kabilah tertentu, lalu mereka 

memberitahukannya kepada mereka. Lantas dia 

berkata, yaitu Al-Abbas bin Abdil Muthtalib -raḍiyallāhu 

'anhu- sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ibnu 

Hibban dalam Shahihnya dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 

'anhu-ma bahwa Al-Abbas memberi cap pada unta 

atau binatang ternak di wajahnya. Lantas Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihatnya 

dan marah. Abbas berkata, "Aku tidak akan 

menandainya kecuali sedikit saja di ujungnya. Lalu ia 

menandai keledai itu pada kedua pantatnya." Setelah 

Ibnu Abbas mengetahui larangan itu, ia bersumpah 

tidak akan memberi cap pada keledai kecuali sedikit 

saja di ujung mukanya. Dalam riwayat Ibnu Hibban 

tersebut, "Aku tidak akan mencapnya kecuali di 

ujungnya," lantas ia memberinya tanda pada kedua 

pantatnya." Selanjutnya Ibnu Abbas memerintahkan 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َموُْسوَم الْوَْجه : ُمَعلَّم ىلع وجهه باليكِّ  •

 .ناحية الوركني حول ادلبر اجلَاِعَرتاِن : •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن وْسِم احليوان يف وجهه .1

 .عن  وسم احليوان يف الوجه _صىل اهلل عليه وسلم  _وطاعته نليه رسول اهلل  _ريض اهلل عنه  _فضل العباس  .2

 .فيه جواز وْسم احليوان يف غري الوجه، وإن اكن فيه يشء من اتلعذيب .3

 .وجوب إنكار اَلنكر .4

 املراجع:املصادر و

 ـه كنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
انلارش: دار ابن اجلوزي ،  ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل،  1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –م         صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1997 -ه 1418سنة النرش:  
ل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار ديل   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي

دار الوطن الكتاب العريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش .            رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: 
 ه 1426للنرش، الطبعة: 

   (8891) الرقم املوحد:

وخَيُِف شعره ويظهر الوَْسم وفائدة الوَْسم تميزي احليوان 
بعضه من بعض." فالعباس ريض اهلل عنه أول من 

 .وَسَم محاره يف مؤخرته

membawa keledainya lalu diberi cap di kedua 

pantatnya, yaitu bagian belakangnya yang menjadi 

tempat bagi hewan memukulkan ekornya ke paha 

atasnya. An-Nawawi Rahimahullah berkata, "Apabila 

hendak memberi cap, disunnahkan memberi cap pada 

kambing di telinganya, unta dan sapi di pangkal 

pahanya, karena merupakan area keras sehingga 

dapat meminimalisir rasa sakit, meringankan rasanya 

dan menampakkan capnya. Manfaat cap ialah untuk 

membedakan antara satu hewan dengan yang lainnya. 

Al-Abbas -raḍiyallāhu 'anhu- adalah orang yang 

pertama kali mencap keledainya di bagian 

belakangnya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري وزاد ادلاعء الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:

رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو 
  باملوت وعنده قدح فيه ماء

Aku melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- saat menjelang wafatnya dan di 

sisi beliau ada wadah berisi air. 

 :احلديث .1670
قالت: رأيُت رسوَل اهلل   -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

وهو باَلوت، عنده قَدٌح فيه  -صىل اهلل عليه وسلم  -
يَده يف الَقَدح، ثم يَمَسُح وجَهه باَلاء، ماء، وهو يُدخل 

امهلل أعين  ىلع َغَمراِت اَلوت أو َسَكرات »ثم يقول: 
 «.اَلوت

** 

1670. Hadis: 

Dari Aisyah, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat menjelang wafatnya, 

dan di sisi beliau ada wadah berisi air. Beliau 

mencelupkan tangannya ke wadah lalu mengusap 

wajahnya dengan air sambil berdo'a, "Ya Allah, 

bantulah aku dalam ghamaratul maut atau sakaratul 

maut". 

  :درجة احلديث
صحيح، ولكن الزيادة ضعيفة، 

 ادلاعء بـ)امهلل أعين  ىلع ويه
 َغَمراِت اَلوت أو َسَكرات اَلوت(

** 

 Derajat hadis: 

قالت: رأيت رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
وهو باَلوت، عنده قدح فيه  -صىل اهلل عليه وسلم-

ماء، وهو يدخل يده يف القدح، ثم يمسح وجهه باَلاء، 
ثم يقول: "امهلل أعين ىلع غمرات اَلوت وسكرات 

يضع يده يف  -صىل اهلل عليه وسلم-ن اَلوت"، فاك
اإلناء اَّلي فيه اَلاء، ويمسح بذلك وجهه، ويقول: 
"امهلل أعين ىلع غمرات اَلوت" أو قال: "ىلع سكرات 
اَلوت"، أي: أعين عليها حىت أحتمل وأصرب وأترو ى 
وال يزيغ عقيل، حىت أيع ما أقول، وحىت خيتم يل 

 رسول اهلل؛ ألن بشهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممداً 
اَلقام مقام عظيم، مقام هول وشدة، إذا لم يعنك اهلل 

ويصربك فأنت ىلع خطر، وهلذا اكن  -عز وجل-
يقول: "امهلل أعين ىلع غمرات اَلوت"، ويف رواية 
أخرى يقول: "ال هلإ إال اهلل إن للموت سكرات" ،رواه 

إذ  -صىل اهلل عليه وسلم-ابلخاري ، وصدق انليب 
 .19 تعاىل: "وجاءت سكرة اَلوت باحلق" ق: يقول اهلل

** 

Dari Aisyah, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat menjelang wafatnya, 

sedang di sisi beliau ada wadah berisi air. Beliau 

mencelupkan tangannya ke wadah lalu mengusap 

wajahnya dengan air sambil berdo'a, "Ya Allah, 

bantulah aku dalam pergolakan maut atau sakaratul 

maut." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meletakkan tangannya di wadah berisi air lalu 

mengusap wajahnya dengan air sambil berdo'a, "Ya 

Allah, bantulah aku dalam pergolakan maut" atau 

beliau berdoa, "sakaratul maut." Yakni, tolonglah aku 

dalam menghadapi sakaratul maut hingga aku mampu 

menanggungnya, bersabar, merenungkan dan akalku 

tidak melayang hingga aku bisa menyadari apa yang 

aku katakan, dan aku ditutup dengan persaksian 

bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan 

sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Sebab, 

posisinya adalah posisi yang agung. Posisi ketakutan 

dan mendesak. Jika Allah 'Azza wa Jalla tidak 

menolongmu dan membuatmu sabar, maka engkau 

ada dalam bahaya. Karena itulah, beliau berdoa, "Ya 

Allah, bantulah aku dalam pergolakan maut," dalam 

riwayat lain beliau bersabda, "Tidak ada Tuhan yang 

haq selain Allah, sungguh kematian itu memiliki 

keadaan mabuk." HR. Al-Bukhari. Sungguh benar Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika Allah -

Ta'ālā- berfirman, "Dan datanglah sakaratul maut 

dengan sebenar-benarnya." (QS. Qaf: 19). 
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 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قدح : إناء يرشب فيه اَلاء وحنوه. •
 .غمرات اَلوت : مجع غمرة، وهو شدته •

 .سكرات : مجع سكرة، ويه شدته اليت تفقد الويع •

 :فوائد احلديث
 .ء تلخفيف حىم اَلوتجواز استخدام اَلا .1

 .اتلوجه إىل اهلل بادلاعء أن خيفف سكرات اَلوت ىلع اَلحترض .2

 .، َّلا طلبوا ختفيف هذه السكرات-عليهم الصالة والسالم-للموت سكرات وشدة حىت ىلع األنبياء  .3

 املراجع:املصادر و

مد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر ؛ لإلمام حم-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.  سنن الرتمذي
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار 1388مرص، الطبعة اثلانية، -وآخرين، مكتبة احلليب

ققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. ه. سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين، ح1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري
ه. ضعيف سنن الرتمذي؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِن، 1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن

الرياض، الطبعة -أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا ه. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة1420الرياض، الطبعة األوىل، -مكتبة اَلعارف
بريوت، مصور عن الطبعة اَليمنية. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف -ه. اَلسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش اَلكتب اإلساليم1430األوىل، 

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6012) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُ يف اخلرَْيِ ال •  . يألو : اَل ُيَقرصِّ

 :فوائد احلديث
 .استحباب تعجيل صالة اَلغرب والفطور، إذا حتقق غروب الشمس .1

 .حرص الصحابة ىلع اخلري، وتسابقهم يف أعمال الرب واتلقوى .2

 .وحتريه  َلوافقة السنة -ريض اهلل عنه-منقبة لعبد اهلل بن مسعود  .3

 .اخلري اَلعترب رشاعً هو موافقة السنة .4

حممد صىل اهلل عليه -رجالن من أصحاب 
  الكهما ال يألو عن اخلري -وسلم

Dua sahabat Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- yang senantiasa melakukan 

kebaikan. 

 :احلديث .1671
-عن أيب عطية، قال: دخلت أنا ومرسوق ىلع اعئشة 

، فقاَل هلا مرسوٌق: رجالِن من -ريض اهلل عنها
الِكَُهَما ال يَألُو  -صىل اهلل عليه وسلم-صحاِب حممٍد أ

ُل الَمْغِرَب َواإلْفَطاَر، َواآلخر  ؛ أَحُدُهَما ُيَعجِّ َعِن اخلرَْيِ
ُل الَمْغِرَب  ر اَلغرب َواإلْفَطاَر؟ َفَقالَْت: َمْن ُيَعجِّ يؤخِّ

 -يعين: ابن مسعود  -َواإلْفَطار؟ قاَل: عبُد اهلِل 
 رسوُل اهلِل يَْصنَُع. فقالْت: َهكذا اكنَ 

** 

1671. Hadis: 

Dari Abu 'Aṭiyyah, ia menuturkan, "Aku dan Masrūq 

menemui Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-. Lalu Masrūq 

berkata kepadanya, "Dua orang dari sahabat 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang 

keduanya senantiasa melakukan kebaikan. Salah satu 

dari keduanya menyegerakan salat Magrib dan 

berbuka, sedang yang lain mengakhirkan salat Magrib 

dan berbuka." Ia bertanya, "Siapa yang menyegerakan 

salat Maghrib dan berbuka?" Ia menjawab, "Abdullah". 

Maksudnya Ibnu Mas'ud. Ia berkata, "Demikianlah 

dahulu Rasulullah melakukannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سأل أبو عطية ومرسوق أم اَلؤمنني اعئشة ريض اهلل 
صىل اهلل -عنها عن رجلني من أصحاب رسول اهلل 

أحدهما: يؤخر الفطر ويؤخر صالة  -عليه وسلم
ة اَلغرب، اَلغرب، واثلاِن: يعجل الفطر ويعجل صال

أيهما أصوب؟ فقالت اعئشة: من هذا أي: اَّلي 
، فقالت: -ريض اهلل عنه-يعجل؟ قالوا: ابن مسعود 

يفعل. يعين:  -صىل اهلل عليه وسلم-هكذا اكن انليب 
يعجل الفطر ويعجل صالة اَلغرب، فهذه سنة فعلية 

 األفضل أن ىلع تدل -وسلم عليه اهلل صىل–منه 
 .اإلفطار تقديم

** 

Abu 'Aṭiyyah dan Masrūq bertanya kepada Ummul 

Mukminin Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- tentang dua orang 

dari sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

yang mana salah satu dari keduanya mengakhirkan 

waktu berbuka dan mengakhirkan salat magrib. 

Sementara orang kedua menyegerakan berbuka dan 

menyegerakan salat Magrib. Mana di antara keduanya 

yang lebih benar?" Aisyah bertanya, "Siapa orang yang 

menyegerakan ini?" Mereka menjawab, "Ibnu Mas'ud -

raḍiyallāhu 'anhu-." Maka ia berkata, "Demikianlah 

dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melakukannya." Artinya, beliau biasa menyegerakan 

berbuka dan menyegerakan salat Magrib. Ini 

merupakan sunnah amaliyah beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- yang menunjukkan bahwa yang lebih utama 

adalah menyegerakan berbuka puasa. 
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 .-ريض اهلل عنهم-لسنة ىلع آحاد الصحابة قد ختىف ا .5

 .استحباب سؤال أهل العلم عند االختالف .6

 .وهذا ظاهر يف قول اتلابيع: الكهما ال يألو عن اخلري -ريض اهلل عنهم-من اآلداب توقري الصحابة  .7

 املراجع:املصادر و

ني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري ه.  رياض الصاحل1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
م.  صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت.  بهجة انلاظرين رشح رياض 2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -

احلني لفيصل بن عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز ه.  تطريز رياض الص1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
 .ه1430الطبعة األوىل  -ه. كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا1423آل محد, دار العاصمة, الطبعة: األوىل، 

   (6013) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .رغم أنف : لصق بالرتاب، داللة ىلع اَّلل واحلقارة واالمتهان •

 .ذكرت عنده : أي سمع ذكر اسيم •

 :فوائد احلديث
 .ذكر إذا -وسلم عليه اهلل صىل–وجوب الصالة والسالم ىلع الرسول  .1

 .إذا  ُذِكر عنده -عليه الصالة والسالم-ذم من لم يُصل عليه  .2

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -
نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش,  -م 2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -كثري 
 سنن -. م1985 - ـه1405 اثلانية الطبعة بريوت، –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاِن، انلارش: اَلكتب اإلساليم  -ه. 1407

 - بريوت الفكر، دار: انلارش القاري، لعيل اَلصابيح، مشاكة رشح اَلفاتيح مرقاة -. م1998 بريوت، –اد، دار الغرب اإلساليم عو بشار حتقيق الرتمذي،
 رياض تطريز(. ه1415) ادلمام، اجلوزي، ابن دار ،1ط اهلاليل، لسليم الصاحلني، رياض رشح انلاظرين بهجة. م2002 - ـه1422 األوىل، الطبعة. بلنان

ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، 1423ني، لفيصل بن عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة, الطبعة  األوىل، الصاحل
 .م 2001 - ـه 1421اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  -اَلحقق: شعيب األرنؤوط 

   (6014) الرقم املوحد:

  رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل يلع
Terhinalah seseorang yang namaku disebut 

di sisinya namun ia tidak berṣalawat 
padaku. 

 :احلديث .1672
 -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

رَِغَم أْنُف رجل ُذِكْرُت عنْده »صىل اهلل عليه وسلم: 
 «.فلم يَُصلِّ يلَعَ 

** 

1672. Hadis: 

Dari Abu Hurairah secara marfū', "Terhinalah 

seseorang yang namaku disebut di sisinya namun ia 

tidak berṣalawat padaku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان أمر مهم وهو وجوب الصالة ىلع 
، حبيث داع -صىل اهلل عليه وسلم-انليب ىلع انليب 

ولم  عليه الصالة والسالم ىلع من سمع اسمه الكريم
يصل عليه أن يلتصق أنفه بالراغم وهو الرتاب، كناية 

-ىلع هوانه وحقارته َلا ترك الصالة ىلع رسول اهلل 
 .مع قدرته ىلع ذلك -صىل اهلل عليه وسلم

** 

Dalam hadis ini terdapat penjelasan perkara yang 

penting, yakni wajibnya berṣalawat pada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- karena beliau -'alaihi aṣ-

ṣalātu wa as-salām- mendoakan keburukan pada 

orang yang mendengar nama beliau yang mulia namun 

ia tidak berṣalawat pada beliau agar hidungnya 

ditempelkan pada "rugām" yakni tanah berdebu, ini 

merupakan kiasan akan kehinaan dan kerendahan 

orang tersebut lantaran ia enggan berṣalawat pada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- padahal ia 

mampu melakukannya. 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

 - عنهاريض اهلل-اعئشة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .األلوهية والربوبية والصفاتسبوح : مزنه من الرشيك ولك ما ال يليق ب •

 .قدوس : اَلطهر من لك ما ال يليق باخلالق •

 .-عليه السالم-الروح : جربيل  •

 :فوائد احلديث
 .استحباب قول اَلصيل ذلك يف ركوعه وسجوده .1

 .استحباب داعء اهلل بصفاته العليا ادلالة ىلع كماهل وجالهل .2

 .جواز التسبيح يف السجود وليس خاصا بادلاعء .3

 .اء اهلل تعاىلالسبوح القدوس من أسم .4

 Maha Suci lagi Maha Bersih, Rabb-nya para  سبوح قدوس رب املالئكة والروح
malaikat dan Ruh (Jibril) 

 :احلديث .1673
صىل اهلل -أن  رسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
سبُّوٌح »اكَن يقول يف ركوعه وسجوِده:  -عليه وسلم

وِح  وٌس رَبُّ الَماَلئَِكِة َوالرُّ  .«قُدُّ

** 

1673. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa mengucapkan dalam 

rukuk dan sujud beliau, "Subbūḥun quddūsun rabbul-

malā`ikati war-rūḥ [Maha Suci lagi Maha Bersih, Rabb-

nya para malaikat dan Ruh (Jibril])". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -قالت اكن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
يقول يف ركوعه وسجوده: "سبوح  -اهلل عليه وسلم

قدوس رب اَلالئكة والروح"، يعين: أنت سبوح 
قدوس، وهذه مبالغة يف اتلزنيه، وأنه جل وعال سبوح 

 -عز وجل- قدوس، "رب اَلالئكة"، وهم جند اهلل
اعلم ال نشاهدهم، "والروح"، هو جربيل وهو أفضل 
اَلالئكة، فينبيغ لإلنسان أن يكرث يف ركوعه 
وسجوده، من قوهل: "سبوح قدوس رب اَلالئكة 
والروح". القدوس من أسماء اهلل احلسىن، وهو مأخوذ 
س، بمعىن: نز هه وأبعده عن السوء مع  من قد 

أسماء اهلل احلسىن، اإلجالل واتلعظيم. والسبوح من 
 .أي اَلسبَّح

** 

Dari Aisyah yang menuturkan, "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- biasa mengucapkan dalam rukuk dan 

sujud beliau, "Subbūḥun quddūsun rabbul-malā`ikati 

war-rūḥ", maksudnya; Engkau Maha Suci lagi Maha 

Bersih. Ini merupakan ungkapan berlebihan dalam 

mensterilkan bahwa Allah -Jallā wa 'Alā- Maha Suci lagi 

Maha Bersih. "Rabb-nya para malaikat" yang 

merupakan bala tentara Allah -'Azzā wa Jallā-, dan 

salah satu jenis makhluk yang tidak dapat kita 

saksikan. "Dan Ruh", yakni Jibril yang merupakan 

malaikat yang paling mulia. Oleh karena itu, sudah 

sepantasnya seseorang dalam rukuk dan sujudnya 

memperbanyak ucapan, "Subbūḥun quddūsun rabbul-

malā`ikati war-rūḥ". Al-Quddūs termasuk nama-nama 

Allah yang amat indah (al-`Asmā` al-Ḥusnā), ia berasal 

dari kata "qaddasa" yang berarti mensucikan dan 

menjauhkannya dari keburukan disertai pemuliaan dan 

pengagungan. Adapun As-Subbūḥ, maka ia juga 

termasuk al-`Asmā` al-Ḥusnā, yang berarti Dzat yang 

disucikan. 
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 املراجع:املصادر و

ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
. نزهة اَلتقني رشح رياض م. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -

 ـه1430ه. كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 1407الصاحلني، َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
. رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب ه(1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط2009 -

نَّة، للقحطاِن، انلارش: مطبعة سفري، الرياض، توزيع: مؤسسة اجلرييس للتوزيع واإلعالن، الرياض. صفات اهلل عز وجل الواردة يف  الكتاب والسُّ
اف، دار اهلجرة، الطبعة اثلاثلة،   قَّ  .م 2006 - ـه 1426والسنة، علوي بن عبد القادر السَّ

   (6015) الرقم املوحد:
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 م.رواه مسل راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سيحان وجيحان : نهران ببالد األرمن وهما عظيمان جًدا •

 .: نهر يفصل بني الشام واجلزيرةالفرات.  •

 .انليل. : نهر مرص •

 :فوائد احلديث
 .يؤخذ هذا احلديث ىلع ظاهره، وىلع حقيقته، واهلل أعلم بأرساره يف خلقه .1

 .اجلنة خملوقة موجودة .2

 .هذه األنهار مباركة ميمونة .3

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
اج، صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلج -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب
اثلانية،  :الطبعة بريوت –دار إحياء الرتاث العريب -اَلنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج / حيىي بن رشف انلووي  -ه. 1426الوطن، الرياض، 

 واتلوزيع، والنرش للطباعة الوفاء دار - إِْسَماِعيل حيىَْي  ادلكتور: ايلحصيب،اَلحقق موىس بن عياض القايض–إِكَماُل الُمْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم  -ه. 1392
 .م 1998 - ـه 1419 األوىل،: الطبعة -مرص

   (8268) الرقم املوحد:

سيحان وجيحان والفرات وانليل لك من أنهار 
 Saihan, Jaihan, Eufrat dan Nil semuanya"  اجلنة

termasuk bagian dari sungai-sungai surga." 

 :احلديث .1674
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َسيَْحاُن وََجيَْحاُن َوالُفَراُت » : -صىل اهلل عليه وسلم
 «.لكٌّ من أنهار اجلنة وانلِّيل

** 

1674. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Saihan, Jaihan, Eufrat dan Nil semuanya termasuk 

bagian dari sungai-sungai surga." (HR. Muslim). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سيحان وجيحان، والفرات وانليل أربعة أنهار يف 
بأنها من  -صىل اهلل عليه وسلم-ادلنيا وصفها انليب 

أنهار اجلنة؛ فقال بعض أهل العلم: إنها من أنهار 
اجلنة حقيقة لكنها َلا نزلت إىل ادلنيا غلب عليها 

 .ياطابع أنهار ادلنيا وصارت من أنهار ادلن

** 

Saihan, Jaihan, Eufrat dan Nil adalah empat sungai di 

dunia. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menggambarkan bahwa semuanya adalah sungai-

sungai dari surga. Sebagian ulama berkata, 

"Sesungguhnya sungai-sungai itu adalah benar-benar 

sungai surga. Hanya saja, ketika sungai-sungai itu 

turun ke dunia, maka tabiat sungai-sungai dunia 

mendominasinya sehingga menjadi sungai-sungai 

dunia seperti biasa." Syarah Riyadhushshalihin, 

(6/673, 674). 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماجه وأمحدرواه الرتمذي وابن  راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ج اكلزَن واللواط والوطء يف ادلبرالفم والفرج : اَلعايص اليت تكون بالفم اكلكذب وانلطق بالزور وأكل احلرام، واليت تكون بالفر •

 :فوائد احلديث
 .احلض ىلع تقوى اهلل وحسن اخللق .1

 اتلحذير من اللسان وما خيرج منه ألنها تكب انلاس يف انلار يوم القيامة .2

 اتلحذير من الزنا وأنه فاحشة سبيلها سوء العاقبة يف ادلنيا واآلخرة .3

 املراجع:املصادر و

 1الشيباِن, حتقيق: شعيب األرنؤوط واعدل مرشد وآخرون, انلارش: دار الرسالة, طمسند اإلمام أمحد بن حنبل, تأيلف: أبو عبداهلل أمحد بن حنبل 
 أبو: تأيلف, ماجه ابن سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –. سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 1421اعم 

سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أكرث 
ما يدخل انلاس اجلنة؟ قال: تقوى اهلل وحسن 
اخللق، وسئل عن أكرث ما يدخل انلاس انلار، 

 فقال: الفم والفرج

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
pernah ditanya tentang hal yang paling 
banyak memasukkan manusia ke dalam 

surga?" Beliau menjawab, "Takwa kepada 
Allah dan akhlak yang baik." Beliau juga 
ditanya tentang hal yang paling banyak 

memasukkan manusia ke dalam neraka?" 
Beliau bersabda, "Mulut dan kemaluan". 

 :احلديث .1675
قال: سئل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

صىل اهلل عليه وسلم عن أكرث ما يُْدِخُل انلاَس اجلنة؟ 
، وسئل عن أكرث ما «تقوى اهلل وحسن اخللق»: قال

 «.الفم والفرج»يُْدِخُل انلاَس انلار، فقال: 

** 

1675. Hadis: 

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

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya 

tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia 

ke dalam surga?" Beliau menjawab, "Takwa kepada 

Allah dan akhlak yang baik." Beliau juga ditanya 

tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia 

ke dalam neraka?" Beliau bersabda, "Mulut dan 

kemaluan". 

 إسناده حسن  :درجة احلديث
** 

Sanadnya hasan Derajat hadis: 

أكرث األسباب اليت تدخل اجلنة يه تقوى اهلل وحسن 
اخللق وتقوى اهلل تكون باالبتعاد عن اَلحرمات 
جبميع أنواعها, وحسن اخللق يكون مع اخللق وأقله 
ترك أذاهم وأعاله باإلحسان إىل من أساء إيله. وأكرث 

ر يه الفم والفرج ألن األسباب اليت تدخل انلا
اإلنسان اغبًلا ما يقع بسببهما يف خمالفة اهلل سبحانه 

 .ومع انلاس

** 

Penyebab yang paling banyak memasukkan orang ke 

dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak 

baik. Takwa kepada Allah dapat dilakukan dengan 

menjauhkan diri dari hal-hal yang haram dengan 

beragam macamnya. Sedangkan akhlak baik dilakukan 

dengan manusia; minimal tidak menyakiti mereka dan 

paling tinggi adalah berbuat kebajikan kepada orang 

yang berbuat jahat kepadanya. Adapun penyebab yang 

banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah 

mulut dan kemaluan. Sebab, biasanya dengan 

keduanya manusia jatuh ke dalam tindakan menentang 

Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- dan bermusuhan dengan 

manusia. 
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انلارش: دار إحياء الكتب العربية. السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها, تأيلف: أبو , عبدابلايق فؤاد حممد: حتقيق, القزويين حممد عبداهلل
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار  1415اعم  1عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاِن, انلارش: مكتبة اَلعارف, ط

 1422اعم  1اَلصابيح, تأيلف: يلع بن سلطان القاري, انلارش: دار الفكر, ط ابن اجلوزي. مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة
   (5812) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

188 
 

 

 -صىل اهلل عليه وسلم-شهدت مع رسول اهلل 
يوم حنني، فلزمت أنا وأبو سفيان بن احلارث بن 

 -صىل اهلل عليه وسلم-عبد املطلب رسول اهلل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-فلم نفارقه، ورسول اهلل 

  بغلة هل بيضاءىلع

 

Aku mengikuti perang Hunain bersama 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Aku dan Abu Sufyān bin al-Ḥariṡ bin Abdul 
Muṭṭalib senantiasa bersama menemani 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
Kami tidak pernah berpisah dari beliau, 

sementara Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- menunggangi bigal (peranakan 

kuda dengan keledai) yang berwarna putih. 

 :احلديث .1676
ريض اهلل -عن أيب الفضل العباس بن عبد اَلطلب 

صىل اهلل عليه -قال: شهدت مع رسول اهلل  -عنه
، فلَِزْمُت أنا وأبو سفيان بن -وسلم احلارث  يوم ُحنَنْيٍ

 -صىل اهلل عليه وسلم-بن عبد اَلطلب رسول اهلل 
ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-فلم نفارقه، ورسول اهلل 

َبْغلٍَة هل بيضاء، فلما اتلىق اَلسلمون واَلرشكون َوىلَّ 
صىل اهلل عليه -اَلسلمون مدبرين، فَطِفَق رسول اهلل 

ٌذ بِلجاِم يَْرُكُض َبْغلَتَُه قِبََل الكفار، وأنا آخِ  -وسلم
ها إَِراَدَة  -صىل اهلل عليه وسلم-َبْغلَِة رسول اهلل  ُكفُّ

َ
أ

صىل -أن ال ترُسع، وأبو سفيان آِخٌذ بِراكب رسول اهلل 
صىل اهلل عليه -فقال رسول اهلل  -اهلل عليه وسلم

ُمَرةِ »: -وسلم قال «. أي عباس، ناِد أصحاب السَّ
صويت: أين فقلت بأىلع  -واكن رجال َصيِّتًا  -العباس 

ُمَرِة، فواهلل لكأن َعْطَفتَُهم حني سمعوا  أصحاب السَّ
صويت َعْطَفَة ابلقر ىلع أوالدها، فقالوا: يا بليك يا 
بليك، فاقتتلوا هم والكفار، وادلعوُة يف األنصار 
يقولون: يا معرش األنصار، يا معرش األنصار، ثم 

ر قرُِصَِت ادلعوة ىلع بين احلارث بن اخلَْزَرِج، فنظ
وهو ىلع بغلته  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

هذا ِحنَي َحيِمَ »اكَلتطاول عليها إىل قتاهلم، فقال: 
 -صىل اهلل عليه وسلم-، ثم أخذ رسول اهلل «الَوِطيُس 

اْنَهَزُموا »َحَصَياٍت فرىم بهن وجوه الكفار، ثم قال: 
دٍ  ما ، فذهبت أنظر فإذا القتال ىلع هيئته في«ورَبَّ حُمَمَّ

أرى، فواهلل ما هو إال أن رماهم حبَصياته، فما ِزلْت 
ُهم لَكِياًل وأمَرهم ُمدبًرا.  أرى َحدَّ

** 

1676. Hadis: 

Dari Abu al-Faḍal al-''Abbās bin Abdul Muṭṭalib -

raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku mengikuti perang 

Hunain bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Aku dan Abu Sufyān bin al-Ḥariṡ bin Abdul 

Muṭṭalib senantiasa bersama menemani Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kami tidak pernah 

berpisah dari beliau, sementara Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menunggangi bigal (peranakan kuda 

dengan keledai) yang berwarna putih. Ketika pasukan 

Islam dan pasukan musyrik bertemu, pasukan Islam 

pun mundur. Lantas, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- segera bergerak memacu bigal beliau menuju 

pasukan kafir, sedang aku yang memegang tali kendali 

bigal tersebut. Aku tahan tali kendali tersebut agar 

bigalnya tidak terlalu kencang, sedangkan Abu Sufyan 

menahan pijakan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Hai 'Abbās, panggillah orang-orang 

yang pernah mengikuti Baiat Ridwan di dekat pohon 

Samurah!" Maka 'Abbās - dan dia memang seorang 

lelaki yang bersuara lantang- berteriak. Dia ('Abbās) 

berkata, "Aku memanggil dengan suaraku yang paling 

keras: "Di manakah orang-orang yang pernah 

mengikuti Baiat Ridwan di dekat pohon Samurah?!" 

Demi Allah, ketika mendengar suaraku, mereka segera 

tanggap dan simpatik, bagaikan rasa sayang induk sapi 

terhadap anak-anaknya. Mereka segera berkata, 

"Labbaik, labbaik (Kami penuhi panggilanmu)." Mereka 

pun bertempur menyerang orang-orang kafir. 

Sementara itu, seruan kaum Anṣār berbunyi, "Wahai 

kaum Anṣār, wahai kaum Anṣār." Kemudian seruan itu 

terdengar sampai kepada Bani al-Ḥāriṡ bin al-Khazraj. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memperhatikan 

dari atas bigal beliau peperangan yang sedang 

berkecamuk, beliau bersabda, "Inilah waktu 

berkobarnya api pertempuran!" Setelah itu, Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengambil beberapa batu 

kerikil lalu melemparkannya ke wajah orang-orang 

kafir. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa, 
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"Semoga mereka kalah, demi Rabb Muhammad." Aku 

pun pergi untuk melihatnya, ternyata pertempuran itu 

berjalan sebagaimana layaknya sebuah peperangan 

yang pernah aku lihat. Meskipun demikian, demi Allah, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hanya 

melempari mereka dengan batu-batu kerikil, maka 

mereka pun kalah. Sementara itu, aku terus melihat 

kekuatan mereka (orang-orang kafir) semakin 

melemah, sampai akhirnya mereka mundur". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -عن أيب الفضل العباس بن عبد اَلطلب 
صىل اهلل عليه -قال: شهدت مع رسول اهلل  -عنه

غزوة حنني، فلما اتلىق اَلسلمون والكفار  -وسلم
ووقع القتال الشديد فيما بينهم وىل بعض اَلسلمني 

 صىل اهلل-من اَلرشكني مدبرين، فرشع رسول اهلل 
حيرك بغلته برجله جهة الكفار، وأنا   -عليه وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-آخذ بلجام بغلة رسول اهلل 
أمنعها ئلال ترسع إىل جانب العدو، وأبو سفيان 

فقال  -صىل اهلل عليه وسلم-ماسك براكب رسول اهلل 
: يا عباس، ناد -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ليت بايعوا حتتها يوم أصحاب السمرة ويه الشجرة ا
واكن العباس رجال -احلديبية، يف السنة السادسة، 

فناديت بأىلع صويت: يا أصحاب  -قوي الصوت
أي: ال تنسوا بيعتكم الواقعة حتت -السمرة؟ 

فقال: واهلل  -الشجرة وما يرتتب عليها من اثلمرة
حينما سمعوا صويت أنادي عليهم أتوا مرسعني كما 

ذا اغبت عنها أوالدها، فقالوا ترُسع قطيع ابلقر إ
بأمجعهم أو واحد بعد واحد: يا بليك يا بليك، فاقتتل 
اَلسلمون والكفار، وانلداء يف حق األنصار: يا معرش 
األنصار يا معرش األنصار. ثم اقترصت  ادلعوة 
واحنرصت ىلع بين احلارث بن اخلزرج فنودي: يا بين 

صىل اهلل - احلارث، وهم قبيلة كبرية، فنظر رسول اهلل
وهو ىلع بغلته، وكأن عنقه ارشأبت  -عليه وسلم

مرتفعة إىل قتال هؤالء الاكفرين، فقال: هذا الزمان 
زمان اشتداد احلرب، ثم أخذ حصيات فرىم بهن 

تفاؤاًل  -صىل اهلل عليه وسلم-وجوه الكفار، ثم قال 

** 

Dari Abu al-Faḍal Al-'Abbās bin Abdul Muṭṭalib -

raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku mengikuti perang 

Ḥunain bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Ketika pasukan Islam dan pasukan musyrik 

bertemu, lalu terjadilah peperangan sengit di antara 

mereka, sebagian kaum muslimin beranjak mundur 

dari kaum musyrikin. Lantas, Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- segera bergerak memacu bigal 

(peranakan kuda dengan keledai) beliau dengan 

kakinya menuju pasukan kafir, sedang aku yang 

memegang tali kendali bigal Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, aku menahannya agar bigal tersebut 

tidak terlalu kencang ke arah musuh, sedangkan Abu 

Sufyān menahan pijakan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Wahai 'Abbās, panggillah orang-

orang yang pernah berbait di bawah pohon Samurah 

pada hari Ḥudaibiyah pada tahun keenam -'Abbās 

adalah orang yang lantang suaranya- maka aku 

memanggil dengan suaraku yang paling keras, "Wahai 

orang-orang yang pernah mengikuti Baiat Ridwan di 

dekat pohon Samurah?!" Yakni janganlah melupakan 

baiat kalian yang terjadi di bawah pohon dan apa 

konsekuensi dari baiat tersebut. Lalu 'Abbās berkata, 

"Demi Allah, ketika mereka mendengar suaraku 

memanggil mereka, mereka segera bergegas datang 

sebagaimana induk sapi bergegas untuk mencari anak-

anaknya saat hilang." Lantas mereka menjawab 

bersama-sama atau satu per satu: "Ya labbaik, ya 

labbaik (Kami penuhi panggilanmu)." Maka kaum 

muslimin dan orang-orang kafir pun bertempur. 

Sementara itu, seruan untuk kaum Anṣār, "Wahai kaum 

Anṣār, wahai kaum Anṣār." Kemudian seruan itu 

terdengar sampai kepada Bani al-Ḥāriṡ bin al-Khazraj, 

lalu mereka diseru: Wahai Bani al-Ḥāriṡ. Mereka 

adalah kabilah/suku besar. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memperhatikan dari atas bigal beliau 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

190 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسلم. رواه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو الفضل العباس بن عبد اَلطلب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يركض بغلته : يرضبها برجله الرشيفة لترسع •

 .نور، ومعناه: اشتدت احلربالوطيس : اتل •

 .حدهم : بأسهم •

 .قِبَل : جهة •

ها : أمنعها • ُكفُّ
َ
 .أ

 .أصحاب السمرة : أصحاب بيعة الرضوان واكنت عند شجر من شجر السمر •

 .رجل صيت : قوي الصوت اعيله •

 .عطفتهم : إقباهلم ورجوعهم •

 .أوالدها عطفة ابلقر : تشبيه رسعة رجوعهم واجتماعهم ىلع انليب بإقبال ابلقر ىلع •

 .لكياًل : ضعيًفا •

 .اَلتطاول : اَّلي يتمدد قائًما يلنظر إىل احلرب، أو يمد عنقه لرياه أو يطلع إيله •

 .ه 8يوم حنني : حنني واد بني الطائف ومكة اَلكرمة، وفيه وقعت غزوة حنني يف شوال  •

 .يا معرش : اَلعرش اجلماعة من الرجال •

 .اداة هلموادلعوة يف األنصار : االستعانة واَلن •

 :فوائد احلديث
 .وإقدامه يف احلروب -صىل اهلل عليه وسلم-ادلاللة ىلع شجاعة رسول اهلل  .1

 .بيان رسعة رجوع اَلسلمني إىل احلق عند تذكريهم به .2

 .اَلسلمون لم ينهزموا بعيدا؛ ألن رجوعهم اكن رسيعا .3

 .عينهم مجيًعا وال يسع كفه الرشيف حىص بعددهم، إذ ليس يف القوة البرشية إيصال حصيات إىل أ-صىل اهلل عليه وسلم-معجزة لرسول اهلل  .4

 .وشدة اتلولك عليه -تعاىل-القوة احلقيقية ليست يف العدد والُعدد، وإنما يف اإليمان باهلل  .5

 .-ريض اهلل عنهم-بيان فضل وماكنة األنصار  .6

أو إخباًرا: انهَزموا ورب حممد. فذهبت أنظر فإذا 
ه فيما أرى، فواهلل ما هو إال أن رماهم القتال ىلع هيئت

 .حبصياته، فما زلت أرى بأسهم ضعيًفا، وحاهلم ذيلاًل 

(peperangan yang sedang berkecamuk), seakan-akan 

beliau menjulurkan lehernya tinggi-tinggi untuk melihat 

peperangan antara orang-orang kafir tersebut. Beliau 

bersabda, "Inilah waktu berkobarnya api pertempuran." 

Setelah itu beliau mengambil beberapa batu kerikil lalu 

melemparkannya ke wajah-wajah orang kafir. 

Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda -untuk memberikan rasa optimis atau untuk 

mengabarkan, "Semoga mereka kalah, demi Rabb 

Muhammad." Aku pun pergi untuk melihatnya, ternyata 

pertempuran itu berjalan sebagaimana layaknya 

sebuah peperangan yang pernah aku lihat. Meskipun 

demikian, demi Allah, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- hanya melempari mereka dengan batu-batu 

kerikil. Sementara itu, aku terus melihat kekuatan 

mereka (orang-orang kafir) semakin melemah dan 

keadaan mereka menjadi terhina. 
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 املراجع:املصادر و

هجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن بريوت. ب -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
بريوت، حتقيق: ماهر ياسني الفحل،  -عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

ىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، م. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصط2007 - ـه1428الطبعة: األوىل، 
. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. تطريز رياض 1407حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرش

 .ه1430-1ني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، طالصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك . كنوز رياض الصاحل
   (8267) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Berpuasalah pada bulan-bulan haram  صم من احلرم واترك
(mulia) dan tinggalkanlah! 

 :احلديث .1677
يبََة ابلاهلية، عن أبيها أو عمها: أنه أىت رسوَل  عن جُمِ

تَا -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 
َ
ُه َبْعَد َسنٍَة ُثمَّ انَطلََق فَأ

َْت َحاهُلُ وَهيئَتُه- فقاَل: يا رسوَل اهلِل، أما  -َوقَْد َتَغريَّ
؟ قال: أنا ابلاهيلُّ اَّلي «وَمن أنَت »تَعرَفيِن؟ قال: 

ِل. قال:  ََك، َوقَْد ُكنَْت َحَسَن »ِجئتُك اعَم األو  َفَما َغريَّ
ٍل. قاَل: ما أكلُت طعاماً منذ َفارقتُك إال بِلي« الَهيْئَة!

بَت »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل  عذ 
، َوَيوماً ِمْن لُكِّ »ثم قال: « نفَسَك! رْبِ ُصْم َشْهَر الصَّ

قاَل: « ُصم يَوَمني»قاَل: زِدِِن، فإن  يب قُوًة، قال: « َشْهر
ُصْم ِمَن »قال: زِدِِن، قال: « ُصم ثاَلثَة أيامٍ »زِدِِن، قال: 

َن احلُُرِم َواترْك، ُصْم ِمَن احلُُرِم احلُُرم َواترْك، ُصْم مِ 
ها، ُثمَّ أرَْسلََها.« َواتركْ   وقال بأصابِعه اثلَّالِث َفَضمَّ

** 

1677. Hadis: 

Dari Mujībah al-Bāhiliyyah, dari bapaknya atau 

pamannya, bahwasannya dia mendatangi Rasulullah - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu bertolak (pulang) lagi. 

Setahun kemudian ia datang lagi -dengan kondisi dan 

penampilan sudah berubah- lalu bertanya, "Wahai 

Rasulullah, apakah engkau tidak mengenalku?" Beliau 

bertanya, "Siapa engkau?" Orang itu menjawab, "Aku 

Al-Bāhili yang pernah datang kepadamu pada tahun 

pertama (tahun lalu)." Beliau bersabda, "Apa yang 

telah mengubahmu, padahal dulu kamu berpenampilan 

baik?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah makan sejak 

meninggalkanmu kecuali pada malam hari." Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Kamu telah 

menyiksa dirimu!" Selanjutnya beliau bersabda, 

"Berpuasalah pada bulan yang penuh kesabaran 

(Ramadan) dan satu hari setiap bulan." Orang itu 

berkata, "Tambahkanlah untukku, karena 

sesungguhnya aku punya kekuatan." Beliau bersabda, 

"Puasalah dua hari!" Orang itu berkata, "Tambahkanlah 

untukku." Beliau bersabda, "Berpuasalah tiga hari!" 

Orang itu berkata, "Tambahkanlah untukku." Beliau 

bersabda, "Berpuasalah pada bulan-bulan haram 

(mulia) dan tinggalkanlah! Berpuasalah pada bulan-

bulan haram dan tinggalkanlah! Berpuasalah pada 

bulan-bulan haram dan tinggalkanlah!" Beliau 

bersabda sambil memberi isyarat dengan tiga jarinya 

lalu menggenggamnya kemudian melepaskannya". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

قد أكرث من  -ريض اهلل عنه-هذا الصحايب ابلاهيل 
الصوم حىت تغريت هيئته وضعفت قوته، وجاء إىل 

فقال هل: هل تعرفين؟  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
قال: "من أنت؟"، قال: أنا ابلاهيل اَّلي أتيتك العام 
اَلايض، فأخربه بما اكن يصنع، وأنه لم يرتك الصوم 

م يأكل من الطعام إال اليشء اليسري، منذ فارقه ول
: "عذبت -صىل اهلل عليه وسلم-فقال هل انليب 

نفسك"، ثم أمره أن يصوم شهر رمضان وأن يصوم 
يوما من لك شهر أو ثالثة أيام منه، وإن قوي صام من 

** 

Sahabat Al-Bāhili -raḍiyallāhu 'anhu- ini banyak 

melakukan puasa hingga penampilannya berubah dan 

kekuatannya melemah. Ia datang kepada Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu bertanya kepada 

beliau, "Apakah engkau masih mengenalku?" Beliau 

bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Al-Bāhili 

yang pernah datang kepadamu tahun lalu." Lalu dia 

memberitahu beliau mengenai apa yang dilakukannya 

bahwasannya dia tidak pernah meninggalkan puasa 

sejak meninggalkan beliau dan tidak menyantap 

makanan kecuali sedikit. Lantas Nabi - ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda kepadanya, "Kamu telah 

menyiksa dirimu." Selanjutnya beliau menyuruhnya 

untuk berpuasa pada bulan Ramadan dan berpuasa 

satu atau tiga hari setiap bulan. Jika kuat, hendaklah 
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 رواه أبو داود واللفظ هل، وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو جميبة ابلاهيل  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احلرم : يه األشهر احلرم، ويه: رجب وذو القعدة وذو احلجة واَلحرم •

 .قال بأصابعه اثلالث : أشار بها •

 .فضمها ثم أرسلها : أي قبض أصابعه اثلالثة ثم بسطها •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية صيام األيام احلرم .1

 .صوم انلفل مندوب إيله؛ ألنها طاعة حيبها اهلل ورسوهل .2

 .حيرم  صوم ادلهر َلا فيه من الرضر وتفويت القيام بالواجبات واَلستحبات األخرى .3

 .يعذب نفسهليس من الرشع أن يكلف اإلنسان نفسه ما ال تطيقه، وأن  .4

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين رشح رياض  -بريوت.  -انلارش: اَلكتبة العرصية، صيدا  _سنن أيب داود. لإلمام أيب داود حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد  -
 -م. 2009ه 1430: األوىل، كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة -ه(. 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1الصاحلني لسليم اهلاليل، ط

رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
اس للنرش واتلوزيع ، الكويت. الطبعة : ، للشيخ األبلاِن. انلارش : مؤسسة غر-األم  -ضعيف أيب داود  -م 2007 -ه 1428بريوت. الطبعة األوىل  -كثري 

 . ه1407نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرشة,  -م  2002 - ـه 1423األوىل ، 
   (6016) الرقم املوحد:

األشهر احلرم لعظم األجر فيها، ويرتك منها أياًما، 
 .واحلديث ضعيف ال حجة فيه

dia berpuasa pada bulan-bulan haram (mulia) karena 

pahalanya yang besar, dan hendaklah dia tidak 

berpuasa beberapa hari pada bulan itu. Hadis ini lemah 

tidak bisa dijadikan hujah. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
نة •  .ادلهر : السَّ

 :فوائد احلديث
 .استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر .1

 .ه، وذلك بمضاعفة احلسنات، فاحلسنة بعرش أمثاهلاصيام ثالثة أيام من لك شهر كصيام ادلهر لك .2

 .من أسايلب ادلعوة إىل اهلل الرتغيب يف العمل وذكر ثوابه وثواب اَلواظبة عليه .3

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -
صحيح ابلخاري،  -م. 2009ه 1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل،  -م 2007 -ه 1428بريوت. الطبعة األوىل  -ثري ك

 .ه(1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )1حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
   (6017) الرقم املوحد:

 Puasa tiga hari setiap bulan adalah  صوم ثالثة أيام من لك شهر صوم ادلهر لكه
(seperti) puasa selama setahun penuh. 

 :احلديث .1678
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

َصْوُم ثالثِة »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب 
هِر لُكِّه  «.أياٍم من لُكِّ شهٍر َصوُم ادلَّ

** 

1678. Hadis: 

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

'anhumā- dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bersabda, "Puasa tiga hari setiap bulan adalah (seperti) 

puasa selama setahun penuh". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -اكن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمرو 
 الصوم وأراد أن يستمر قد أخذ بالعزيمة يف -عنهما

عليها، فأرشده انليب عليه الصالة والسالم أن يصوم 
من لك شهر ثالثة أيام؛ ألنه يعدل صيام سنة اكملة 
يف األجر، وذلك ألن احلسنة بعرشة أمثاهلا، فتكون 
ثالثني يوماً، فإذا صام من لك شهر ثالثة أيام فكأنه 

 .صام ادلهر لكه

** 

Sahabat Abdullah bin 'Amru -raḍiyallāhu 'anhu- 

bertekad untuk puasa dan ingin terus-menerus 

berpuasa. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menunjukkan kepadanya agar berpuasa tiga hari 

setiap bulan karena puasa tersebut setara dengan 

pahala puasa setahun penuh. Sebab, kebaikan itu 

(berpahala) sepuluh kali lipat. Dengan demikian 

pahalanya menjadi tiga puluh hari. Jika ia berpuasa tiga 

hari setiap bulan, seakan-akan dia puasa setahun 

penuh. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  صيغة سيد االستغفار

Penghulu istigfar (istgfar yang paling 
sempurna) adalah apabila seseorang 

mengucapkan, "Ya Allah, Engkau adalah 
Rabbku. Tidak ada sesembahan yang hak 
kecuali Engkau. Engkau menciptakanku. 

Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia 
pada perjanjianku dengan-Mu selagi aku 
mampu. Aku berlindung kepada-Mu dari 
keburukan perbuatanku. Aku mengakui 

nikmat-Mu atas diriku dan aku mengakui 
dosaku. Maka ampunilah aku, karena 

sesungguhnya tiada yang mengampuni 
dosa selain Engkau. 

 :احلديث .1679
صىل -عن انليب  - عنهريض اهلل-عن شداد بن أوس 

: سيد االستغفار أن يقول العبد: -اهلل عليه وسلم
"امهلل أنت ريب ال هلإ إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا 
ىلع َعْهِدَك َووَْعِدَك ما اْسَتَطْعُت أعوذ بك من رش ما 
بُوُء لك بذنيب فَاْغفْر 

َ
بُوُء لك بنعمتك يلعَّ وأ

َ
صنعُت أ

 إال أنت".يل فإنه ال يغفر اَّلنوب 

** 

1679. Hadis: 

Dari SyaddĀd bin Aus -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Penghulu istigfar (istgfar 

yang paling sempurna) adalah apabila seseorang 

mengucapkan, "Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. 

Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. 

Engkau menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku 

akan setia pada perjanjianku dengan-Mu selagi aku 

mampu. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 

perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu atas diriku dan 

aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena 

sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain 

Engkau". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن ألفاظ هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
ادلاعء كأنها رئيسة ألفاظ االستغفار، ويه أن يقول 
العبد: "امهلل أنت ريب ال هلإ إال أنت خلقتين وأنا 

بدك وأنا ىلع َعْهِدَك َووَْعِدَك ما اْستََطْعُت أعوذ بك ع
بُوُء لك 

َ
بُوُء لك بنعمتك يلعَّ وأ

َ
من رش ما صنعُت أ

بذنيب َفاْغفْر يل فإنه ال يغفر اَّلنوب إال أنت" فيقر 
-العبد هلل باتلوحيد أوال، وأنه ىلع ما اعهد اهلل 

عليه من اإليمان به والطاعة هل، حبسب  -سبحانه
ويستحقه  -تعاىل-عته، ال حبسب ما ينبيغ هلل استطا

عليه، ألن العبد مهما قام به من العبادة ال يقدر أن 
يأيت جبميع ما أمره اهلل به وال القيام بما جيب من 
شكر انلعم، ثم يلتجئ إيله، ويعتصم به، فإنه 
اَلستعاذ به من الرش اَّلي صنعه العبد، ثم يقر العبد 

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukan bahwa teks doa ini bagaikan kepala 

(paling sempurna) dari teks-teks istigfar; yaitu apabila 

seseorang mengucapkan, "Ya Allah, Engkau adalah 

Rabbku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali 

Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah 

hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-

Mu selagi aku mampu. Aku berlindung kepada-Mu dari 

keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu 

kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah 

aku, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni 

dosa selain Engkau." Dengan demikian, pertama-tama 

seorang hamba mengakui ke-Esaan Allah dan 

senantiasa memegang teguh keimanan dan ketaatan 

kepada-Nya yang menjadi perjanjian dengan-Nya 

sesuai kemampuannya, bukan sesuai hak-hak Allah 

atasnya. Sebab, seorang hamba meskipun terus 

beribadah tetap takkan bisa memenuhi apa yang 

diperintahkan Allah kepadanya dan memenuhi 
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 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-شداد بن أوس  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سيد : السيد هو الرئيس •

 .االستغفار : االستغفار: هو طلب مغفرة اَّلنوب بسرتها يف ادلنيا واتلجاوز عنها يف اآلخرة •

 .أبوء لك بنعمتك : باء َيبُوُء أي رَجَع وانقطع، واَلعىن: أعرتف لك طواع بنعمتك يلع   •

 .بإثيم ومعصييتأبوء بذنيب : أي أرجع ىلع نفيس باإلقرار واالعرتاف  •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة االستغفار عموًما، وهذه الصيغة خصوًصا .1

 .أن صيغ االستغفار ختتلف وبعضها أفضل من بعض .2

 .-تعاىل-اإلقرار بربوبية اهلل  .3

 .باأللوهية والعبودية -تعاىل-اإلقرار هلل  .4

 .أن ادلاعء بـ)امهلل( أفضل من ادلاعء بـ)ياهلل( .5

 .عليه -سبحانه-يه، وأنه ىلع عهده اَّلي اعهد اهلل عل -سبحانه-جتديد العبد َلا اعهد اهلل  .6

 .ما استطاع -سبحانه-أن العبد ملزتم بأن يكون ىلع عهد اهلل  .7

 .من رش اَلعايص اليت فعلها العبد -سبحانه-أن اإلنسان يعتصم باهلل  .8

 .اعرتاف العبد هلل بانلعم شكًرا، واعرتافه هل باَّلنب توبًة وندًما .9

 .ىلع داعء اهلل بهذا ادلاعء ألنه سيد االستغفار أنه ينبيغ للعبد أن حيرص .10

 املراجع:املصادر و

 بن عبد صحيح ابلخاري، طبعة مصورة عن النسخة السلطانية، موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. توضيح األحاكم من بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل
بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح 

 .اجلوزي، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط اَلكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل
   (5503) الرقم املوحد:

ليه، ويرجع ىلع نفسه ويعرتف هل طواع بنعمته ع
باإلقرار واالعرتاف بإثمه ومعصيته، ثم يدعو اهلل أن 
يغفر هل بأن يسرته من اَّلنوب ويقيه آثامها بعفوه 

عز -وفضله ورمحته، فإنه ال يغفر اَّلنوب إال هو 
 .-وجل

kewajiban bersyukur atas nikmat-Nya. Selanjutnya, 

belindung kepada-Nya, karena Allah-lah tempat 

berlindung dari keburukan perbuatan seorang hamba. 

Kemudian mengakui segala nikmat Allah kepadanya 

dan mengakui dosa dan kemaksiatannya. Setelah itu, 

berdoa kepada Allah agar mengampuninya dengan 

menutupi dosa-dosanya, dan menjaganya dari (akibat 

buruk) dosa-dosanya dengan ampunan, karunia, dan 

rahmat-Nya. Karena sesungguhnya tiada yang 

mengampuni dosa kecuali Allah -'Azza wa Jalla-. 
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 Letakkan tanganmu di atas bagian  ضع يدك ىلع اَّلي يألم من جسدك
tubuhmu yang sakit 

 :احلديث .1680
ريض اهلل -عن أيب عبد اهلل عثمان بن أيب العاص 

 -صىل اهلل عليه وسلم-: أنه شاك إىل رسول اهلل -عنه
صىل اهلل -وََجعاً، جيده يف جسده، فقال هل رسول اهلل 

ضْع يدك ىلع اَّلي يَألم ِمن َجَسِدك »: -عليه وسلم
وقُل: بسم اهلل ثالثا، وقُل سبَع مرات: أعوُذ بعزة اهلل 

حاذروقُد
ُ
 .«رتِه من رَشِّ ما أجد وأ

** 

1680. Hadis: 

Dari Abu Abdillah bin Utsman bin Abil Ash -raḍiyallāhu 

'anhu-, sesungguhnya beliau mengeluhkan sakit di 

tubuhnya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu 

yang sakit lalu bacalah bismillah sebanyak tiga kali. 

Dan bacalah sebanyak tujuh kali: Auzu bi-'izzatillahi wa 

qudrotihi min syarri maa ajidu wa uhadzir (Aku 

berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah 

dari derita yang aku rasakan dan khawatirkan)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -حديث عثمان بن أيب العاص أن انليب 
سأهل عثمان أنه يشكو من مرض يف  -عليه وسلم

أن يقول  -عليه وسلمصىل اهلل -جسده، فأمره انليب 
هذا ادلاعء: "بسم اهلل ثالثاً، ويضع يده ىلع موضع 
األلم، ثم يقول: أعوذ بعزة اهلل وقدرته من رش ما أجد 
وأحاذر"، يقوهلا سبع مرات، فهذا من أسباب الشفاء 
أيضاً، فينبيغ لإلنسان إذا أحس بألم أن يضع يده ىلع 

وذ بعزة موضع هذا األلم، ويقول: بسم اهلل ثالثاً أع
اهلل وقدرته من رش ما أجد وأحاذر، يقوهلا سبع 
مرات، إذا قاهلا موقناً بذلك مؤمناً به، وأنه سوف 
يستفيد من هذا، فإنه يسكن األلم بإذن اهلل عز 
وجل، وهذا أبلغ من ادلواء احليس اكألقراص 
والرشاب واحلقن؛ ألنك تستعيذ بمن بيده ملكوت 

اَلرض هو اَّلي  السماوات واألرض اَّلي أنزل هذا
جيريك منه. وأمره بوضع ايلد ىلع موضع األلم إنما هو 
أمر ىلع جهة اتلعليم واإلرشاد إىل ما ينفع من وضع 
يد الرايق ىلع اَلريض ومسحه بها، وال ينبيغ للرايق 
العدول عنه للمسح حبديد وملح وال بغريه، فإنه لم 

 .وال أصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-يفعله انليب 

** 

hadis Utsman bin Abil Al-'Ash sesungguhnya dia 

mengeluhkan sakit di tubuhnya kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkannya untuk 

membaca doa ini: "Bismillah" sebanyak tiga kali. Lalu 

meletakkan tangannya di tempat yang sakit, lalu 

membaca: Auzu biizzatillahi wa qudrotihi min syarri 

maa ajidu wa uhadzir (Aku berlindung dengan 

kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang 

aku dapati dan khawatirkan)."Dibaca sebanyak tujuh 

kali. Inipun merupakan sebab kesembuhan. Maka 

apabila seseorang merasakan sakit, selayaknya dia 

meletakkan tangannya di tempat yang sakit lalu 

membaca doa tersebut diiringi dengan keyakinan dan 

keimanan padanya dan bahwa dia akan mendapatkan 

manfaat darinya. Karena hal itu akan meredakan sakit 

dengan izin Allah. Perkara ini lebih ampuh dari obat 

fisik, seperti pil, sirup dan suntik. Karena anda minta 

perlindungan kepada siapa yang ditangannya benda 

langit dan benda bumi. Dan Dia-lah yang menurunkan 

penyakit tersebut maka Dialah yang mengangkatnya 

darimu. Perintah untuk meletakkan tangan di tempat 

yang sakit adalah sebagai bentuk pengajaran dan 

petunjuk kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat 

yaitu dengan cara orang yang meruqyahnya 

meletakkan tangannya di tubuh pasien dan 

megusapnya. Tidak layak seorang peruqyah 

meninggalkan mengusap dan beralih dengan 

menggunakan besi, garam atau lainnya. Karena 

perkara itu tidak dilakukan oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- maupun para sahabatnya. 
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 .صحيح ولفظة: "بعزة"، غري موجودة يف مسلم، وقد رواها مالك راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عثمان بن أيب العاص  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 جيده : حيسه •

 .از مما خيافأحاذر : أحذر، واحلذر، واالحرت •

 :فوائد احلديث
 .استحباب رقية اإلنسان نفسه بما جاء يف احلديث .1

 .من تمكن من منفعة أخيه فعليه نفعه وإرشاده .2

 .ال تنايف اتلولك والصرب -من غري تضجر وال اعرتاض-الشكوى  .3

 .ادلاعء من مجلة تعايط األسباب, وَّللك ينبيغ اتلقيد بألفاظه وأعداده .4

 املراجع:املصادر و

ووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل
اض، الري-ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

ه. فيض القدير 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب1426
ه، مؤسسة القاهرة. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغري-رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف اَلناوي، دار احلديث

 ..ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الرسالة
   (6018) الرقم املوحد:
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 حديث أيب هريرة أخرجه ابلخاري ومسلم حديث جابر أخرجه مسلم يف صحيحه راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض– عبداهلل بن جابر -عنه اهلل ريض–أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 الطعام، وأال يأكل اَلرء وحده.استحباب االجتماع ىلع  .1
 .الربكة تتضاعف مع الكرثة واالجتماع ىلع الطعام .2

 .احلض ىلع اَلاكرم والقناعة بالكفاية .3

 .الرتغيب يف إطعام الطعام ولو اكن قليالً  .4

 املراجع:املصادر و

حمد بن عالن الشافيع، دار بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َل
دمشق، الطبعة -بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-الكتاب العريب

سلم؛ لإلمام ميح ادلين ه. رشح صحيح م1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428األوىل، 
 ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -انلووي، دار الريان للرتاث

ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار  حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية
ه. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري؛ لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن الشهري بابن رجب، حتقيق طارق بن 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتب

طعام االثنني اكيف اثلالثة، وطعام اثلالثة اكيف 
  األربعة

"Makanan untuk berdua cukup untuk tiga 
orang, dan makanan untuk bertiga cukup 

untuk empat orang". 

 :احلديث .1681
-سول اهلل قال: قال ر -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

: "طعام االثنني اكيف اثلالثة، -صىل اهلل عليه وسلم
وطعام اثلالثة اكيف األربعة".  ويف رواية َلسلم عن 

صىل اهلل عليه -عن انليب  -ريض اهلل عنه-جابر 
قال: "طعام الواحد يكيف االثنني، وطعام  -وسلم

االثنني يكيف األربعة، وطعام األربعة يكيف 
 اثلمانية".

** 

1681. Hadis: 

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

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Makanan untuk berdua cukup untuk tiga orang, dan 

makanan untuk bertiga cukup untuk empat orang." 

Muttafaq'alaih. Dalam riwayat Muslim dari Jabir -

raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Makanan untuk 

satu orang cukup untuk berdua, makanan untuk berdua 

cukup untuk empat orang dan makanan untuk 

berempat cukup untuk delapan orang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث احلث ىلع اَلواساة يف الطعام، وأنه وإن اكن 
قلياًل حصلت منه الكفاية اَلقصودة، ووقعت فيه 
بركة تعم احلارضين عليه، وهو حث منه عليه 

الم ىلع اإليثار يعين أنك لو أتيت الصالة والس
بطعامك اَّلي قدرت أنه يكفيك، وجاء رجل آخر 
فال تبخل عليه، وتقول هذا طعايم وحدي؛ بل أعطه 

 .منه حىت يكون اكفياً لالثنني

** 

Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk tolong-

menolong dalam memberi makan. Meskipun makanan 

itu sedikit, namun akan mendapatkan kecukupan 

sebagaimana yang diinginkan dan timbul keberkahan 

yang meliputi orang-orang yang hadir. Ini merupakan 

perintah dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

untuk mendahulukan orang lain. Artinya jika engkau 

membawa makananmu yang diperkirakan cukup 

untukmu, lalu datang orang lain, maka jangan kikir dan 

jangan menghalangi orang lain menikmatinya dengan 

mengatakan, "Ini jatah makananku saja." Tetapi berilah 

ia hingga makanan itu cukup untuk dua orang. 
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-د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف 1422ادلمام، الطبعة اثلانية، -عوض اهلل، دار ابن اجلوزي
 ..ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

   (6057) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن مسعود  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ي الزموا الصدق، والصدق: هو ضد الكذب، وهو اإلخبار باليشء ىلع وفق الواقععليكم بالصدق : أ •

 .الرب : الرب اسم جامع للخري لكه، من فعل احلسنات وترك السيئات، ويطلق ىلع العمل الصالح ادلائم اَلستمر معه إىل اَلوت •

 .يتحرى الصدق : أي يقصده ويعتين به •

 .وينال مثل ما ينالون حىت يكتب : أي حىت حيكم هل بهذا الوصف •

 .يكذب : هو اإلخبار باليشء ىلع خالف ما يف الواقع •

 .الفجور : هو اسم جامع للرش، ويطلق ىلع االنبعاث يف اَلعايص غري مكرتث بممارسة الفسق والفساد •

 .كذابا : هو من يتكرر منه الكذب حىت يعرف به ويصري هل سجية وخلق •

 ، ْدَق َيْهِدي إىَل الِْبِّ ْدِق، فَإِنر الصِّ َعلَْيُكْم بِالصِّ
َنرةِ    َوإِنر الِْبر َيْهِدي إىَل اجلْ

Hendaknya kalian jujur karena kejujuran 
itu menuntun pada kebaikan dan 

sesungguhnya kebaikan itu mengantar ke 
surga 

 :احلديث .1682
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

عليكم »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
، وإن الرب يهدي  بالصدق، فإن الصدق يهدي إىل الرِبِّ
إىل اجلنة، وما يزال الرجل يصدق وَيتََحرَّى الصدق 

يًقا، وإياكم والكذب، حىت يكتب عند اهلل ِصدِّ 
فإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور يهدي 
إىل انلار، وما يزال الرجل يكذب وَيتََحرَّى  الكذب 

ابا  «حىت يكتب عند اهلل َكذَّ

** 

1682. Hadis: 

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

marfū', (Nabi bersabda) "Hendaknya kalian jujur karena 

kejujuran itu menuntun pada kebaikan dan 

sesungguhnya kebaikan itu mengantar ke surga. 

Sungguh seorang yang selalu jujur dan memilih 

kejujuran akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. 

Jauhilah dusta karena dusta itu menjerumuskan pada 

kedurhakaan dan sesungguhnya kedurhakaan itu 

menjerumuskan kepada neraka. Sungguh seseorang 

senantiasa berdusta dan memilih dusta sampai dicatat 

di sisi Allah sebagai pendusta." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 الصدق ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-حث انليب 
ومالزمته وحتريه وبيان ثمرته واعقبته احلميدة يف 
ادلنيا و اآلخرة، فالصدق اصل الرب اَّلي هو الطريق 
إىل اجلنة، والرجل إذا لزم الصدق كتب مع الصديقني 
عند اهلل تعاىل، ويف ذلك إشعار حبسن اخلاتمة وإشارة 

صىل اهلل -إىل أنه يكون مأمون العاقبة. وحذر انليب 
من الكذب و بني مرضته وشؤم اعقبته،  -سلمعليه و

 .فهو أصل الفجور اَّلي هو طريق إىل انلار

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan kita 

untuk jujur dan senantiasa jujur serta memilihnya, dan 

beliau menjelaskan hasil serta akibat yang terpuji di 

dunia dan akhirat. Kejujuran ialah pangkal kebajikan 

yang merupakan jalan menuju surga. Seseorang yang 

senantiasa jujur, maka dicatat bersama orang-orang 

yang jujur/benar di sisi Allah. Ini merupakan motivasi 

agar memiliki akhir yang baik dan isyarat agar menjadi 

orang yang terjaga dari akhir yang buruk. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memperingatkan kita agar 

berhati-hati terhadap dusta, menjelaskan bahayanya 

dan akibatnya yang sial. Dusta adalah pangkal 

kedurhakaan yang merupakan jalan menuju neraka. 
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 :فوائد احلديث
 .لصدق، وأن للنار أعمااًل توصل إيلها منها الكذبأن للجنة أعمااًل توصل إيلها منها ا .1

 .األمر بالصدق ألنه يدل ويوصل إىل الرب اَّلي هو مِجَاع اخلري، والرب هو الطريق اَلستقيم للجنة .2

أن الصدق خلق كريم حيصل باالكتساب واَلجاهدة، فإن الرجل ما يزال يصدق ويتحرى الصدق، حىت يكون الصدق سجية هل وطبًعا،  .3
 .عند اهلل من الصديقني واألبرارفيكتب 

أن الكذب خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارسته، وحتريه قواًل وفعاًل، حىت يصبح ُخلقاً وسجية، ثم يكتب عند اهلل تعاىل كثري  .4
 .الكذب عديم الصدق

عة اهلل، واخلروج عن طاعته هو اهلاوية أن الكذب يوصل إىل الفسق والفجور، فتصري أقواهل وأعماهل لكها ىلع خالف احلقيقة، خارجة عن طا .5
 .اليت تقود صاحبها وتزج به يف انلار

 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
الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة.  إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ اَلرام،

من بلوغ منحة العالم يف رشح بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث 
ان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط اَلكتبة اإلسالمية، اَلرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوز

 .الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ اَلرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِن، ط دار احلديث
   (5504) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عمر  اتلخريج:
 ني.رياض الصاحل مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يهىلع اَلرء اَلسلم : أي جيب عل •

 .السمع والطاعة : القبول واالنقياد لويل األمر •

 .فيما أحب : أي موافقا َلراد اَلأمور •

 .وكره : أي شقَّ عليه وكرهته نفسه •

 .فال سمع وال طاعة : أي فال تسمعوا وال تطيعوا هل يف هذه اَلعصية •

 :فوائد احلديث
 .وجوب االلزتام إلمام اَلسلمني بالسمع والطاعة .1

 .الح الشخصية لوحدة األمة االسالمية وتماسكهاينبيغ اتلنازل عن الرغبات واَلص .2

مر العبد بمعصية فال سمع وال طاعة؛ ألنه ال طاعة َلخلوق يف معصية اخلالق .3
ُ
 .إذا أ

 .-تعاىل-دلَّ هذا احلديث ىلع أهمية اَلحافظة ىلع حرمات اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد  ه.1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة 1417الرياض، الطبعة األوىل، -عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد بن عالن 1407الرابعة عرش, 
ه. تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار 1430العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

ىلع املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، 
مر بمعصية فال سمع  إال أن يُؤمر

ُ
بمعصية، فإذا أ

 وال طاعة
 

Wajib bagi seorang muslim untuk 
mendengarkan dan menaati setiap perkara 

yang ia sukai dan ia benci, kecuali jika ia 
diperintahkan untuk maksiat. Apabila ia 

diperintahkan untuk maksiat, maka tidak 
ada kewajiban untuk mendengarkan dan 

menaati. 

 :احلديث .1683
ىلع اَلرء »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

اَلسلم السمع والطاعة فيما أحب وَكِرَه، إال أن يُؤمر 
ِمَر بمعصية فال سمع وال طاعة

ُ
 «.بمعصية، فإذا أ

** 

1683. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara marfū', 

"Wajib bagi seorang muslim untuk mendengarkan dan 

menaati setiap perkara yang ia sukai dan ia benci, 

Kecuali jika ia diperintahkan untuk maksiat. Apabila ia 

diperintahkan untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban 

untuk mendengarkan dan menaati". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان وجوب السمع والطاعة 
للحاكم فيما يأمر به، سواء اكن أمره مما حنب أو 
نكره، إال أن نُؤمر بمعصية فإنه ال سمع وال طاعة 

 .يف هذه اَلعصية فقط

** 

Hadis ini mengandung penjelasan tentang kewajiban 

mendengar dan menaati penguasa terhadap apa yang 

diperintahkannya, baik perkara yang diperintahkan itu 

disukai atau dibenci, kecuali jika kita diperintahkan 

untuk melakukan kemaksiatan, maka sama sekali tidak 

ada kewajiban mendengar dan menaati kemaksiatan 

tersebut. 
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ه. رشح رياض 1418ني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي.الطبعة األوىل ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحل 1423العاصمة, الطبعة: األوىل، 
 .ه 1426الصاحلني البن عثيمني, دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 

   (6370) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 أبو موىس األشعري ريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يعمل بيده : أي يشتغل بنفسه ما يأخذ عليه أجرا وحيصل منه ثمرة •

 .ذا احلاجة : صاحب احلاجة •

 .اَللهوف : اَلضطر يستغيث ويتحرس من ظلم أو عجز أو غريهما •

 .اَلعروف : ما أمر به اهلل سبحانه •

 .يمسك : يمتنع •

 :فوائد احلديث
 .فيه: تأكد الصدقة ىلع اَلسلم .1

 Setiap muslim itu berkewajiban untuk  ىلع لك مسلم صدقة
bersedekah 

 :احلديث .1684
 مرفواعً: -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

قال: أرأيت إن لم جيد؟ قال: « ىلع لك مسلم صدقة»
قال: أرأيت إن « يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق»

قال: « يُِعنُي ذا احلاجة الَملُْهوَف »لم يستطع؟ قال: 
«. يأمر باَلعروف أو اخلري»أرأيت إن لم يستطع، قال: 

يُمسك عن الرش، فإنها »قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: 
 .«صدقة

** 

1684. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda),“Setiap muslim itu 

berkewajiban untuk bersedekah.” Ia bertanya: 

“Bagaimana jika ia tidak punya apa-apa?” Beliau 

menjawab: “Hendaklah ia bekerja dengan kedua 

tangannya, lalu mengambil manfaat untuk dirinya,dan 

bersedekah” Ia bertanya: “Bagaimana jika ia tidak 

mampu?” Beliau menjawab: “Hendaklah ia membantu 

orang yang memiliki kebutuhan dan tidak mampu.” Ia 

bertanya: “Bagaimana jika ia juga tidak mampu?” 

Beliau menjawab: “Hendaklah ia menyuruh kepada 

yang ma’ruf atau kebajikan.” Ia bertanya: “Bagaimana 

jika ia tidak melakukannya?” Beliau menjawab: 

“Hendaklah ia menahan diri dari kejahatan, karena itu 

adalah sedekah.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اهلل عليه وسلم أن هلل عز وجل علينا  خيرب صىل
صدقة لك يوم، فإذا لم جيد ماال يعمل بيديه يلحصل 
ىلع اَلال فينفع نفسه ويتصدق منه، فإن لم يستطع 
فيعني صاحب حاجة مظلوما اكن أو اعجزا، فإن لم 
يستطع فيأمر بمعروف أو ينكر منكرا، فإن لم يستطع 

 .فيكف نفسه عن الرش

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyampaikan 

bahwa Allah -'Azza wa Jalla- telah mewajibkan kepada 

kita untuk bersedekah setiap hari. Jika (seorang 

muslim) tidak mempunyai harta, maka hendaknya ia 

bekerja dengan kedua tangannya agar mendapatkan 

harta, lalu ia mengambil manfaat untuk dirinya, 

kemudian menyedekahkan (sisa)nya. Jika ia tidak 

mampu, maka ia dapat membantu orang yang butuh; 

baik dalam keadaan terzalimi atau memang tidak 

mampu. Jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia 

mengajak pada kebaikan atau mengingkari 

kemungkaran. Namun jika ia tidak mampu, maka 

hendaklah ia menahan dirinya dari kejahatan. 
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 .فيه: كرثة أبواب اخلري والطااعت .2

 .فيه: فضل إاعنة اَلحتاج واَلضطر .3

 .فيه: فضل األمر باَلعروف واخلري .4

 .فيه: أن اإلمساك عن الرش صدقة .5

 املراجع:املصادر و

مد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، حم اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
رشح  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

 -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1426الوطن، الرياض، رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار 
نزهة اَلتقني رشح رياض  -ه 1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -ه 1430الطبعة األوىل

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالةالصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، 
فيض القدير رشح اجلامع الصغري/زين ادلين عبد الرؤوف اَلناوي -ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة

 .1356 األوىل،: الطبعة-مرص –اَلكتبة اتلجارية الكربى -القاهري 
   (5815) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .عليك : أي الزم •

 .السمع والطاعة : القبول واالنقياد لقول ويل األمر وأمره •

 .عرسك ويرسك : فقرك وغناك •

 .منشطك : األمر اَّلي تنشط هل وتُْؤثر فعله •

 .مكرهك : ما يشق عليك فعله وال حتبه •

 .قك مما عندهموأثرة عليك : أي وإن اختص األمراء واستأثروا بادلنيا، ولم يوصلوك إىل ح •

 :فوائد احلديث
 .من أهداف ادلعوة تقديم اَلصلحة العامة ىلع اَلصلحة اخلاصة .1

 .وجوب طاعة احلاكم ىلع لك األحوال ما لم يأمر بمعصية .2

 .أنَّ وقوع الظلم من جهة احلاكم ال جيزي اخلروج عليه .3

 املراجع:املصادر و

رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة  صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة اَلتقني
ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. تطريز رياض الصاحلني 1407الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

 ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،  1423طبعة: األوىل، لفيصل بن عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , ال
ه. كنوز رياض الصاحلني  1426لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 

 . ه1430بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
   (6368) الرقم املوحد:

عليك السمع والطاعة يف عرسك ويرسك، 
  ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك

Hendaklah engkau mendengarkan dan 
menaati (pemimpin), baik dalam keadaan 
sulit atau mudah, baik dalam keadaan rida 

ataupun kesal, dan saat ia lebih 
mengutamakan haknya daripada hakmu. 

 :احلديث .1685
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

عليك السمع والطاعة يف »: -صىل اهلل عليه وسلم
 «.ُعرْسَِك ويرُسك، وَمنَْشِطَك وَمْكَرِهَك، وأثََرة ٍعليك

** 

1685. Hadis: 

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

"Hendaklah engkau mendengarkan dan menaati 

(pemimpin), baik dalam keadaan sulit atau mudah, baik 

dalam keadaan ridha ataupun kesal, dan saat ia lebih 

mengutamakan haknya daripada hakmu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لم السمع والطاعة يف هذا احلديث أنه جيب ىلع اَلس
للحاكم ىلع لك حال، ما لم يُؤمر بمعصية أو يُكلف 
بما ال يطيق، ولو اكن يف ذلك مشقة عليه أحياناً، أو 
ضياع بلعض حقوقه، تقديما للمصلحة العامة ىلع 

 .اَلصلحة اخلاصة

** 

Di dalam hadis ini ada kewajiban atas seorang muslim 

untuk mendengar dan menaati penguasa/pemerintah 

dalam kondisi apapun selama tidak diperintahkan 

bermaksiat atau dibebani sesuatu yang tidak mampu 

dipikul, meskipun terkadang mengandung kesulitan 

atau menghilangkan sebagian hak-haknya demi 

mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan 

khusus (pribadi). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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 اه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.رو راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .عليك : إلزم •

 .رشف : ماكن اعل •

 .وىل : أدبر وذهب •

 .اطو هل : قربه هل، وسهل هل •

 :فوائد احلديث
 .من أهل العلم والفضل واتلقوى عند إنشاء السفراستحباب طلب انلصح  .1

 .وصية اَلسافر بتقوى اهلل، وتعليمه آداب السفر .2

 .ادلاعء للمسافر بما يفيده يف سفره، ويبعد عنه اَلشقة .3

 املراجع:املصادر و

كتبة ومطبعة رشكة م-حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي -
 فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن: ماجه ابن سنن- م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 

اعدل مرشد، وآخرون  -ؤوط األرن شعيب: اَلحقق حنبل بن أمحد اإلمام مسند-. احلليب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب إحياء دار -ابلايق عبد
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم  -م.  2001 - ـه 1421إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

  عليك بتقوى اهلل واتلكبري ىلع لك َشف
Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, 
dan bertakbir pada setiap tanjakan/tempat 

yang tinggi. 

 :احلديث .1686
: أن  رجاًل قال: يا -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

وِْصين، قال: 
َ
سافَر فأ

ُ
ريد أن أ

ُ
عليك »رسول اهلل، إِن أ

ا وىلَّ الرجُل، « ىلع لكِّ رَشٍَف  بتقوى اهلل، واتلَّكبري فلم 
ْن عليه السفر»قال:   «.امهلل اْطِو هل ابُلعَد، وَهوِّ

** 

1686. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya 

seorang pria berkata: “Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya aku ingin melakukan perjalanan, maka 

berilah aku wasiat.” Beliau pun bersabda: “Hendaklah 

engkau bertakwa kepada Allah, dan bertakbir pada 

setiap tempat yang tinggi.” Maka ketika pria itu pergi, 

beliau berdoa: “Ya Allah, persingkatlah untuknya jarak 

yang jauh, dan ringankanlah perjalanannya”. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

أراد رجل أن يسافر فقال: يا رسول اهلل أوصين، 
فأوصاه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يلزتم تقوى اهلل 
عز وجل، وأن يكرب اهلل عز وجل يف لك علو  
ومرتفع، فلما أدبر الرجل داع هل انليب صىل اهلل عليه 

هل من النشاط، وحسن ادلواب ما  وسلًم بأن يتيرس
يصل به مسرتحيًا، وأن يَُسهل عليه السفر بدفع 

 .مؤذياته عنه

** 

Seorang pria hendak melakukan perjalanan, maka ia 

berkata: “Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat.” Maka 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun memberinya 

wasiat agar berkomitmen dengan takwa kepada Allah 

'Azza wa Jalla, serta bertakbir dengan nama Allah 

'Azza wa Jalla pada setiap ketinggian dan dataran yang 

tinggi. Maka ketika orang itu pergi, Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mendoakannya agar diberikan 

kemudahan, baik berupa semangat maupun 

kendaraan yang baik yang dapat mengantarnya 

dengan tenang, serta agar perjalanannya dimudahkan 

dan dapat perlindungan dari segala pengganggu. 
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بريوت، الطبعة -وغريه، مؤسسة الرسالة نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن -ه. 1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 األوىل،: الطبعة بلنان –دار الفكر، بريوت -مرقاة اَلفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين اَلال اهلروي القاري  -ه. 1407الرابعة عرش، 

اعتىن بها: خليل مأمون -راهيم ابلكري الصدييق الشافيع إب بن عالن بن حممد بن يلع حممد/الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل-. م2002 - ـه1422
 وأثرها واَلوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة -. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان –دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت  -شيحا
كنوز رياض  -.  1992 ـه/  1412ة العربية السعودية/الطبعة: األوىل، اَلملك - الرياض اَلعارف، دار- ادلين،األبلاِن نارص حممد/األمة يف السيئ

 .ه1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«الصاحلني
   (6102) الرقم املوحد:
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 رواه أبو داود راوي احلديث:

 أنس ريض اهلل عنه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .لزمواعليكم : بمعىن: ا •

 ادلجلة : السري يف الليل •

، تشبيه لقطع اَلسافات الطويلة يف وقت أقل؛ ألن ادلوابَّ تكون أنشط لربودة الليل •  تطوى : أي: خُتْترََصُ

 :فوائد احلديث
 احلث ىلع السري يلال يف السفر؛ ألنه أنشط للمسافر ودابته .1

 إرشاد اَلسلمني إىل ما فيه نفع ومصلحة هلم .2

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد اَل -
نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 -سنن أيب داود، أليب داود السجستاِن، حتقيق حممد حميي ادلين، اَلكتبة العرصية.  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -رسالةاخِلن وغريه، مؤسسة ال
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،  -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني

 .ه1426وطن، الرياض، مدار ال
   (5966) الرقم املوحد:

َة، فإن األرض ُتْطَوى بالليل جلْ   عليكم بادلُّ
"Hendaknya kalian menggunakan malam 

hari (untuk safar). Sesungguhnya bumi 
dilipat pada malam hari." 

 :احلديث .1687
جْلَة، »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس  عليكم بادلُّ

 «.فإن األرض ُتْطَوى بالليل

** 

1687. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Hendaknya kalian menggunakan malam hari (untuk 

safar). Sesungguhnya bumi dilipat pada malam hari." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ته إىل أن يسريوا  مَّ
ُ
يرشد انليب صىل اهلل عليه وسلم أ

يف الليل، وأخرب أن األرض ُتْطَوى للمسافر إذا سافر 
يف الليل؛ فيقطع يف الليل ما ال يقطعه يف انلهار؛ ألن 

لت ادلابة بالليل أقوى ىلع اَليش، إذا اكنت قد نا
قوتها واسرتاحت يف انلهار تضاعف مشيها، وكذلك 
اإلنسان يكون يف الليل أقدر ىلع اَليش لعدم احلر، 
وكذلك بالنسبة للسيارات ختف احلرارة عليها 

 .بالليل

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberikan petunjuk kepada umatnya agar bepergian 

di malam hari. Beliau memberitahu bahwa bumi 

diciutkan (dilipat) bagi musafir apabila ia bepergian di 

malam hari. Dengan demikian, seorang musafir dapat 

menempuh perjalanan yang tidak ditempuh pada siang 

hari. Sebab binatang tunggangan lebih kuat berjalan di 

malam hari, terlbih bila telah beristirahat di siang hari 

hingga pulih tenaganya tentu akan berlipat cepat 

perjalanannya. Begitu pula orang di malam hari lebih 

mampu berjalan karena tidak panas. Begitu pula mobil, 

panasnya jauh lebih ringan di malam hari. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .صيل انلافلةال نسبح : ال ن •

 .حنل الرحال : نضعها عن ظهر ادلواب •

 .من أمتعة ومركب وغريه -السفر-الرِّحال : ما يُعد للرحيل  •

 :فوائد احلديث
 .استحباب إراحة ابلهائم باحلط عنها قبل االشتغال بعبادة أو غريها َلا حلقها من اتلعب .1

 .استحباب اتلنفل اَلطلق يف السفر .2

 .عموًما، ومنها الوصية باإلحسان إىل ادلواب -صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع تنفيذ وصايا رسول اهلل  .3

 .يرشع للمصيل أال يدخل الصالة, وباهل مشغول بغريها, حىت يصيف ذهنه من الشواغل .4

 .ىلع الرفق باحليوان -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .5

 املراجع:املصادر و

تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد  -ه . 1407َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش,  نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل,  - ـه 1423العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 

سنن أيب داود. اَلحقق: حممد حميي ادلين  -ه.  1426ح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : رش -دار ابن اجلوزي. 

قال: كنا إذا نََزنْلا  -ريض اهلل عنه-عن أنس 
  َمْْناًِل، ال نَُسبَِّح حىت حَنُلر الرِّحال.

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 
“Dahulu apabila kami telah sampai di suatu 

persinggahan, kami tidak segera 
mengerjakan salat sunah sehingga kami 
menurunkan (terlebih dahulu) barang 

bawaan dari hewan tunggangan.” 

 :احلديث .1688
قال: كنا إذا نََزنْلا  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

اًل، ال نَُسبَِّح حىت حَنُلَّ الرِّحال  .َمزْنِ

** 

1688. Hadis: 

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

“Dahulu apabila kami telah sampai di suatu 

persinggahan, kami tidak segera mengerjakan salat 

sunah sehingga kami menurunkan (terlebih dahulu) 

barang bawaan dari hewan tunggangan.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -أن الصحابة  - عنه ريض اهلل -خيرب أنس 
اكنوا إذا سافروا, ثم وقفوا يف ماكن للراحة  -عنهم

وحنوها أو وصلوا لوجهتهم, لم يبادروا لصالة انلافلة 
حىت يرحيوا ادلواب اليت  -مع حرصهم ىلع الصالة-

حتمل أمتعة اَلسافرين، وذلك برسعة إنزال األمتعة 
 .عنها, ختفيًفا عنها ورمحًة بها

** 

Anas -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa para 

sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- apabila mereka 

bepergian lalu berhenti di satu tempat untuk istirahat 

atau sampai ke arah (yang mereka tuju), mereka tidak 

langsung melaksanakan salat sunah -padahal mereka 

sangat menjaga salat- hingga mereka 

mengistirahatkan terlebih dahulu hewan tunggangan 

yang membawa barang-barang para musafir dengan 

cara bersegera menurunkan barang-barang dari 

hewan itu untuk meringankan bebannya dan sebagai 

rasa belas kasihan padanya. 
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 ه1428بريوت. الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن كثري  -بريوت.  -عبد احلميد. انلارش: اَلكتبة العرصية، صيدا 
ديلل الفاحلني  -م  2002 - ـه 1423صحيح أيب داود، للشيخ األبلاِن. انلارش : مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ، الكويت. الطبعة : األوىل ،  -م 2007 -

النرش واتلوزيع، لطرق رياض الصاحلني, حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة للطباعة و
 .ه1430األوىل الطبعة -إشبيليا كنوز دار العمار، نارص بن حلمد ،«الصاحلني رياض كنوز -. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان –بريوت 

   (8844) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جابر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يب يُسىم الَعوَسج •  .اثلََّغاَمة : َنبْت أبيض يُشبه الشَّ

 :فوائد احلديث
يب ىلع حاهل، واستحباب تغيري لونه .1  .كراهة ترك الشَّ

َواد وا هذا واْجَتنِبوا السر ُ  Ubahlah ini oleh kalian dan jauhilah"  َغريِّ
warna hitam"! 

 :احلديث .1689
يِتَ بأيب ُقَحافَة وادل  -ريض اهلل عنه-ر عن جاب

ُ
قال: أ

، يوم فتح مكة -ريض اهلل عنهما-أيب بكر الصديق 
صىل -ورأسه وحليته اَكثلََّغاَمِة بياضا. فقال رسول اهلل 

واد»: -اهلل عليه وسلم ُوا هذا واْجتَنِبوا السَّ  «.َغريِّ

** 

1689. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Abu 

Quhafah, ayah Abu Bakar Ash-Shiddiq -raḍiyallāhu 

'anhu-ma dibawa menghadap Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- pada hari penaklukan Makkah 

dengan kepala dan janggutnya yang putih seperti 

bunga Tsaghamah. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Ubahlah ini oleh kalian dan jauhilah 

warna hitam"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وادل أيب بكر -معىن احلديث: أنه أيت بأيب قحافة 
يوم فتح  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل انليب  -الصديق

مكة ورأسه وحليته اَكثلََّغاَمِة ، وهو نوع من انلبات 
ىلع تلك  -صىل اهلل عليه وسلم-بيض، فلما رآه أ

َواد" فأمر بتغيري  ُوا هذا واْجتَنِبوا السَّ احلال، قال: "َغريِّ
واد يعين أنه يُعيد  واد؛ ألن السَّ يب وأن جُيَنَّب السَّ الشَّ

عز -اإلنسان شابًّا، فاكن ذلك مضادة لفطرة اهلل 
 وسنته يف خلقه، وأما بقية األصباغ اكحلُمرة -وجل

والُصفرة أو باحلناء والَكتَم خملوطني فال بأس، إذا 
واد واحلُمرة، فهذا  واد، بل بني السَّ خرج اللون عن السَّ
واد اخلالص،  ال بأس به، واَلنيه عن صبغه به هو السَّ

خضب  -ريض اهلل عنه-ويف مسلم من حديث أنس 
 .باحلناء والَكتَم -ريض اهلل عنهما-أبو بكر وعمر 

** 

Makna Hadis: Abu Quhafah, ayah Abu Bakar Ash-

Shiddiq -raḍiyallāhu 'anhu-ma dibawa menghadap 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada hari 

penaklukan Makkah dengan kepala dan janggutnya 

yang putih seperti bunga Tsaghamah. Ats-Tsaghamah 

adalah sejenis tumbuhan berwarna putih. Ketika 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihatnya 

dalam kondisi seperti itu, beliau bersabda, "Ubahlah ini 

oleh kalian dan jauhilah warna hitam!" Beliau 

memerintahkan untuk merubah warna uban dan 

menghindari warna hitam. Sebab, warna hitam artinya 

mengembalikan seseorang menjadi seperti muda. 

Tentunya hal ini bertentangan dengan fitrah 

(penciptaan) Allah 'Azza wa Jalla dan sunnah-Nya 

pada makhluk-Nya. Adapun jenis pewarna lainnya, 

seperti merah, kuning atau pemerah kuku (inai) dan 

tumbuhan katm yang dicampurkan, maka ini tidak ada 

masalah, jika warna yang dihasilkan bukan hitam, tapi 

antara hitam dan merah. Ini tidak ada masalah. Warna 

yang dilarang untuk semir rambut adalah warna hitam 

murni. Dalam Shahih Muslim dari Hadis Anas -

raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Abu Bakar dan Umar -

raḍiyallāhu 'anhu-ma menyemir rambutnya dengan 

hinna (inai) dan tumbuhan katm." 
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واد اخلالص .2 يب بالسَّ  .؛ َلا يف ذلك من اخِلداعحيرم تغيري الشَّ

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
لم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد  ـهصحيح مسلم، تأيلف: مس 1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

 الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 ـهفتاوى اللجنة ادلائمة  1426انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  العثيمني، صالح بن حممد: تأيلف الصاحلني، رياض رشح   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ،

 .للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش
   (8909) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َقاء، وأْغلُِقوا األبَْواب،  ْوكُِئوا السِّ
َ
وا اإلناء، وأ غطُّ

اج؛ فإن الشيطان الَ حَيُلُّ ِسَقاء، وال  وأْطِفُئوا الرسِّ
 يفتح بابا، وال يَْكِشف إناء

 

Tutuplah bejana, ikatlah kantung air, 
kuncilah pintu-pintu dan padamkanlah 
lampu. Sesungguhnya setan tidak bisa 

membuka ikatan kantung air, tidak bisa 
membuka pintu dan tidak dapat membuka 

tutup bejana. 

 :احلديث .1690
وا اإِلناء، »فواًع: مر -ريض اهلل عنه-عن جابر  َغطُّ

اَج؛  َ ْطِفئُوا الرسِّ
َ
ْغِلُقوا األبواَب، وأ

َ
َقاَء، وأ ْوِكئُوا السِّ

َ
وأ

فإن الشيطان ال حَيُُل  ِسَقاًء، وال َيْفَتُح بَابًا، وال 
يَْكِشُف إِناًء، فإن لم جيد أحدكم إال أن َيْعُرَض 

ن ىلع إِنَائِِه ُعوًدا، ويذكر اسم اهلل، فَلْيَْفَعْل؛ فإ
ُم ىلع أهل ابليت بَيْتَُهم  «.الُفَويِْسَقَة ترُْضِ

** 

1690. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Tutuplah 

bejana, ikatlah kantung air, tutuplah pintu-pintu dan 

padamkanlah lampu, karena sesungguhnya setan tidak 

bisa membuka ikatan kantong air, tidak bisa membuka 

pintu dan tidak dapat membuka tutup bejana. Jika 

salah seorang dari kalian tidak menemukan sesuatu 

untuk menutup bejananya kecuali sebilah kayu dan 

menyebut nama Allah, maka lakukanlah hal itu. Sebab, 

seekor tikus dapat membahayakan pemilik rumah 

dengan membakar rumahnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بتغطية اإلناء؛  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انليب 
صونًا هل من احلرشات، وسائر اَلؤذيات وَلا قد يزنل 
فيه من الوباء، وأن تغلق األسقية، وأن تغلق األبواب 

ة وادلنيوية، وحراسة َلا يف ذلك من اَلصالح ادليني
األنفس واألموال، من أهل العبث والفساد. وأرشد 
إىل أن تطفأ الرسج َلا يف ذلك من حفظ ابليت وأهله 
َلا قد خيىش عليهم من رضر االحرتاق.  واحلديث 
حممول ىلع وقت انلوم يلال، وأخرب أن الشيطان ال 
يفتح ِسقاء مغلقا، وال بابا وال يَكشف عن األواِن 

قة.  فإذا لم يمكن تغطية اإلناء بما يستوعبه اَلغل
حبيث ال يظهر ما بداخله أو بعضه فال يدعه 

-مشكوفا، بل جيعل عليه عودا عرًضا، ويسيم اهلل 
عند تغطية اإلناء، وإيكاء األسقية، وإغالق  -تعاىل

اج وغريه من اَلواد اَلشتعلة  األبواب، وذكر أن الرسِّ
بل انلوم؛ فإن الغالب إذا تركت ىلع حاهلا ولم تطفأ ق

ىلع الفويسقة الَعبَث به؛ وقد يكون ذلك سببا 
 .إلحراق أهل ابليت وقت نومهم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruh kita untuk 

menutup bejana demi menjaganya dari serangga dan 

semua binatang pengganggu bahkan kadang ada 

wabah memasukinya. Juga hendaknya mengikat 

kantong air dan menutup pintu-pintu, karena hal 

tersebut mengandung kebaikan-kebaikan agama dan 

duniawi, dan menjaga jiwa dan harta benda dari pelaku 

sia-sia dan kerusakan. Beliau memberi nasihat untuk 

memadamkan lampu-lampu karena hal itu dapat 

menjaga rumah dan penghuninya dari bahaya yang 

ditakutkan menimpa mereka berupa kebakaran. Hadis 

ini ditafsirkan pada waktu tidur di malam hari. Beliau 

juga memberitahukan bahwa setan tidak akan bisa 

membuka kantong air yang terikat, pintu yang tertutup, 

dan tidak akan bisa membuka bejana-bejana yang 

ditutup. Jika tidak bisa menutup wadah dengan sesuatu 

yang menutupinya secara sempurna sehingga tidak 

terlihat semua bagian dalamnya atau sebagiannya, 

maka jangan biarkan bejana itu terbuka, tetapi 

hendaklah ia meletakkan kayu di atasnya dan 

mengucapkan Bismillāh ketika menutup bejana, 

mengikat kantong-kantong air, dan menutup pintu-

pintu. Beliau menuturkan bahwa lampu dan 

sebagainya merupakan bahan-bahan yang mudah 

menyala jika dibiarkan dalam kondisi menyala dan 

tidak dipadamkan sebelum tidur. Biasanya tikus 

mempermainkannya dan hal itu terkadang 

menyebabkan terbakarnya penghuni rumah saat tidur. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جابر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َقاء؛ ئلال يدخلها يشء. والسقاء: َظرف من اجِلدل يُوضع فيه اَلاء • َقاء : اربِطوا السِّ ْوِكئُوا السِّ

َ
 .أ

اج : الِمصباح •  .الرسِّ

 .َيْعرِض ىلع إنَائِه ُعوَْدا : أي: َيُمدُّ عليه َخَشبَة عرضا •

 .الُفَويِْسَقة : الفأرة •

ُم : حُتِْرق •  .ترُْضِ

 :فوائد احلديث
 .تغطية أوعية الطعام، وسد أفواه أوعية اَلاء، وتغطيتها أيضاً؛ وذلك صونا هلا من احلرشات واألوساخ، ولك ما يؤذي ويستقذر .1

 .اإلناء، إذا لم يمكن تغطيته لكهجيزئ تغطية بعض  .2

اق واللصوص والشياطني، ولك خطر يتوقع .3  .إغالق أبواب ابليوت والغرف؛ احتياطا من الُفسَّ

 .الشيطان يعبث بشؤون انلاس حني غفلتهم، ويغري هوام األرض باإليذاء؛ َّلا جيب األخذ باحليطة واحلذر من لك رشٍّ متوقع .4

 .ن من الَعبَثيمنع الشيطا -تعاىل-أن ذكر اهلل  .5

 .استحباب التسمية عند وضع األشياء واستعماهلا .6

 .ألمته -صىل اهلل عليه وسلم-نُصح انليب  .7

 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من 1407نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني، أبو زكريا حميي ادلين 1430 العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل ابلاحثني برئاسة محد بن نارص

ه.   اتلنوير رشح اجلامع الصغري، حممد بن إسماعيل الصنعاِن، 1428انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز اَلبارك، حتقيق: عبد 1432سحاق حممد إبراهيم، مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل حتقيق: حممد إ

 م.    فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن يلع2002ه، 1423العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 
 .ه1379بن حجر العسقالِن، رقمه وبوب أحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اَلعرفة، بريوت، الطبعة: 

   (8925) الرقم املوحد:
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُرقَات : الطرقات مجع طريق •  .الُط 

 .نلا عن ذلكَما نَلَا بُدٌّ : ال حميد  •

 .أبَيْتُْم : امتنعتم •

ُه قَالُوا: َوَما  ِريَق َحقر ْعُطوا الطر
َ
بَيُْتْم فَأ

َ
ا إَذا أ مر

َ
فَأ

َذى، َوَردُّ 
َ
ُه؟ قَاَل: َغضُّ ابْلََِصِ، َوَكفُّ اأْل َحقُّ

 
َ
اَلِم، َواأْل  ْمُر بِالَْمْعُروِف، وَانلرْْهُ َعْن الُْمْنَكرِ السر

 

Hindarilah duduk-duduk di jalan! Mereka 
berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak 

bisa tidak untuk mengadakan majelis guna 
berbincang-bincang." Beliau bersabda, 

"Jika kalian enggan (meninggalkannya), 
maka berikan hak-hak jalan!" Mereka 
bertanya, "Apa hak jalan itu?" Beliau 

bersabda, "Menjaga mata, tidak 
menganggu, membalas salam, amar 

makruf dan nahi mungkar". 

 :احلديث .1691
مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

ُرَقاِت قالوا: يا رسول اهلل، ما  إياكم واجللوَس ىلع الطُّ
بَيْتُْم نل

َ
ا بُدٌّ من جمالسنا، نتحدث فيها، قال: فأما إذا أ

ُه؟ قال: َغضُّ  ُه قالوا: وما َحقُّ فأعطوا الطريق َحقَّ
ابلرص، وَكفُّ األذى، ورد السالم، واألمر باَلعروف، 

 وانليه عن اَلنكر.

** 

1691. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Hindarilah duduk-duduk di jalan! Mereka 

berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak bisa tidak untuk 

mengadakan majelis guna berbincang-bincang." Beliau 

bersabda, "Jika kalian enggan (meninggalkannya), 

maka berikan hak-hak jalan!" Mereka bertanya, "Apa 

hak jalan itu?" Beliau bersabda, "Menjaga mata, tidak 

menganggu, membalas salam, amar makruf dan nahi 

mungkar". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أصحابه من  -صىل اهلل عليه وسلم-حذر انليب 
اجللوس يف الطرقات، فقالوا: ما نلا ِغىًن عنه، فقال: 

وال بد أن جتلسوا فيجب عليكم أن إذا امتنعتم 
تعطوا الطريق حقه، فسألوه عن حق الطريق، 
فأخربهم به: أن يغضوا ابلرص عن النساء الاليت 
يمررن أمامهم، وأن يمتنعوا عن أذية اَلارة سواء 
بالقول أو بالفعل، وأن يردوا السالم ىلع من ألقاه 

م عليهم، وأن يأمروا باَلعروف وإذا رأوا منكرا أمامه
 .وجب عليهم إنكاره

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang para 

sahabat duduk-duduk di jalan. Lantas mereka berkata, 

"Kami tidak bisa menghindarinya". Beliau bersabda, 

"Jika kalian enggan (meninggalkannya) dan kalian 

harus duduk-duduk di jalan, maka kalian wajib 

memberikan hak-hak jalan!" Mereka pun bertanya 

tentang hak-hak jalan tersebut. Maka beliau 

memberitahukan kepada mereka bahwa mereka wajib 

menjaga penglihatan dari wanita yang lewat di depan 

mereka, tidak boleh mengganggu orang yang lewat, 

baik dengan perkataan ataupun tindakan, wajib 

menjawab salam jika ada yang mengucapkan salam 

kepada mereka, harus memerintahkan yang makruf 

dan jika melihat kemungkaran, maka wajib 

mengingkarinya. 
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 .َغضُّ ابْلَرَصِ : خفض ابلرص عن انلظر إىل ما ال حيل انلظر هل •

ة بالقول أو بالفعل • َذى : االمتناع عن أذية اَلار 
َ
 .َوَكفُّ اأْل

 .إياكم : أي: احذروا •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن اجللوس يف الطرقات إال برشطه اَلذكور .1

 .أن من حق الطريق غض ابلرص .2

 .أن من حق الطريق كف األذى .3

 .أن من حق الطريق رد السالم .4

 .أن من حق الطريق األمر باَلعروف وانليه عن اَلنكر .5

 .نستفيد من احلديث قاعدة فقهية مهمة )أن دفع اَلفاسد مقدم ىلع جلب اَلصالح( .6

 .يم لم يراجعوهأن انليه عن اجللوس يف الطريق ليس للتحريم، وإنما للتزنيه؛ ألنهم لو فهموا أنه للتحر .7

 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
مية، الطبعة اخلامسة. إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ اَلرام، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسال

من بلوغ منحة العالم يف رشح بلوغ اَلرام، للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث 
 .لة، الطبعة األوىلاَلرام، للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان، طبعة الرسا

   (5501) الرقم املوحد:
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 ن ماجه وأمحد.رواه أبو داود واب راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 جواز تقبيل كف العالم الرباِن والوادلين. .1

 املراجع:املصادر و

الرتمذي، لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق حممد فؤاد بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. سنن 
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار 1388مرص، الطبعة اثلانية، -عبدابلايق، مكتبة احلليب

 ماجه، ابن سنن. بريوت –حميي ادلين عبد احلميد، نرش: اَلكتبة العرصية، صيدا  ه. سنن أيب داود، حتقيق: حممد1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري
 العثيمني، صالح بن حممد للشيخ الصاحلني، رياض رشح. العربية الكتب إحياء دار عبدابلايق، فؤاد حممد حققه القزويين، يزيد بن حممد للحافظ

ه. مسند اإلمام أمحد بن 1423الكويت، الطبعة األوىل، -مد نارص ادلين األبلاِن، غراسحم تأيلف داود، أيب سنن ضعيف. ه1426 الرياض،-الوطن مدار
 .م2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

   (6104) الرقم املوحد:

فقبلنا  -صىل اهلل عليه وسلم-فدنونا من انليب 
  يده

Maka kami mendekat kepada Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu kami cium 

tangannya. 

 :احلديث .1692
ة، قَاَل فيها:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  ِقصَّ

 َفَقبَّلنَا يََده. -صىل اهلل عليه وسلم-فََدنَونا من انليبِّ 

** 

1692. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- (ia 

menceritakan) suatu kisah, dalam kisahnya ini ia 

berkata, "Maka kami mendekat kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lalu kami cium tangannya". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

قال: أتينا انليب  -ريض اهلل عنهما-حديث ابن عمر 
-فقبلنا يده، وأقرهم انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-

 .ىلع ذلك -صىل اهلل عليه وسلم

** 

Dalam hadis ini, Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- 

berkata, "Kami mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, lalu kami cium tangannya." Sedangkan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyetujui perbuatan 

mereka tersebut. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمرو بن العاص  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فصل : فاصل وفارق •

 .أهل الكتاب : ايلهود وانلصارى •

حورأكلة السحر : الس •  .حور، وأكلة بفتح اهلمزة، عبارة عن اَلرة الواحدة من األكل كغدوة، واَلراد هنا الطعام اَّلي يؤلك وقت السُّ

 :فوائد احلديث
 .السحور من خصائص األمة اإلسالمية، واهلل تفضل به وبغريه من الرخص رأفة ورمحة بها .1

 .زياً هلذه األمة اإلسالميةخمالفة أهل الكتاب مقصد من مقاصد الرشع، وهدف من أهداف ابلعثة انلبوية تمي .2

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -
نزهة اَلتقني رشح  -اث العريب, بريوت. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرت -م 2007 -ه 1428بريوت. الطبعة األوىل  -كثري 

كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة:  -ه . 1407رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
اَلنهاج رشح صحيح مسلم بن  -ه(. 1415، ادلمام، )، دار ابن اجلوزي1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط -م. 2009ه 1430األوىل، 

 .1392بريوت. الطبعة اثلانية ،  -احلجاج للنووي، دار إحياء الرتاث العريب 
   (6105) الرقم املوحد:

فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
 Perbedaan antara puasa kita dengan puasa  السحر

Ahli Kitab adalah makan sahur 

 :احلديث .1693
أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عمرو بن العاص 

َفْصُل َما بنَْيَ ِصيَاِمنَا »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
َحرِ   .«وِصيَاِم أْهِل الِكتَاِب، أْكلَُة السَّ

** 

1693. Hadis: 

Dari 'Amru bin Al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Perbedaan antara puasa kita dengan puasa Ahli Kitab 

adalah makan sahur." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خيرب انليب عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث عن 
ا وصيام ايلهود وانلصارى، الفارق اَلمزي بني صيامن

وهو الطعام اَّلي يأكله اَلسلمون وقت  السحور، 
ألنَّ أهل الكتاب ال يتسحرون، واَلسلمون يستحب 
هلم السحور؛ خمالفة ألهل الكتاب وحتقيقاً للسنة 
وفيه بركة وخري كما ثبت يف السنة، وأهل الكتاب 
يصومون من نصف الليل، فيأكلون قبل منتصف 

كلون يف السحر، واتلميزي بني اَلسلمني الليل وال يأ
 .والكفار أمر مطلوب يف الرشع

** 

Dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa perbedaan antara puasa kita 

dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani ada pada 

makanan yang disantap oleh kaum muslimin di waktu 

sahur, karena Ahli Kitab tidak makan sahur, sedangkan 

kaum muslimin disunahkan makan sahur untuk 

membedakan mereka dari Ahli Kitab dan 

merealisasikan Sunah, serta di dalamnya mengandung 

keberkahan dan kebaikan sebagaimana ditetapkan 

dalam Sunah. Ahli Kitab berpuasa sejak pertengahan 

malam. Mereka makan sebelum tengah malam dan 

tidak makan di waktu sahur. Perbedaan antara kaum 

muslimin dan kaum kafir merupakan hal yang dituntut 

dalam syariat. 
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  فضل العالم ىلع العابد كفضيل ىلع أدناكم
Keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah, 

seperti keutamaanku atas orang yang 
paling rendah di antara kalian 

 :احلديث .1694
صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة ابلاهيل 

فضل العالم ىلع العابد »قال:  -اهلل عليه وسلم
صىل اهلل  -ثم قال رسول اهلل « كفضيل ىلع أدناكم

إن اهلل ومالئكته وأهل السماوات »عليه وسلم: 
واألرض حىت انلملة يف جحرها وحىت احلوت 

 «ليم انلاس اخلرييلصلون ىلع مع

** 

1694. Hadis: 

Dari Abu Umāmah al-Bāhili -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah, seperti 

keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara 

kalian." Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para 

malaikat-Nya, serta penghuni langit dan bumi, sampai 

semut di lubangnya dan ikan (di lautan), benar-benar 

berselawat bagi para pengajar kebaikan kepada 

manusia." 

 حسن لغريه  :درجة احلديث
** 

Hadis hasan li gairihi Derajat hadis: 

سيق هذا احلديث بليان فضل العلم والعالم بالعلوم 
الرشعية مع القيام بفرائض العبادات وبما يتيرس هل 

بادة من انلوافل، "ىلع العابد"، أي: ىلع اَلتفرغ للع
"كفضيل ىلع أدناكم"، أي: نسبة رشف العالم إىل 

صىل اهلل عليه -رشف العابد؛ كنسبة رشف الرسول 
إىل أدىن الصحابة رشفا ومزنلة، فإن  -وسلم

اَلخاطبني بقوهل: "أدناكم" الصحابة، ثم قال رسول 
: "إن اهلل ومالئكته  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

األرض من  وأهل السماوات واألرض"، أي: أهل
اإلنس واجلن ومجيع احليوانات، "حىت انلملة يف 
جحرها" أي ثقبها اَّلي تسكنه "وحىت احلوت 
يلصلون ىلع معليم انلاس اخلري"، أراد باخلري هنا 
علم ادلين وما به انلجاة يف ادلنيا واآلخرة، والصالة 
من اهلل تعاىل ثناؤه ىلع عبده يف اَلأل األىلع، ومن 

االستغفار، وال رتبة فوق رتبة من اَلالئكة بمعىن 
تشتغل اَلالئكة ومجيع اَلخلوقات باالستغفار 
وادلاعء هل إىل يوم  القيامة وهلذا اكن ثوابه ال ينقطع 

 .بموته

** 

Hadis ini dikemukakan untuk menjelaskan keutamaan 

ilmu dan orang yang mengetahui ilmu-ilmu syariat 

disertai melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan 

ibadah-ibadah sunah yang mudah dikerjakan. "atas 

ahli ibadah", yakni, orang yang mencurahkan waktunya 

untuk ibadah. "Seperti keutamaanku atas orang yang 

paling rendah di antara kalian." Yakni, perbandingan 

kemuliaan orang alim atas kemuliaan ahli ibadah 

seperti perbandingan kemuliaan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- atas sahabat yang paling rendah 

kemuliaan dan derajatnya. Karena sesungguhnya 

orang-orang yang diajak bicara dengan sabdanya, 

"Orang-orang yang paling rendah di antara kalian" 

adalah para sahabat. Selanjutnya Rasulullah - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 

Allah dan para malaikat-Nya, serta penghuni langit dan 

bumi," yakni, penghuni bumi dari kalangan manusia, jin 

dan semua hewan, "sampai semut di lubangnya," 

yakni, lubang yang ditinggalinya. "Dan sampai ikan (di 

lautan), benar-benar berselawat bagi para pengajar 

kebaikan kepada manusia." Yang dimaksud kebaikan 

di sini adalah ilmu agama dan hal-hal yang membawa 

keselamatan di dunia dan akhirat. Aṣ-Ṣalāt 

(berselawat) dari Allah -Ta'āla- adalah pujian-Nya 

kepada hamba-Nya di al-Mala` al-A'lā. Sedangkan dari 

malaikat artinya permohonan ampunan. Tidak ada lagi 

derajat (manusia) di atas derajat orang yang membuat 

para malaikat dan seluruh makhluk sibuk memohonkan 

ampunan dan doa untuknya sampai hari kiamat. 

Dengan demikian, pahala orang yang mengajarkan 
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 ."رواه الرتمذي، وعنده: "واألرضني" بدل "واألرض"، وكذا: "معلم" بدل "معليم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ابلاهيل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أدناكم : أقل اَلسلمني رتبة يف الفضل •

 .جحرها : ثقبها اَّلي تسكنه •

 .احلوت : السمك •

 .ونيلصلون : يلدع •

 .العالم : اَّلي يعرف العلم انلافع ويرصف وقته يف حتصيله •

 .العابد : من اكن مشتغال بالعبادة اغلب وقته •

 :فوائد احلديث
 .من أسايلب ادلعوة إىل اهلل الرتغيب ورضب األمثال .1

 .ِعظم رشف العلماء اَّلين تعلموا العلم وقاموا حبقه من العمل وادلعوة .2

 .ء هلماحلث ىلع توقري العلماء وطالب العلم وادلاع .3

 .احلث ىلع تعليم انلاس اخلري؛ ألنه سبب َناتهم وسعادتهم .4

 .العلماء ادلاعة يقومون بوظيفة األنبياء، ويه ادلعوة إىل اهلل تعاىل وتعليم انلاس اخلري، فهم ورثة األنبياء .5

 .طلب العلم الزائد عن الواجب أفضل من العبادات انلافلة .6

 املراجع:املصادر و

 بريوت، –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم  -م. 2009ه 1430بيليا، الطبعة: األوىل، كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إش -
 رشح القدير فيض  - م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة. بلنان - بريوت الفكر، دار:انلارش القاري، لعيل اَلصابيح، مشاكة رشح اَلفاتيح مرقاة - م 1998

، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط - 1356مرص. الطبعة: األوىل،  -ي. انلارش: اَلكتبة اتلجارية الكربى للمناو الصغري، اجلامع
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة ,  -ه(. 1415دار ابن اجلوزي، ادلمام، )

 ابن دار. الفحل ماهر:  حتقيق للنووي، الصاحلني، رياض - الرياض – اَلعارف مكتبة األبلاِن، – ـهصحيح الرتغيب والرتهيب  1423ألوىل، الطبعة: ا
, عرش الرابعة الطبعة, الرسالة مؤسسة, ابلاحثني من َلجموعة الصاحلني رياض رشح اَلتقني نزهة - م2007 - ه1428 األوىل الطبعة. بريوت - كثري
 . ه1407

   (6106) الرقم املوحد:

kebaikan kepada manusia tidak akan terputus dengan 

kematiannya. 
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 رواه أبو داود. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َقْفلٌَة : اَلراد بالقفلة هنا الرجوع من الغزو بعد فراغه، فهو مثاب ىلع رجوعه هذا أيًضا •

 .زوةَكَغْزَوٍة : أي : تساوي غ •

 :فوائد احلديث
 .اَلجاهد يف سبيل اهلل يٌثاب وَينال األجر يف اَّلهاب واإلياب .1

 .أنَّه أويت جوامع اللكم -صىل اهلل عليه وسلم-من خصائص انليب  .2

 .بيان فضل اجلهاد واحلث عليه .3

 املراجع:املصادر و

م فيض 1988 ـه، 1408سنن أيب داود، دار الكتاب العريب ـ بريوت. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، األبلاِن، اَلكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة : اثلاثلة، 
صاحلني، لسليم م بهجة انلاظرين رشح رياض ال 1994 -ه  1415القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة االوىل 

ه . تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن 1430اهلاليل, دار ابن اجلوزي. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
ياض الصاحلني َلجموعة من  ـهنزهة اَلتقني رشح ر 1423عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 

 ..ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب1407ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
   (6387) الرقم املوحد:

 .Pulang perang itu seperti berperang  َقْفلٌَة َكَغْزَوةٍ 

 :احلديث .1695
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

 «.َقْفلٌَة َكَغْزَوٍة » مرفواعً: 

** 

1695. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Amru bin Al-'Āsh -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', "Pulang perang itu seperti berperang." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع عباده  -تعاىل-يف هذا احلديث بيان فضل اهلل 
عند أدائهم العبادات فكما أنهم يؤجرون عند السيع 
إيلها؛ كذلك يؤجرون عند الرجوع من أدائها، َّللك 

أن العائد من  -ليه وسلمصىل اهلل ع-أخرب انليب 
الغزو كمن يغزو، فهما يف األجر سواء، كما يكتب 

 .أثر اَلايش إىل اَلسجد، ورجوعة إىل أهله

** 

Hadis ini mengandung penjelasan tentang karunia 

Allah -Ta'ālā- kepada hamba-Nya saat mereka 

menunaikan berbagai ibadah. Mereka mendapat 

pahala ketika pergi melakanakan beribadah, maka 

demikian juga mereka mendapatkan pahala ketika 

pulang dari pelaksanaannya. Untuk itu, Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- mengabarkan 

bahwa orang yang pulang dari perang seperti orang 

yang sedang berperang. Keduanya mendapatkan 

pahala yang sama, sebagaimana jejak kaki orang yang 

berjalan menuju ke masjid dan kembali ke keluarganya 

dicatat sebagai ibadah. 
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 رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

 أنس بن مالك ريض اهلل عنه. اتلخريج:
 األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ما دعوتين : َلغفرة ذنوبك •

 .ورجوتين : دعوتين واحلال أنك ترجو تفضيل عليك، وإجابة داعئك •

 .غفرت لك : ذنوبك، أي سرتتها عليك وال أاعقبك بها يف اآلخرة •

 .يصىلع ما اكن منك : من تكرار اَلعا •

 .وال أبايل : ال أكرتث بذنوبك وال أستكرثها وإن كرثت إذ ال يتعاظمين يشء •

قال اهلل تعاىل يا بن آدم، إنك ما دعوتين 
ورجوتين غفرت لك ىلع ما اكن منك وال أبايل، 

آدم لو بلغت ذنوبك َعنان السماء ثم  يا ابن
 استغفرتين غفرت لك

 

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Wahai anak 
Adam, selama engkau berdoa kepada-Ku 

dan berharap kepada-Ku, niscaya Aku 
ampuni semua dosa yang telah kamu 

lakukan dan Aku tidak peduli. Wahai anak 
Adam! Jika dosamu setinggi langit 

kemudian engkau meminta ampunan 
kepada-Ku, niscaya Aku ampuni". 

 :احلديث .1696
قال: سمعت  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

قال اهلل »رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم يقول: 
تعاىل يا بن آدم، إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك 

بلغت ذنوبك ىلع ما اكن منك وال أبايل، يا ابن آدم لو 
َعنان السماء ثم استغفرتين غفرت لك، يا ابن آدم لو 
أتيتين بُقراب األرض خطايا ثم لقيتين ال ترشك يب 

 « .شيئاً ألتيتك بُقرابها مغفرة

** 

1696. Hadis: 

Dari Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Aku 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, Allah -Ta'ālā- berfirman, "Wahai anak Adam! 

Selama engkau berdoa kepada-Ku dan berharap 

kepada-Ku, niscaya Aku ampuni semua dosamu yang 

telah kamu lakukan dan Aku tidak peduli. Wahai anak 

Adam! Jika dosamu setinggi langit kemudian engkau 

meminta ampunan kepada-Ku, niscaya Aku ampuni. 

Wahai anak Adam! Jika engkau datang kepadaku 

dengan membawa kesalahan sepenuh bumi kemudian 

engkau bertemu dengan-Ku dalam keadaan tidak 

menyekutukan-Ku sedikit pun, niscaya Aku datang 

kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula ."  

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

هذا احلديث يدل ىلع سعة رمحة اهلل سبحانه وتعاىل 
وكرمه وجوده، وقد بني فيه األسباب اليت حتصل بها 
اَلغفرة للمرء، ويه ادلاعء واالستغفار، وعلَّق هذين 

اهلل عز وجل موحدا؛ السببني ىلع اتلوحيد، فمن ليق 
نفعه ادلاعء واالستغفار ، وال ينفع مع الرشك يشء ال 

 .داعء وال غريه

** 

Hadis ini menunjukkan keluasan rahmat Allah -

Subḥānahu wa Ta'ālā-, kemuliaan dan kedermawanan-

Nya. Beliau juga menjelaskan dalam hadis ini berbagai 

sebab yang menjadi sarana memperoleh ampunan 

bagi seseorang, yaitu doa dan permohonan ampunan. 

Beliau menggantungkan kedua sebab ini kepada 

tauhid. Maka barangsiapa yang berjumpa dengan Allah 

-'Azza wa Jalla- dalam keadaan bertauhid, maka doa 

dan permohonan ampunannya berguna baginya. 

Sedangkan syirik membuat sesuatu tidak berguna, baik 

doa, maupun yang lainnya. 
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 .عنان : سحاب •

 .استغفرتين : طلبت مين وقاية رشها مع سرتها •

 .بقراب األرض : قُراب وقِراب أي بقريب ملئها، أو بمثلها •

 .لقيتين : مت ىلع اإليمان •

 . وبما جاءوا بهال ترشك يب شيئا : العتقادك توحيدي، واتلصديق برسيل •

 :فوائد احلديث
 .سعة كرم اهلل تعاىل وجوده .1

العايص ال يسلب عنه اسم اإليمان ويكفر، وال يعطاه ىلع اإلطالق، بل يقال: هو مؤمن اعص، أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبريته، وىلع هذا  .2
 .يدل الكتاب والسنة، وإمجاع سلف األمة

 .، وترك الرشك قليله وكثريهبيان معىن ال هلإ إال اهلل: أنه هو إفراد اهلل بالعبادة .3

به حصول اَلغفرة بهذه األسباب اثلالثة: ادلاعء مع الرجاء، واالستغفار، واتلوحيد وهو السبب األعظم اَّلي من فقده فقد اَلغفرة، ومن جاء  .4
 فقد جاء بأعظم أسباب اَلغفرة

 املراجع:املصادر و

ه. اجلامع يف رشوح األربعني انلووية،  1380سكندرية، الطبعة: األوىل، اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإل
م سنن ادلاريم، دار  2001 - ـه 1421للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالةالطبعة : األوىل ، 

 األحاديث سلسلة م 1998 بريوت، –مذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم الرت سنن 1407 ، األوىل الطبعة بريوت، –الكتاب العريب 
 .ه1415 اَلعارف، دار األبلاِن، ادلين نارص حممد الصحيحة،

   (5456) الرقم املوحد:
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 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أنفق : أنفق اَلال يف وجوه اخلري بالطرق اَلأذون به رشاعً إيماناً واحتساباً  •

 .ينفق عليك : أي يوسع عليك ويأتيك عوض ما تنفقه ويبارك لك فيه •

 :فوائد احلديث
 .اإلنفاق سبب لسعة الرزق .1

 .إعطاء اهلل لعبده ىلع قدر إعطاء العبد للفقراء واَلحتاجني .2

 .كريم ال يمسك خشية اإلنفاقخزائن اهلل مألى ال تنفد واَلوىل  .3

 املراجع:املصادر و

مد اجلامع اَلسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حم
بدابلايق, دار إحياء الرتاث . اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد ع1422فؤاد عبدابلايق, ط 

 .العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي
   (5805) الرقم املوحد:

  قال اهلل تعاىل: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك
Allah -Ta'ālā- berfirman (dalam hadis 

qudsi): “Berinfaklah wahai anak Adam, 
niscaya engkau akan dinafkahi”. 

 :احلديث .1697
ريض -عن أيب هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس 

قال اهلل تعاىل: أنفق يا ابن آدم .»مرفواعً:  -اهلل عنه
 «.ينفق عليك

** 

1697. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Ṣakhar Ad-Dausi 

-raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', Allah -Ta'ālā- 

berfirman (dalam hadis qudsi): “Berinfaklah, wahai 

anak Adam, niscaya engkau akan dinafkahi”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنفق ينفق عليك، أي ال ختش الفقر ببذل اَلال 
وإخراجه وال تكن شحيًحا، فأنك إذا أنفقت ىلع 

ينفق اهلل تعاىل عليك، فما عندكم  غريك سوف
ينفد وما عند اهلل باق، وهذا احلديث بمعىن قوهل 
تعاىل: )وما أنفقتم من يشء فهو خيلفه( فتضمن 
احلث ىلع اإلنفاق يف وجوه اخلري واتلبشري باخللف 

 .من فضل اهلل تعاىل

** 

“Berinfaklah, niscaya engkau akan dinafkahi” artinya 

jangan takut fakir dengan menebar harta dan 

mengeluarkan infak serta jangan kikir. Sebab bila 

engkau menginfakkannya kepada selainmu, maka 

Allah akan menafkahimu. Apa yang ada di sisimu itu 

akan habis, sedang apa yang ada di sisi Allah itu kekal. 

Hadis ini memiliki semakna dengan firman Allah -

Ta'ālā-, “Dan tidaklah kalian menginfakkan sesuatu 

pun, maka Allah pasti akan menggantikannya.” Hadis 

ini mengandung motivasi untuk berinfak di semua jalan 

kebaikan, serta memberikan kabar gembira berupa 

gantinya dari karunia Allah -Ta'ālā-. 
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 رواه مسلم ويف لفظه اختالف يسري األدب، وهذا لفظ ابلخاري يف األدب اَلفرد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إزاري : اإلزار ما يسرت أسفل اجلسم •

يب صىل اهلل عليه وسلم، وال يتعرض َلعناها بتحريف ردايئ : معىن الرداء: ما يسرت أىلع اجلسم. وهذا من األحاديث اليت تمر كما جاءت عن انل •
كسلطان  أو تكييف، وإنما يُقال هكذا قال اهلل تعاىل فيما رواه انليب صىل اهلل عليه وسلم عنه، فمن نازع اهلل يف عزته وأراد أن يتخذ سلطاناً 

 .نع ونازع اهلل تعاىل فيما خيتص بهاهلل، أو نازع اهلل يف كربيائه وتكرب ىلع عباد اهلل، فإن اهلل يعذبه ىلع ما ص

 .العز : العز: فهو تبارك وتعاىل العزيز، وللعز معان، منها: القهر والغلبة والقوة، والعظمة يف أسمائه ونعوته وصفاته تبارك وتعاىل •

 .الكربياء : أي العلو والعظمة واتلعايل والرفعة، فيه لكها من معاِن الكربياء •

 :فوائد احلديث
 .اهلل سبحانه وتعاىلالعزة والكربياء من صفات  .1

 .من عرف عظمة اهلل تعاىل استأصل الكرب من نفسه .2

 .من نازع اهلل يف صفة من صفاته ألقاه يف انلار .3

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تذكرة اَلؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبدالغين اَلقديس؛ تأيلف 
ه. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل 1424الكويت، الطبعة األوىل، -ابلدر، غراس عبدالرزاق بن عبداَلحسن

ه. اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي، حتقيق د. يلع ابلواب، دار ابن حزم. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -محد، دار العاصمة
ه. رشح أسماء 1428دمشق، الطبعة األوىل، -الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من 

الرياض، -اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة؛ تأيلف د. سعيد القحطاِن. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن
ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -يح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاثه. رشح صح1426

قال اهلل عز وجل العز إزاري، والكبياء ردايئ، 
  فمن نازعين بيشء منهما عذبته

Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 
"Keagungan adalah kainKu dan 

kesombongan adalah selendangKu". 

 :احلديث .1698
صىل -قَال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة

العز إزاري، والكربياء ردايئ، فمن »:  -اهلل عليه وسلم
 «.نازعين بيشء منهما عذبته

** 

1698. Hadis: 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Keagungan adalah 

kainKu dan kesombongan adalah selendangKu. Siapa 

yang menandingi Aku pada salah satu dari keduanya, 

sungguh Aku akan mengazabnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

العز  والكربياء صفتان خمتصتان باهلل ال يشاركه 
فيهما غريه؛ كما ال يشارك الرجل يف ردائه وإزاره 

هاتني  -تعاىل-الذلين هما بلاساه غريه، فجعل اهلل 
الصفتني مالزمتني هل، ومن خصائصه اليت ال تقبل 
أن يشاركه فيها أحد، فمن ادىع العزة والكربياء فقد 

 .، ومن نازع اهلل عذبهنازع اهلل يف ملكه

** 

Keagungan dan kesombongan adalah dua sifat khusus 

milik Allah yang tidak boleh makhluk bersekutu 

dengannya. Sebagaimana kain dan selendang yang 

dipakai seorang lelaki tidak dapat dipakai bersama oleh 

orang lain. Siapa yang mengaku memiliki kemuliaan 

dan kesombongan, sungguh dia telah menandingi 

Allah dalam kerajaanNya dan siapa yang menandingi 

Allah, Dia akan mengadzabnya. 
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ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالةوغريه، 

   (6107) الرقم املوحد:
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قال رجل ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته 
فوضعها يف يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: 

 تصدق ىلع سارق!
 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 
bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Seseorang mengatakan, 
"aku akan menyedekahkan satu sedekah." 

Lantas ia keluar membawa sedekahnya dan 
meletakkannya di tangan seorang pencuri. 

Keesokan harinya orang-orang 
membicarakan, "Ada seorang pencuri 

diberi sedekah!" Orang itu berkata, "Ya 
Allah, bagi-Mu segala pujian, sungguh aku 

akan menyedekahkan satu sedekah lagi." Ia 
keluar membawa sedekahnya lalu 

meletakkannya di tangan wanita pezina. 
Keesokan harinya orang-orang 

membicarakan, "Semalam seorang pezina 
diberi sedekah!" Ia berkata, "Ya Allah, 
bagi-Mu segala pujian atas (rezeki yang 
Engkau berikan pada) seorang pezina. 

Sungguh aku akan menyedekahkan satu 
sedekah lagi." Ia keluar membawa 

sedekahnya lalu meletakkannya di tangan 
orang kaya. Pagi harinya orang-orang 
membicarakan, "Seorang kaya diberi 

sedekah!" Ia berkata, "Ya Allah, bagi-Mu 
segala pujian atas (rezeki yang engkau 

berikan) pada seorang pencuri, seorang 
pezina dan orang kaya." Orang itu 

didatangi dan dikatakan padanya, "Tentang 
sedekahmu pada pencuri barangkali ia 

akan menghentikan tindak pencuriannya, 
tentang (sedekahmu) pada wanita pezina 
barangkali ia akan menghentikan praktek 

zinanya dan tentang (sedekahmu) pada 
orang kaya barangkali ia mengambil 

pelajaran lalu menginfakkan sebagian 
harta yang Allah berikan padanya." (HR. 
Bukhari dengan redaksi ini dan Muslim 

dengan redaksi yang semakna dengan ini). 

 :احلديث .1699
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
َقنَّ بصدقة، »قال:  -اهلل عليه وسلم تََصدَّ

َ
قال رجل أل

فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق، فأصبحوا 
َق ىلع سارق! فقال: امهلل لك احلمد  يتحدثون: تُُصدِّ

َقنَّ  تََصدَّ
َ
بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها يف يد أل

َق الليلة ىلع زانية!  زانية؛ فأصبحوا يتحدثون: تُُصدِّ
َقنَّ بصدقة،  تََصدَّ

َ
فقال: امهلل لك احلمد ىلع زانية! أل

** 

1699. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Seseorang mengatakan, aku akan menyedekahkan 

satu sedekah. Lantas ia keluar membawa sedekahnya 

dan meletakkannya di tangan seorang pencuri. 

Keesokan harinya orang-orang membicarakan, "Ada 

seorang pencuri diberi sedekah!" Orang itu berkata, 

"Ya Allah, bagi-Mu segala pujian, sungguh aku akan 

menyedekahkan satu sedekah lagi." Ia keluar 

membawa sedekahnya lalu meletakkannya di tangan 
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فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين، فأصبحوا 
َق ىلع غين؟ فقال: امهلل لك احلمد  يتحدثون: تُُصدِّ

فأيت فقيل هل: أما ىلع سارق وىلع زانية وىلع غين! 
صدقتك ىلع سارق فلعله أن يَْستَِعفَّ عن رسقته، 
وأما الزانية فلعلها تَْستَِعفُّ عن زناها، وأما الغين 

 «.فلعله أن َيْعتَرِبَ فيُنِْفَق مما أعطاه اهلل

wanita pezina. Keesokan harinya orang-orang 

membicarakan, "Semalam seorang pezina diberi 

sedekah!" Ia berkata, "Ya Allah, bagi-Mu segala pujian 

atas (rezeki yang Engkau berikan pada) seorang 

pezina. Sungguh aku akan menyedekahkan satu 

sedekah lagi." Ia keluar membawa sedekahnya lalu 

meletakkannya di tangan orang kaya. Pagi harinya 

orang-orang membicarakan, "Seorang kaya diberi 

sedekah!" Ia berkata, "Ya Allah, bagi-Mu segala pujian 

atas (rezeki yang engkau berikan) pada seorang 

pencuri, seorang pezina dan orang kaya." Orang itu 

didatangi dan dikatakan padanya, "Tentang 

sedekahmu pada pencuri barangkali ia akan 

menghentikan tindak pencuriannya, tentang 

(sedekahmu) pada wanita pezina barangkali ia akan 

menghentikan praktek zinanya dan tentang 

(sedekahmu) pada orang kaya barangkali ia 

mengambil pelajaran lalu menginfakkan sebagian harta 

yang Allah berikan padanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خبرب من أخبار  -صىل اهلل عليه وسلم-خيربنا انليب 
األمم اَلضية ألخذ العربة منها فقال ما معناه: خرج 
رجل يلتصدق، ومعروف أن الصدقة ىلع الفقراء 
واَلساكني، فوقعت صدقته يف يد سارق فأصبح 

والسارق  انلاس يتحدثون تصدق الليلة ىلع سارق،
ينبيغ أن يعاقب؛ ال أن يعطى وينىم ماهل، فقال هذا 
الرجل اَلتصدق: احلمد هلل؛ ألن اهلل تعاىل حممود ىلع 
لك حال، ثم خرج هذا الرجل فقال: ألتصدقن الليلة، 
فوقعت صدقته يف يد امرأة بيغ تمكن انلاس من 
الزنا بها، فأصبح انلاس يتحدثون تصدق الليلة ىلع 

يشء ال يقبله العقل وال الفطرة، فقال: زانية، وهذا 
وكأنه رأى أن -احلمد هلل، ثم قال ألتصدقن الليلة 

فتصدق فوقعت يف  -صدقته األوىل واثلانية لم تقبل
يد غين، والغين ليس من أهل الصدقة بل من أهل 
اهلدية واهلبة وما أشبه ذلك، فأصبح انلاس يتحدثون 

، ىلع سارق تصدق الليلة ىلع غين، فقال: احلمد هلل
وىلع زانية وىلع غين.  وقد اكن يريد أن تقع صدقته 
يف يد فقري متعفف نزيه لكن اكن أمر اهلل قدرا 
مقدورا، فقيل هل بواسطة نيب تلك األمة: إن صدقاتك 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyampaikan pada 

kita salah satu berita dari umat yang telah berlalu untuk 

diambil pelajarannya. Beliau bersabda yang 

maknanya; seseorang keluar untuk bersedekah dan 

sebagaimana yang sama-sama diketahui bahwa 

sedekah itu biasanya diberikan pada kaum fakir dan 

miskin, namun sedekahnya ini ternyata jatuh ke tangan 

pencuri. Maka, pada pagi harinya orang-orang 

memperbincangkan, "Tadi malam seorang pencuri 

malah diberi sedekah, padahal pencuri itu perlu 

dihukum, bukan malah diberi dan diperbanyak 

hartanya." Orang yang bersedekah ini hanya 

mengucapkan, "Segala puji bagi Allah", karena Allah -

Ta'ālā- itu terpuji dalam segala keadaan. Kemudian 

orang tersebut keluar dan mengatakan, "Malam ini 

sungguh aku akan bersedekah lagi." Tapi sedekahnya 

jatuh di tangan seorang pelacur yang membiarkan 

orang melakukan zina dengannya. Pagi harinya orang-

orang memperbincangkan, "Semalam seorang pelacur 

diberi sedekah, dan ini adalah hal yang tidak masuk 

akal dan tidak sesuai fitrah." Ia hanya berkata, "Segala 

puji bagi Allah." Kemudian mengucapkan, "Sungguh 

malam ini akan bersedekah lagi." -Sepertinya ia melihat 

sedekahnya yang pertama dan kedua tidak diterima-. 

Ia pun memberikan sedekah dan ternyata jatuh di 

tangan orang kaya, padahal orang kaya itu tidak layak 

diberi sedekah, namun ia seharusnya diberi hadiah, 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -عنهريض اهلل -أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . قال رجل : أي ممن اكن قبل اَلسلمني •

 . فقيل هل : أي يف اَلنام •

 :فوائد احلديث
 . نية اَلتصدق إذا اكنت صاحلة، قبلت صدقته ولو لم تقع اَلوقع .1

 . بيان فضل صدقة الرس، وفضل اإلخالص، واستحباب إاعدة الصدقة إذا لم تقع يف اَلوقع .2

 .احلكم للظاهر حىت يتبني سواه .3

 .بيان بركة التسليم، والرضا، وذم اتلضجر بالقضاء .4

 .استحباب تذكري العصاة ودعوتهم للحق؛ فلعلهم يعتربون ويتوبون .5

 .يف احلديث داللة ىلع أن الصدقة اكنت عند من قبلنا خمتصة بأهل احلاجة من أهل اخلري .6

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، 1422الطبعة : األوىل -انلارش: دار طوق انلجاة -قيق حممد زهري بن نارص انلارص صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، حت
 مصطىف /د اخلن، مصطىف /د تأيلف الصاحلني، رياض رشح اَلتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، 1407يج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرشالرشب يلع مستو، ادلين حميي ابلغا،
يمني، نرش دار الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني، البن عث

 - ـه1423ه. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 1426رياض، الطبعة: نرش: دار الوطن للنرش، ال
 .م2002

   (8414) الرقم املوحد:

اثلالثة قد قبلت؛ ألنه خملص قد نوى خريا لكنه لم 
يتيرس هل، وأما السارق فلعله أن يستعف عن الرسقة 

ال يكفيين، وأما ابليغ فلعلها أن يقول هذا م
تستعف عن الزنا؛ ألنها ربما اكنت تزين والعياذ باهلل 
ابتغاء اَلال وقد حصل هلا ما يكفها عن الزنا، وأما 

 .الغين فلعله يعترب فينفق مما آتاه اهلل

hibah dan semacamnya. Orang-orang pun 

memperbincangkan, "Semalam orang kaya malah 

diberi sedekah." Ia berkata, "Segala puji bagi Allah atas 

(rezeki yang Dia berikan) pada pencuri, pelacur dan 

orang kaya." Sebenarnya, ia ingin sedekahnya jatuh di 

tangan orang fakir yang menahan diri dari mengemis, 

akan tetapi keputusan Allah telah ditetapkan. Maka 

dikatakan pada orang itu melalui Nabi umat tersebut, 

"Ketiga sedekahmu telah diterima." Sebabnya adalah 

ia ikhlash dan telah meniatkan kebaikan, hanya saja 

hal itu tidak bisa ia wujudkan. Tentang pencuri (yang 

diberi sedekah), barangkali (dengan sedekah itu) ia 

akan menghentikan perbuatan mencurinya seraya 

mengatakan, "Harta ini telah mencukupiku." Sedang 

pelacur, barangkali (dengan sedekah itu) ia 

menghentikan praktek zina, karena bisa jadi ia berzina 

-kita berlindung pada Allah darinya- untuk mencari 

harta, dan ia telah memperoleh harta yang 

membuatnya menahan diri dari berzina. Adapun orang 

kaya, barangkali (dengan sedekah itu) ia bisa 

mengambil pelajaran lalu menginfakkan sebagian harta 

yang Allah berikan padanya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وأمحد. راوي احلديث:

 -هعن اهلل ريض–أنس بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ينحين : من االحنناء ىلع هيئة الركوع •

 .يلزتمه : يعتنقه ويضمه إىل نفسه •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن االحنناء عند اللقاء .1

 .مرشوعية اَلصافحة، وأنها تكون بايلد .2

 .االلزتام وهو اَلعانقة ال ترشع إال يف مواطن استثناها الرشع .3

 .السؤال عن احلكم الرشيع َلن جهله، وخيش الوقوع يف اَلحذوروجوب  .4

 .ينبيغ ىلع العالم أن ال يضجر من كرثة سؤال انلاس عن األحاكم الرشعية، ولو تكرر السؤال يف حكم واحد .5

 املراجع:املصادر و

لرتمذي، حتقيق حممد فؤاد بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. سنن الرتمذي، لإلمام حممد بن عيىس ا
ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب، بريوت. 1388مرص، الطبعة اثلانية، -عبدابلايق، مكتبة احلليب

ه. سلسلة 1428مشق، الطبعة األوىل، د-رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، 1415الرياض، -األحاديث الصحيحة، للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارف

ه. اَلسند، 1430الرياض، الطبعة األوىل، -لياه. كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبي1426الرياض، -مدار الوطن

قال رجل يا رسول اهلل الرجل منا يلىق أخاه أو 
َفَيلََْتُِمُه 

َ
صديقه أينحين هل؟ قال: ال، قال: أ

بيده ويصافُحُه؟  ويُقبِّلُُه؟ قال: ال، قال: فيأخذ
 قال: نعم.

 
Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, 

seseorang dari kami bertemu saudara atau 
kawannya, apakah ia boleh 

membungkukkan badan padanya"? 

 :احلديث .1700
قال: قال رجٌل: يا رسول  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

َينَْحين
َ
 هل؟ اهلل، الرجُل ِمن ا يَلىق أخاه، أو صديَقه، أ

ُمُه وُيقبِّلُُه؟ قال: «. ال»قال:  َفيَلزَْتِ
َ
قال: « ال»قال: أ

 «.نعم»فيأخذ بيده ويصافُحُه؟ قال: 

** 

1700. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia mengatakan: 

Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang dari 

kami bertemu saudara atau kawannya, apakah ia boleh 

menundukkan badan padanya?" Beliau menjawab, 

"Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia boleh memeluknya 

dan menciumnya?" Beliau bersabda, "Tidak." Ia 

bertanya lagi, "Apakah ia boleh memegang tangannya 

dan menjabatnya?" Beliau menjawab, "Ya". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

عن االحنناء عند  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل انليب 
لقاء اَلرء أخاه، قال: ال ينحين هل، قال السائل: أيضمه 
إيله ويعانقه وال ينحين هل؟ قال: ال، قال السائل: هل 

 .يصافحه؟ قال: نعم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya tentang 

menundukkan badan ketika seseorang bertemu 

saudaranya, beliau menjawab, "Ia tidak perlu 

menundukkan badan padanya." Penanya berkata, 

"Apakah ia mendekap dan memeluknya, dan tidak 

menunduk padanya?" Beliau menjawab, "Tidak." 

Penanya berkata lagi, "Apakah ia menjabat 

tangannya?" Beliau menjawab, "Ya." 
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بريوت، مصور عن الطبعة اَليمنية. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، -لإلمام أمحد بن حنبل، نرش اَلكتب اإلساليم
 .ه1407مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

   (6108) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرتمذي وأمحد حديث ابن عمرو ريض اهلل عنهما: رواه مسلم حديث فضالة بن عبيد ريض اهلل عنه: رواه راوي احلديث:

 عبداهلل بن عمرو بن العاص وأبو حممد فضالة بن عبيد األنصاري ريض اهلل عنهم. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 طوىب : فُعىل من الطيب ويه شجرة يف اجلنة. •
 .ُهدي : أرشد ووفق •

 .كفافا : أي: يكيف •

 .وقنع : أي: ريض بما عنده •

 :فوائد احلديث
 .ه اهللسعادة اَلرء يف كمال دينه وكفاف عيشه وقناعته بما آتا .1

 املراجع:املصادر و

محد بن اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. مسند اإلمام أ
ه. اجلامع الكبري 1421اعم  1حنبل, تأيلف: أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباِن, حتقيق: شعيب األرنؤوط واعدل مرشد وآخرون, انلارش: دار الرسالة, ط

م. بهجة انلاظرين رشح 1998)سنن الرتمذي(, تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي, اَلحقق: بشار عواد معروف, انلارش: دار الغرب اإلساليم, اعم 
د اَلناوي القاهري, انلارش: رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. فيض القدير رشح اجلامع الصغري, تأيلف: زين ادلين حمم

واكن رزقه كفافاً وقنعه اهلل  قد أفلح من أسلم
  بما آتاه

Sungguh beruntung orang yang masuk 
Islam dan rezekinya cukup, serta Allah 
memberikan kepuasan padanya dengan 

anugerah-Nya. 

 :احلديث .1701
 -ريض اهلل عنه -عن عبداهلل بن عمرو بن العاص

َعُه قد أفلح من أسلم واكن رزقُُه َكَفاًفا وَقنَّ »مرفواعً:  
وعن أيب حممد فضالة بن عبيد «. اهلل بما آتاه

األنصاري ريض اهلل عنه: أنه سمع رسول اهلل صىل 
ُطوىَب َلن ُهِدَي لإلسالم، واكن »اهلل عليه وسلم يقول: 

 «.َعيُْشُه َكَفافًا وقَِنعَ 

** 

1701. Hadis: 

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

secara marfū', "Sungguh beruntung orang yang masuk 

Islam dan rezekinya cukup, serta Allah memberikan 

kepuasan padanya dengan anugerah-Nya." Dari Abu 

Muhammad Fuḍālah bin 'Ubaid al-Anṣāri -raḍiyallāhu 

'anhu- , bahwasannya dia pernah mendengar 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk 

kepada Islam, dan hidupnya cukup, dan dia kanaah". 

  :درجة احلديث

حديث ابن عمرو ريض اهلل 
عنهما: صحيح  حديث فضالة 

ريض اهلل عنه: صحيح  "صحيح 
 253 /1اجلامع الصغري" )

 (1138رقم

** 

 Derajat hadis: 

َلن وفق  -ويه شجرة يف اجلنة, ويه برشى-طوىب 
لإلسالم, واكن عيشه بقدر كفايته ال يشغله وال 

ا يكفيك يطغيه, فمن تمام انلعمة أن يرزقك اهلل م
 ويمنعك ما يطغيك.

** 

Ṭūba -adalah pohon di surga, dan itu merupakan berita 

gembira- bagi orang yang diberi taufik untuk memeluk 

Islam dan kehidupannya cukup tanpa membuatnya 

sibuk dan melampaui batas. Di antara kesempurnaan 

nikmat ialah Allah memberimu rezeki dengan sesuatu 

yang mencukupkanmu dan menghalangimu dari 

sesuatu yang membuatmu melampaui batas. 
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ه. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي, تأيلف: أبو العال حممد عبدالرمحن اَلباركفوري, انلارش: دار الكتب 1356اعم  1اَلكتبة اتلجارية الكربى, ط
 .العلمية

   (5814) الرقم املوحد:
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صىل اهلل عليه -قد سمعت صوت رسول اهلل 
ندك ضعيفا أعرف فيه اجُلوع، فهل ع -وسلم

 من َشء؟ فقالت: نعم
 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia 
menuturkan, “Abu Ṭalḥah berkata pada 
Ummu Sulaim, “Aku telah mendengar 
suara Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melemah, aku tahu beliau sedang 
lapar. Apakah engkau mempunyai suatu 

makanan?” Ummu Sulaim menjawab, “Ya.” 
Lalu ia mengeluarkan beberapa potong roti 

dari gandum, kemudian mengambil 
kerudungnya dan membungkus roti itu 
dengan sebagian kerudung, kemudian 

memasukkannya ke dalam pakaianku dan 
menjadikan sebagian kerudung itu sebagai 

penutup badanku. Berikutnya ia 
mengutusku pada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Aku pun pergi membawa 
roti tersebut hingga mendapati Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang sedang 
duduk di dalam masjid bersama orang-

orang. Aku pun berdiri melangkahi 
mereka, maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- berkata padaku, “Apakah Abu 
Ṭalḥah mengutusmu?” Aku menjawab, 
“Ya.” Beliau bertanya, “Apakah untuk 

suatu makanan?” Aku menjawab, “Ya.” 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, “Bangkitlah kalian!” Lantas 

mereka berangkat sedangkan aku 
berangkat mendahului mereka, hingga aku 

datang pada Abu Ṭalḥah dan 
memberitahukan padanya (apa yang 
terjadi). Abu Ṭalḥah berkata, “Wahai 
Ummu Sulaim, Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- datang bersama orang 
banyak, sementara kita tidak memiliki 
makanan yang bisa kita berikan pada 

mereka.” Ummu Sulaim menjawab, “Allah 
dan rasul-Nya lebih mengetahui.” Abu 

Ṭalḥah pergi hingga bertemu Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lalu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
datang bersamanya sampai keduanya 
masuk (dalam rumah). Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
“Kemarikan apa yang engkau miliki wahai 
Ummu Sulaim.” Ummu Sulaim kemudian 

memberikan roti tadi. Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 

memerintahkan supaya roti itu dipecah-
pecah. Ummu Sulaim memeras lemak 
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kental di atas pecahan roti itu yang 
tersimpan dalam wadah kulit untuk 

memberinya lauk. Kemudian Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa untuk 

roti itu apa yang Allah kehendaki untuk 
beliau ucapkan. Selanjutnya beliau 

bersabda, “Izinkan 10 orang masuk.” 
Mereka pun dipersilahkan masuk, lalu 

mereka makan hingga kenyang kemudian 
keluar. Beliau bersabda lagi, “Izinkan 
masuk untuk 10 orang.” Mereka pun 

dipersilahkan masuk. Hingga semua orang 
tersebut telah makan dan kenyang, padahal 

mereka berjumlah 70 atau 80 orang.” 
(Muttafaq 'Alaih). Dalam riwayat lain, “Tak 

henti-hentinya 10 orang masuk dan 10 
orang keluar, hingga tak tersisa seorang 

pun kecuali sudah masuk lalu makan 
sampai kenyang. Kemudian beliau 

membereskannya. Ternyata jumlah 
makanan itu masih seperti sedia kala 

ketika mereka memulai makan.” Dalam 
riwayat lain, “Mereka makan 10 orang, 10 

orang, hingga beliau memberlakukan 
giliran ini pada 80 orang. Kemudian 
setelah itu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- dan tuan rumah makan. Pun 

mereka masih meninggalkan sisa.” Dalam 
riwayat lain, “Kemudian mereka masih 

menyisakan makanan yang cukup untuk 
dibagikan pada para tetangga.” Dalam 
riwayat lain dari Anas, ia mengatakan, 

“Suatu hari aku mendatangi Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aku 

mendapati beliau duduk bersama para 
sahabat sementara beliau telah mengikat 

perut dengan kain. Aku bertanya pada 
sebagian sahabat, "Mengapa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengikat perut 
beliau?" Mereka menjawab, “Karena 

lapar.” Lalu aku pergi mendatangi Abu 
Ṭalḥah, suami Ummu Sulaim binti Milhan. 

Aku berkata, “Wahai ayahku, aku telah 
melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengikat perut beliau dengan kain. 
Lalu aku bertanya pada sebagian sahabat 

beliau (tentang sebabnya) dan mereka 
menjawab, “Karena lapar.” Maka Abu 

Ṭalḥah masuk menemui ibuku, ia berkata, 
“Apakah engkau memiliki suatu 
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makanan?” Ia menjawab, “Ya. Aku 
memiliki beberapa potong roti dan 
beberapa kurma. Bila Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang sendiri 
kita bisa mengenyangkan beliau, namun 
bila ada orang lain ikut datang bersama 

beliau, maka makanan itu tidak cukup bagi 
mereka.”... 

 :احلديث .1702
عن أنس قال: قال أبو َطلَحة ألم سليم: قد سمعت 

ضعيفا  -اهلل عليه وسلم صىل-صوت رسول اهلل 
أعرف فيه اجلُوع، فهل عندك من يشء؟ فقالت: نعم، 
َخْذْت َِخَاًرا هلا، 

َ
قَْراًصا من َشعري، ثم أ

َ
ْخرََجت أ

َ
فَأ

تُْه حتت ثويب ورَدَّتين  ت اخلزُْبَ  بِبَْعِضه، ثم دسَّ فَلفَّ
صىل اهلل عليه -ببعِضه، ثم أرَسلَتين إىل رسول اهلل 

صىل اهلل -ه، فوجدت رسول اهلل َفَذَهبَُت ب -وسلم
جالًسا يف اَلسجد، ومعه انلاس، َفُقمُت  -عليه وسلم

: -صىل اهلل عليه وسلم-عليهم، فقال يل رسول اهلل 
ِلَطَعام؟» فقلت: نعم، فقال: « أرسلك أبو طلحة؟»

َ
« أ

: -صىل اهلل عليه وسلم-فقلت: نعم، فقال رسول اهلل 
ني أيديهم حىت جئت أبا فاْنَطلَُقوا وانَطلَقُت ب« قوموا»

ْخرَبتُُه، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء 
َ
َطلَحة فَأ

بانلاس وليس  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
عندنا ما نُطِعُمُهم؟ فقالت: اهلل ورسوهل أعلم. فانطلق 

 -صىل اهلل عليه وسلم-أبو طلحة حىت ليق رسول اهلل 
معه حىت  -مصىل اهلل عليه وسل-فأقبل رسول اهلل 

» : -صىل اهلل عليه وسلم-دخال، فقال رسول اهلل 
فأتت بذلك اخلزب، فأمر « َهليُمِّ ما عندك يا أم سليم

، وََعرَصَْت  -صىل اهلل عليه وسلم-به رسول اهلل  َفُفتَّ
ًة فَآَدَمتُْه ، ثم قال فيه رسول اهلل  -عليه أم سليم ُعكَّ

ل، ثم قال: ما شاء اهلل أن يقو -صىل اهلل عليه وسلم
ِذَن لَُهم فأكلوا حىت َشِبُعوا ثم « ائْذن لعرشة»

َ
فَأ
فأذن هلم حىت أكل « ائَْذن لعرشة»خرجوا، ثم قال: 

الُقوم لكُّهم وَشِبُعوا والقوم سبعون رجال أو ثمانون. 
متفق عليه. ويف رواية: فما زال يَدُخل عرشة، وخيرج 
عرشة حىت لم يبق منهم أحد إال دخل، فأكل حىت 

ِبع، ثم َهيَّأَها فإذا يه ِمثْلَُها حني أكلوا منها. ويف شَ 

** 

1702. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia menuturkan, “Abu 

Ṭalḥah berkata pada Ummu Sulaim, “Aku telah 

mendengar suara Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melemah, aku tahu beliau sedang lapar. 

Apakah engkau mempunyai suatu makanan?” Ummu 

Sulaim menjawab, “Ya.” Lalu ia mengeluarkan 

beberapa potongan roti dari gandum, kemudian 

mengambil kerudungnya dan membungkus roti itu 

dengan sebagian kerudung, kemudian 

memasukkannya ke dalam pakaianku dan menjadikan 

sebagian kerudung itu sebagai penutup badanku. 

Berikutnya ia mengutusku pada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Aku pun pergi membawa roti 

tersebut hingga mendapati Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- yang sedang duduk di dalam masjid 

bersama orang-orang. Aku pun berdiri melangkahi 

mereka, maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkata padaku, “Apakah Abu Ṭalḥah mengutusmu?” 

Aku menjawab, “Ya.” Beliau bertanya, “Apakah untuk 

suatu makanan?” Aku menjawab, “Ya.” Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Bangkitlah 

kalian.” Lantas mereka berangkat sedangkan aku 

berangkat mendahului mereka, hingga aku datang 

pada Abu Ṭalḥah dan memberitahukan padanya (apa 

yang terjadi). Abu Ṭalḥah berkata, “Wahai Ummu 

Sulaim, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang 

bersama orang banyak, sementara kita tidak memiliki 

makanan yang bisa kita berikan pada mereka.” Ummu 

Sulaim menjawab, “Allah dan rasul-Nya lebih 

mengetahui.” Abu Ṭalḥah pergi hingga bertemu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lalu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang 

bersamanya sampai keduanya masuk (dalam rumah). 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Kemarikan apa yang engkau miliki wahai Ummu 

Sulaim.” Ummu Sulaim kemudian memberikan roti tadi. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 

memerintahkan supaya roti itu dipecah-pecah. Ummu 

Sulaim memeras lemak kental di atas pecahan roti itu 

yang tersimpan dalam wadah kulit untuk memberinya 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

رواية: فأكلوا عرشة عرشة، حىت فعل ذلك بثمانني 
بعد ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-رجال، ثم أكل انليب 

وأهل ابليت، وتركوا ُسْؤَرا. ويف رواية: ثم أفَْضلُوا ما 
بَلَُغوا ِجريانهم. ويف رواية عن أنس، قال: جئت رسول 

يوما، فوجدته جالسا مع  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
أصحابه، وقد َعَصَب بَطنه، بُِعَصابة، فقلت بلعض 

صىل اهلل عليه -أصحابه: لِم َعَصَب رسول اهلل 
بطنه؟ فقالوا: من اجلُوع، فذهبت إىل أيب  -وسلم

طلحة، وهو زوج أم سليم بنت ِملَْحان، فقلت: يا 
 -صىل اهلل عليه وسلم-أَبتَاه، قد رأيت رسول اهلل 

َعَصَب بطنه بِِعَصابَة، فسألت بعض أصحابه، فقالوا: 
من اجلُوع. فدخل أبو طلََحة ىلع أيم، فقال: هل من 
يشء؟ قالت: نعم، عندي ِكرَسٌ من ُخزٍب وتمرات، فإن 

وحده  -صىل اهلل عليه وسلم-جاءنا رسول اهلل 
تمام  أْشبَعنَاه، وإن جاء آخر معه َقلَّ عنهم... وذكر

 احلديث.

lauk. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berdoa untuk roti itu apa yang Allah kehendaki untuk 

beliau ucapkan. Selanjutnya beliau bersabda, “Izinkan 

10 orang masuk.” Mereka pun dipersilahkan masuk, 

lalu mereka makan hingga kenyang kemudian keluar. 

Beliau bersabda lagi, “Izinkan masuk untuk 10 orang.” 

Mereka pun dipersilahkan masuk. Hingga semua orang 

tersebut telah makan dan kenyang, padahal mereka 

berjumlah 70 atau 80 orang.” (Muttafaq 'Alaih). Dalam 

riwayat lain, “Tak henti-hentinya 10 orang masuk dan 

10 orang keluar, hingga tak tersisa seorang pun kecuali 

sudah masuk lalu makan sampai kenyang. Kemudian 

beliau membereskannya. Ternyata jumlah makanan itu 

masih seperti sedia kala ketika mereka memulai 

makan.” Dalam riwayat lain, “Mereka makan 10 orang, 

10 orang, hingga beliau memberlakukan giliran ini pada 

80 orang. Kemudian setelah itu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan tuan rumah makan. Pun mereka masih 

meninggalkan sisa.” Dalam riwayat lain, “Kemudian 

mereka masih menyisakan makanan yang cukup untuk 

dibagikan pada para tetangga.” Dalam riwayat lain dari 

Anas, ia mengatakan, “Suatu hari aku mendatangi 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aku mendapati 

beliau duduk bersama para sahabat sementara beliau 

telah mengikat perut dengan kain. Aku bertanya pada 

sebagian sahabat, "Mengapa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengikat perut beliau?" Mereka 

menjawab, “Karena lapar.” Lalu aku pergi mendatangi 

Abu Ṭalḥah, suami Ummu Sulaim binti Milhan. Aku 

berkata, “Wahai ayahku, aku telah melihat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengikat perut beliau 

dengan kain. Lalu aku bertanya pada sebagian sahabat 

beliau (tentang sebabnya) dan mereka menjawab, 

“Karena lapar.” Maka Abu Ṭalḥah masuk menemui 

ibuku, ia berkata, “Apakah engkau memiliki suatu 

makanan?” Ia menjawab, “Ya. Aku memiliki beberapa 

potong roti dan beberapa kurma. Bila Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang sendiri kita bisa 

mengenyangkan beliau, namun bila ada orang lain ikut 

datang bersama beliau, maka makanan itu tidak cukup 

bagi mereka.”... 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: أنه عليه الصالة والسالم قد معىن هذا احلديث
اشتد به اجلوع، َفَعِلم أبو طلحة ريض اهلل عنه حبال 
انليب صىل اهلل عليه وسلم من خالل ضعف صوته 

** 

Maksud hadis ini adalah bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- merasa sangat lapar dan Abu Ṭalḥah 

-raḍiyallāhu 'anhu- mengetahui kondisi Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- ini dari lemahnya suara beliau. Maka 

ia memberitahu istrinya, Ummu Sulaim -raḍiyallāhu 
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فأخرب زوجته  أم سليم ريض اهلل عنها، حبال انليب 
صىل اهلل عليه وسلم وسأهلا: هل عندكم يشء؟ 

ىل فقالت : نعم، أي عندنا ما نَُسدُّ به جوع انليب ص
اهلل عليه وسلم فأخرجت أقَْراًصا من شِعري، ثم 
أخذت َِخَارا هلا فَلََفت اخلزب ببعضه، وجعلته حتت 
ثوب أنس ريض اهلل عنه وأخذت بايق اخِلمار وجعلته 
رداء عليه لتسرته. فلما قدم أنس ىلع انليب صىل اهلل 
عليه وسلم وجده بني أصحابه ، فقام عليهم، فقال يل 

اهلل عليه وسلم: "أرسلك أبو طلحة؟" رسول اهلل صىل 
فقلت: نعم، فقال: "أِلطعام؟" أي: هل أرسلك ألجل 
طعام تدعونا هل؟ فقلت: نعم. لم يستطع أنس ريض 
اهلل عنه أن يَدفع الطعام إىل انليب صىل اهلل عليه 
وسلم؛ لكرثة من عنده من الصحابة ولعلمه أن انليب 

ر نفسه ىلع صىل اهلل عليه وسلم من اعدته أال يُؤثِ 
أصحابه، فما اكن منه إال أن قال هل: نعم. فأظهر هل 
ادلعوة يلقوم معه وحده إىل بيت أيب طلحة، فيحصل 
اَلقصود من إطعامه. فعند ذلك: قال انليب صىل اهلل 
عليه وسلم ألصحابه: "قوموا". فاْنَطلَُقوا قال أنس: 

ة فاْنَطلَْقُت بني أيديهم، ويف رواية: وأنا َحِزين لكرث
من جاء معه. قال: حىت جئُت أبا طلحة وأخربته، 
فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم بانلاس وليس عندنا ما نُطِعُمُهم؟ 
فقالت: اهلل ورسوهل أعلم. فأم سليم ريض اهلل عنها 
أرَجعت األمر إىل اهلل وإىل رسوهل، كأنها عرفت أنه 

الم فعل ذلك عمداً تلظهر هل عليه الصالة والس
الكرامة يف تكثري الطعام وهذا من فطنتها ورجحان 
عقلها، فانطلق أبو طلحة حىت ليق رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم فأقبل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
معه حىت دخال فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

" ويف رواية: فاستقبله أبو طلحة  فقال يا رسول "َهليُمِّ
اهلل ما عندنا إال ُقْرٌص عملته أم سليم .ويف رواية: 
فقال أبو طلحة: إنما هو قُْرٌص فقال: "إن اهلل َسيُبَارك 
فيه" ويف رواية فقال أبو طلحة: يا رسول اهلل إنما 
أرسلت أنسا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يُْشِبُع 

ا عندك"  من أرى فقال: "ادخل فإن اهلل َسيُبَارك فيم

'anhā- akan kondisi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

tersebut dan menanyainya, “Apakah engkau punya 

suatu makanan?” Ia menjawab, “Ya.” Yakni, kita 

memiliki makanan yang dapat menghilangkan lapar 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas ia 

mengeluarkan beberapa potongan roti dari gandum. 

Kemudian mengambil kerudungnya, membungkus roti 

dengan sebagian kerudung ini lalu memasukkannya ke 

dalam pakaian Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, dan 

menjadikan sisa kerudung tersebut sebagai jubah yang 

dililitkan pada tubuh Anas untuk menutupi badannya. 

Ketika Anas tiba di hadapan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- ia mendapati beliau berada di antara para 

sahabat. Ia berdiri melangkahi mereka. Maka 

Rasulullah berkata padaku, “Apakah Abu Ṭalḥah 

mengutusmu?” Aku menjawab, “Ya.” Beliau bertanya 

lagi, “Apakah untuk makanan?” Artinya, apakah ia 

mengutusmu untuk mengundang kami menikmati 

makanan?” Aku menjawab, “Ya.” Anas tidak mampu 

menyerahkan makanan pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- karena banyaknya para sahabat yang ada di 

hadapan beliau, pun karena ia tahu biasanya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak mendahulukan diri 

sendiri atas para sahabat, sehingga ia tidak bisa 

menjawab selain kata, “Ya.” Sebab itu, ia pun 

menyatakan pada undangan agar beliau seorang diri 

pergi bersamanya ke rumah Abu Ṭalḥah, sehingga 

tujuan memberi makan beliau terwujud. Namun ketika 

itu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-bersabda pada 

para sahabat, “Bangkitlah kalian!” Mereka semua pun 

berangkat. Anas mengungkapkan, “Aku berangkat 

mendahului mereka.” Dalam riwayat lain, “Aku sedih 

karena banyaknya orang yang datang bersama beliau. 

Hingga aku datang pada Abu Ṭalḥah dan 

memberitahukan padanya (peristiwa ini). Abu Ṭalḥah 

berkata, “Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- datang bersama orang-orang 

sementara kita tidak memiliki makanan untuk diberikan 

pada mereka.” Ia menjawab, “Allah dan Rasul-Nya 

lebih mengetahui.” Ummu Sulaim mengembalikan 

permasalahan pada Allah dan Rasul-Nya, seolah-olah 

ia tahu bahwa Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- 

sengaja melakukan hal itu sehingga mukjizat beliau 

muncul dalam memperbanyak makanan. Hal ini 

merupakan bagian dari kecerdasan dan kejeliannya. 

Lalu Abu Ṭalḥah pergi hingga bertemu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- datang bersamanya sampai 

keduanya masuk (ke dalam rumah). Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Kemarikanlah 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

فلما دخل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بيت أيب 
طلحة قال: "َهليُمِّ ما عندك يا أم سليم" فأتت بذلك 

 -صىل اهلل عليه وسلم-اخلزب، فأمر به رسول اهلل 
ة من  ، وََعرَصَْت عليه أم سليم ما خرج من الُعكَّ َفُفتَّ

ىل اهلل َسْمٍن إَداَما للَمْفتُوت،  ثم قال فيه رسول اهلل ص
عليه وسلم ما شاء اهلل أن يقول  يعين : داع بأن اهلل 
تعاىل يبارك يف هذا الطعام القليل، ويف رواية: " 
فجئت بها ففتح ِرَباَطها ثم قال: "بسم اهلل امهلل أْعِظْم 
فيها الربكة" ثم قال: "ائَْذْن لعرشة" فأذن هلم فأكلوا 

رشة" فأذن حىت َشِبُعوا ثم خرجوا، ثم قال: "ائَْذن لع
هلم حىت أكل القوم لكُّهم وَشِبُعوا والقوم سبعون رجال 
أو ثمانون. متفق عليه. ويف رواية: فما زال يَدُخل 
عرشة، وخيرج عرشة حىت لم يبق منهم أحد إال 
دخل، فأكل حىت َشِبع، ثم َهيَّأَها فإذا يه ِمثْلََها حني 
 أكلوا منها. ويف رواية: فأكلوا عرشة عرشة، حىت فعل
ذلك بثمانني رجال، ثم أكل انليب صىل اهلل عليه 
وسلم بعد ذلك وأهل ابليت، وتركوا ُسْؤَراً. ويف رواية: 

 .ثم أفَْضلُوا  ما بَلَُغوا جريانهم

(makanan kalian)...!” Dalam riwayat lain, “Maka Abu 

Ṭalḥah menyambut beliau, lalu berkata, “Wahai 

Rasulullah, kami hanya memiliki beberapa potong roti 

yang dibuat Ummu Sulaim.” Dalam riwayat lain, “Abu 

Ṭalḥah mengatakan, “Makanan itu hanya beberapa 

potong roti.” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah 

akan memberkahinya.” Dalam riwayat lain lagi, “Maka 

Abu Ṭalḥah berkata, “Wahai Rasulullah, aku mengutus 

Anas hanya untuk mengundang Anda saja, dan kami 

tidak memiliki makanan yang mencukupi orang-orang 

yang aku lihat.” Beliau bersabda, “Masuklah, 

sesungguhnya Allah akan memberkahi makanan yang 

engkau miliki.” Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- telah masuk ke dalam rumah Abu Ṭalḥah beliau 

mengatakan, “Kemarikan makanan yang engkau miliki 

wahai Ummu Sulaim.” Maka Ummu Sulaim membawa 

roti tadi. Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan agar roti itu diremuk, dan Ummu 

Sulaim memeras sisa-sisa lemak kental yang keluar 

dari wadahnya sebagai lauk roti yang telah diremuk. 

“Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berdoa untuk roti itu dengan ucapan doa yang Allah 

kehendaki untuk beliau ucapkan.” Artinya, beliau 

berdoa pada Allah agar Dia memberkahi makanan 

yang sedikit ini. Dalam riwayat lain, “Maka aku 

membawa roti itu, lalu beliau membuka ikatannya 

kemudian beliau mengucapkan, “Bismillāh, ya Allah 

perbanyaklah berkahnya.” Selanjutnya beliau 

bersabda, “Izinkan 10 orang masuk.” Mereka pun 

dipersilahkan masuk, lalu mereka makan hingga 

kenyang kemudian keluar. Beliau bersabda lagi, 

“Izinkan masuk untuk 10 orang.” Mereka pun 

dipersilahkan masuk. Hingga semua orang telah 

makan dan kenyang, padahal mereka berjumlah 70 

atau 80 orang.” (Muttafaq 'Alaih). Dalam riwayat lain, 

“Tak henti-hentinya 10 orang masuk dan 10 orang 

keluar, hingga tak tersisa seorang pun kecuali sudah 

masuk lalu makan sampai kenyang. Kemudian beliau 

membereskannya, dan ternyata makanan itu masih 

seperti sedia kala seperti ketika mereka mulai makan.” 

Dalam riwayat lain, “Mereka makan 10 orang, 10 

orang., hingga beliau memberlakukan giliran ini pada 

80 orang. Kemudian setelah itu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan tuan rumah makan. Pun mereka masih 

meninggalkan sisa.” Dalam riwayat lain, “Kemudian 

mereka masih menyisakan makanan yang cukup untuk 

dibagikan pada para tetangga.” 
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 -أنس ـريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َِخَار : ثوب تغطي به اَلرأة رأسها •

تُْه : أْخَفته •  .َدسَّ

ت أنًسا بباقيه • ت اخلزب ببعض اخلِمار ولفَّ  .ورَدَّتين ببعضه : لفَّ

 .َهليُمِّ : أْحرِضي ما عندك •

ة : إناء من جدل مستدير جُيعل فيه السمن اغبلا و •  .العسلالُعكَّ

 .فآدَمتْه : جعلت فيه إَداما •

 .َهيَّأَها : مجعها بعد األكل •

 .ِمثْلُها : ىلع حاتلها قبل أن يأكلوا منها •

 تركوا ُسؤَراً : بقية •

فَْضلُوا : أبقوا، ويف رواية َلسلم: فبقيت فضلة فأهديناها جلرياننا •
َ
 .أ

 .ما بَلَُغوا جريانهم : أوَصلَوه هدية إيلهم •

 .دَّ ىلع بطنهَعَصَب َبْطنَه : ش •

 .الُعَصابة : اخِلْرقَة اليت توضع ىلع ابلَطن من اجلوع •

 .ِكرَس : قَِطع، مجع كرسة •

 .الربكة : انلماء والزيادة والسعادة •

 .أقراصا : مجع قرص، قطع من العجني أو اخلزب •

 :فوائد احلديث
 . تأييد اهلل نلبيه باآليات واَلعجزات -1 .1

ة اجلوع -2 .2  .جواز العمل بالِفَراَسة والَقرائن حيث استدل أبو طلحة من ضعف صوته صىل اهلل عليه وسلم ىلع ِشدِّ

 .جواز ادلعوة إىل الطعام يف اَلسجد، وكذلك اإلجابة منه -3 .3

 جلوس العالم ألصحابه يف اَلسجد إلفادتهم -4 .4

 .جواز ادلعوة إىل الطعام وإن لم يكن ويلمة -5 .5

 .تداعء العدد الكثري إىل الطعام القليلجواز اس -6 .6

 .إذا علم اَلدعو أن ادلايع ال يكره أن حيرض معه غريه فال بأس بإحضاره معه -7 .7

 . اعتناء الصحابة بأحوال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم -8 .8

 .جواز األكل حىت الَشبع، فيف احلديث: ) فأكلوا حىت َشِبُعوا ( -9 .9

 .ة عرشة إذا احتيج إىل ذلك لضيق الطعام أو ماكن اجللوس عليهمجواز إدخال الضيوف عرش -10 .10

 .صرب انليب صىل اهلل عليه وسلم؛ فإنه اكن جيوع حىت يَربِط ىلع َبْطِنه وال يسأل أحدا -11 .11

ة -12 .12  .ما اكن عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه من الَفْقر والشدِّ

 .جواز األكل من ُسْؤر األخرين -13 .13

 املراجع:املصادر و

م         كنوز رياض الصاحلني ، تأيلف: محد بن 1997 -ه 1418اظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  بهجة انل
الطبعة األوىل:   ـهنزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، 1430نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

 ـهصحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397
. بريوت –اء الرتاث العريب  ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحي1422الطبعة: األوىل، 

: تأيلف الفاحلني، ديلل   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د:  حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض
 . نرش بيانات بها يوجد ال ، الكرتونية نسخة العريب، الكتاب دار: انلارش عالن، بن حممد

   (6613) الرقم املوحد:
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، مع عبد اهلل بن -ريض اهلل عنها-قصة اعئشة 
  يف الَهْجر وانلذر -ريض اهلل عنهما-الزبري 

Kisah Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bersama 
Abdullah bin az-Zubair -raḍiyallāhu 

'anhumā- tentang pengabaian (isolasi/tidak 
mau berbicara dengannya) dan nazar. 

 :احلديث .1703
بن الطفيل أن  -أو: ابن احلارث-عن عوف بن مالك 

ثَْت أن عبد اهلل بن -ريض اهلل عنها-اعئشة  ، ُحدِّ
، قال يف بيع أو عطاء أعطته -ريض اهلل عنهما-الزبري 

اعئشة ريض اهلل تعاىل عنها: واهلل تَلنْتَِهنَيَّ اعئشة أو 
ْحُجَرنَّ عليها، قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. 

َ
أل

ٌر أن ال أكلم ابن الزبري أبًدا. قالت: هو هلل يلع نَذْ 
فاستشفع ابُن الزبري إيلها حني طالت اهلجرة. فقالت: 
حَتَنَُّث إىل نذري. فلما 

َ
ع فيه أبًدا، وال أ شفَّ

ُ
ال، واهلل ال أ

طال ذلك ىلع ابن الزبري لكم الِمْسَوَر ْبَن خَمَْرَمَة، وعبد 
نُْشدُ 

َ
ُكما الرمحن بن األسود بن عبد َيُغوَث وقال هلما: أ

ْدَخلْتَُماِِن ىلع اعئشة 
َ
، فإنها -ريض اهلل عنها-اهلل لََما أ

ال حَيِلُّ هلا أن َتنِْذَر قَِطيَعيِت، فأقبل به الِمْسَوُر وعبد 
الرمحن حىت استأذنا ىلع اعئشة فقاال: السالم عليك 
ورمحة اهلل وبراكته، أندخل؟ قالت اعئشة: ادخلوا. 

لككم، وال تعلم أن قالوا: لكنا؟ قالت: نعم ادخلوا 
معهما ابن الزبري، فلما دخلوا دخل ابن الزبري 

، َوَطِفَق -ريض اهلل عنها-احلجاب فاعتنق اعئشة 
ُينَاِشُدَها ويبيك، وَطِفَق الِمْسَوُر، وعبد الرمحن 
ُينَاِشَدانَِها إال لَك َمتُْه وقَِبلَْت منه، ويقوالن: إن انليب 

علمِت من نىه عما قد  -صىل اهلل عليه وسلم-
اهلجرة؛ وال حيل َلسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 
يلال، فلما أكرثوا ىلع اعئشة من اتلذكرة واتلحريج، 
ُرُهما وتبيك، وتقول: إِن نََذرُْت وانلذُر  َطِفَقْت تَُذكِّ
شديٌد. فلم يزاال بها حىت لكمت ابن الزبري، وأعتقت 

َها بعد يف نذرها ذلك أربعني رقبة، واكنت تَْذُكُر نَْذرَ 
 ذلك فتبيك حىت َتبُلَّ دموُعها َخارَها.

** 

1703. Hadis: 

Dari 'Auf bin Malik -atau Ibnu al-Hāriṡ- bin aṭ-Ṭufail 

bahwa Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- diberitahu bahwa 

Abdullah bin az-Zubair -raḍiyallāhu 'anhumā- berbicara 

tentang penjualan atau pemberian yang diberikan 

Aisyah. Abdullah berkata, "Demi Allah, hendaknya 

Aisyah berhenti atau aku akan melarangnya untuk 

memberi." Aisyah bertanya, "Apakah dia (Ibnu Zubair) 

mengatakan seperti itu?" Mereka menjawab, "Ya." 

Aisyah lantas berkata, "Demi Allah, aku bernazar 

kepada Allah untuk tidak berbicara kepada Ibnu Zubair 

selamanya." Maka Ibnu Zubair pun meminta maaf 

kepada Aisyah ketika Aisyah lama mendiamkannya. 

Namun Aisyah tetap berkata, "Tidak, demi Allah, aku 

tidak akan memaafkannya dan tidak pula membatalkan 

nazarku." Ketika hal itu dirasakan Ibnu Zubair dengan 

cukup lama, maka Ibnu Zubair memberitahukan al-

Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin al-

Aswad bin Abdu Yagūṡ, dan berkata kepada keduanya, 

"Aku memohon pada kalian berdua atas nama Allah 

agar kalian berdua memasukkanku ke rumah Aisyah, 

sesungguhnya tidak halal baginya bernazar untuk 

memutuskan tali silaturrahmi." Lantas al-Miswar dan 

Abdurrahman pergi menemui Aisyah dengan 

membawa Ibnu Zubair, kemudian keduanya meminta 

izin kepada Aisyah, dan berkata, "Assalāmu 'alaiki 

waraḥmatullāhi wabarakātuhu, apakah kami boleh 

masuk?" Aisyah menjawab, "Masuklah kalian!" Mereka 

bertanya, "Kami semua?" Aisyah menjawab, "Ya, 

kalian semua." Aisyah tidak tahu kalau Ibnu Zubair juga 

ada bersama mereka berdua, ketika mereka masuk 

rumah, Ibnu Zubair pun masuk ke dalam ruangan 

Aisyah, dan langsung memeluknya dan menangis serta 

memintanya (atas nama Allah) untuk memaafkannya 

sembari menangis. Lantas al-Miswar dan 

Abdurrahman juga memintanya agar dia berbicara 

kepadanya dan menerimanya. Keduanya berkata, 

"Sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

melarang untuk mendiamkan orang lain sebagaimana 

yang telah engkau ketahui. Sesungguhnya tidak halal 

bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya 

melebihi tiga hari." Ketika nasehat itu mengalir terus 

kepada Aisyah, Aisyah segera ingat mengenai 

nazarnya dan menangis, dan berkata, "Sesungguhnya 

aku telah bernazar, dan nazar itu sangatlah berat." 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

Namun keduanya terus saja membujuknya sampai 

Aisyah berbicara dengan Ibnu Zubair. Dalam 

pembatalan nazarnya ini, Aisyah memerdekakan 

empat puluh budak. Maka Aisyah mengingat nazarnya 

setelah kejadian itu, ia pun menangis sehingga air 

matanya membasahi kerudungnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن اعئشة  -ريض اهلل عنهما-سمع عبد اهلل بن الزبري 
تربعت وأعطت عطايا كثرية،  -ريض اهلل عنها-

فاستكرث ذلك منها وقال: لنئ لم تنته ألمنعنها من 
اتلرصف يف ماهلا. وهذه لكمة شديدة بالنسبة ألم 

؛ ألنها خاتله -ريض اهلل عنها-اَلؤمنني اعئشة 
واحلكمة ما ال ينبيغ وعندها من الرأي والعلم واحللم 

 -ريض اهلل عنها-أن يقال فيها ذلك القول، فسمعت 
خربت به أخربها بذلك الواشون اَّلين يشون 

ُ
بذلك وأ

بني انلاس ويفسدون بينهم بانلميمة، فلما وصلت 
أال  -ريض اهلل عنها-هذه اللكمة إىل اعئشة نذرت 

تكلمه أبًدا؛ وذلك لشدة ما حصل هلا من االنفعال 
أختها، وهجرتْه، ومن اَلعلوم أن هجر أم  ىلع ابن

البن أختها سيكون  -ريض اهلل عنها-اَلؤمنني 
شديًدا عليه، فحاول أن يسرتضيها، ولكنها صممت 
ألنها ترى أن انلذر شديد، فاستشفع إيلها برجلني 

، -صىل اهلل عليه وسلم-من أصحاب رسول اهلل 
نها وفَعال حيلًة بأم اَلؤمنني لكنها حيلة حسنة؛ أل

أدت إىل مطلوب حسن، وهو اإلصالح بني انلاس، 
فسلما عليها،  -ريض اهلل عنها-فاستأذنا ىلع اعئشة 

ثم استأذناها يف ادلخول فقاال: ندخل. قالت: نعم. 
قالوا: لكنا. قالت: لككم. ولم تعلم أن عبد اهلل بن 
الزبري معهما، لكنها لم تقل هل معكم عبد اهلل بن 

وأتت بقول اعم: ادخلوا لككم،  الزبري، فلم تستفصل
فدخلوا فلما دخلوا عليها وإذا عليها حجاب أمهات 
اَلؤمنني وهو عبارة عن سرت تسترت به أمهات اَلؤمنني 
ال يراهن انلاس، وهو غري احلجاب اَّلي يكون 
لعامة النساء؛ ألن احلجاب اَّلي لعامة النساء هو 
تغطية الوجه وابلدن، ولكن هذا حجاب يكون 

** 

Abdullah bin az-Zubair -raḍiyallāhu 'anhumā- 

mendengar bahwa Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

berderma dan memberi banyak sumbangan lalu dia 

menganggap banyak pemberian itu dan berkata, 

"Andai dia tidak berhenti, niscaya aku akan 

melarangnya mengurus hartanya." Ternyata kata-kata 

tersebut sangat menyakitkan bagi Ummul Mukminin 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- karena beliau adalah 

saudara perempuan ibu Ibnu Zubair serta memiliki 

keluasan pandangan, ilmu, kesabaran, dan hikmah 

yang membuatnya tidak layak untuk dikatakan seperti 

ucapan tersebut. Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- lantas 

mendengar hal itu dan diberitahu. Berita itu 

disampaikan oleh penebar gosip yang menebarkan 

gosip di antara manusia dan merusak hubungan antara 

mereka dengan adu domba. Ketika perkataan itu 

sampai kepada Aisyah, ia pun -raḍiyallāhu 'anhā- 

bernazar tidak akan berbicara kepadanya untuk 

selama-lamanya karena emosi yang dialaminya 

terhadap putra saudarinya (keponakannya) tersebut. 

Lalu beliau pun mengabaikannya (tidak mau berbicara 

dengannya). Sebagaimana diketahui bahwa tindakan 

tidak berbicara yang dilakukan Ummul Mukminin -

raḍiyallāhu 'anhā- kepada keponakannya akan 

memberatkannya. Untuk itu, Abdullah bin az-Zubair 

berusaha membujuknya untuk berbicara dengannya, 

akan tetapi Aisyah tetap pada pendiriannya karena 

beliau menganggap bahwa nazar itu berat. Lantas 

Abdullah meminta syafaat kepada Aisyah melalui dua 

orang sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

dan keduanya melakukan rekayasa kepada Ummul 

Mukminin, namun rekayasa itu baik karena mengarah 

kepada tujuan yang baik, yaitu mendamaikan antara 

manusia. Lantas keduanya memohon izin kepada 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- dengan mengucapkan 

salam kepadanya lalu meminta izin kepadanya untuk 

masuk. Keduanya berkata, "Bolehkah kami masuk?" Ia 

menjawab, "Ya." Mereka berkata, "Kami semua?" Ia 

menjawab, "Kalian semua." Tentunya Aisyah tidak tahu 

bahwa Abdullah bin az-Zubair bersama kedua orang 
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 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -رمحه اهلل-عوف بن مالك بن الطفيل  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ألحجرن عليها : ألمنعنَّها من اتلرصف يف ماهلا •

ع فيه أبًدا : ال أقبل ش • شفَّ
ُ
 .فاعة أحد هلال أ

 .ال أحتنث إىل نذري : ال أكتسب اإلثم بسبب احلنث يف نذري •

 .-تعاىل-أنشدكما اهلل : أسألكما مقسًما عليكما باهلل  •

 .طفق : أخذ •

 .يناشدها : يسأهلا •

ا وحائال بني أمهات اَلؤمنني وانلاس، فلما حاجبً 
دخال ابليت دخل عبد اهلل بن الزبري احلجاب ألنه 
ابن أختها فيه من حمارمه، فأكب عليها يقبلها 

وحيذرها من  -عز وجل-ويبيك ويناشدها اهلل 
القطيعة ويبني هلا أن هذا ال جيوز؛ لكنها قالت انلذر 

عما صممت شديد ثم إن الرجلني أقنعاها بالعدول 
صىل اهلل -عليه من اهلجر وذكراها حبديث انليب 

أنه ال حيل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق  -عليه وسلم
ثالث حىت اقتنعت وبكت ولكمت عبد اهلل بن 
الزبري، ولكن هذا األمر أهمها جًدا، فاكنت لكما 

؛ ألنه شديد، وقد -ريض اهلل عنها-ذكرته بكت 
انلذر يلعتق اهلل أعتقت أربعني عبًدا من أجل هذا 

رقبتها من انلار، وذلك من مزيد ورعها، وإال  -تعاىل-
 .فالواجب رقبة واحدة

tersebut, tapi dia tidak bertanya, "Apakah kalian 

bersama Abdullah bin az-Zubair?" Beliau tidak merinci 

dan hanya mengatakan ucapan yang umum, 

"Masuklah kalian semua!" Mereka pun masuk. Saat 

mereka masuk kepadanya, ternyata dia (Aisyah) 

memasang hijab Ummahatul Mukminin, yaitu berupa 

tabir yang menutupi Ummahatul Mukminin tanpa bisa 

dilihat manusia. Hijab ini berbeda dengan hijab yang 

dikenakan wanita pada umumnya karena hijab untuk 

wanita pada umumnya berupa penutup wajah dan 

badan. Sedangkan hijab (Aisyah) merupakan tabir dan 

penghalang antara Ummahatul Mukminin dengan 

manusia. Setelah keduanya masuk ke rumah, 

masuklah Abdullah bin az-Zubair ke dalam hijab karena 

dia keponakannya dan Aisyah mahramnya. Lantas 

Abdullah bin az-Zubair bersimpuh kepadanya, 

menciumnya, menangis, memohon kepadanya atas 

nama Allah -'Azzā wa Jallā-, memperingatkannya 

tentang bahaya memutuskan silaturahmi, dan 

menjelaskan kepadanya bahwa hal itu tidak boleh. 

Akan tetapi ia (Aisyah) mengatakan bahwa nazar itu 

sangat berat dibatalkan. Selanjutnya kedua orang 

tersebut membujuknya untuk mengubah keputusannya 

berupa tidak mau berbicara kepadanya. Keduanya 

menuturkan hadis Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bahwa tidak dihalalkan bagi seorang mukmin untuk 

tidak berbicara kepada saudaranya lebih dari tiga hari, 

hingga Aisyah rela, menangis, dan berbicara kepada 

Abdullah bin az-Zubair. Hanya saja hal tersebut 

membuatnya sangat sedih sehingga setiap kali ia 

(Aisyah) teringat hal ini, dia pun menangis karena 

nazar tersebut berat. Dia memerdekakan empat puluh 

budak sahaya karena nazar tersebut agar Allah -Ta'ālā- 

memerdekakan dirinya dari neraka. Hal ini 

menunjukkan sifat wara'nya, sebab yang wajib adalah 

(memerdekakan) seorang budak sahaya saja. 
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 :فوائد احلديث
 .، وحيرم فوق ثالث يلال إذا اكن ألمر دنيوي وحظ نفيس-تعاىل-جواز اهلجر إذا اكن هلل  .1

 يف قوهل: السالم عليك ورمحة اهلل وبراكته، أندخل؟ بيان كيفية االستئذان وأدبه .2

 .جواز اصطحاب ضيف زائر فإن أذن هل بادلخول دخل وإن لم يؤذن هل رجع .3

 .اَلؤمنون إخوة؛ فينبيغ اإلصالح بني اَلتخاصمني منهم .4

 .من نذر فرأى غريه أفضل منه، فليأت اَّلي هو خري، ويلكفر عن يمينه .5

حتيل عليها الرجالن يف ادلخول عليها ومعهما عبد اهلل بن الزبري،  -ريض اهلل عنها-حمرم؛ ألن اعئشة  جواز احليل إذا لم تصل إىل يشء .6
 .لإلصالح بينهم

 .وهذا ديلل ىلع لني القلب وخشيته هلل -عز وجل-من خشية اهلل  -ريض اهلل عنهم-رقة قلوب الصحابة ورسعة بكائهم  .7

 .قوة إيمان أمهات اَلؤمنني وحرصهن ىلع العتق من انلار والرباءة من العذاب .8

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اَلغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
لصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد ه. نزهة اَلتقني رشح رياض ا1422الطبعة : األوىل -انلجاة 

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رشح رياض  1407أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرش
 .ه1426لرياض، الطبعة: الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، ا

   (8409) الرقم املوحد:
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قل ال هلإ إال اهلل وحده ال َشيك هل اهلل أكب 
  كبريا

Ucapkanlah, "Lā ilāha illallāh waḥdahu lā 
syarīka lahu Allāhu, Akbar kabīrā (tidak 

ada sesembahan yang hak selain Allah 
semata tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah 
Maha Besar dengan segala kebesaran-

Nya)" 

 :احلديث .1704
قال: جاء  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص 

فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أعرايب إىل رسول اهلل 
قل: ال هلإ إال اهلل وحده ال »َعلِّْميِن الكما أقوهل. قال: 

رشيك هل، اهلل أكرب كبريا، واحلمد هلل كثريا، وسبحان 
ل وال قوة إال باهلل العزيز اهلل رب العاَلني، وال حو

قل: امهلل »قال: فهؤالء لريب، فما يل؟ قال: « احلكيم
 «.اغفر يل وارمحين واهدِن وارزقين

** 

1704. Hadis: 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Seorang Arab badui datang kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, 

'Ajarkanlah kepadaku satu perkataan yang akan 

(selalu) aku ucapkan.' Beliau bersabda, 'Ucapkanlah, 

Lā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka lahu Allāhu Akbar 

kabīra, wa al-ḥamdu lillāhi kaṡīra, wa subḥānallāhi 

Rabbi al 'ālamīn, wa lā ḥaula wa lā quwwata illā billāhi 

al-'Azīzi al-Ḥakīm (Tidak ada sesembahan yang hak 

selain Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah 

Maha Besar dengan segala kebesaran-Nya, segala 

puji yang banyak milik Allah, Mahasuci Allah Rabb 

alam semesta, dan tidak ada daya serta kekuatan 

melainkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana)'. Ia berkata, 'Itu semua untuk Rabbku. 

Lantas apa untukku?' Beliau bersabda, 'Ucapkanlah, 

'Allāhummagfirlī warḥamnī wahdinī warzuqnī (Ya Allah, 

ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, 

dan berilah aku rezeki)".' 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-جاء أعرايب إىل رسول اهلل 
فقال: "علمين الكماً"، أي: ذكراً، "أقوهل"، أي: أذكره 
ورداً يف أي وقت "قال: قل: ال هلإ إال اهلل وحده ال 

دأ بشهادة اتلوحيد، ومعناها ال معبود رشيك هل"، ب
حبق إال اهلل  "اهلل أكرب"، أي: من لك يشء ، "كبرياً"، 
توكيد للتكبري: كربت كبرياً أو جيوز أن يكون حااًل 
مؤكدة، "واحلمد هلل كثرياً"، أي: محداً كثرياً، "وسبحان 
اهلل رب العاَلني"، أي: مجيع اخلالئق، وقوهل: "ال حول 

باهلل العزيز احلكيم"  أي ال حتول من حال وال قوة إال 
إىل حال إال بتوفيق من اهلل وحكمته، "قال األعرايب، 
"فهؤالء"، أي: اللكمات، "لريب"، أي: موضوعة َّلكره 
تعاىل وتعظيمه  "فمايل؟"، أي: من ادلاعء نلفيس، 
"فقال: قل: امهلل اغفر يل"، أي: بمحو السيئات، 

** 

Seorang Arab badui datang kepada Rasulullah - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Ajarkanlah 

kepadaku satu perkataan," yakni, zikir. "Yang akan 

(selalu) aku ucapkan," yakni, aku ucapkan sebagai 

wirid setiap waktu. "Beliau bersabda, 'Ucapkanlah, 'Lā 

ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka lahu," beliau memulai 

dengan syahadat tauhid yang artinya tidak ada 

sesembahan yang hak (benar) kecuali Allah. "Allāhu 

Akbar (Allah Mahabesar)," yakni, dari segala sesuatu, 

"kabīra," penegas untuk takbir: "Kabbartu kabīra" atau 

boleh juga menjadi ḥāl yang ditegaskan. "Wa al-ḥamdu 

lillāhi kaṡīra," yakni, pujian yang banyak, "wa 

subḥānallāh rabbi al-'ālamīn," yakni, semua makhluk. 

Ucapannya, "lā ḥaula wa lā quwwata illā billāhi al-Azīzi 

al-Ḥakīm." Yakni, tidak ada perubahan dari satu kondisi 

ke kondisi lain kecuali dengan taufik dan hikmah dari 

Allah. Orang Arab badui itu berkata, "Itu semua" yakni, 

kata-kata tersebut, "untuk Rabbku." Yakni, objek untuk 

mengingat Allah -Ta'āla- dan mengagungkan-Nya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقاص  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أعرايب : هو ساكن ابلادية عربياً اكن أو ال •

مع إثبات الوحدانية هل دون غريه باجلملة األوىل، وتزنيهه عما ال يليق به فهؤالء لريب : اجلمل السابقة  لريب َلا فيها من اثلناء عليه سبحانه   •
 .باجلملتني األخريتني

 فمايل؟ : فأي يشء أدعو به مما يعود يل بنفع ديين أو دنيوي؟ •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع ذكر اهلل باتلهليل واتلكبري واتلحميد والتسبيح .1

 .استحباب ذكر اهلل واثلناء عليه قبل ادلاعء .2

 .ء اإلنسان بأطيب ادلاعء، وبما هو مأثور مما فيه جوامع خري ادلنيا واآلخرة، وهل أن يدعو بما يشاءاستحباب داع .3

 .ينبيغ للعبد احلرص ىلع تعلم ما ينفعه يف ادلنيا واآلخرة .4

 .ىلع تعليم أمته ما ينفعهم -صىل اهلل عليه وسلم-شفقته  .5

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق,  -م 2007 -ه 1428بريوت. الطبعة األوىل  -ثري رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن ك -
نزهة اَلتقني رشح  -ه(. 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط -دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. 

مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح، لعيل القاري، انلارش:دار  -ه . 1407سسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤ
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف: حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق, عناية:  -م 2002 - ـه1422بلنان. الطبعة: األوىل،  -الفكر، بريوت 

 1425اعم  4نلارش: دار اَلعرفة, ط خليل مأمون شيحا, ا
   (6112) الرقم املوحد:

ت يف احلراكت "وارمحين"، أي: بتوفيق الطااع
والسكنات، "واهدِن"، أي: ألحسن األحوال، 

 ."وارزقين"، أي: اَلال احلالل والصحة ولك خري

"Lantas apa untukku?" Yakni, doa untuk diriku. "Beliau 

bersabda, 'Ucapkanlah, 'Allāhummagfirlī," yakni, 

dengan menghapus berbagai kesalahan, "warḥamnī," 

yakni, dengan taufik berbagai ketaatan dalam gerakan 

dan diam. "Wahdinī," yakni, kepada keadaan yang 

lebih baik, "warzuqnī" yakni, harta yang halal, 

kesehatan dan segala kebaikan. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

249 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْهِم". راوي احلديث: َداِد، َسَداَد السَّ ِريَق، َوالسَّ  رواه مسلم بروايتيه، بزيادة: "َواْذُكْر، بِالُْهَدى ِهَداَيتََك الطَّ

 ريض اهلل عنه.-يلع بن أيب طالب اتلخريج:

 Ya Allah, aku meminta kepada-Mu"  قل: امهلل اهدين وسددين
hidayah dan kebenaran". 

 :احلديث .1705
قال: قال يل  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

قل: امهلل اْهِدِِن، »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ْدِِن   إِن أسألك الُهَدى امهلل»ويف رواية: «. . وَسدِّ
َدادَ   «.والسَّ

** 

1705. Hadis: 

Dari Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

kepadaku, "Ucapkanlah, "Ya Allah, berilah aku hidayah 

dan berilah aku kebenaran." Dalam riwayat lain 

disebutkan, "Ya Allah, aku meminta kepada-Mu 

hidayah dan kebenaran". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ليه هذا احلديث من جوامع لكم انليب صىل اهلل ع
وسلم، وجوامع اللكم اللكمات اليسرية اَلتضمنة َلعاِن 
كثرية، فيف هذا احلديث مع قلة العبارة عظيم الفائدة 
واألثر، فهو من اجلوامع بال نزاع ، حيث مجع هذا 
احلديث مجاع اخلري لكه ، وقد أمر انليب صىل اهلل 

 ، به يدعو أن – عنه اهلل ريض –عليه وسلم عليا 
قل: امهلل اهدِن، »صىل اهلل عليه وسلم  انليب هل فقال

امهلل " : داعء وترضع إىل اهلل تعاىل باسمه «.   " وسددِن
الَعلَم اَّلى تفرد به الرب سبحانه ، وهو االسم اَّلي 
يتضمن مجيع أسماء اهلل احلسىن ، وتنسب إيله و 
ينسب هو هلا ، إنه اسمه تعاىل: " اهلل" . " اهدِن": داعء 

اهلداية، أي الرشاد ، فكأنه سأل اهلل ورجاء أن ينال 
تعاىل كمال اهلداية والرشاد. " وسددىن" : أي: وفقين 
واجعلين مصيبا يف لك أموري وشؤوين ادلينية 
وادلنيوية ، فيف اللفظ معىن تقويم اخلطأ ، وتعديل 

 -اخللل ، وَّلا فقد مجع هذا ادلاعء بني أمرين :  أ
ار ىلع اهلداية طلب االستمر -اتلوفيق للهداية  ب

والرشد ، وعدم اخلروج عنهما بالزيغ والضالل . فمن 
وفقه اهلل تعاىل هلذا ادلاعء فهو ىلع اهلداية ثابت ، 

 وىلع طريقها سائر، وعن الزيغ والضالل بائن

** 

hadis ini termasuk Jawami' Kalim (kalimat pendek yang 

mengandung makna luas) dari Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Di dalamnya mengandung 

ungkapan yang sedikit, namun manfaat dan 

dampaknya besar. hadis ini tanpa ada perdebatan 

termasuk Al-Jawami' di mana ia menghimpun kebaikan 

seluruhnya. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintahkan Ali -raḍiyallāhu 'anhu- agar 

berdoa dengannya. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda kepadanya, "Ucapkanlah, Ya 

Allah, berilah aku petunjuk dan bimbinglah aku pada 

kebenaran." "Ya Allah" adalah doa dan ketundukan 

kepada Allah -Ta'ālā- dengan nama-Nya, yaitu ilmu 

yang hanya dimiliki oleh Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā-. 

Itu adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama 

Allah yang baik, yang dinisbatkan kepadaNya dan Dia 

dinisbatkan kepadanya. Itulah nama-Nya, "Allah." 

"Berilah aku petunjuk," kata kerja perintah yang 

menunjukkan harapan, yakni dapat petunjuk. Seakan-

akan ia memohon kepada Allah -Ta'ālā- kesempurnaan 

hidayah dan petunjuk. "Dan bimbinglah aku pada 

kebenaran," yakni, berilah aku taufik dan jadikanlah 

aku tepat dalam segala perihalku dan urusanku; agama 

dan duniawi. lafal ini mengandung makna meluruskan 

kesalahan dan memperbaiki kekurangan. Untuk itu, 

doa ini menghimpun dua hal: 1. Taufik untuk dapat 

hidayah. 2. Meminta kelangsungan hidayah dan 

petunjuk serta tidak keluar darinya dengan 

penyimpangan dan kesesatan. Barangsiapa 

mendapatkan hidayah dengan doa ini, maka ia akan 

tetap mendapatkan hidayah dan berjalan di atasnya 

serta jauh dari penyimpangan dan kesesatan. 
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 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 والقصد يف األمور.سددِن : وفقين، واجعلين يف مجيع أموري مستقيما ، وأصل السداد : االستقامة  •
 اهلدى : الرشاد وادلاللة •

 :فوائد احلديث
 ادلايع ينبيغ أن حيرص ىلع تسديد عمله وتقويمه بلزوم السنة وإخالص انلية .1

 استحباب ادلاعء بهذه اللكمات اجلامعة للتوفيق والسداد .2

 . ينبيغ ىلع العبد االستعانة باهلل تعاىل يف مجيع أموره .3

ة )ويه صالح احلال(، واالستمرار عليها وعدم الزيغ عنها طرفة عني )وهو صالح اَلآل(، فقوهل: " هذا ادلاعء العظيم قد مجع بني طلب اهلداي .4
 اهدِن" بأن يكون سائرا ىلع رضب اهلداية ، وقوهل: " وسددِن" : من اإلصابة وعدم الزيغ عند اهلداية اليت اعتالها

 املراجع:املصادر و

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

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  -ه. 1407، بريوت، الطبعة الرابعة عرش-اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 ه1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتب

   (5915) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

قل: امهلل  قلت: يا رسول اهلل، علمين داعء، قال:
إين أعوذ بك من َش سميع، ومن َش بِصي، 
 ومن َش لساين، ومن َش قليب، ومن َش منِّي

 

Aku katakan, "Wahai Rasulullah, ajarilah 
aku doa." Beliau bersabda, "Ucapkanlah: 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 

dari keburukan pendengaranku, dari 
keburukan pandanganku, dari keburukan 
lisanku, dari keburukan hatiku dan dari 

keburukan maniku (kemaluanku)". 

 :احلديث .1706
قال:  قلت: يا  -ريض اهلل عنه-عن شلك بن محيد 

رسول اهلل،  َعلِّْميِن  داعء، قال: )قل: امهلل إِن أعوذ 
بك من رش سميع، ومن رش برصي، ومن رش لساِن، 

(ومن رش قليب، ومن رش مَ   ِنييِّ

** 

1706. Hadis: 

Dari Syakl bin Ḥumaid -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Aku katakan, Wahai Rasulullah, ajarilah aku sebuah 

doa." Beliau bersabda, "Ucapkanlah: Sesungguhnya 

aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 

pendengaranku, dari keburukan pandanganku, dari 

keburukan lisanku, dari keburukan hatiku dan dari 

keburukan maniku (kemaluanku)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -يف هذا احلديث يذهب شلك بن محيد
إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم باحثا عن خريي  -عنه
نيا واآلخرة ، إنه لم يطلب من انليب صىل اهلل عليه ادل

وسلم دنيا فانية ، وال حفنة من مال ، وال صااع من 
طعام ، ولكنه ذهب يطلب ادلاعء ، يريد من انليب 
صىل اهلل عليه وسلم أن يعلمه داعء ينتفع به يف دينه 
ودنياه ، فهذه يه حقيقة الصحابة يبتغون فضال من 

شده انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل اهلل ورضوانا ، فأر
هذا ادلاعء العظيم اجلليل ،فقال هل : " قل:امهلل إِن " : 
داع اهلل تعاىل وتوجه إيله باسمه اجلامع للك أسماء اهلل 
احلسىن " اهلل"  " أعوذ بك من رش سميع": أعوذ أي: 
أحتيم باهلل تعاىل من رش السمع ، وهو ما يقع فيه 

رمات : كشهادة الزور ، والكم سمع اإلنسان من اَلح
الكفر وابلهتان ، واالنتقاص من ادلين وسائر ما 
يصل إىل سمع اإلنسان من اَلحرمات. " ومن رش 
برصي" : وهو أن يستعمله يف انلظر إىل اَلحرمات من 
األفالم اخلليعة ، واَلناظر القبيحة . " ومن رش لساِن 

دة " : أي ومن لك حمرم قد خيرج من اللسان كشها
الزور ، والسب، واللعن ، واالنتقاص من ادلين و 
أهله، أو اتللكم فيما ال يعين اإلنسان ، أو ترك الالكم 
فيما يعنيه ...الخ. " ومن رش قليب" : و هو أن يعمر 

** 

Dalam hadis ini, Syakl bin Ḥumaid -raḍiyallāhu 'anhu- 

datang kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk mencari kebaikan dunia dan akhirat. Dia 

tidak mencari dunia fana, segenggam harta, satu sha' 

makanan dari Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, tetapi dia pergi meminta doa. Dia ingin Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajarinya 

doa yang dapat bermanfaat baginya dalam agama dan 

dunianya. Inilah hakekat sahabat yang mencari 

keutamaan dan keridaan Allah. Lantas Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengajarkannya doa yang agung dan mulia ini. Beliau 

bersabda kepadanya, "Ucapkanlah: "Ya Allah, 

sesungguhnya aku...," Dia berdoa kepada Allah dan 

menghadapkan wajah kepada-Nya dengan menyebut 

nama-Nya yang mencakup seluruh nama Allah yang 

baik, "Allah". "aku berlindung kepadamu dari 

keburukan pendengaranku," "Aku berlindung," yakni, 

aku berlindung kepada Allah -Ta'ālā- dari keburukan 

pendengaran. Yaitu segala hal haram yang didengar 

oleh pendengaran manusia, seperti kesaksian palsu, 

ucapan kufur dan bohong, melecehkan agama dan 

berbagai hal haram yang sampai ke pendengaran 

manusia. "dari keburukan pandanganku," yaitu 

menggunakannya untuk melihat hal-hal yang 

diharamkan berupa film asusila dan berbagai 

pemandangan yang buruk. "dari keburukan lisanku," 

Yakni, dari segala yang diharamkan yang keluar dari 

lisan, seperti kesaksian palsu, celaan, laknat, 

meremehkan agama dan pemeluknya, berbicara 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه-شلك بن محيد اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . رش سميع : أي: بأن أسمع الكم الزور وابلهتان والغيبة وسائر ما حرم اهلل تعاىل سمعه ، أو أن ال اسمع احلق •

 .رش برصي : وذلك بانلظر إىل عورات انلاس أو إىل ما حرم اهلل تعاىل •

 رش قليب : بأن أشغله بغري ذكر اهلل تعاىل •

القلب بغري ذكر اهلل تعاىل ،أو أن يتوجه إىل غري اهلل 
تعاىل بالعبادات القلبية من الرجاء واخلوف ، والرهبة 

اتلعظيم ، أو يرتك ما جيب عليه من رصف ، و
العبادات القلبية للرب سبحانه وتعاىل. " ومن رش 
منيي" : أي ومن رش الفرج وهو أن يقع فيما حرم اهلل 
عليه ، أو يوقعين يف مقدمات الزَن من انلظر، 
واللمس، واَليش، والعزم، وأمثال ذلك فهذا ادلاعء 

ن نعم اهلل تعاىل اَلبارك فيه حفظ اجلوارح واليت يه م
، وانليب صىل اهلل عليه وسلم إنما أمره هنا أن يستعيذ 
باهلل من رش هذه انلعم ، ولم يأمره أن يستعيذ من 
هذه انلعم كأن يقول :" أعوذ باهلل من سميع " ، ألن 
هذه نعم ، وبها يعبد اهلل تعاىل، فليست يه رش حمض 
 حىت يستعاذ منها ولكن يستعاذ من الرش اَّلي قد
يتودل عنها ، وحفظها يكون براعية ما خلقت هل ، و 
أن ال يبارش بها معصية ، وال ينرش بها رذيلة ، ألنه 
مسؤول يوم القيامة عن هذه انلعم مصداقا لقوهل 
ْمَع  تعاىل: }َواَل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

وئَلَِك اَكَن عَ 
ُ
نُْه َمْسئُواًل { َوابْلَرَصَ َوالُْفَؤاَد لُكُّ أ

 36]اإلرساء: 

tentang sesuatu yang tidak berguna bagi manusia, atau 

meninggalkan perkataan yang berguna baginya, dan 

seterusnya. "dari keburukan hatiku," yaitu, 

memakmurkan hati dengan selain zikir kepada Allah -

Ta'ālā- atau menghadapkan wajah kepada selain Allah 

-Ta'ālā- dengan berbagai ibadah hati berupa harapan, 

rasa khawatir, takut dan pengagungan, atau 

meninggalkan apa yang diwajibkan kepadanya berupa 

mengarahkan berbagai ibadah hati kepada Allah -

Subḥānahu wa Ta'ālā-. "dan dari keburukan maniku." 

Yakni, dari keburukan kemaluan. Yaitu terperosok ke 

dalam hal yang diharamkan Allah atau menyebabkan 

aku jatuh ke dalam permulaan-permulaan zina berupa 

pandangan, sentuhan, berjalan, keinginan dan hal-hal 

seperti itu. Doa yang penuh berkah ini mengandung 

perlindungan terhadap anggota-anggota tubuh yang 

merupakan karunia Allah -Ta'ālā-. Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruhnya agar 

memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan 

berbagai kenikmatan itu. Beliau tidak menyuruhnya 

untuk memohon perlindungan dari berbagai 

kenikmatan itu, seperti mengucapkan, "Aku memohon 

perlindungan kepada Allah dari pendengaranku," 

Sebab, itu semua adalah nikmat, dan dengan 

kenikmatan itu manusia menyembah Allah -Ta'ālā-. 

Kenikmatan itu bukan keburukan yang murni sehingga 

harus memohon perlindungan darinya, tetapi 

memohon perlindungan dari keburukan yang timbul 

darinya. Adapun menjaganya dengan cara memelihara 

apa yang telah diciptakan untuknya dan tidak 

melakukan kemaksiatan dengannya serta tidak 

menebarkan kehinaan dengannya. Sebab, ia akan 

dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat tentang 

berbagai kenikmatan itu, sebagaimana dibenarkan 

oleh firman Allah -Ta'ālā-, "Dan janganlah kamu 

mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, 

semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya." (Al-

Isra: 36) 
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بشهوة وَّلة ، واَلراد هنا الفرج كما ورد عند الرتمذي ، ويكون رشه إذا وضعه يف غري حمله رش منييَّ : اَلين: ما خيرج من الرجل من ماء  •
 . اَلرشوع

 رش لساِن : هو اتللكم بابلاطل أو ما ال يعنيين ، أو السكوت عن احلق •

 أعوذ : أتلجئ وأحتيم •

 اللَُّهمَّ : يا اهلل •

 :فوائد احلديث
 استعماهلا فيما يريض اهلل تعاىلاحلث ىلع حفظ السمع وابلرص واللسان والقلب والفرج ، وذلك ب .1

 "اتلنويه بمسؤويلة اإلنسان عن حواسه كما أخرب سبحانه وتعاىل: " إن السمع وابلرص والفؤاد لك أوئلك اكن عنه مسؤال .2

 . عاىلحواس اإلنسان وأعضاؤه نعم ينبيغ ىلع العبد شكر اهلل تعاىل عليها بوضعها فيما خلقت هل ، وبذلك حيقق العبودية هلل سبحانه وت .3

: "قلت: يا رسول اهلل، علمين داعء" يدل ىلع حرص الصحابة ىلع لك ما ينفعهم يف ادلنيا واآلخرة ، ويبني -ريض اهلل عنه-قول شلك بن محيد  .4
 أنهم أصحاب همة اعيلة َلحافظتهم ىلع ما ينفعهم يف العاجل واآلجل

 . الشهوة ومثار الذلة خص انليب صىل اهلل عليه وسلم هذه اجلوارح بادلاعء ؛ النها مناط .5

 املراجع:املصادر و

ه(. الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ، وآخرون، 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
بن عالن، دار الكتاب العريب  ه( ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد يلع بن حممد 1395، مرص، )2مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط

، حتقيق: 4ه(. رياض الصاحلني، ط 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، )1، بريوت بلنان رياض الصاحلني للنووي، ط
ق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، )د.ط(، ه(. سنن أيب داود، حتقي1428عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، )

،  دار الصديق 4اَلكتبة العرصية، بريوت، )د.ت( صحيح األدب اَلفرد لإلمام ابلخاري، حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد نارص ادلين األبلاِن، ط
ه(. صحيح وضعيف الرتمذي لألبلاِن، 1423يت، ) ، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكو1ه(  صحيح أيب داود  لألبلاِن ، ط 1418للنرش واتلوزيع، ) 

، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه(. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1420، مكتبة اَلعارف، الرياض، )1ط
ه ( مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: 1406حلب، )  –(، مكتب اَلطبواعت اإلسالمية 2ه(. السنن للنسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )ط1430)

 ـه( اَلعجم الوسيط، جممع اللغة  1421(، مؤسسة الرسالة، )1اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن الرتيك، )ط -شعيب األرنؤوط 
، مؤسسة الرسالة، 14رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني، ط ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت )بلنان(. نزهة اَلتقني2العربية بالقاهرة، ط

 .ه(1407)
   (6163) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

254 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جه.رواه أبو داود والرتمذي وابن ما راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أصبح : دخل يف وقت الصباح •

 .أمىس : دخل يف وقت اَلساء •

 .النشور : معناه الرجوع، أي الرجوع وابلعث بعد اَلوت •

 ِ ُ َعلَْيِه وََسلرمَ -اَكَن َرُسوُل اَّللر إَذا  -َصىلر اَّللر
ْمَسيَْنا، 

َ
ْصَبْحَنا َوبَِك أ

َ
ْصَبَح َيُقوُل: اللرُهمر بِك أ

َ
أ

ُشوُر، َوإَِذا َوبِك حَنَْيا، َوبِك َنُموُت، َوإيَِلْك النُّ 
نرُه قَاَل: َوإيَِلْك الَْمِصريُ 

َ
اَل أ

َ
ْمََس قَاَل ِمْثَل َذلَِك، أ

َ
 أ

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
apabila berada di pagi hari mengucapkan, 

"Ya Allah, dengan (pertolongan dan 
rahmat)-Mu kami memasuki pagi hari, 

dengan (pertolongan dan rahmat)-Mu kami 
memasuki sore hari, dengan (pertolongan 

dan rahmat)-Mu kami hidup, dengan 
(pertolongan dan rahmat)-Mu kami mati, 

dan hanya kepada Engkau-lah kebangkitan 
(semua makhluk)." Apabila berada di sore 
hari, beliau mengucapkan doa seperti itu. 

Hanya saja beliau mengucapkan, "Dan 
kepada-Mu tempat kembali". 

 :احلديث .1707
-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

امهلل بك »إذا أصبح يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم
أصبحنا، وبك أمسينا، وبك حنيا، وبك نموت، وإيلك 

امهلل بك أمسينا، وبك »وإذا أمىس قال: « النُ ُشورُ 
 «.يا، وبك نموت. وإيلك اَلصريحن

** 

1707. Hadis: 

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

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila berada 

di pagi hari mengucapkan, "Ya Allah, dengan 

(pertolongan dan rahmat)-Mu kami memasuki pagi 

hari, dengan (pertolongan dan rahmat)-Mu kami 

memasuki sore hari, dengan (pertolongan dan rahmat)-

Mu kami hidup, dengan (pertolongan dan rahmat)-Mu 

kami mati, dan hanya kepada Engkau-lah kebangkitan 

(semua makhluk)." Dan apabila berada di sore hari, 

beliau mengucapkan, "Ya Allah, dengan (pertolongan 

dan rahmat)-Mu kami memasuki sore hari, dengan 

(pertolongan dan rahmat)-Mu kami hidup, dengan 

(pertolongan dan rahmat)-Mu kami mati, dan kepada 

Engkau-lah kebangkitan (semua makhluk)". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

وبقدرته وقوته يف  -تعاىل-إن العبد يستعني باهلل 
بداية يومه ونهايته، ويعرتف بأنه سبحانه بقدرته 
أوجدنا وأوجد الصباح واَلساء، واحلياة واَلوت، وإيله 

 .اَلرجع واَلآل بعد ابلعث

** 

Seorang hamba memohon pertolongan kepada Allah - 

Ta'ālā- dan kekuasaan-Nya, serta kekuatan-Nya di 

permulaan dan penghujung hari, dan mengakui bahwa 

Allah -subḥānahu- dengan kekuasaan-Nya telah 

menciptakan kita, menciptakan pagi dan sore, 

kehidupan dan kematian, dan kepada-Nya tempat 

kembali dan pulang setelah kebangkitan. 
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 .اَلصري : اَلرجع، أي اَلرجع واَلآل بابلعث •

 :فوائد احلديث
 -صىل اهلل عليه وسلم-ينبيغ لإلنسان أن يدعو بهذا ادلاعء صباحاً ومساًء تأسياً بانليب  .1

 .عموم ربوبية اهلل يف لك وقت صباحاً ومساءً  .2

 .أن أرشف أوقات اَّلكر أول الصباح بعد الفجرلقوهل: إذا أصبح .3

 املراجع:املصادر و

ِجْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، ط اَلكتبة العرصية، صيدا   الرتمذي، سنن. بريوت –سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السِّ
رة الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق ، وإبراهيم عطوة عوض، ط رشكة مكتبة ومطبعة َسوْ  بن عيىس بن َلحمد

 الكتب إحياء دار ط ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة البن ماجه، ابن سنن. مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
يىس ابلايب احلليب. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاِن، ط اَلكتب اإلساليم. توضيح ع فيصل - العربية

اَلرام،  األحاكم من بلوغ اَلرام، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ
د اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط اَلكتبة للشيخ عب

 .اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ اَلرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِن، طبعة دار احلديث
   (5490) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .لكمتان : أي مجلتان •

 .حبيبتان : صفة هلل تعاىل أي حمبوبة •

 .سبحان اهلل : التسبيح: هو اتلزنيه، معناه تزنيهاً لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة اَلخلوقات •

 .ر أوصاف اَلحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمهوحبمده : اتلحميد: هو ذك •

 .العظيم : أي اهلل تعاىل أعظم من لك يشء •

 :فوائد احلديث
 .جواز استعمال السجع برشط عدم اتللكف .1

 .-عز وجل-فضل هاتني اللكمتني من ذكر اهلل  .2

 .-تعاىل-ىلع الوجه الالئق باهلل  -عزوجل-إثبات صفة اَلحبة هلل  .3

يَبَتاِن إىَل الررمْحَِن، َخِفيَفَتاِن ىلَعَ لَكَِمَتاِن َحبِ 
 ِ اللَِّساِن، ثَِقيلََتاِن يِف الِْمزيَاِن: ُسْبَحاَن اَّللر

ِ الَْعِظيمِ   َوحِبَْمِدهِ، ُسْبَحاَن اَّللر
 

Dua kata yang disukai Allah Yang Maha 
Pengasih, ringan di lidah, namun berat 

dalam timbangan. Yaitu (ucapan), 
"Subḥānallāhi wa biḥamdihi, 

subḥānallāahil 'aẓīm" (Mahasuci Allah dan 
segala puji bagi-Nya. Mahasuci Allah Yang 

Maha Agung)". 

 :احلديث .1708
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قال: لَكَِمتَاِن خفيفتان ىلع اللسان،  -اهلل عليه وسلم
 الرمحن: سبحان اهلل ثقيلتان يف اَلزيان، حبيبتان إىل

 وحبمده، سبحان اهلل العظيم.

** 

1708. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Dua kata 

(zikir) yang disukai Allah Yang Maha Pengasih, ringan 

di lidah, namun berat dalam timbangan. Yaitu (ucapan), 

"Subḥānallāhi wa biḥamdihi, subḥānallāahil 'aẓīm" 

(Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya. Mahasuci 

Allah Yang Maha Agung)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
حيب هاتني اللكمتني  -تبارك وتعاىل-لرمحن أن ربنا ا

سبحان اهلل -القليالت احلروف مع ثقلهما يف اَلزيان 
َلا تضمنتاه من تسبيح  -وحبمده، سبحان اهلل العظيم

اهلل تعاىل وتزنيهه عن انلقائص وعما ال يليق جبالهل 
تبارك وتعاىل، واتلأكيد ىلع هذا اتلزنيه بالوصف 

 .بالعظمة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan dalam 

hadis ini bahwa Rabb kita Yang Maha Pengasih - 

Tabāraka wa Ta'ālā- menyukai dua kata berikut yang 

memiliki sedikit huruf, namun keduanya berat dalam 

timbangan, yaitu ucapan "Subhānallāhi wa bihamdihi, 

subhānallāhil 'aẓīm" (Mahasuci Allah dan segala puji 

bagi-Nya. Mahasuci Allah Yang Maha Agung), karena 

keduanya mengandung tasbih kepada Allah -Ta'ālā- 

dan penyucian-Nya dari berbagai kekurangan dan 

segala sesuatu yang tidak pantas bagi keagungan-Nya 

-Tabāraka wa Ta'ālā-, serta penegasan terhadap 

penyucian ini dengan menyifati-Nya dengan 

keagungan. 
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 .-عز وجل-إثبات اسم الرمحن هلل  .4

 .احلث ىلع هذا اَّلكر القليل اللكمات الكثري احلسنات .5

 .أن اَّلكر يتفاضل، ويتبع ذلك تفاضل األجور .6

 .إثبات اَلزيان وأنه حق .7

 .يستحب َلن رغ ب غريه يف عمل ما أن يذكر هل شيئا من فوائده .8

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، 1422انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري 
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ اَلرام، 1417لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 

ه. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث من بلوغ اَلرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزان، 1428تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي، الطبعة األوىل 
اإلسالمية، عناية عبد السالم السليمان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل.  فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ اَلرام، للشيخ ابن عثيمني، اَلكتبة 

 .ه1427طبعة األوىل ال -القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم
   (5507) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ُكتب ىلع ابن آدم نَِصيُبه من الِزنا ُمْدرُِك ذلك ال 
ذنان زِناهما 

ُ
حَمَالة: العينان زِناهما انلَظر، واأل

االستماع، واللسان زِناه اللَكم، وايلَُد زِناها 
ابلَْطش، والرِّجل زِناها اخلَُطا، والقلب َيْهَوى 

ق ذلك  بُهويتمىن، ويَُصدِّ  الَفْرج أو يُكذِّ

 

"Telah ditetapkan atas anak Adam 
bagiannya dari zina. Ia pasti mendapatkan 

hal itu, tidak mustahil. Zina kedua mata 
adalah melihat, zina kedua telinga adalah 

mendengarkan, zina lisan adalah 
mengucapkan, zina tangan adalah 

menyentuh, zina kaki adalah melangkah, 
dan zina hati adalah nafsu dan berharap. 

Sedangkan kemaluan, itulah yang 
membenarkan atau mendustakannya". 

 :احلديث .1709
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ُكتب ىلع ابن آدم نَِصيبُه من الِزنا »قال:  -عليه وسلم
ذنان ُمْدرُِك ذلك ال حَمَالة: 

ُ
العينان ِزناهما انلَظر، واأل

ِزناهما االستماع، واللسان ِزناه الالكم، وايلَُد ِزناها 
ابَلْطش، والرِّجل ِزناها اخلَُطا، والقلب َيْهَوى ويتمىن، 

بُه ق ذلك الَفْرج أو يُكذِّ  «.وُيَصدِّ

** 

1709. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. 

Ia pasti mendapatkan hal itu, tak terhindarkan. Zina 

kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah 

mendengarkan, zina lisan adalah mengucapkan, zina 

tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah 

melangkah, dan zina hati adalah nafsu dan berharap. 

Sedangkan kemaluan, itulah yang membenarkan atau 

mendustakannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث أن اإلنسان ُمدرك للزنا ال حمالة إال من 
 -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل، ثم ذكر انليب  عصمه

أمثلة َّللك: "فالعني زناها انلظر" يعين: أن الرَُّجل إذا 
نظر إىل امرأة ولو لغري شهوة ويه ليست من حمارمه 
ذنان ِزناهما 

ُ
فهذا نوع من الزنا وهو زنا العني. "واأل

االستماع" أي يستمع اإلنسان إىل الكم اَلرأة ويتذلذ 
زنا األذن. "وايلد زناها ابَلْطش" يعين  بصوتها، هذا

العمل بايلد من اللمس وما أشبه ذلك.  "والرِجل 
زناها اخلُطا" يعين أن اإلنسان يميش إىل حمل 
الفواحش مثال أو يسمع إىل صوت امرأة فيميش إيلها 
أو يرى امرأة، فيتبعها هذا نوع من الزنا. "والقلب 

مر وهو اتلعلق َيْهَوى ويتمىن" أي يميل إىل هذا األ
ق ذلك أو  بالنساء هذا زنا القلب. "والفرج يصدِّ
به" يعين أنه إذا زَن بالفرج والعياذ باهلل، فقد  يُكذِّ
صدق زنا هذه األعضاء وإن لم يزين بفرجه، بل َسِلم 
وحفظ نفسه فإن هذا يكون تكذيبا لزنا هذه 
األعضاء. فدل ذلك ىلع احلذر من اتلعلق بالنساء ال 

** 

Makna Hadis: Sesungguhnya manusia itu tidak 

mustahil akan melakukan zina, kecuali orang yang 

dijaga oleh Allah. Selanjutnya Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyebutkan berbagai 

contoh untuk itu; "Zina kedua mata adalah melihat," 

yakni, seorang lelaki jika melihat kepada seorang 

wanita meskipun tidak dengan syahwat, tetapi wanita 

tersebut bukan mahramnya, maka ini adalah satu 

macam zina, yaitu zina mata. "zina kedua telinga 

adalah mendengarkan," yakni, seseorang 

mendengarkan suara wanita dan menikmati suaranya, 

maka inilah zina telinga. Demikian juga, "zina tangan 

adalah menyentuh," yakni, melakukan tindakan 

dengan tangan seperti menyentuh dan sebagainya. 

"zina kaki adalah melangkah," yakni, seseorang 

berjalan contohnya menuju lokalisasi prostitusi atau 

mendengarkan suara wanita lalu berjalan ke arahnya, 

atau melihat seorang wanita lalu mengikutinya. Ini 

adalah satu macam zina. "dan zina hati adalah nafsu 

dan berharap." Yakni, condong kepada hal itu. Yaitu 

ada keterkaitan kepada wanita. Ini adalah zina hati. 

"Sedangkan kemaluan, itulah yang membenarkan itu 

atau mendustakannya." Yakni, jika seseorang berzina 

dengan kemaluannya, dan kita berlindung kepada 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
رَ ُكِتَب : قُ  •  .دِّ

ل •  .ُمْدرُِك : حمصِّ

ديد •  .ابَلْطش : األخذ القوي الشَّ

 .اخلُطأ : اَليش واَلراد اَليش إىل فعل احلرام •

 .القلب يَهوى : أي يريد وقوع ما حتبه انلفس من الشهوة •

ق : حيقق •  .يَُصدِّ

 :فوائد احلديث
 .اتلوجيه إىل ترك الزنا ودواعيه .1

 .حرمة انلظر إىل ما يف ابليت بغري استئذان .2

 .وجب احلدَّ ال يتحقق إال باإليالجالزنا اَّلي ي .3

م اهلل نوع من أنواع الزنا .4  .سماع ما حرَّ

م اهلل نوع من أنواع الزنا .5  .انلظر إىل ما حرَّ

م اهلل نوع من أنواع الزنا .6  .الالكم فيما حرَّ

 .اهلل يعلم من األَزل مقادير انلاس، وال يقع يشء خمالفا لعلمه، وال يتخلف علمه عن معرفة لك يشء .7

مه اهلل عليه .8  .اهلل أعطى العبد اَلْقِدرة ىلع رَْدع نفسه عما حرَّ

 . الزنا ال خيتص إطالقه بالفرج، بل هو شامل دلواعيه من انلظر واللمس .9

 احلديث ديلل َلعتقد أهل احلق يف باب القدر أن العبد ال خيلق فعل نفسه؛ بديلل قوهل عليه الصالة والسالم: "والقلب يهوى ويتمىن ويصدق .10
 .لك الفرج أو يكذبه"؛ فدل هذا أن العبد لو اكن خالقا لفعل نفسه َلا عجز عن فعل ما يريد مع وجود الطواعية واستحاكم الشهوةذ

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مصطىف اخلن، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة  1430نارص العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل:  بن

 –اء الرتاث العريب م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحي1997 -ه 1418النرش:  
 ابلخاري، صحيح   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت

وال بالرؤية إيلهن وال بمسهن وال بالسيع  بأصواتهن
إيلهن وال بغواية القلب هلن، لك ذلك من أنواع الزنا 

، فليحذر اإلنسان العاقل العفيف من -والعياذ باهلل-
 .أن يكون يف هذه األعضاء يشء يتعلق بالنساء

Allah darinya, maka ia telah membenarkan zina seluruh 

anggota tubuh tersebut. Jika ia tidak melakukan zina 

dengan kemaluannya, tetapi ia membebaskan dan 

memelihara dirinya, maka ini menjadi penyangkal 

terhadap zina seluruh anggota tubuh tersebut. Di 

dalam Hadis ini terdapat dalil tentang waspada 

terhadap keterkaitan dengan perempuan; dengan 

suaranya, melihatnya, menyentuhnya, berjalan 

mendekatinya, keinginan hati untuk bersenang-senang 

dengannya, karena semua itu termasuk jenis-jenis 

zina. Hanya kepada Allah kita berlindung. Hendaknya 

manusia yang berakal dan menjaga kehormatan diri 

berhati-hati agar jangan sampai salah satu anggota 

tubuhnya terpikat dengan wanita. 
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يشتيك،  -ريض اهلل عنه-اكن ابن أليب طلحة 
  فخرج أبو طلحة، فقبض الصيب

Putra Abi Ṭalḥah -raḍiyallāhu 'anhu- 
sedang menderita sakit. Lantas Abu Ṭalḥah 

keluar lalu anak itu meninggal dunia 

 :احلديث .1710
قال: اكن ابن أليب طلحة  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

يشتيك، فخرج أبو طلحة، َفُقِبَض  -ريض اهلل عنه-
يب، فلما رجع أبو طلحة، قال: ما فعل ابين؟ قالت  الصَّ
َبت  يب: هو أْسَكن ما اكن، َفَقرَّ أم سليم ويه أم الصَّ

، ثم أصاب منها، فلم ا َفَرغ،َ قالت: إيله العشاء فتََعىشَّ
يب فلما أصبح أبو طلحة أىت رسول اهلل  -واُروا الصَّ

« أَعرَّْستُُم اللَّيلََة؟»فأخربه، فقال: -صىل اهلل عليه وسلم
، فودلت غالًما، فقال «اللَُّهمَّ بارِك هلما»قال: نعم، قال: 

لُْه حىت تأيت به انليب  صىل اهلل -يل أبو طلحة: امْحِ
« أَمَعه يشء؟»تمرات، فقال: وبعث معه ب -عليه وسلم

صىل اهلل عليه -قال: نعم، َتَمرات، فأخذها انليب 
فَمَضَغها، ثم أخذها من ِفيه فجعلها يف يِفِّ  -وسلم

يب، ثم َحنََّكُه وسماه عبد اهلل. ويف رواية: قال ابن  الصَّ
عيينة: فقال رجل من األنصار: فرأيت تِْسَعة أوالد 

من أوالد عبد اهلل  لكهم قد قرؤوا القرآن، يعين:
اَلولود. ويف رواية: مات ابن أليب طلحة من أم سليم، 
ثوا أبا طلحة بابِْنِه حىت أكون  فقالت ألهلها: ال حُتَدِّ
َبْت إيله عشاء فأَكل ورشب، ثم  ثه، فجاء َفَقرَّ حدِّ

ُ
أنا أ

تََصنََّعْت هل أْحَسن ما اكنت تصنع قبل ذلك، فََوقَع بها. 
ا أن رأت أنه ق د َشِبع وأصاب منها، قالت: يا أبا فلمَّ

طلحة، أرأيت لو أن قوًما أاَعُروا اَعِرَيتَُهم أهل بيت 
فَطلَبوا اَعِرَيتَُهم، أهلم أن َيْمنَُعوُهم؟ قال: ال، فقالت: 
فَاْحتَِسْب ابنك، قال: فغِضب، ثم قال: تََرْكِتين حىت 
ْخُت، ثم أخربتين بابين؟! فانطلق حىت أىت  إذا تَلطَّ

فأخربه بما اكن  -صىل  اهلل عليه وسلم-اهلل رسول 
بارك اهلل يف »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 

صىل -، قال: فََحَملَْت. قال: واكن رسول اهلل «يَلْلَِتُكَما
-يف َسَفر ويه معه، واكن رسول اهلل  -اهلل عليه وسلم

إذا أىت اَلدينة من َسفر ال  -صىل اهلل عليه وسلم
َبها الَمَخاض، َيْطُرقُ  َها ُطُروًقا َفَدنَوا من اَلدينة، فرَضَ

صىل -فَاْحتَبََس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول اهلل 

** 

1710. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Putra Abu 

Ṭalḥah -raḍiyallāhu 'anhu- sedang menderita sakit. 

Lantas Abu Ṭalḥah keluar lalu anak itu meninggal 

dunia. Saat Abu Ṭalḥah kembali, ia bertanya, "Apa 

yang terjadi terhadap putraku?" Ummu Sulaim, ibu 

sang anak menjawab, "Dia sudah lebih tenang." 

Selanjutnya Ummu Sulaim menghindangkan makan 

malam kepada Abu Ṭalḥah lalu ia pun makan. 

Selanjutnya Abu Ṭalḥah menggaulinya. Setelah selesai 

berhubungan, Ummu Sulaim berkata, "Orang-orang 

sudah mengubur anak itu." Keesokan paginya Abu 

Ṭalḥah mendatangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lalu memberitahukan hal tersebut. Nabi 

bertanya, "Apakah tadi malam kalian berhubungan?" 

Abu Ṭalḥah menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Ya 

Allah, berkahilah keduanya." Lantas Ummu Sulaim 

melahirkan seorang anak. Abu Ṭalḥah berkata 

kepadaku (Anas), "Bawalah anak itu sampai engkau 

menghadap kepada Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

. Dia juga mengirimkan beberapa butir kurma bersama 

Anas. Nabi bertanya, "Apakah anak ini membawa 

sesuatu?" Anas menjawab, "Ya. Beberapa butir 

kurma." Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengambilnya lalu mengunyahnya. Setelah itu 

mengambilnya dari mulutnya dan meletakkannya di 

mulut anak itu lalu Nabi mentahniknya dan memberinya 

nama Abdullah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Ibnu 

Uyainah berkata, "Seorang lelaki Ansar berkata, "Aku 

lihat sembilan orang anak yang seluruhnya membaca 

(hafal) Alquran. Yakni, anak-anak Abdullah." Dalam 

riwayat lain disebutkan, "Putra Abu Ṭalḥah dari Ummu 

Sulaim meninggal dunia lalu Ummu Sulaim berkata 

kepada keluarganya, "Kalian jangan bercerita kepada 

Abu Ṭalḥah mengenai putranya sampai aku yang 

bercerita kepadanya." Ketika Abu Ṭalḥah datang, 

Ummu Sulaim menyuguhkan makan malam 

kepadanya lalu ia pun makan dan minum. Selanjutnya 

Ummu Sulaim berhias lebih rapi dari biasanya hingga 

Abu Ṭalḥah menggaulinya. Setelah selesai makan 

malam dan berhubungan, Ummu Sulaim berkata, 

"Wahai Abu Ṭalḥah, bagaimana pendapatmu sekiranya 

ada kaum yang meminjamkan barang pinjaman 

kepada keluarganya lalu mereka meminta kembali 

barang pinjamannya, apakah boleh mereka 

menolaknya?" Abu Ṭalḥah menjawab, "Tidak." Istrinya 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

قال: يقول أبو طلحة: إنك تَلَْعلَُم يَا  -اهلل عليه وسلم
صىل اهلل -رَبِّ أنه ُيْعِجُبيِن أن أخرج مع رسول اهلل 

إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد  -عليه وسلم
تَبَْسُت بما ترى، تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما احْ 

أِجُد اَّلي كنت أِجُد، انطلق، فانطلقنا ورضبها 
الَمَخاض حني قَِدما، فودلت غالًما. فقالت يل أيم: يا 

-أنس، ال يُرِْضْعُه أحٌد حىت َتْغُدو به ىلع رسول اهلل 
ا أصبح احتََملْتُه فاْنَطلَقُت  -صىل اهلل عليه وسلم فلمَّ

... وذكر تمام  -صىل اهلل عليه وسلم-ه إىل رسول اهلل ب
 .احلديث

berkata, "Mohonlah pahala atas putramu." Abu Ṭalḥah 

-raḍiyallāhu 'anhu- marah mendengar perkataan 

istrinya lalu berkata, "Engkau membiarkanku hingga 

aku melakukan jimak lalu engkau memberitahuku 

mengenai putraku?" Lantas Abu Ṭalḥah berangkat 

menuju Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

mengadukan istrinya dan apa yang telah dilakukannya. 

Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mendoakannya, "Semoga Allah memberkahi malam 

kalian berdua." Selanjutnya istri Abu Ṭalḥah -

raḍiyallāhu 'anhu- hamil, dan ia bersama suaminya 

sedang bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dalam suatu perjalanan. Di antara kebiasaan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak langsung masuk 

Madinah (sampai beliau mengirim utusan untuk 

memberitahu penduduk Madinah mengenai 

kedatangan kafilah). Ternyata Ummu Sulaim 

mengalami kontraksi melahirkan sehingga Abu Ṭalḥah 

tertahan tidak bisa masuk Madinah. Sementara itu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berangkat. 

Anas berkata, "Lantas Abu Ṭalḥah berdoa kepada 

Rabbnya, 'Wahai Rabbku, Engkau tahu bahwa aku 

sangat suka untuk keluar bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila beliau keluar dan 

masuk bersamanya apabila beliau masuk. Sedangkan 

(sekarang) aku tertahan sebagaimana Engkau lihat'." 

Ummu Sulaim -raḍiyallāhu 'anha- berkata kepada Abu 

Ṭalḥah, "Wahai Abu Ṭalḥah, aku tidak merasakan apa 

yang pernah aku rasakan, berangkatlah!" Lantas kami 

berangkat, dan ketika kafilah tiba di Madinah, Ummu 

Sulaim mengalami kontraksi melahirkan lalu 

melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya Ibuku 

berkata kepadaku, "Wahai Anas, tidak boleh ada 

seorang pun wanita yang menyusuinya hingga kamu 

bawa dia menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Ketika pagi tiba, aku bawa dia menemui 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-…lalu ia 

menyebutkan sampai akhir hadis. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حديث أنس بن مالك عن أيب طلحة أنه اكن هل ابن 
يشتيك، يعين مريضا، وأبو طلحة اكن زوج أم أنس بن 
مالك ريض اهلل عنهم، تزوج بها بعد وادل أنس، 
فخرج أبو طلحة بلعض حاجاته،  فمات الصيب، فلما 

هو رجع سأل أمه عنه فقال: كيف ابين؟ قالت: 

** 

Hadis Anas bin Malik berkenaan dengan Abu Ṭalḥah 

bahwa dia mempunyai seorang anak yang mengeluh. 

Artinya sedang menderita sakit. Abu Ṭalḥah adalah 

suami ibu Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhum-. Ia 

menikahi ibunya setelah (pisah) dari bapak Anas. Abu 

Ṭalḥah pergi untuk satu keperluannya lalu anak itu 

meninggal dunia. Saat pulang, Abu Ṭalḥah bertanya 

kepada Ummu Sulaim mengenai anak tersebut, 
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أسكن ما يكون. وصدقت يف قوهلا، هو أسكن ما 
يكون؛ ألنه مات، وأبو طلحة ـريض اهلل عنهـ فهم 
أنه أسكن ما يكون من اَلرض، وأنه يف اعفية، 
فقدمت هل العشاء فتعىش ىلع أن أبنه برئ. ثم أصاب 
منها، يعين جامعها، فلما انتىه قالت: واروا الصيب. 

 -ىلع الرواية األوىل-، أي: ادفنوا الصيب؛ فإنه قد مات
وارى الصيب  -ريض اهلل عنه-فلما أصبح أبو طلحة 

وعلم بذلك انليب صيل اهلل عليه وسلم، وسأل: )هل 
عليه الصالة -أعرستم الليلة؟( قال: "نعم"، فداع هلما 

غالما  -ريض اهلل عنها-بالربكة فودلت  -والسالم
تأيت مباراًك. قال أنس: فقال يل أبو طلحة: امحله حىت 

وبعث معه بتمرات  -صىل اهلل عليه وسلم-به انليب  
يلحنكه بها، يلكون أو ل ما يزنل يف جوف الصيب 

، فتحل عليه -صىل اهلل عليه وسلم-ريق انليب 
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-الربكة. فلما أىت به انليب 

ريض -)أمعه يشء؟( أي: مما حينك به ، فأجابه أنس 
صىل اهلل -رات فأخذها انليب بأن معه تم -اهلل عنه

فمضغها؛ تلختلط بريقه الرشيف  -عليه وسلم
ويقدر الصيب ىلع إساغتها، فيكون أول ما يدخل 

 -صىل اهلل عليه وسلم-جوفه اَلمتضغ بريق اَلصطىف 
صىل اهلل عليه -فيسعد ويبارك فيه، ثم أخرج انليب 

اتلمرات اَلمضواغت من فيه فجعلها يف فم  -وسلم
دلكها حبنكه وسماه عبد اهلل، واكن هلذا  الصيب، ثم

الغالم تسعة من الودل لكهم يقرأون القرآن بربكة 
وأما ىلع رواية  -داعء انليب ـصىل اهلل عليه وسلم

ثُوا أبا طلحة بابنه حىت  مسلم : فقالت ألهلها: "ال حُتَدِّ
أكون أنا من أخربه اخلرب" ، فلما دخل جاء أبو طلحة 

كل ورشب، ثُم جتملت هل ، قربت هل العشاء فأ
وتطيبت وتصنعت، فوقع عليها وَلا فرغ من مجاعها 
رضبت هل مثال البنه بالعارية اليت تُرد إىل أصحابها 
فقالت هل : يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أاعروا 
اعريتهم أهل بيت، ثم طلبوا اعريتهم أهلم أن 
يمنعوهم؟ قال : ال. فقالت: فاحتسب ابنك، فلما سمع 

، ثم قال: تََرْكِتيِن -ريض اهلل عنه-نها ما سمع غضب م
ْخُت ثم أخربتين بابين؟! فانطلق إىل انليب  حىت إذا تَلَطَّ

"Bagaimana keadaan putraku?" Ummu Sulaim 

menjawab, "Dia sangat tenang." Dia berbicara benar 

bahwa anaknya sangat tenang karena dia sudah 

meninggal dunia. Sementara Abu Ṭalḥah -raḍiyallāhu 

'anhu- memahami bahwa anaknya sudah sembuh dan 

sekarang sehat. Lantas Ummu Sulaim menghidangkan 

makan malam, Abu Ṭalḥah pun menyantap makan 

malam karena (merasa) anaknya sudah sembuh. 

Setelah itu dia menggauli istrinya. Setelah selesai 

berhubungan badan, Ummu Sulaim berkata, "Orang-

orang sudah menimbun anak itu." Yakni, orang-orang 

sudah mengubur anak tersebut karena dia sudah 

wafat, -berdasarkan riwayat pertama-. Ketika pagi tiba, 

Abu Ṭalḥah -raḍiyallāhu 'anhu- mengubur anak 

tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau bertanya, 

"Apakah tadi malam kalian berhubungan?" Abu Ṭalḥah 

menjawab, "Ya." Lantas beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mendoakan keberkahan untuk keduanya. 

Selanjutnya Ummu Sulaim -raḍiyallāhu 'anha- 

melahirkan seorang anak yang diberkahi. Anas 

berkata, "Abu Ṭalḥah berkata kepadaku, "Bawalah 

anak ini sampai engkau bertemu dengan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-," ia juga mengirimkan 

beberapa butir kurma bersamanya agar beliau 

melakukan tahnik padanya supaya ludah Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjadi makanan yang 

pertama kali masuk ke dalam perut si anak sehingga 

mendapatkan keberkahan. Setelah Anas sampai ke 

hadapan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bertanya, "Apakah anak ini membawa sesuatu?" Yakni, 

yang dapat dijadikan untuk tahnik. Anas -raḍiyallāhu 

'anhu- menjawab bahwa dia membawa beberapa butir 

kurma. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengambil 

kurma itu lalu mengunyahnya supaya bercampur 

dengan air liurnya yang mulia dan anak tersebut 

mampu menelannya. Dengan demikian makanan yang 

pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah 

kunyahan yang bercampur dengan air liur al-Mushthafa 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sehingga anak itu bahagia 

dan memperoleh keberkahan. Selanjutnya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengeluarkan kurma yang 

sudah dikunyah dari mulutnya lalu meletakkannya di 

mulut anak bayi itu kemudian memijitnya dengan 

mentahniknya serta memberinya nama Abdullah. Anak 

bayi ini selanjutnya mempunyai sembilan orang anak 

yang seluruhnya membaca (hafal) Alquran berkat doa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Adapun menurut 

riwayat Muslim, "Ummu Sulaim berkata kepada 

keluarganya, "Janganlah kalian bercerita kepada Abu 
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شاكيا زوجته وما اكن منها ،  -صىل اهلل عليه سلم-
داعياً هلما بما  -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 

 يعود نفعه عليهما اجلميل فعلهما: )بارك اهلل لكما يف
يللتكما( أي فيما فعلتماه فيها؛ بأن جيعله نتاجاً طيباً 

بعد ذلك  -ريض اهلل  عنها-وثمرة حسنة. ثم محلت 
 -صىل اهلل عليه وسلم-واكنت يه وزوجها مع انليب 

يف بعض أسفاره، فلما أرادوا دخول اَلدينة رضبها 
اَلخاض، أي : شعرت ريض اهلل عنها بآالم الوالدة، 

ال يدخل  - اهلل عليه وسلمصىل-واكن من اعدته 
اَلدينة ، حىت يُرسل رسوال خيربهم بقدوم القافلة، 

عند ذلك  -ريض اهلل عنه-فَاْحتُِبَس َعلَيَْها أبو طلحة 
صىل اهلل عليه -الشتغاهل بشأنها، وانطلق رسول اهلل 

.  ثم داع أبو طلحة ربه بقوهل: إنك تَلَْعلَُم يا -وسلم
صىل اهلل -سول اهلل رب أنه يعجبين أن أخرج مع ر

إذا خرج وأدخل معه إذا دخل َوقَِد  -عليه وسلم
ريض اهلل -اْحتَبَْسُت بَِما تََرى، فقالت هل أم سليم 

: يا أبا طلحة، ما أجد اَّلي كنت أجد. أي: ما -عنها
أجد ألم الوضع اَّلي كنت أجده من قبل، ثم قالت 
 هل: انطلق. فلما قدموا اَلدينة رضبها اَلخاض، فودلت

أن يذهب به  -ريض اهلل عنه-غالًما ، ثم أمرت أنًسا 
وأن ال يرضعه أحد  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل انليب 

من اَلرضعات ؛ يلكون أول ما يزنل يف جوفه ريق 
فيعود عليه خبري  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

ادلارين، وقد ظهر أثره يف هذا الغالم بتكثري بنيه 
ني.   ومما خيتم به هذا الرشح الصاحلني األتقياء الفاحل

أن اتلربك بما انفصل من اجلسد من خصائص انليب 
، اليت ال يرشكه أحد من هذه -صىل اهلل عليه وسلم-

ريض اهلل -األمة، وأكرب ديلل ىلع ذلك أن الصحابة 
اَّلين شاهدوا اتلزنيل ووقفوا ىلع حقائق  -عنهم

هم من ادلين، لم يتربكوا باخللفاء الراشدين، وال بغري
 .أهل العرشة

Ṭalḥah mengenai anaknya sampai aku yang pertama 

kali memberitahukan berita tersebut kepadanya." 

Ketika Abu Ṭalḥah datang, Ummu Sulaim 

menyuguhkan makan malam kepadanya lalu ia pun 

makan dan minum. Selanjutnya Ummu Sulaim berhias, 

memakai minyak wangi, dan berpura-pura hingga Abu 

Ṭalḥah menggaulinya. Setelah selesai berhubungan 

badan, Ummu Sulaim memberikan perumpamaan 

kepada Abu Ṭalḥah dengan barang pinjaman yang 

dikembalikan lagi kepada pemiliknya." Ia berkata 

kepada Abu Ṭalḥah, "Wahai Abu Ṭalḥah, bagaimana 

pendapatmu sekiranya ada kaum yang meminjamkan 

barang pinjaman kepada keluarganya lalu mereka 

meminta kembali barang pinjamannya, apakah boleh 

mereka menolaknya?" Abu Ṭalḥah menjawab, "Tidak." 

Istrinya berkata, "Mohonlah pahala atas putramu." Abu 

Ṭalḥah - raḍiyallāhu 'anhu- marah mendengar 

perkataan istrinya lalu berkata, "Engkau membiarkanku 

hingga aku melakukan jimak lalu engkau 

memberitahuku mengenai putraku?" Lantas Abu 

Ṭalḥah berangkat menuju Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk mengadukan istrinya dan apa yang telah 

dilakukannya. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mendoakan bagi keduanya dengan sesuatu yang 

manfaatnya indah akan kembali kepada keduanya, 

"Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." 

Yakni, apa yang telah kalian berdua lakukan di malam 

hari. Mudah-mudahan Allah menjadikannya hasil yang 

baik dan buah yang indah. Selanjutnya istri Abu Ṭalḥah 

-raḍiyallāhu 'anhā- hamil, dan ia bersama suaminya 

sedang bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dalam suatu perjalanan. Ketika mereka hendak 

memasuki Madinah, istri Abu Ṭalḥah merasakan sakit 

karena akan melahirkan (kontraksi). Di antara 

kebiasaan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 

masuk Madinah sampai beliau mengirim utusan untuk 

memberitahu penduduk Madinah mengenai 

kedatangan kafilah. Ternyata Abu Ṭalḥah -raḍiyallāhu 

'anhu- tertahan tidak bisa masuk Madinah karena sibuk 

mengurusi istrinya. Sementara itu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berangkat. Lantas Abu 

Ṭalḥah berdoa kepada Rabbnya, "Wahai Rabbku, 

Engkau tahu bahwa aku sangat suka untuk keluar 

bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

apabila beliau keluar dan masuk bersamanya apabila 

beliau masuk. Sedangkan (sekarang) aku tertahan 

sebagaimana Engkau lihat." Ummu Sulaim -raḍiyallāhu 

'anha- berkata kepada Abu Ṭalḥah, "Wahai Abu 

Ṭalḥah, aku tidak merasakan apa yang pernah aku 

rasakan." Yakni, aku tidak merasakan sakit melahirkan 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يشتيك : يُعاِن اَلرض •

 .هو أسكن ما اكن : اَلقصود: أنه مات •

 .أَصاب منها : جامعها •

يب : ادفنوه •  .واُروا الصَّ

 .أَعرَّْستُُم : أوقع منكم مجاع •

يب ودلك َحنََكه به •  .حنََّكه : اتلحنيك: َمْضُغ اليشء، ووضعه يف َفمِّ الصَّ

لت هل، ويف رواية: "ثم َتَطيَّبَت •  ."تََصنََّعْت هل : تزيَّنت وجتمَّ

 .َع بها : جامعهاوقَ  •

 .أرأيت : أْخرِبْين •

 .-تعاىل-اْحتَِسْب : اطلب ثواب مصيبتك يف ابنك من اهلل  •

 .اَعِرَيتَُهْم : العارية: ما تعطيه غريك ىلع أن يعيده إيلك •

رت باجلماع • ْخُت : تقذَّ  .تَلطَّ

 .ال َيْطُرُقَها ُطُروقًا : ال يدخل عليها يلالً  •

 .الَمَخاُض : وجع الطلق والوالدة •

 - صىل اهلل عليه وسلم-اْحتَبََس عليها : حبس َنْفَسه عليها، فأقام معها وتأخر عن رْكِب الرسول  •

 .اْحتَبَْسُت بما ترى : ُمنعت من ادلخول بسبب ما نََزل بأم سليم •

seperti yang pernah aku alami sebelumnya." Setelah 

itu Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Pergilah." 

Ketika kafilah tiba di Madinah, Ummu Sulaim 

mengalami kontraksi lalu lahirlah seorang anak laki-

laki. Selanjutnya ia menyuruh Anas - raḍiyallāhu 'anhu- 

agar membawa anak itu kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan tidak boleh ada seorang pun wanita 

yang menyusuinya agar makanan pertama yang 

masuk ke dalam perutnya adalah air liur Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sehingga mendatangkan 

kebaikan di dunia dan akhirat baginya. Dampak hal itu 

terlihat pada anak ini dengan memperoleh banyak 

putra yang saleh, bertakwa, dan beruntung. Sebagai 

penutup penjelasan ini bahwa tabaruk dengan sesuatu 

yang terpisah dari tubuh merupakan salah satu 

kekhususan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tanpa 

ada seorang pun dari umat ini yang menyertainya. 

Bukti paling besar untuk masalah ini adalah bahwa 

para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- yang menyaksikan 

turunnya Alquran dan memahami hakikat agama tidak 

mencari keberkahan pada para khulafaurrasyidin, dan 

tidak juga kepada sepuluh sahabat selain mereka. 
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 :فوائد احلديث
ادلاعء اَلأثور: "امهلل أجرين يف ، وأن فاعل ذلك رِج هل اإلخالف يف ادلنيا واألجر يف اآلخرة، كما يف -تعاىل-فضل الصرب والتسليم ألمر اهلل  .1

 ."مصيبيت واخلف يل خريا منها

 .يف احلديث مثال واقيع للمرأة اَلسلمة والزوجة الصاحلة يف عقلها الكبري وذاكئها الوقاد .2

 .ىلع موت ودلها مثال حيتذى به يف الصرب ىلع اَلصائب -ريض اهلل عنها-صرب أم سليم  .3

 .اتللطف يف اإلخبار عند وجود اَلصيبة .4

 .إيثار إرضاء الزوج ىلع حزنه، وهذا من وفاء الزوجة لزوجها .5

 .واحلرص ىلع مالزمته واستشارته -صىل اهلل عليه وسلم-ُحبُّ الصحابة للنيب  .6

 .من السنة أن خيفف لك من الزوجني مصيبة اآلخر .7

 .اختيار األسماء الكريمة لألبناء، وأفضل األسماء عبداهلل وعبد الرمحن .8

 .من ترك شيئاً هلل عوضه اهلل خرياً منه؛ فعندما احتسب أبو طلحة ودله أخلفه اهلل آخر، وأصلح هل ذريته وبارك فيها .9

صىل اهلل عليه -وأقرها الرسول  -ريض اهلل عنهما-تزيني اَلرأة لزوجها أدىع دلوام العرشة وتمكني اَلودة، كما صنعت أم سليم أليب طلحة  .10
 .كةبداعئه هلما بالرب -وسلم

اجتهاد اَلرأة يف عمل مصالح زوجها والقيام ىلع خدمته، كما صنعت أم سليم حيث قربت هل العشاء فتعىش، وتهيأت هل ثم بلغته اخلرب  .11
 .حبكمة وحسن رأي

ع به احتمااًل جواز اَلعاريض عند احلاجة إيلها، وأن ذلك ال يعدُّ من الكذب، ويه أن يقول الكًما حيتمل وجًها يقصده يف نفسه ويوهم السام .12
 .آخر، ورشط جوازها: أن ال تبطل حقاً، وال تمكن بلاطل، وأن حيتمل اللفظ ذلك اَلعىن يف اللغة

 .-صىل اهلل عليه وسلم-، حيث اكن للمولود تسعة من الودل لكهم يقرأون القرآن، بربكة داعء انليب -صىل اهلل عليه وسلم-بركة داعء انليب  .13

 .-عليه وسلمصىل اهلل -إجابة دعوة انليب  .14

إذا خرج  -صىل اهلل عليه وسلم-كرامة أليب طلحة، فإن اهلل تعاىل استجاب هل داعئه: )إنك تَلَْعلَُم يَا رَبِّ أنه ُيْعِجبُيِن أن أخرج مع رسول اهلل  .15
 .وأدخل معه إذا دخل وقد اْحتَبَْسُت بما ترى(

يب عند الوالدة .16  .مرشوعية حتنيك الصَّ

ذهابا  -صىل اهلل وسلم-داعء ربه ؛ يلكون برفقة انليب  -ريض اهلل عنه-مرغوب أو رصف مرهوب، فإن أبا طلحة اللجوء إىل اهلل عند طلب  .17
 .وإيابا وال يتخلف عنه

 .جواز اتلوسل باألعمال الصاحلة .18

 املراجع:املصادر و

انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد   ـه بهجة 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
م         تطريز رياض الصاحلني، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، انلارش: دار 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

ه، الطبعة  1397، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  ـه    نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ 1423العاصمة للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، 
 ـه   ـ ديلل الفاحلني، تأيلف:  1426 ـه رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  1407الرابعة عرش 

وجد بها بيانات نرش .            صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية ، ال ي
 ـه صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: 1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (6612) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم، وليس عندهم لفظة: "هالل رشد وخري"، وجاءت عند ابن ايب شيبة بسند مرسل. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبيد اهلل  طلحة بن اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِهلَّه : أظهره وبي نه •

َ
 .أ

 .هالل رشد : هالل هدى •

 :فوائد احلديث
 .ة اهلاللمرشوعية هذا ادلاعء عند رؤي .1

 .األمن والسالمة نعم من اهلل جيب شكرها، وداعء اهلل بأن تبىق وتتجدد .2

اكن إذا رأى اهلالل قال امهلل أهله علينا باألمن 
  واإليمان

Nabi apabila melihat hilal (bulan sabit), 
beliau berdoa, "Ya Allah, perlihatkanlah 

bulan sabit itu kepada kami dengan 
keamanan dan keimanan". 

 :احلديث .1711
-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن طلحة بن عبيد اهلل 

اكَن إذا رأى اهلالَل، قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
الَمِة » الل همَّ أِهلَُّه عليْنا باألْمن واإليمان، َوالسَّ

 «.َواإلسالِم، ريبِّ وربَُّك اهلُل، ِهالُل رُْشٍد وخريٍ 

** 

1711. Hadis: 

Dari Ṭalḥah bin 'Ubaidillah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila melihat hilal 

(bulan sabit), beliau berdoa, "Ya Allah, perlihatkanlah 

bulan sabit itu kepada kami dengan keamanan, 

keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbku dan 

Rabbmu adalah Allah, (jadikanlah dia) sebagai hilal 

petunjuk dan kebaikan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب طلحة بن عبيداهلل 
اكن إذا رأى اهلالل من الليلة  -صىل اهلل عليه وسلم

ثلانية أواثلاثلة, قال هذا ادلاعء اجلليل, األوىل أوا
أن يطلعه باألمن  -تعاىل-اَّلي يشتمل ىلع سؤال اهلل 

من اَلخاوف ادلينية وادلنيوية، ودوام اإليمان وثباته، 
ودفع ما يزيغ عنه، كما يشتمل ىلع سؤال اهلل تعاىل 
السالمة واإلسالم، منبِّها بذكر األمن والسالمة ىلع 

وباإليمان واإلسالم ىلع جلب  طلب دفع لك مرضة،
لك منفعة، ثم خيتتم هذا ادلاعء خماطبا اهلالل بقوهل: 
"ريب وربك اهلل"، إشارة إىل تزنيه اخلالق عن مشاركة 

أن يكون  -تعاىل-غريه هل يف تدبري خلقه، داعيًا اهلل 
 .هالل هدى وخري

** 

Ṭalḥah bin 'Ubaidillah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila 

melihat hilal (bulan sabit) di malam pertama, kedua 

atau ketiga, beliau mengucapkan doa agung berikut ini, 

yang mencakup permohonan kepada Allah -Ta'āla- 

agar memunculkan hilal dengan rasa aman dari 

berbagai ketakutan dalam urusan agama dan dunia, 

kelanggengan dan keteguhan iman, dan mencegah hal 

yang dapat menyimpang darinya. Doa ini juga 

mengandung permohonan keselamatan dan 

keislaman. Penyebutan rasa aman dan keselamatan 

mengisyaratkan permohonan supaya dihindarkan dari 

segala marabahaya, dan penyebutan keimanan dan 

keislaman mengisyaratkan permohonan untuk 

mendatangkan segala manfaat. Selanjutnya beliau 

mengakhiri doa tersebut dengan berbicara kepada hilal 

dengan sabdanya, "Rabbku dan Rabbmu adalah 

Allah," sebagai isyarat menyucikan Allah dari adanya 

keikutsertaan selain-Nya dalam mengatur makhluk-

Nya, sambil berdoa kepada Allah -Ta'āla- agar 

menjadikannya sebagai hilal petunjuk dan kebaikan. 
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 .يف هذا ادلاعء تزنيه للخالق عن مشارك هل يف تدبري خلقه، ورد ىلع من عبد غري اهلل من الشمس والقمر .3

 .لم يدل عليه ديلل تنبيه ىلع أنَّ ادلاعء مستحب عند ظهور اآليات وتقلب احلاالت، ولكن ليس هل أن يلزتم داعءً  .4

 املراجع:املصادر و

–اجلامع الصحيح -ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة-

ديلل الفاحلني -ه. 1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة وآخرين، شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو
رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، -بريوت. -لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

ين األبلاِن، مكتبة سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادل-ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
مسند -ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-ه. 1415الرياض، -اَلعارف
مسند اإلمام -ه. 1421ياض، األوىل، الر-اَلغين دار سليم، حسني حتقيق ادلاريم، عبدالرمحن بن عبداهلل لإلمام ؛-ادلاريم سنن: بـ اَلعروف–ادلاريم 

ديلل الفاحلني لطرق رياض -م. 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 –ر اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت الصاحلني, حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دا

 – بريوت الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي اَلال سلطان بن لعيل اَلصابيح، مشاكة رشح اَلفاتيح مرقاة-. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان
انلاظرين, سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   بهجة: اكتلايل ويه, انلاظرين بهجة-.  م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان،
 م1997 -ه 1418

   (6177) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم يف مجلة حديٍث طويٍل. راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 يف ختلقه بأخالق القرآن. -صىل اهلل عليه وسلم-احلث ىلع اتلأيس بانليب  .1
 .، وأنها اكنت من مشاكة الوِح-صىل اهلل عليه وسلم-مدح أخالق رسول اهلل  .2

 .حيد اليت تثمر العمل الصالحتنبيه ىلع مزنلة األخالق يف اإلسالم وأنها من مقتضيات لكمة اتلو .3

 املراجع:املصادر و

 بن سليم تأيلف الصاحلني، رياض رشح انلاظرين بهجة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة وزار: ط هادي، موىس عصام حتقيق انلووي، ادلين حميي تأيلف الصاحلني، رياض. اجلوزي ابن دار اهلاليل، عيد

ه. نزهة اَلتقني رشح رياض  1426قطر. رشح رياض الصاحلني، اَلؤلف : حممد بن صالح بن حممد العثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
كنوز  1407ؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرشالصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، م

 .ه1430-1رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
   (8265) الرقم املوحد:

 -صىل اهلل عليه وسلم-اكن خلق نيب اهلل 
 Akhlak Nabi Allah -ṣallallāhu 'alaihi wa"  القرآن

sallam- adalah Al-Quran". 

 :احلديث .1712
اّللِ  قالت: اكن ُخلُُق نيَب -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 القرآن. -صىل اهلل عليه وسلم-

** 

1712. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- dia berkata, "Akhlak 

Nabi Allah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah Al-

Quran". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يتخلق  -يه وسلمصىل اهلل عل-معىن احلديث أنه 
بأخالق القرآن، ما أمر به القرآن قام به وما نىه عنه 

-القرآن اجتنبه، سواء اكن ذلك يف عبادات اهلل 
صىل اهلل -أو يف معاملة عباد اهلل، فخلق انليب  -تعاىل

امتثال القرآن، ويف هذا إشارة من أم  -عليه وسلم
 أننا إذا أردنا أن -ريض اهلل عنها-اَلؤمنني اعئشة 

 -صىل اهلل عليه وسلم-نتخلق بأخالق رسول اهلل 
 .فعلينا أن نتخلق بالقرآن

** 

Akhlak Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah Al-

Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran 

dikerjakannya dan apa yang dilarang Al-Quran 

ditinggalkannya. Baik hal itu menyangkut ibadah atau 

muamalah dengan sesama, maka akhlak beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah Al-Quran. Ummul 

mukminin Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- mengisyaratkan 

kepada kita bahwa bila kita ingin berhias diri dengan 

akhlak Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- maka 

terapkanlah Al-Quran karena itulah akhlak beliau. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 -هماعن اهلل ريض–الرباء بن اعزب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فتغشته : غطته وعلته •

 .ينفر منها : يفر ويذهب •

 .السكينة : الطمأنينة والرمحة •

 بشطنني : مجع شطن: بفتح الشني اَلعجمة والطاء اَلهملة: احلبل •

 تَْدنُو : أي تقرب وتزنل •

 :فوائد احلديث
 .دوا إيماناً مع إيمانهمإن اهلل يُري بعض عباده بعض آياته، لزيدا .1

 .السكينة تدنو من العباد لكما كرثت قراءة القرآن .2

اكن رجل يقرأ سورة الكهف، وعنده فرس 
  مربوط بشطنني

Seseorang tengah membaca surat al-Kahfi 
sedang di dekatnya terdapat kuda yang 

diikat dengan dua tali. 

 :احلديث .1713
 اكنَ : قال -عنهما اهلل ريض–عن الرباء بن اعزب 

  رجٌل 
ُ
 َمرُبوٌط  فََرٌس  وعنَده الكهِف، ُسورةَ  يَقَرأ

، تْهُ  بَِشَطنَنْيِ  َفرَُسه وَجعَل  تَْدنُو، فََجَعلَْت  َسَحابَةٌ  َفتََغشَّ
ا منها، يَنِفرُ   عليه اهلل صىل- انليبَّ  أىَت  أصبحَ  فلم 

لَْت »، فقاَل: هل ذلك فََذكرَ  -وسلم ِكينُة تزََنَّ تِلَك السَّ
 «.للُقرآنِ 

** 

1713. Hadis: 

Dari al-Barā` bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhumā- 

mengatakan, "Seseorang tengah membaca surat al-

Kahfi sedang di dekatnya terdapat kuda yang diikat 

dengan dua tali. Lalu awan kecil menutupinya dan 

mendekat sehingga kudanya lari menjauhi awan ini. 

Pada pagi harinya, ia mendatangi Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, lalu menceritakan peristiwa tersebut 

pada beliau. Maka beliau bersabda, "Itu adalah 

ketenangan yang turun karena Alquran". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قصة عجيبة  -ريض اهلل عنه-ذكر الرباء بن اعزب 
حصلت زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم, حيث اكن 
رجل يقرأ سورة الكهف وإىل جانبه فرس مربوطة 
اه يشء مثل الظلة؛ وجعل يقرتب منه  حببل، فغطَّ

صبح ويقرتب، ففزعت الفرس مما رأته ونفرت, فلما أ
الرجل أىت انليَب  صىل اهلل عليه وسلم فذكر ذلك، فبنيَّ 
هل انليب صىل اهلل عليه وسلم أن تلك السكينة تزنلت 
عند قراءة القرآن, كرامة هلذا الصحايب اَّلي اكن 
يقرأ, وشهادة من اهلل تعاىل أن الكمه حق. والرجل هو 

سيد بن ُحضري 
ُ
 .-ريض اهلل عنه-أ

** 

Al-Barā` bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhumā- menuturkan 

kisah aneh yang terjadi di zaman Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- di mana ada seseorang yang tengah 

membaca surat al-Kahfi dan di sampingnya terdapat 

seekor kuda yang terikat dengan tali. Lalu sesuatu 

seperti awan datang menaunginya, ia terus mendekat 

padanya sedikit demi sedikit hingga membuat kuda 

tersebut terperanjat dan lari lantaran takut dari apa 

yang dilihatnya. Di pagi harinya, orang tersebut 

mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 

menceritakannya pada beliau. Maka Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menjelaskan bahwa itu adalah 

ketenangan yang turun pada saat Alquran dibaca, 

sebagai karamah sahabat yang tengah membaca 

Alquran ini dan kesaksian dari Allah bahwa firman-Nya 

adalah benar. Nama sahabat yang membaca Alquran 

ini adalah Usaid bin Ḥuḍair -raḍiyallāhu 'anhu-. 
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 .جواز رؤية آحاد األمة اَلالئكة .3

 .فضيلة استماع القرآن .4

 املراجع:املصادر و

رشح -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
د بن حمم عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -ه. 1426رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد -ه. 1422إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
كنوز -ار اَلعرفة. فتح ابلاري، تأيلف احلافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، د -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف -ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا
انلارش: دار إحياء  -د ابلايق ه. صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عب1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

 م1997 -ه 1418:  النرش سنة ، اجلوزي ابن دار: انلارش اهلاليل، عيد بن سليم, انلاظرين بهجة: اكتلايل ويه, انلاظرين بهجة.  بريوت –الرتاث العريب 
خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة للطباعة : بها اعتىن, الشافيع الصدييق ابلكري حممد بن يلع حممد, الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل-

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان –والنرش واتلوزيع، بريوت 
   (6178) الرقم املوحد:
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ر  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  إذا أمر
ْوَصاه بَتْقَوى اهلل، وَمن 

َ
يرة أ أمريًا ىلع َجيْش أو رَسِ

 معه مِن املسلمني خريًا
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
apabila menunjuk seorang komandan 

untuk memimpin pasukan atau sariyyah 
(pasukan kiriman) beliau berpesan 

padanya agar bertakwa pada Allah dan 
berpesan kebaikan pada orang-orang yang 
bersamanya dari kalangan muslimin. Lalu 

beliau bersabda, “Berperanglah dengan 
nama Allah di jalan Allah, perangi orang 
yang kafir pada Allah! Berperanglah dan 

jangan menyembunyikan harta rampasan, 
jangan berkhianat, jangan mencincang dan 

jangan membunuh anak-anak! Apabila 
engkau bertemu musuhmu dari orang-

orang musyrik serulah mereka pada tiga 
pilihan -atau tiga perkara-, manakah di 
antara ketiganya yang mereka penuhi, 

terimalah dan tahan diri dari memerangi 
mereka. Kemudian serulah mereka pada 

Islam, jika mereka memenuhinya 
terimalah dari mereka. Kemudian ajak 

mereka agar pindah dari negeri mereka ke 
negeri kaum muhajirin dan beritahu 

mereka bahwa apabila mereka 
melakukannya maka mereka akan 

mendapatkan hak yang didapatkan kaum 
muhajirin dan memikul kewajiban yang 

dipikul kaum muhajirin. Namun jika 
mereka enggan pindah, beritahukan pada 

mereka bahwa mereka seperti orang-orang 
arab badui dari kalangan muslimin, hukum 

Allah -Ta'ālā- berlaku pada mereka dan 
mereka tidak memiliki bagian ganimah 

(harta rampasan perang) dan fai` (harta 
rampasan yang diraih tanpa perang), 
kecuali bila mereka berjihad bersama 
kaum muslimin. Jika mereka enggan 

(masuk Islam), mintalah mereka 
membayar jizyah (upeti), jika mereka 

menyanggupinya terimalah dari mereka 
dan tahan diri dari memerangi mereka. 
Namun jika mereka menolak, mintalah 

pertolongan pada Allah dan perangi 
mereka! Apabila engkau mengepung 
penghuni suatu benteng dan mereka 

meminta padamu memberikan 
perlindungan Allah dan rasul-Nya pada 

mereka, maka jangan engkau beri mereka 
perlindungan Allah dan perlindungan 

Nabi-Nya, akan tetapi beri mereka 
perlindunganmu dan perlindungan 
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sahabat-sahabatmu sebab bila kalian 
merusak pelindungan kalian dan 

perlindungan sahabat-sahabat kalian maka 
itu lebih ringan dibanding kalian merusak 

perlindungan Allah dan perlindungan 
Nabi-Nya. Apabila engkau mengepung 
penghuni suatu benteng dan mereka 

menginginkanmu menghukumi mereka 
dengan ketetapan Allah maka jangan kamu 

lakukan, tapi hukumi mereka dengan 
ketetapanmu, sebab engkau tidak tahu 
apakah dalam menghukumi mereka itu 

engkau benar-benar mengenai ketetapan 
Allah atau tidak”. 

 :احلديث .1714
ْسليَِم  

َ
 -ريض اهلل عنه-عن بَُرْيَدة بن احلَُصيب األ

ر  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  إذا أمَّ
وَْصاه بتَْقَوى اهلل، وَمن معه 

َ
يَّة أ أمرًيا ىلع َجيْش أو رَسِ

يف سبيل ِمن اَلسلمني خرًيا، فقال: "اْغُزوا بسم اهلل 
اهلل، قاتِلُوا َمن َكَفر باهلل، اْغُزوا وال َتُغلُّوا وال 
َتْغِدروا وال تُـَمثِّلُوا وال َتْقتُلُوا َويِلًدا، وإذا لَِقيَت 

أو -َعُدوَّك ِمن اَلرشكني فاْدُعهم إىل ثالث ِخصال 
تُُهنَّ ما أجابوك فاْقَبْل منهم وُكفَّ عنهم، -ِخالل ، فأيَّ

سالم فإن أجابوك فاْقبَْل منهم.  ثم ثم اْدُعهم إىل اإل
ل ِمن دارهم إىل دار اَلهاجرين،  اْدُعهم إىل اتلََّحوُّ
ْخرِبْهم أنهم إن َفَعلُوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 

َ
وأ

لُوا منها  بَْوا أن َيتََحوَّ
َ
وعليهم ما ىلع اَلهاجرين، فإن أ

ْعَراب اَلسلمني جَيِْري 
َ
ْخرِبْهم أنهم يكونون كأ

َ
فأ

ُحْكُم اهلل تعاىل، وال يكون هلم يف الَغِنيَمة عليهم 
ء يشٌء إال أن جُيَاِهُدوا مع اَلسلمني، فإن هم  واليَفْ
هْلم اجِلْزَيَة، فإن هم أجابوك فاْقبَْل منهم 

َ
بَْوا فاْسأ

َ
أ

بَْوا فاستَِعن باهلل وَقاتِلْهم.  وإذا 
َ
وُكفَّ عنهم، فإن هم أ

ْهَل ِحْصٍن فأراُدوك أن جَتْ 
َ
َة اهلل حارَصَْت أ َعَل هلم ِذمَّ

َة نَِبيِّه، ولكن  َة اهلل وِذمَّ َة نَِبيِّه، فال جَتَْعْل هلم ِذمَّ وِذمَّ
َة أصحابك؛ فإنكم أن خُتِْفُروا  تَك وِذمَّ اْجَعْل هلم ِذمَّ
َة  ْهَوُن ِمن أن خُتِْفُروا ِذمَّ

َ
َة أصحابكم أ ِذَمَمكم وِذمَّ

 
َ
َة نَِبيِّه، وإذا حارَصَْت أ ْهَل ِحْصٍن فأراُدوك أن اهلل وِذمَّ

نِْزهْلم ىلع 
َ
هْلم، ولكن أ هَلم ىلع ُحْكم اهلل فال تزُْنِ تزُْنِ

** 

1714. Hadis: 

Dari Buraidah bin Ḥuṣaib al-Aslamī -raḍiyallāhu 'anhu- 

menuturkan, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

apabila menunjuk seorang komandan untuk memimpin 

pasukan atau sariyyah (pasukan kiriman) beliau 

berpesan padanya agar bertakwa pada Allah dan 

berpesan kebaikan pada orang-orang yang 

bersamanya dari kalangan muslimin. Lalu beliau 

bersabda, “Berperanglah dengan nama Allah di jalan 

Allah, perangi orang yang kafir pada Allah! 

Berperanglah dan jangan menyembunyikan harta 

rampasan, jangan berkhianat, jangan mencincang dan 

jangan membunuh anak-anak! Apabila engkau 

bertemu musuhmu dari orang-orang musyrik serulah 

mereka pada tiga pilihan -atau tiga perkara-, manakah 

di antara ketiganya yang mereka penuhi, terimalah dan 

tahan diri dari memerangi mereka. Kemudian serulah 

mereka pada Islam, jika mereka memenuhinya 

terimalah dari mereka. Kemudian ajak mereka agar 

pindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin 

dan beritahu mereka bahwa apabila mereka 

melakukannya maka mereka akan mendapatkan hak 

yang didapatkan kaum muhajirin dan memikul 

kewajiban yang dipikul kaum muhajirin. Namun jika 

mereka enggan pindah, beritahukan pada mereka 

bahwa mereka seperti orang-orang arab badui dari 

kalangan muslimin, hukum Allah -Ta'ālā- berlaku pada 

mereka dan mereka tidak memiliki bagian ganimah 

(harta rampasan perang) dan fai` (harta rampasan 

yang diraih tanpa perang), kecuali bila mereka berjihad 

bersama kaum muslimin. Jika mereka enggan (masuk 

Islam), mintalah mereka membayar jizyah (upeti), jika 

mereka menyanggupinya terimalah dari mereka dan 

tahan diri dari memerangi mereka. Namun jika mereka 

menolak, mintalah pertolongan pada Allah dan perangi 
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تُِصيُب فيهم ُحْكَم اهلل أم 
َ
ُحْكِمك، فإنك ال تَْدِري أ

 ال".
mereka! Apabila engkau mengepung penghuni suatu 

benteng dan mereka meminta padamu memberikan 

perlindungan Allah dan rasul-Nya pada mereka, maka 

jangan engkau beri mereka perlindungan Allah dan 

perlindungan Nabi-Nya, akan tetapi beri mereka 

perlindunganmu dan perlindungan sahabat-sahabatmu 

sebab bila kalian merusak pelindungan kalian dan 

perlindungan sahabat-sahabat kalian maka itu lebih 

ringan dibanding kalian merusak perlindungan Allah 

dan perlindungan Nabi-Nya. Apabila engkau 

mengepung penghuni suatu benteng dan mereka 

menginginkanmu menghukumi mereka dengan 

ketetapan Allah maka jangan kamu lakukan, tapi 

hukumi mereka dengan ketetapanmu, sebab engkau 

tidak tahu apakah dalam menghukumi mereka itu 

engkau benar-benar mengenai ketetapan Allah atau 

tidak”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيرب بريدة 
إذا أرسل جيًشا أو رسيًة لقتال الكفار  -عليه وسلم

أمر عليهم أمرًيا حيفظ وحدتهم ويصلح شئونهم، ثم 
بمن معه خرًيا، وأرشدهم إىل ما أوصاه بتقوى اهلل و

جيب أن يسلكوه مع األعداء، وأن يتجنبوا الغلول 
والغدر واتلمثيل وقتل غري اَللكفني، وأن عليهم أن 
يبدؤوا اَلرشكني بادلعوة إىل اإلسالم، فإن استجابوا 
َّللك فليحثوهم ىلع اهلجرة إىل اَلدينة ويعلموهم أن 

ا ىلع اَلهاجرين هلم ما للمهاجرين السابقني وعليهم م
من احلقوق والواجبات، فإن أبوا اهلجرة فإنهم 
يعاملون معاملة أعراب اَلسلمني، فإن أبوا اإلسالم 
فليطلبوا منهم اجلزية، فإن أبوا دفعها فليستعينوا 
باهلل ويلقاتلوهم، وإذا حارصوا أهل حصن فال 
يعطوهم عهد اهلل وعهد رسوهل، وإنما يعطونهم 

عهدهم للنقض أخف إثًما من عهدهم، فإن تعريض 
تعريض عهد اهلل وعهد رسوهل َّللك، وإذا طلبوا منهم 
أن حيكموا فيهم حبكم اهلل فال حيكمون حبكٍم 
وجيعلونه حكم اهلل، فإنهم قد ال يصيبون فيهم 

، وإنما يعاملونهم ىلع حكم -تعاىل-حكم اهلل 
 .أنفسهم واجتهادهم

** 

Buraidah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila 

mengirimkan pasukan besar atau sariyah (pasukan 

kecil) untuk memerangi kaum kafir beliau mengangkat 

seseorang sebagai pemimpin mereka yang bertugas 

menjaga persatuan dan memperbaiki urusan mereka. 

Kemudian beliau berpesan pada pemimpin ini agar 

bertakwa pada Allah dan mewasiatkan kebaikan pada 

orang-orang yang bersamanya. Beliau memberikan 

arahan tentang apa yang wajib mereka lakukan 

terhadap musuh dan agar mereka menjauhi perbuatan 

menyembunyikan ganimah (harta rampasan perang), 

berkhianat, mencincang/mutilasi dan membunuh orang 

yang bukan mukallaf. Pula, mereka harus memulai 

dengan mengajak orang-orang musyrik agar masuk 

islam, jika mereka memenuhinya, hendaknya mereka 

dianjurkan untuk hijrah ke Madinah dan diberitahu 

bahwa mereka mendapatkan hak seperti yang 

didapatkan oleh orang-orang yang telah hijrah lebih 

dulu dan menanggung kewajiban seperti yang 

dibebankan pada mereka. Jika mereka menolak hijrah, 

maka mereka diperlakukan seperti orang-orang arab 

badui yang telah masuk islam. Kemudian, jika mereka 

enggan masuk islam maka mereka dituntut membayar 

jizyah (upeti) dan jika mereka menolak 

membayarkannya hendaknya pasukan muslimin 

memohon pertolongan pada Allah dan memerangi 

mereka. Apabila pasukan muslimin mengepung 

penghuni satu benteng janganlah mereka memberikan 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أمر أمريا : جَعل َشْخًصا أمرًيا.  واألمرُي يف َصْدر اإلسالم اكن هو اَّلي َيتََوىلَّ اتلنفيذ واحلُْكَم والَفتَْوى واإلمامة •

يَّة: يه القطعة من اجلَيْش خَتُْرج منه وتُِغرُي ىلع الَعُدو  وتَرِْجع إيله،جيش أو  • ِ أو فرقة يسرية بال  رسية : اجلَيْش: ما زاد ىلع أربعمائة رجل.  والرسَّ
دها بعضهم  بأربعمائة رجل  .جيش، وحدَّ

 .أوصاه : الوَِصيَّة: الَعْهُد باليشء إىل غريه ىلع وَْجه االهتمام به •

 . : يه امتثال أوامره واجتناب نواهيهتقوى اهلل •

ْخَصب  وبمن معه من اَلسلمني خريا : أوصاه أن يعمل بمن معه من اَلسلمني خرًيا يف أمور ادلنيا واآلخرة، فيَْسلُك بهم األسهل، وَيْطلُب هلم •
َ
األ

ُمُرهم باَلعروف، وينهاهم ع
ْ
لْم، وَيأ  .ن اَلنكر، وغري ذلك مما فيه خريهم يف ادلنيا واآلخرةإذا اكنوا ىلع إبل أو َخيْل، وَيْمنَع عنهم الظُّ

 .-تعاىل-اغزوا باسم اهلل : ارَشُعوا يف فعل الَغْزو مستعينني باهلل  •

 .يف سبيل اهلل : يف طاعته ومن أجله •

 .من كفر باهلل : أي: ألجل كفرهم، وُخصَّ منه من ال جيوز قتله من الكفار: اكلنساء، ومن هل َعْهٌد، وحنو ذلك •

 . تغلوا : الُغلُول: األخذ من الغنيمة قبل قِْستمها، وأصل الُغلُول: اخلِيَانةال •

 .وال تغدروا : ال َتنُْقضوا العهد •

ُذن وحنو ذلك •
ُ
نَف وأ

َ
 .وال تمثلوا : اتلمثيل: تَْشويه القتيل بَقْطع أ

 .ويلًدا : اَلراد بالويلد هنا: َمن لم َيبْلُغ ِسنَّ اتللكيف •

فاع وغري ذلكلقيت عدوك من اَلرشكني • : َمن َيتََوىلَّ أمورك، ويعتين بك بانلَّرْص وادلِّ ، والَويِلُّ : ضد الويِل  ، والعدو  : قَابَلْتَه أو وََجْدتَه. والَعُدوُّ
ْمَكنَه. واَلرشكني: يَْدُخل فيه لك الكفار، حىت ايلهود وانلصارى

َ
 .خَيُْذلُك ويبتعد عنك، ويْعتِدي عليك ما أ

 .: أصل اخلَصلة أو اخلَلَّة: ُخلُق يف اإلنسان يكون َحَسنًا أو َسيِّئًا ثالث خالل أو خصال •

 ثم ادعهم إىل اتلحول من دارهم إىل دار اَلهاجرين : اطلب منهم االنتقال إىل بدل اَلهاجرين يف العهد انلبوي، ويه اَلدينة انلبوية •

ء:  • هو ما َحَصل للمسلمني من أموال الكفار من غري َحْرب وال جهاد.  والغنيمة: فلهم ما للمهاجرين : أي: يف استحقاق اليفء والغنيمة.  واليَفْ
 .يه ما حيصل للمسلمني من أموال أهل احلرب

 .ما ىلع اَلهاجرين : من اجلهاد وغريه •

بَوا : امتنعوا عن ادلخول يف اإلسالم •
َ
 .أ

 .طت بهمحارصت أهل ِحْصٍن : احلصن: لك ماكن حميم  حمرز، وحارصتهم: ضيقت عليهم وأح •

 .كأعراب اَلسلمني : الساكنني يف ابلادية من غري هجرة وال غزو •

 .ذمة اهلل وذمة نبيه : اَّلمة هنا العهد •

 .أن خُتفروا ذممكم : تنقضوا ُعهودكم •

pada mereka janji Allah dan janji rasul-Nya, tapi 

mereka memberikan janji mereka sendiri, karena resiko 

perusakan janji mereka ini lebih ringan dosanya 

dibanding resiko merusak janji Allah dan janji rasul-

Nya. Apabila para penghuni benteng tersebut meminta 

dihukumi dengan hukum Allah maka pasukan muslimin 

tidak boleh menetapkan satu hukum yang mereka atas 

namakan sebagai hukum Allah, sebab bisa jadi 

keputusan mereka terkait orang-orang ini tidak sesuai 

dengan ketetapan Allah, akan tetapi mereka harus 

menyikapi mereka dengan keputusan dan ijtihad diri 

mereka sendiri. 
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 :فوائد احلديث
 .ْهَرةوجوب أن يكون القتال إلعالء لكمة اهلل وحَمِْو آثار الكفر من األرض، ال نلَيِْل الـُملْك وَطلَِب ادلنيا، أو َنيْل الشُّ  .1

ايَا .2 َ َمَراء ىلع اجلُيُوش والرسَّ
ُ
 .مرشوعية َتنِْصيب األ

ة اليت يسريون عليها يف جهادهم .3 ح هلم اخلُطَّ اد، وُيوَضِّ ع لَويِلِّ األمر أن يُويِص الُقوَّ  .أنه يرُْشَ

 .أن اجلهاد يكون بإذن َويِلِّ األمر وتنفيذه .4

 .مرشوعية ادلعوة إىل اإلسالم قبل القتال .5

خْ  .6
َ
 .ِذ اجِلْزَية من مجيع الكفارمرشوعية أ

بْيَان .7  .انلَّيْهُ عن َقتْل الصِّ

 .انلَّيْهُ عن اتلَّْمِثيل بالَقتىَْل  .8

 .انلَّيْهُ عن الُغلُول واخِليانة يف الُعُهود .9

ة اَلسلمني .10 ة نَِبيِّه، والفرق بينهما وبني ِذمَّ ة اهلل وِذمَّ  .احرتام ِذمَّ

 .َطلَُب االحتياط عن الُوقُوع يف الـَمْحُذور .11

 .أن اَلجتهد خُيِْطُئ وُيِصيُب، والفرق بني ُحْكم اهلل وُحْكم العلماء .12

ْمَريِْن َخَطًرا .13
َ
 .اإلرشاد إىل ارتكاب أقلِّ األ

 .مرشوعية االجتهاد عند احلاجة .14

15.  
َ
بَْوا فاجلزية، فإن أ

َ
اَر إىل اإلسالم، فإن أ  .بَْوا فالقتال، وذلك اعم يف الكفار من اَلرشكني وغريهميدعو أمرُي اجلهاد الُكفَّ

 .أن الغنيمة واليفء خاصة باَلهاجرين، وليس لألعراب منها يشء إال إذا جاهدوا .16

 .ال جيوز إعطاء ذمة اهلل أو ذمة نبيه أحًدا .17

فضل .18
َ
 .أنه جيب ىلع من تََوىلَّ أمًرا من أمور اَلسلمني أن يَْسلُك بهم األ

 .أن االجتهاد باقٍ  .19

 املراجع:املصادر و

مكتبة السوادي، جدة،  -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، َلحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي، دارسة وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد 
عاصمة، م. اَللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار ال2003 - ـه1424الطبعة اخلامسة،  -اَلملكة العربية السعودية

م. القول اَلفيد ىلع كتاب اتلوحيد، َلحمد بن صالح بن حممد العثيمني، دار ابن اجلوزي، اَلملكة العربية 2001 - ـه1422الرياض، الطبعة األوىل 
لكتب، الرياض، ه. صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم ا1424السعودية، الطبعة اثلانية, حمرم 

 .ه1417الطبعة األوىل، 
   (5933) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-بد اهلل بن رَسِْجس ع اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يتعوذ : يقول: أعوذ باهلل •

ته • ته وَمَشقَّ  .وعثاء السفر : ِشدَّ

َصاَبتْه آفٌة يف سفره، أو أن يأيت إىل أه •
َ
مرىض، أو له فيجدهم كآبة اَلنظر : هو أن يعود من سفره إىل أهله كئيبًا حزينًا، أو ُمبْتَىًل ذهب ماهل، أو أ

 .َيْفِقد بعضهم، وما أشبه ذلك من اَلكروه

 ."احلور بعد الكور : يتعوذ من انلقصان بعد الزيادة، أو فساد األمور بعد صالحها. ويروى بالراء وانلون، "الكون" و"الكور •

 .سوء اَلنقلب يف األهل واَلال : وهو لك ما يَُسوُء انلظر إيله، وسماعه يف أهله وماهل •

 :فوائد احلديث
 .عوُّذ باهلل من هذه األموراستحباب اتل .1

 .احلث ىلع رَِد  اَلظالم إىل أهلها قبل السفر .2

 .عدم ظلم أحد يف السفر: كمنع إاعنة، أو نقص أجرة .3

 املراجع:املصادر و

ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، 1430كنوز رياض الصاحلني, بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
ه. معالم السنن، للخطايب، 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987ه 1407: الرابعة عرش، الطبعة

علمية م. مراعة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح، للمباركفوري، نرش: إدارة ابلحوث ال1932 - ـه 1351حلب، الطبعة: األوىل  -نرش: اَلطبعة العلمية 

إذا سافر  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
َفر، وكآبة الـُمْنَقلَب،  َيَتَعورذ ِمن َوْعثاء السر
واحَلْور بعد الَكْون، ودعوة املظلوم، وُسوء 

 الـَمْنَظر يف األهل واملال

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
apabila bepergian beliau berlindung dari 
kesulitan safar, duka kala pulang, al-haur 
ba`da al-kaun (kembali pada keburukan 

setelah tadinya dalam kebaikan), doa orang 
yang dizalimi dan pemandangan buruk 

dalam keluarga dan harta. 

 :احلديث .1715
قال: اكن  - اهلل عنهريض-عن عبد اهلل بن رَسِْجس 

إذا سافر َيتََعوَّذ ِمن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َفر، وكآبة الـُمنَْقلَب، واحلَْور بعد الَكْون،  وَْعثاء السَّ

 ودعوة اَلظلوم، وُسوء الـَمنَْظر يف األهل واَلال.

** 

1715. Hadis: 

Dari Abdullah bin Sarjis -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila 

bepergian beliau berlindung dari kesulitan safar, duka 

kala pulang, al-haur ba'da al-kaun (kembali pada 

keburukan setelah tadinya dalam kebaikan), doa orang 

yang dizalimi dan pemandangan buruk dalam keluarga 

dan harta". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ة  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب  يتعوذ باهلل من ِشدَّ
َفِر، أو أن يعود من سفره حزينًا قد أصابه مكروٌه  السَّ
يف أهله أو ماهل، ويتعوذ باهلل كذلك من فساد 

يَُه   .اهلل من دعوة اَلظلوماألحوال، ويدعو اهلل أن ُيَنجِّ

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berlindung kepada 

Allah dari kesulitan safar dan kembali dari safar dalam 

keadaan berduka karena terkena musibah dalam 

keluarga atau hartanya. Beliau juga berlindung kepada 

Allah dari rusaknya keadaan dan memohon agar 

diselamatkan dari doa orang yang dizalimi. 
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م. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء 1984 - ـه 1404بنارس اهلند، الطبعة: اثلاثلة ،  -اجلامعة السلفية  -وادلعوة واإلفتاء 
 .بريوت –الرتاث العريب 

   (5937) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 أبو قتادة األنصاري ريض اهلل عنه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عرس : اتلعريس: هو الزنول يف الليل للنوم والراحة •

 .اضطجع : وضع جنبه ىلع األرض أو حنوها •

 .نَصب ذراعه : َمدَّ يده •

 .بقليل قبيل الصبح : قبل طلوع الصبح •

 :فوائد احلديث
 .استحباب انلوم ىلع اجلنب األيمن .1

 .ترشيف اجلنب األيمن ىلع غريه .2

 .االحتياط للصالة إذا احتاج اإلنسان انلوم قبلها، واحلرص ىلع أدائها يف وقتها .3

إذا اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 يمينه، وإذا يف سفر، فَعررس بليل اضطجع ىلع

سه 
ْ
ْبح نَصب ذراعه، ووَضع َرأ َعررس ُقَبْيل الصُّ

ه  ىلع َكفِّ

 

Dahulunya jika Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- berada dalam suatu 
perjalanan, lalu beliau berhenti untuk 
istirahat di waktu malam, beliau tidur 

dengan miring ke kanan. Namun jika beliau 
berhenti untuk istirahat menjelang subuh, 

beliau akan mengangkat lengannya, lalu 
meletakkan kepalanya di telapak 

tangannya. 

 :احلديث .1716
مرفواعً:   -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة األنصاري 

إذا اكن يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
يمينه، وإذا َعرَّس  سفر، فَعرَّس بليل اضطجع ىلع

ه. سه ىلع َكفِّ
ْ
بْح نَصب ذراعه، ووَضع َرأ  ُقبَيْل الصُّ

** 

1716. Hadis: 

Dahulunya jika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berada dalam suatu perjalanan, lalu beliau berhenti 

untuk istirahat di waktu malam, beliau tidur dengan 

miring ke kanan. Namun jika beliau berhenti untuk 

istirahat menjelang subuh, beliau akan mengangkat 

lengannya, lalu meletakkan kepalanya di telapak 

tangannya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن من هديه صىل اهلل عليه وسلم أنه إذا نزل يف أول 
الليل يلنام وليسرتيح وضع جنبه ىلع األرض ىلع 
يمينه، وإذا نزل ُقْرب ُطلُوع الفجر اتكأ ونصب يده 
واتكأ عليها؛ ألنه إذا اكن يف أول الليل ينام ىلع 
ايلمني؛ يلعطي انلفس حظها من انلوم، وأما إذا اكن 
قُْرب الفجر فاكن ينصب يده صىل اهلل عليه وسلم 

رق يف انلوم فتَُفوته صالة وينام عليها؛ ئلال يستغ
 .الفجر

** 

Salah satu petunjuk Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

adalah bahwa jika beliau singgah di awal malam untuk 

tidur dan beristirahat, beliau meletakkan tubuhnya di 

tanah dengan miring ke kanan. Namun jika beliau 

singgah menjelang terbitnya fajar, beliau akan 

mengangkat lengannya dan bersandar di atas telapak 

tangannya; karena beliau tidur di sisi kanannya pada 

awal malam, untuk memberikan hak tidur sebaik-

baiknya kepada dirinya. Adapun jika telah menjelang 

waktu fajar beliau hanya mengangkat tangannya lalu 

tidur di atasnya, agar beliau tidak larut dalam tidur 

hingga terluput dari shalat subuh. 
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 .جواز انلوم قبل دخول وقت الصالة، إذا أمن فوات الصالة .4

 .تلفريط فيهاإعطاء اإلنسان نفسه حظها من الراحة مع عدم نسيان العبادة أو ا .5

 املراجع:املصادر و

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

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
حلني؛ للشيخ حممد بن رشح رياض الصا -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -الرتاث العريب. 

 –دار الفكر، بريوت -مرقاة اَلفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين اَلال اهلروي القاري -ه. 1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان

   (5968) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أجود انلاس : أكرث انلاس جوداً، واجلود، لغة: الكرم، ورشاعً: بذل اَلحبوب من مال أو عمل •

أجود  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 -Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam  انلاس

adalah manusia yang paling dermawan. 

 :احلديث .1717
اكن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عباس 

ْجوََد انلاِس، واكن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
أ

ْجوََد ما يكوُن يف رمضاَن ِحنَي يَلْقاُه جربيُل، واكن 
َ
أ

ن رمضاَن َفُيدارُِسه القرآن، يَلْقاُه يف لكِّ يللة مِ 
أْجوَُد باخلري من  -صىل اهلل عليه وسلم-فَلَرسوُل اهلل 

 «.الريح الُمرَسلة

** 

1717. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- 

mengatakan, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

adalah manusia yang paling dermawan. Dan beliau 

menjadi paling dermawan di bulan Ramadan ketika 

ditemui Jibril. Jibril biasa menemui beliau di setiap 

malam bulan Ramadan, lalu beliau saling mempelajari 

Al-Qur`an dengannya. Sungguh Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lebih dermawan dalam kebaikan 

dibanding angin yang berhembus". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أجود انلاس"،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
أي: أكرثهم جوداً، بماهل وبدنه وعلمه ودعوته 
ونصيحته ولك ما ينفع اخللق، "واكن أجود ما يكون 

ر اجلود، جيود اهلل فيه ىلع يف رمضان"؛ ألن رمضان شه
العباد، والعباد اَلوفقون جيودون ىلع إخوانهم،"حني 
يلقاه جربيل"، أي: وقت لقائه إياه، وقوهل: "واكن 
جربيل يلقاه يف لك يللة من رمضان فيدارسه 

يزنل  -صىل اهلل عليه وسلم-القرآن"، واكن انليب 
عليه جربيل يف رمضان لك يللة يدارسه القرآن من 

ل أن يثبته يف قلبه، وأن حيصل اثلواب باَلدارسة أج
صىل اهلل عليه -بينه وبني جربيل، فاكن رسول اهلل 

حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن أجود  -وسلم
-باخلري من الريح اَلرسلة، أي: أنه يسارع إىل اخلري 

وجيود به حىت إنه أرسع من  -عليه الصالة والسالم
فيه  -عز وجل-أرسلها اهلل  الريح اَلرسلة، يعين: اليت

صىل اهلل عليه -رسيعة اعصفة، ومع ذلك فالرسول 
 .أجود باخلري من هذه الريح يف رمضان -وسلم

** 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah 

manusia yang paling dermawan." Maksudnya, beliau 

paling banyak berderma di antara mereka, baik dengan 

harta, tubuh, ilmu, dakwah, nasihat dan segala yang 

bermanfaat bagi makhluk. "Dan beliau menjadi lebih 

dermawan lagi di bulan Ramadan", karena Ramadan 

adalah bulan berderma, di mana di dalamnya Allah 

berderma pada para hamba dan para hamba yang 

diberi bimbingan berderma pada saudara-saudara 

mereka. "Ketika ditemui Jibril" yakni waktu beliau 

bertemu dengannya. Perkataannya, "Jibril biasa 

menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan, lalu 

beliau membacakan Al-Qur`an padanya." Yakni, Jibril 

turun pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di bulan 

Ramadan di setiap malam untuk saling mempelajari Al-

Qur`an dengan beliau, guna menguatkannya di hati 

beliau dan memperoleh pahala dengan saling 

mempelajarinya di antara beliau dan Jibril. "Sungguh 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lebih 

dermawan dengan kebaikan dibanding angin yang 

berhembus." Yakni, angin yang Allah kirimkan dengan 

cepat dan bertiup kencang. Namun demikian, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lebih 

dermawan dalam kebaikan di bulan Ramadan 

dibanding angin ini. 
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 .الريح اَلرسلة : ريح الرمحة اليت يرسلها اهلل تعاىل إلنزال الغيث العام •

 :فوائد احلديث
 .ااعت ومواسم اخلرياتوسعة كرمه وخاصة يف رمضان، فإنه شهر الط -صىل اهلل عليه وسلم-بيان جود انليب  .1

 .احلث ىلع اجلود يف لك وقت، وتستحب الزيادة عن االجتماع بأهل الصالح، ويف شهر رمضان .2

 .استحباب اإلكثار من قراءة القرآن يف رمضان .3

 .ينبيغ ىلع طالب العلم والعلماء مدارسة العلم فيما بينهم حىت ال ينىس ويذهب .4

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، 1422خاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابل
 دار: انلارش العثيمني، صالح بن حممد: تأيلف الصاحلني، رياض رشح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

زهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني, مصطىف سعيد اخلن، مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني ن.    ه1426: الطبعة للنرش، الوطن
: بها اعتىن, الشافيع الصدييق ابلكري حممد بن يلع َلحمد, الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل. 1987 – 1407لطيف, مؤسسة الرسالة, سنة النرش: 

 بن سليم: تأيلف انلاظرين، بهجة. م 2004 - ـه1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان –دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت  :انلارش, شيحا مأمون خليل
 دار العمار، نارص بن محد برئاسة ابلاحثني من جمموعة, الصاحلني رياض كنوز.  م1997 -ه 1418:  النرش سنة اجلوزي، ابن دار: انلارش اهلاليل، عيد
 .ه1430ز إشبيليا, السعودية, الطبعة األوىل, كنو

   (6179) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ري يف السفريتخلف عن اَلسري : أي: يكو •  ن يف آخر انلاس يف السَّ

 يزِج الضعيف : أي: يَُسوق الضعيف وَيْدَفُعه يلَلَْحق بِرفاقه •

 يردف : يُْرِكب خلفه •

 ويدعو هل : يسأل اهلل هل يلَُعان بربكة دعوته، وَيِصل َلطلبه •

 :فوائد احلديث
 .ىلع الرايع أن يتفقد رعيته، فيساعد الضعيف وصاحب احلاجة .1

 .اتلاكفل بني اَلسلمني .2

 .انليب صىل اهلل عليه وسلم، واهتمامه بأصحابه، ورأفته بهم تواضع .3

 .ادلاعء للضعيف وصاحب احلاجة .4

 املراجع:املصادر و

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

 -سنن أيب داود، أليب داود السجستاِن، حتقيق حممد حميي ادلين، اَلكتبة العرصية.  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، َلحمد يلع بن حممد  -ه 1430الطبعة األوىل -حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، «كنوز رياض الصاحلني

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار اَلعرفة  
 .ه1426الرياض،  العثيمني، مدار الوطن،

   (5971) الرقم املوحد:

َيَتَخلرف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
  يف الـَمِسري، فزُيِِْج الضعيف، ويُْرِدف ويدعو هل

Kebiasaan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- adalah berada di belakang 

rombongan safar, dia menuntun yang 
lemah dan memboncengnya serta 

mendoakannya. 

 :احلديث .1718
اكن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

َيتََخلَّف يف الـَمِسري،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 فزُيِِْج الضعيف، وُيْرِدف ويدعو هل.

** 

1718. Hadis: 

Kebiasaan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

adalah berada di belakang rombongan safar, dia 

menuntun yang lemah dan memboncengnya serta 

mendoakannya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اَلعىن: أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم اكن يكون 
يف آخر انلاس يف السفر؛ لريى حال انلاس واَلحتاجني 

ساعدة يف السفر اكلعاجز ومن ليس دليه دابة َل
يركبها، واكن يَُسوق الضعيف، وحيمله خلفه ويدعو 

 .هل

** 

Maknanya adalah bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- biasanya berada di akhir rombongan, dia 

menuntun yang lemah dan mendoakannya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 رطبات : الرطب هو ثمر انلخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصري تمرا •

 .فتمريات : باتلصغري، واتلمر: ابللح ايلابس •

 .: رشب بتمهلحسا  •

 .حسوات : مجع َحسوة، ويه اَلرة من الرشب •

 :فوائد احلديث
 .يستحب للصائم أن يفطر ىلع رطبات وتراً، فإن لم جيد فعىل تمرات، فإن لم جيد فعىل اَلاء، مع مرااعة الرتتيب .1

من ذلك أنه يزيل فضالت اَلعدة، صىل اهلل عليه وسلم فيه اخلري الكثري، وقد ثبتت احلكمة من اإلفطار ىلع الرطب واتلمر، ف-الزتام سنة انليب  .2
 .كما أن فيه لك العنارص الغذائية اليت حيتاجها اجلسم

 املراجع:املصادر و

. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة وآخرين، شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح /
ه. /سلسلة 1428دمشق، الطبعة األوىل، - زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريأيب لإلمام اَلرسلني؛ سيد الكم من الصاحلني رياض/

ه. /رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، 1415الرياض، -األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارف
القاهرة. /نزهة اَلتقني رشح رياض -ح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف اَلناوي، دار احلديثه. /فيض القدير رش1426مدار الوطن، الرياض، 

سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث بن -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ِجْستاِن, اَلحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, اَلكتبة العرصية، صيدا إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ال  أمحد اإلمام مسند-. بريوت –سِّ

يفطر  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
  قبل أن يصيل ىلع رطبات

Dahulunya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- berbuka dengan beberapa ruṭab 

(kurma mengkal) sebelum salat (magrib). 

 :احلديث .1719
ُل قال: اكن رسو -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

يُفِطر قبْل أن يصيل ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 
ُرَطبات, فإن لم تكْن ُرَطباٌت َفُتَمرْياٌت, فإن لم تكْن 

 ُتَمرْياٌت, َحَسا َحَسواٍت ِمن ماء.

** 

1719. Hadis: 

Dari Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berbuka puasa 

dengan beberapa butir ruṭab (kurma mengkal) sebelum 

salat. Jika tidak ada ruṭab maka beliau berbuka dengan 

beberapa butir kurma. Jika tidak ada kurma, beliau 

hanya minum beberapa teguk air". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يف هذا احلديث أن رسول  -ريض اهلل عنه-خيرب أنس 
إذا اكن -اكن يفطر  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

، ىلع رطبات قبل أن يصيل اَلغرب، فإن لم -صائماً 
جيد رطبات، فإنه يفطر ىلع تمرات، فإن لم تكن 

عليه -عنده  تمرات، رشب رشبات من ماء، وبدايته 
اتلمر أو اَلاء مناسب ألن الصائم ب -الصالة والسالم

تكون معدته خايلة فال يبدأ بالطعام ادلسم ئلال 
 .يترضر

** 

Dalam hadis ini Anas -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- jika 

puasa maka beliau berbuka dengan beberapa butir 

ruṭab (kurma mengkal) sebelum menunaikan salat 

magrib. Jika tidak ada ruṭab, beliau berbuka dengan 

beberapa butir kurma. Lalu jika tidak ada kurma, beliau 

minum beberapa teguk air. Langkah Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memulai buka puasa 

dengan kurma atau air sangat tepat, karena orang yang 

puasa itu lambungnya kosong, maka jangan langsung 

diisi dengan makanan yang berlemak, supaya tidak 

membahayakan lambungnya. 
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, الصغري اجلامع رشح القدير فيض- م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن
 -د الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم اَلناوي القاهري , انلارش: اَلكتبة اتلجارية الكربى بعب اَلدعو حممد ادلين زين

زاد اَلعاد يف هدي خري العباد, حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس ادلين ابن قيم اجلوزية, انلارش: مؤسسة - 1356مرص, الطبعة: األوىل، 
 م1994 ـه/1415مكتبة اَلنار اإلسالمية، الكويت, الطبعة: السابعة والعرشون ,  -الرسالة، بريوت 

   (6185) الرقم املوحد:
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اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا ذهب 
  ثلث الليل قام فقال يا أيها انلاس اذكروا اهلل

Apabila telah berlalu sepertiga malam, 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bangun kemudian bersabda, "Hai sekalian 
manusia, ingatlah Allah"! 

 :احلديث .1720
-: اكن رسوُل اهلِل -ريض اهلل عنه-عن أيب بن كعب 

إذا َذَهَب ثُلُث الليِل قاَم، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم
اِجَفُة، تَتْبَُعها  "يا أيها انلاُس، اذكروا اهلَل، جاءت الرَّ

اِدفَُة، جاَء اَلوُت بم ا فيه، جاَء اَلوُت بما فيه"، قلُت: الرَّ
ْكرِثُ الصالَة عليَك، فكم أجعُل 

ُ
يا رسول اهلل، إِن أ

ُبَع؟، قاَل:  لَك من صاليِت؟ فقاَل: "ما ِشئَت"، قلُت: الرُّ
"ما شئَت، فإْن زِدَت فهو خرٌي لَك"، قلُت: فانل صَف؟، 
قاَل: "ما شئَت، فإن زِدَت فهو خرٌي لَك"، قلُت: 

اَل: "ما شئَت، فإن زدَت فهو خرٌي لَك"، فاثللثني؟ ق
َك،  قلُت: أجعُل لَك صاليِت لُكَّها؟ قاَل: "إذاً تُْكىف َهمَّ

 وُيْغَفَر لَك َذنبَُك".

** 

1720. Hadis: 

Dari Ubay bin Ka'ab -raḍiyallāhu 'anhu-, "Apabila telah 

berlalu sepertiga malam, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bangun kemudian bersabda, "Hai sekalian 

manusia, ingatlah Allah, telah datang guncangan besar 

yang diikuti oleh peristiwa dahsyat. Kematian itu datang 

dengan berbagai kesusahannya, kematian itu datang 

dengan berbagai kesusahannya." Aku berkata, "Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku banyak berselawat 

kepadamu, maka berapa banyak aku harus berselawat 

untukmu?" Beliau menjawab, "Sekehendakmu saja." 

Aku bertanya, "Seperempat?" Beliau menjawab, 

"Sekehendakmu, tetapi kalau engkau tambah maka itu 

lebih baik bagimu." Aku bertanya lagi, "Bagaimana 

kalau setengahnya?' Beliau menjawab, 

"Sekehendakmu, tetapi kalau engkau tambah maka itu 

lebih baik lagi untukmu." Aku bertanya lagi, "Kalau 

begitu, dua pertiganya bagaimana?" Beliau menjawab, 

"Sekehendakmu saja, tetapi kalau engkau tambah 

maka itu lebih baik untukmu." Aku berkata, "Aku akan 

menjadikan semua selawat untukmu." Beliau 

bersabda, "Jika demikian maka akan dihilangkan 

keprihatinanmu serta diampuni dosamu". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

 -وسلم عليه اهلل صىل–يف أول احلديث أن انليب  ذكر
 من ألمته منبهاً  قال الليل، ثلث من قام إذا اكن

 سبحانه اهلل َلرضاة يوصلها ما ىلع هلا حمرضاً  الغفلة،
: أي ،"اّلل   اذكروا انلاس أيها يا" رمحته كمال من

 ىلع اَّلكر ثمرة من حيصل ما يلَحِمل واجلنان باللسان
الرب  وترك غريه. ويف احلديث أيضاً  عمل من اإلكثار

أن السائل قد يكون هل داعء يدعو به نلفسه، 
ُ َعلَيِْه -فيمكن أن جيعل ثُلثَه داعًء للنيب  َصىلَّ اّللَّ

، ويمكن أن جيعل هل َشْطَره، ويمكن أن  -وََسلَّمَ 
يكون مجيُع داعئِه داعًء للنيب، مثل أن يُصيلِّ عليه 

: "من صىلَّ عليه مرة صىلَّ بدَل داعئه. وقد ثبَت أنه
 1/306اهلل عليه عرشاً" أخرجه مسلم يف صحيحه )

( من حديث أيب هريرة، فيكون أجر صالته 408رقم

** 

Di awal hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila bangun di sepertiga 

malam, beliau bersabda untuk mengingatkan umatnya 

dari kelalaian dan mengajaknya untuk mengerjakan 

sesuatu yang mengantarkannya pada keridaan Allah -

Subḥānahu wa Ta'ālā- berupa kesempurnaan rahmat-

Nya, "Hai sekalian manusia, ingatlah Allah 

(berzikirlah)!" yakni, dengan lisan dan hati agar 

membawa apa yang dapat diraih dari buah zikir berupa 

memperbanyak kebajikan dan meninggalkan yang 

lainnya. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa 

penanya mempunyai doa yang selalu diulangi untuk 

dirinya, maka ia bisa menjadikan sepertiga doanya 

untuk Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Selawat kepadanya adalah doa, dan mungkin saja doa 

itu setengahnya untuk beliau, atau juga seluruh doanya 

untuk beliau. Seperti berselawat kepadanya sebagai 

ganti berdoa untuknya. Dalam hadis disebutkan bahwa 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–أيب بن كعب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الراجفة : انلفخة األوىل •

 .الرادفة : انلفخة اثلانية •

 .من صاليت : من داعيئ •

 .تكىف همك : اَلتعلق بادلارين •

 :فوائد احلديث
 .أفضل القيام ما اكن يف ثلث الليل األخري .1

 .-وسلم عليه اهلل صىل–الصالة ىلع انليب فضل  .2

 .جواز ذكر اإلنسان صالح عمله إذا أمن حنو الُعجب؛ لغرض اكالستفتاء .3

 .قرب اَلوت من العباد، ولكن أكرث انلاس اغفلون عنه .4

 املراجع:املصادر و

إلمام حممد بن يلع الشواكِن، بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. حتفة اَّلاكرين بعدة احلصن احلصني؛ ل
م. اجلامع الكبري؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق د. بشار عواد، دار 1419القاهرة، الطبعة األوىل، -حتقيق سيد إبراهيم وغريه، دار احلديث

، حتقيق حممد عزيز شمس، دار اعلم الفوائد، م. جامع اَلسائل؛ لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية احلراِن1998بريوت، الطبعة اثلانية، -الغرب اإلساليم
بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد -ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب1422الطبعة األوىل، 

ه. سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد 1428وىل، دمشق، الطبعة األ-اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
-ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب1415الرياض، -نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارف

ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -د العمار، دار كنوز إشبيلياه. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. مح1417الرياض، الطبعة األوىل، 
بريوت، مصور عن الطبعة اَليمنية. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن -اَلسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش اَلكتب اإلساليم

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6181) الرقم املوحد:

اكفيا هل، وهلذا قال: "يَكيِفْ همَّك وَيغِفر ذنبَك"، أي 
إنك إنما تطلب زواَل سبب الرضر اَّلي يُعِقب اهلمَّ 

حصل  وُيوجب اَّلنب، فإذا صليَت يلع بدل داعئك
مقصودك، وحيتمل هذا احلديث أن اَلراد أن يرشكه 
معه يف ادلاعء، فكأنه قال: لكما دعوت نلفيس صليت 
عليك، وال يدل ىلع االكتفاء بالصالة عن ادلاعء، بل 

 .جيمع بينهما عماًل جبميع انلصوص

barangsiapa berselawat kepada Nabi satu kali, maka 

Allah berselawat kepada orang itu sepuluh kali." HR. 

Muslim dalam Sahihnya, (1/306, nomor: 408) dari hadis 

Abu Hurairah, sehingga pahala selawatnya cukup 

untuknya. Karena itu, beliau bersabda, "Jika demikian 

maka akan dihilangkan keprihatinanmu serta diampuni 

dosamu." Yakni, sesungguhnya engkau hanya 

meminta hilangnya sebab bahaya yang meninggalkan 

kesedihan dan menyebabkan dosa. Jika engkau 

berselawat kepadaku sebagai ganti doamu, maka 

tercapailah maksudmu. Mungkin juga maksud hadis ini 

adalah memasukkan Nabi dalam doanya. Seolah-olah 

orang tersebut berkata, "setiap kali aku berdoa maka 

aku berselawat untukmu". Ini bukan berarti cukup 

berselawat saja tanpa perlu berdoa, tetapi maksudnya 

adalah menggabungkan keduanya, sebagai bentuk 

pengamalan semua nas-nas yang ada. 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 .عنه اهلل ريض–أنس بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 من كمال اخلُلق. -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه الرسول  .1
 احلث ىلع حسن اخللق تأسيا بانليب صىل اهلل عليه وسلم .2

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق  -صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة.  -
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، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -
عالن بن إبراهيم  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، َلحمد يلع بن حممد بن -ه. 1430الطبعة األوىل -حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا

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

   (6180) الرقم املوحد:

اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أحسن 
  انلاس خلقا

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
adalah manusia yang paling baik 

akhlaknya. 

 :احلديث .1721
صىل -َقاَل: اَكَن رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

 أحسَن انلَّاس ُخلُقاً. -اهلل عليه وسلم

** 

1721. Hadis: 

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

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah manusia yang 

paling baik akhlaknya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عليه من  -صىل اهلل عليه وسلم-بيان ما اكن انليب 
حسن اخللق وكرم الشمائل واتلواضع، حليازته مجيع 

 .اَلحاسن واَلاكرم وتكاملها فيه

** 

Hadis ini berisi penjelasan tentang kebaikan akhlak, 

kemuliaan perilaku dan kerendahan hati Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dikarenakan beliau 

memiliki semua kebaikan dan kemuliaan serta 

sempurnanya hal itu pada diri beliau. 
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 رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ن مالك أنس ب اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .غالم : من اكن دون سن ابللوغ •

 .أنقذه : خلصه وَناه •

 :فوائد احلديث
 .جواز عيادة الاكفر، واستحباب عرض اإلسالم عليه .1

 ومدى تأثريه ىلع انلفوس والقلوب بإخالصه وإشفاقه ىلع انلاس - عليه وسلمصىل اهلل-فضل انليب  .2

 .شدة احلرص ىلع هداية العصاة والكفار، وعدم ايلأس منهم .3

 .جواز استخدام اَلرشك والصغري يف أعمال اخلدمة .4

 .حسن العهد مع أهل اَّلمة والعمال .5

 .عرض اإلسالم ىلع الصيب، وأنه يصح منه اإلسالم إذا أسلم .6

 .ن األب قد يؤثر ابنه يف اخلري، وهو ال يفعلهأ .7

صىل اهلل عليه -اكن غالم يهودي خيدم انليب 
 Ada seorang pemuda Yahudi yang biasa  -وسلم

melayani Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -.  

 :احلديث .1722
قال: اَكَن ُغاَلٌم َيُهوِديٌّ  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

َفَمرَِض، فَأتَاُه  -صىل اهلل عليه وسلم-خَيُْدُم انلَّيبَّ 
َيُعوُدُه، َفَقَعَد ِعنَْد َرأِسِه،  -صىل اهلل عليه وسلم-انلَّيبُّ 

ِطْع  َفنََظرَ « أْسِلمْ »َفَقاَل هَل: 
َ
إىَِل أبِيِه وَُهَو ِعنَْدُه؟، َفَقاَل: أ

بَا الَقاِسِم، فَأْسلََم، َفَخَرَج انلَّيبُّ 
َ
صىل اهلل عليه -أ

ي أْنَقَذُه مَن انلَّارِ »وَُهَو َيُقول:  -وسلم ِ  «.احلَْمُد هلِل اَّلَّ

** 

1722. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Ada seorang 

pemuda Yahudi yang biasa melayani Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Suatu ketika, ia jatuh 

sakit. Lantas Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjenguknya. Beliau duduk di sisi kepalanya 

lalu berkata kepadanya, "Masuklah engkau ke dalam 

Islam!" Pemuda itu memandang ayahnya yang ada 

bersamanya. Ayahnya berkata, "Taatilah Abul Qasim." 

Pemuda itu pun masuk Islam. Selanjutnya Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar sambil 

bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah 

menyelamatkannya dari neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث أن فىت صغريا من ايلهود اَّلين اكنوا يف 
، -صىل اهلل عليه وسلم-اَلدينة اكن خيدم انليب 

فعرض  -صىل اهلل عليه وسلم-فمرض فزاره انليب 
عليه أن يُسلم، فأسلم الغالم فقال: "احلمد هلل اَّلي 

 ."انلارأنقذه من 

** 

Dalam hadis ini disebutkan bahwa ada seorang anak 

kecil keturunan Yahudi yang tinggal di Madinah 

melayani Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

. Suatu ketika ia sakit, lantas Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjenguknya, kemudian 

beliau menawarkan Islam kepadanya. Anak itupun 

masuk Islam. Nabi pun bersabda, "Segala puji bagi 

Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. 
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 املراجع:املصادر و

ووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل
الرياض، -للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطنه. رشح رياض الصاحلني؛ 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1426
بريوت. نزهة اَلتقني رشح رياض -ِن، دار اَلعرفةالعسقال حجر بن يلع بن أمحد للحافظ ابلخاري؛ صحيح برشح ابلاري فتح. ه1422 األوىل،

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6186) الرقم املوحد:
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 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 امرأة من الُمبَايَِعات اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
مع والطاعة -صىل اهلل عليه وسلم-الُمبَايَِعات : أي اللوايت بايعن انليب  •  .ىلع السَّ

 .ال ََنِْمَش : ال ََنِْدش •

 .وال نَْدُعَو َوياًْل : أي: ال نقول عند اَلصيبة وياله، وحنو ذلك من ألفاظ انلياحة، والَويل: احلزن، والعذاب، واهلالك •

 .ا : من القميص وحنوه: ما يدخل منه الرأس عند لُبِْسهَجيْبَ  •

 .نَنرُْشَ َشْعًرا : ننُفش وُنَمزق، وهو من فعل النساء اغبلا عند اَلصائب •

 :فوائد احلديث
 .أن هذه األفعال من خصال اجلاهلية، وأنها من انلياحة اَلنيه عنها .1

 .النساء عن ذلكصوت اَلرأة ليس بعورة، إذا لم يكن فيه خضوع بالقول كما نىه اهلل سبحانه  .2

 .جهالة الصحايب ال تَقدح يف صحة احلديث .3

خَذ علينا رسول اهلل 
َ
صىل اهلل عليه -اكن فيما أ

َخذ علينا أن ال  -وسلم
َ
يف الَمْعُروف اَّلي أ

ََنِْمَش وجها، وال نَْدُعَو َوْياًل،  َنْعِصَيه فيه: أن ال
 وال نَُشقر َجْيَبا، وأن ال نَنرُْشَ َشْعًرا.

 

Di antara perkara makruf yang diwajibkan 
oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- atas kami (ketika mengambil baiat) 
adalah supaya tidak mendurhakai beliau di 

dalam hal makruf yaitu tidak mencakar-
cakar wajah (ketika ditimpa musibah), 

tidak meronta-ronta dengan seruan 
kebinasaan, tidak merobek-robek baju, dan 

tidak mengacak-acak rambut. 

 :احلديث .1723
عن أسيد بن أيب أسيد اتلابيع، عن امرأة من 

 - اَلبايعات، قالت: اكن فيما أخذ علينا رسوُل اهلل
يف اَلعروف اَّلي أخذ علينا  -صىل اهلل عليه وسلم 

أن ال نعصيه فيه: أن ال ََنِْمَش وجًها، وال نَْدُعَو َويْاًل، 
 وال نَُشقَّ َجيْبًا، وأن ال نَنرُْشَ َشْعًرا.

** 

1723. Hadis: 

Dari Usaid bin Abī Usaid At-Tābi’ī (seorang tabiin), dari 

seorang wanita yang ikut membaiat (Rasulullah), ia 

berkata, "Di antara perkara makruf yang diwajibkan 

oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- atas kami 

(ketika mengambil baiat) adalah supaya tidak 

mendurhakai beliau di dalam hal makruf yaitu tidak 

mencakar-cakar wajah (ketika ditimpa musibah), tidak 

meronta-ronta dengan seruan kebinasaan, tidak 

merobek-robek baju, dan tidak mengacak-acak 

rambut". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن انليب عليه السالم يأخذ العهد من الصحابيات 
أال ختدش  عند اَلبايعة بأن ال يعصينه، ومن ذلك:

اَلرأة وجهها، أو ترضب وجهها، أو ترضب خدها، وال 
ترفع صوتها بانلياحة اَلنيه عنها، وال تمزق ثيابها، 

 .وأال تنفش شعرها وتمزقه عند نزول اَلصائب

** 

Dahulu Nabi -‘alaihis-salām- mengambil perjanjian dari 

para sahabat wanita ketika berbaiat agar mereka tidak 

mendurhakai beliau, di antaranya supaya wanita itu 

tidak mencakar-cakar, memukul wajahnya, menampar 

pipinya, tidak mengangkat suaranya dengan ratapan 

yang terlarang, tidak merobek-robek pakaiannya, dan 

tidak mengacak-ngacak rambutnya serta mencerai-

beraikannya tatkala ditimpa musibah. 
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 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ه.  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، 1430محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

ِجْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: اَلكتبة 1997 -ه1418سنة النرش:  م.         سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
أيلف: حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: مكتبة اَلعارف، الطبعة: اخلامسة. رياض الصاحلني، تأيلف العرصية، صيدا.     صحيح الرتغيب والرتهيب، ت

 .ه1428: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 
   (8929) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي راوي احلديث:

 .أسماء بنت يزيد ريض اهلل عنها اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الرصغ : هو اَلفصل بني الكف والساعد •
 .ُكم : الكم: مدخل ايلد وخمرجها من اثلوب •

 :فوائد احلديث
 .احلض ىلع الزهد يف اَللبس وعدم تطويل اثلياب ألنه يفيض إىل اخليالء أو يعيق حركة اإلنسان .1

 .ذا احلديثجعل الكم إىل الرسغ استحبابا، لعدم ورود ما خيالف ه .2

 املراجع:املصادر و

 ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: نرش الرتمذي، سنن. بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: اَلكتبة العرصية، صيدا 
ة انلاظرين رشح رياض بهج. اإلساليم اَلكتب: نرش لألبلاِن، وزياداته، الصغري اجلامع ضعيف. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، – احلليب

ارش: دار الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح, تأيلف: يلع بن سلطان حممد القاري, انل
 .ه1422اعم  1الفكر, ط

   (5816) الرقم املوحد:

اكن ُكمُّ قميص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
  إىل الرصغ.

Panjang lengan baju Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- adalah hingga ar-ruṣgu 

(pergelangan tangan). 

 :احلديث .1724
قالت: اكن  -ريض اهلل عنها-عن أسماء بنت يزيد 

ُكمُّ قميص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل 
 .الرُّْصغِ 

** 

1724. Hadis: 

Dari Asma’ binti Yazid -raḍiyallāhu 'anha-, ia berkata: 

“Panjang lengan baju Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- adalah hingga ar-ruṣgu (pergelangan tangan)". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

اكن مقدار كم قميص انليب صىل اهلل عليه وسلم 
الكف والساعد, ولكن احلديث فيه إىل اَلفصل بني 

 .ضعف، ولم يرد ما خيالفه

** 

Panjang lengan baju Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

adalah sampai pergelangan tangan yaitu persendian 

antara telapak tangan dan bagian bawah tangan. Akan 

tetapi hadis ada kelemahannya, meskipun tidak 

terdapat riwayat lain yang menyelisihinya. 
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اكن أليب بكر الصديق ريض اهلل عنه غالم 
  يأكل من خراجهخيرج هل اخلراج واكن أبو بكر 

Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq -raḍiyallāhu 'anhu- 
mempunyai seorang hamba sahaya lelaki 
yang memberikan hasil usaha kepadanya. 

Abu Bakar makan hasil hasil usaha 
tersebut. 

 :احلديث .1725
، قالت: اكَن أليب بكٍر -ريض اهلل عنها-عن اعئشَة 

 هل اخلََراَج، واكَن ُغالمٌ خُيِرجُ  -ريض اهلل عنه-الصديق 
أبو بكٍر يأكُل من خراِجِه، فجاَء يوماً بيشٍء، فأكَل 
منه أبو بكٍر، فقاَل هل الغالُم: تَدرِي ما هذا؟ فقاَل 
نُْت إلنساٍن يف  أبو بكٍر: وما ُهو؟ قاَل: ُكنُت تََكهَّ
اجلاهليِة وما أحِسُن الكهانََة، إال أِن خدعتُُه، فلَِقَيين، 

َكلَْت منه، فأدخَل أبو فأعَطاِِن َِّللك
َ
، هذا اَّلي أ

 بكٍر يَدُه فقاَء لكَّ يشٍء يف بطِنِه.

** 

1725. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, ia berkata, "Abu Bakar 

Aṣ-Ṣiddīq -raḍiyallāhu 'anhu- mempunyai seorang 

hamba sahaya lelaki yang memberikan hasil usaha 

kepadanya. Abu Bakar makan hasil hasil usaha 

tersebut. Pada suatu hari, hamba sahaya itu datang 

kepadanya dengan membawa sesuatu, kemudian Abu 

Bakar memakannya. Lantas hamba sahaya itu berkata 

kepada Abu Bakar, "Apakah Anda tahu, hasil dari 

apakah ini?" Abu Bakar balik bertanya, "Hasil apa ini?" 

Hamba sahaya itu menjawab, "Dahulu pada zaman 

jahiliah aku berpura-pura menjadi dukun bagi 

seseorang, padahal aku sendiri sebenarnya tidak 

mengerti perdukunan, aku hanya menipunya saja. Tadi 

ia menemuiku lalu memberikan kepadaku apa yang 

telah Anda makan." Seketika itu juga Abu Bakar 

memasukkan tangannya ke dalam kerongkongannya 

lalu memuntahkan segala apa yang ada dalam 

perutnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 هذا الغالم أليب بكر قد خارجه ىلع يشء معني يأيت
به إيله لك يوم، ويف يوم من األيام قدم هذا الغالم 
طعاماً أليب بكر فأكله فقال: أتدري ما هذا ؟ قال: 
وما هو ؟ قال: هذا عوض عن أجرة كهانة تكهنت 
بها يف اجلاهلية وأنا ال أحسن الكهانة، لكين خدعت 
الرجل فلقيين فأعطاِن إياها, وعوض الكهانة حرام، 

صنعة الكهانة أو ال حيسن  سواء اكن الاكهن حيسن
ألن انليب عليه الصالة والسالم: نىه عن حلوان 

 3/84) صحيحه يف ابلخاري أخرجه–الاكهن. 
( 1567رقم 3/1198) صحيحه يف ومسلم ،(2237رقم
 أليب قال فلما -األنصاري مسعود أيب حديث من

 لك فقاء فمه يف يده بكر أبو أدخل اَلقالة هذه بكر
بطنه ئلال يتغذى بطنه حبرام  من وأخرجه أكل ما

** 

Hamba sahaya Abu Bakar ini telah sepakat untuk 

bekerja dan membagi hasilnya sejumlah tertentu dan 

membawanya setiap hari kepada Abu bakar. Suatu hari 

budak tersebut memberikan makanan kepada Abu 

Bakar lalu ia memakannya. Hamba sahaya itu 

bertanya, "Apakah Anda tahu, hasil dari apakah 

makanan ini?" Abu Bakar balik bertanya, "Hasil apa 

ini?" Hamba sahaya itu menjawab, "Ini adalah imbalan 

dari upah perdukunan yang aku lakukan di zaman 

jahiliah. Padahal aku sendiri tidak mengerti 

perdukunan. Aku hanya menipunya saja. Tadi ia 

menemuiku dan memberiku imbalan". Upah 

perdukunan adalah haram, baik dukun tersebut pandai 

dalam perdukunan atau tidak. Sebab, Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang memakan upah 

dukun. HR. Al-Bukhari dalam Sahihnya, (3/84, nomor 

2237), Muslim dalam Sahihnya, (3/1198, nomor 1567) 

dari hadis Abu Mas'ūd Al-Anṣāri. Setelah hamba 

sahaya itu mengatakan demikian, Abu Bakar pun 

segera memasukkan tangannya ke mulutnya dan 

memunthakan semua yang telah dimakannya, suapa 
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 رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -عنها اهلل ريض–اعئشة بنت أيب بكر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أتيه بما يكسبه من اخلراج، واخلراج: هو يشء جيعله السيد ىلع عبده يؤديه لك يوم، وبايق كسبه يكون للعبدخيرج هل : ي •

 .تكهنت : أخربت بالغيب؛ اداعء معرفته •

 .فقاء : أي استفرغ لك ما أكل منه •

 :فوائد احلديث
معذورا ألن اإلثم ىلع الغالم وألنه لم  لاكن يستفرغه لم ولو حمرماً، شيئاً  جوفه دخول عدم وحرصه -عنه اهلل ريض–ورع أيب بكر الصديق  .1

 .يكن يعلم

 .جواز األكل من خراج الغالم .2

 حترجاً  الشبهات من قاء من أول -عنه اهلل ريض–أبو بكر الصديق  .3

 املراجع:املصادر و

انلووي، بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا 
الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

اة، الطبعة انلج طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1426
بريوت، الطبعة األوىل، -ه. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين، حتقيق عبداهلل حممود، دار الكتب العلمية1422األوىل، 

ني؛ فريق عليم الرياض. كنوز رياض الصاحل-ه. كشف اَلشلك من حديث الصحيحني؛ أليب الفرج ابن اجلوزي، حتقيق د. يلع ابلواب، دار الوطن1421
ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، 1430الرياض، الطبعة األوىل، -برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالة
   (6187) الرقم املوحد:

وهذا مال حرام ألنه عوض عن حرام، فاألجرة ىلع 
 .فعل احلرام حرام

dia tidak mengisi perutnya dengan sesuatu yang 

haram. Yang dimakannya itu adalah harta haram 

karena merupakan imbalan dari yang haram. Upah 

suatu perbuatan haram adalah haram. 
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اكن يقول دبر لك صالة حني يسلم: ال هلإ إال 
 وحده ال َشيَك هل، هل امللك وهل احلمد وهو اهلل

ىلع لك َشٍء قديٌر، ال حوَل وال قوةَ إال باهلل، ال 
هلإ إال اهلل، وال نعبد إال إيراه، هل انلِّعمة وهل 
الفضل، وهل اثلرناء احَلَسن، ال هلإ إال اهلل 

ين ولو َكرِه الكفرون  خملصني هل ادلِّ

 
Ia biasa mengucapkan dipenghujung setiap 
salat, ketika usai salam, "Lā ilāha illallāhu 

waḥdah." 

 :احلديث .1726
أن ه  -ريض اهلل تعاىل عنهما-عن عبد اهلل بن الزبري 

ال هلإ إال اهلل »اكَن يقول: يف دبر لك صالة حني يُسلِّم 
وحده ال رشيَك هل، هل اَللك وهل احلمد وهو ىلع لك 

ال هلإ إال اهلل،  يشٍء قديٌر، ال حوَل وال قوَة إال باهلل،
وال نعبد إال إيَّاه، هل انلِّعمة وهل الفضل، وهل اثلَّناء 
ين ولو َكِره  احلََسن، ال هلإ إال اهلل خملصني هل ادلِّ

اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم »وقال: « الاكفرون
 «.ُيَهلِّل بهن ُدبُر لكِّ صالة

** 

1726. Hadis: 

Dari Abdullah bin Zubair -raḍiyallāhu ta'ālā 'anhumā- 

bahwa ia biasa mengucapkan dipenghujung setiap 

salat, ketika usai salam, "Lā ilāha illallāhu waḥdahu lā 

syarīka lahu, lahul-mulku wa lahul-ḥamdu wa huwa 'alā 

kulli syai`in qadīr, lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh, lā 

ilāha illallāh, wa lā na'budu illā iyyāhu, lahun-ni'matu wa 

lahul-faḍlu, wa lahuṡ-ṡanā`ul-hasan, lā ilāha illallāhu 

mukhliṣīna lahud-dīn wa lau karihal-kāfirūn (Tiada Ilah 

yang berhak disembah selain Allah semata, tiada 

sekutu bagi-Nya, milik-Nya seluruh kerajaan, dan 

kepunyaan-Nya semua pujian, dan Dia Maha Kuasa 

atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan kecuali 

dengan pertolongan Allah. Tidak ada Ilah yang berhak 

disembah selain Allah, dan kami tidak menyembah 

kecuali Dia. Bagi-Nya segala nikmat, milik-Nya seluruh 

karunia dan kepunyaan-Nya pujian yang bagus. Tidak 

ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dengan 

memurnikan agama untuk-Nya, meskipun orang-orang 

kafir tidak menyukai)." Ia mengatakan, "Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertahlil dengan kalimat-

kalimat ini dipenghujung setiap salat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حني يسلِّم  -ريض اهلل عنهما-اكن عبد اهلل بن الزبري
من صالة الفرض يقول هذا اَّلكر العظيم, واَّلي فيه 
الكثري من اَلعاِن اجلليلة من إثبات العبودية احلقة 

ونيف وجود رشيك معه يف ذلك  هلل تعاىل وحده,
سبحانه, وإثبات تفرده باَللك الظاهر وابلاطن, 
واستحقاقه احلمد يف لك األحوال, وإثبات القدرة 
اَلطلقة هل سبحانه, كما أن فيه اعرتافا من العبد لربه 
بعجزه وتقصريه, وبراءته من حوهل وقوته وإقراره بأن 

ري إال باهلل ال حول هل يف دفع رش، وال قوة يف حتصيل خ
ن هذا اَّلكر اَلبارك إضافة انلعمة إىل  تعاىل، كما تضم 

** 

Abdullah bin Zubair -raḍiyallāhu 'anhumā- ketika 

hendak bersalam dari salat wajib, beliau mengucapkan 

zikir yang agung ini, yang mengandung banyak hakikat 

makna yang mulia berupa penetapan ubudiyah yang 

sebenarnya pada Allah -Ta'ālā- semata dan 

meniadakan keberadaan sekutu bagi Allah dalam 

perkara ini, menetapkan keesaan-Nya dalam memiliki 

kerajaan yang nampak maupun yang tidak nampak dan 

menetapkan kelayakan-Nya menyandang seluruh 

pujian di semua keadaan serta menetapkan kekuasaan 

mutlak pada-Nya -Subḥānahu-. Selain itu, doa ini 

mengandung pengakuan hamba pada Rabb akan 

ketidakmampuan dan kekurangan dirinya, pelepasan 

diri dari daya dan kekuatan dirinya, serta pengakuan 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبداهلل بن الزبري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .دبر لك صالة : خلفها وبعد الفراغ منها •

 .اثلناء : اَلدح واَّلكر •

 .احلسن : اجلميل •

 .يهلل بهن : تكون ألفاظ تهليله بعد الصالة بهذه األلفاظ وهذه الصيغة •

 .الفضل : الكمال اَلطلق •

 .الحول وال قوة : ال حول يف دفع رش، وال قوة يف حتصيل خري إال باهلل •

 .ال هلإ إال اهلل : يعين ال معبود حق إال اهلل •

 .هل ادلين : أي ال نعبد معه غريه •

 :فوائد احلديث
 .استحباب اَلحافظة ىلع هذه األذاكر اجلامعة نلعوت الكمال بعد لك صالة مكتوبة .1

 .ساقا اإلسالممدار ادلين ىلع اإلخالص واَلتابعة؛ فهما  .2

 .ىلع تطبيق السنن وإشاعتها -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .3

 .اَلسلم يعزت بدينه ويظهر شعائره رغم أنوف الاكفرين .4

 املراجع:املصادر و

ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني، لإلمام 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل 
ه. كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، 1428دمشق، الطبعة األوىل، -زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريأيب 

ريوت، الطبعة ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، ب1430دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل، 
 عيد بن سليم, انلاظرين بهجة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم، اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1407الرابعة عرش، 

ال اهلروي القاري، انلارش: دار اَل سلطان بن لعيل اَلصابيح، مشاكة رشح اَلفاتيح مرقاة. م1997 -ه 1418:  النرش سنة اجلوزي، ابن دار: انلارش اهلاليل،
 دار: انلارش الصنعاِن، صالح بن إسماعيل بن حممد:  تأيلف اَلرام، بلوغ رشح السالم سبل. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –الفكر، بريوت 

مسديها سبحانه, وإضافة الكمال اَلطلق واَّلكر 
احلسن اجلميل هل جل وعز ىلع ذاته وصفاته وأفعاهل 
ونعمه وىلع لك حال،  ثم ُختم هذا اَّلكر بكلمة 
اتلوحيد "ال هلإ إال اهلل"، مذكرا  باإلخالص هلل يف 

، ولو كره الاكفرون مجيعهم. ثم ذكر عبد اهلل العبادة
 اهلل صىل–أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-بن الزبري

 ألفاظ تكون صالته، من سلم إذا اكن -وسلم عليه
 َلن تعليماً  بهذا صوته يرفع واكن الصيغة، بهذه تهليله
 .اَلأل من معه حرض

bahwa ia tidak memiliki daya dalam menolak 

keburukan dan tidak pula memiliki kekuatan untuk 

memperoleh kebaikan kecuali dengan pertolongan 

Allah -Ta'ālā-. Sebagaimana zikir yang berkah ini juga 

mengandung penyandaran nikmat pada Pemberinya -

subḥānahu-, penyandaran kesempurnaan mutlak dan 

sanjungan yang baik kepada-Nya -'Azzā wa Jallā- atas 

dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, 

nikmat-nikmat-Nya dan atas segala kondisi. Kemudian 

zikir ini diakhiri dengan kalimat tauhid "lā ilāha illallāh", 

sebagai pengingat agar mengikhlaskan 

(mentauhidkan) Allah dalam beribadah, meskipun 

seluruh orang kafir tidak menyukainya. Kemudian 

Abdullah bin Zubair -raḍiyallāhu 'anhumā- 

menyebutkan bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- apabila telah bersalam dari salat maka ucapan 

tahlil yang beliau baca adalah dengan redaksi ini. 

Beliau juga mengeraskan suara dalam mengucapkan 

tahlil ini untuk mengajari orang-orang yang hadir salat 

bersama beliau. 
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ابلكري الصدييق الشافيع, اعتىن بها: خليل  حممد بن يلع حممد, الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل. تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة احلديث
 حممد: تأيلف الصاحلني، رياض رشح. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان –مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 

 .ه1426: الطبعة للنرش، الوطن دار: انلارش العثيمني، صالح بن
   (6203) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ناقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  اكنت
  العضباء ال تسبق

Unta Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- yang bernama Al-'Aḍbā` tidak 

pernah kalah. 

 :احلديث .1727
قَاَل: اَكنَْت ناقُة رسوِل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

ْو اَل  -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
العْضبَاُء اَل تُْسبَُق، أ

تُْسَبُق، فََجاَء أْعَرايبٌّ ىلَعَ َقعوٍد هَلُ، َفَسبََقَها، فََشقَّ  تََكادُ 
َذلَِك ىلَعَ الُْمْسِلِمنَي َحىتَّ َعَرفَُه، َفَقاَل: "َحقٌّ ىلَعَ اهلِل 

ْنَيا إاِلَّ وََضَعُه". ٌء ِمَن ادلُّ  أْن اَل يَْرتَِفَع يَشْ

** 

1727. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Unta 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang bernama 

Al-'Aḍbā` tidak pernah kalah atau hampir tidak bisa 

dikalahkan. Kemudian ada seorang Badui yang 

mengendarai untanya dan dapat mendahului unta 

beliau, maka hal itu cukup menggelisahkan kaum 

muslimin. Kemudian hal ini diketahui Rasulullah, beliau 

pun bersabda, "Menjadi kepastian bagi Allah, siapa 

saja di dunia ini yang menyombongkan diri, Allah pasti 

akan merendahkannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  يف احلديث أن ناقة
العضباء اكن الصحابة ريض اهلل عنهم يرون أنها ال 
تسبق أو ال تكاد تسبق، فجاء هذا األعرايب بقعوده 
فسبق العضباء، فكأن ذلك شق ىلع الصحابة ريض 

َلا  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل عنهم، فقال انليب 
من عرف ما يف نفوسهم: "حق ىلع اهلل أال يرتفع يشء 

ادلنيا إال وضعه"، فلك ارتفاع يكون يف ادلنيا فإنه 
البد أن يؤول إىل اَنفاض، فإن صحب هذا االرتفاع 
ارتفاع يف انلفوس وتعاظم فإن الوضع إيله أرسع؛ 
ألن الوضع يكون عقوبة، أما إذا لم يصحبه يشء 
فإنه البد أن يرجع ويوضع، ويف قوهل عليه الصالة 

ل ىلع أن ما ارتفع من أمور والسالم: "من ادلنيا" ديل
اآلخرة فإنه ال يضعه اهلل، فقوهل: "يرفع اهلل اَّلين 
آمنوا منكم واَّلين أوتوا العلم درجات" اَلجادلة: 

، فهؤالء ال يضعهم اهلل عز وجل ما داموا ىلع 11
وصف العلم واإليمان، فإنه ال يمكن أن يضعهم 

 .رةاهلل، بل يرفع هلم اَّلكر، ويرفع درجاتهم يف اآلخ

** 

Di dalam hadis ini disebutkan bahwa unta Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang 

bernama Al-'Aḍbā` dipandang oleh para sahabat -

raḍiyallāhu 'anhum- sebagai kuda yang tak pernah 

terkalahkan atau hampir tidak bisa dikalahkan. 

Kemudian datang seorang Badui dengan mengendarai 

untanya lalu dapat mendahului Al-'Aḍbā`. Seakan-akan 

hal ini menggelisahkan para sahabat -raḍiyallāhu 

'anhum-. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda setelah mengetahui keadaan diri mereka, 

"Menjadi kepastian bagi Allah, siapa saja di dunia ini 

yang menyombongkan diri, Allah pasti akan 

menjatuhkannya." Setiap ketinggian yang ada di dunia, 

maka akan kembali pada kerendahan. Jika ketinggian 

ini disertai kesombongan dalam jiwa dan terdeteksi 

dalam jiwa, maka kehinaan akan lebih cepat 

mendatanginya. Sebab, kehinaan itu adalah balasan. 

Sedangkan jika tidak disertai kesombongan, maka 

tentu ia akan kembali datar dan rendah. Dalam sabda 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "di 

dunia," merupakan dalil bahwa urusan akhirat yang 

tinggi tidak akan direndahkan oleh Allah. Dengan 

demikian, firman Allah, " niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat." (Al-Mujādalah: 11), maka mereka 

tidak akan direndahkan oleh Allah -'Azza wa Jalla- 

selama mereka memiliki sifat ilmu dan iman. Sungguh 

Allah tidak akan merendahkan mereka, tetapi 

mengangkat sebutan mereka dan derajat mereka di 

akhirat. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري بنحوه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عضب شق األذن، ولم تكن ناقة الرسول مشقوقة األذنوال ،-وسلم عليه اهلل صىل–العضباء : اسم ناقة رسول اهلل  •

 .قعود : الفيت  من اإلبل اَّلي استحق أن يركب •

 .حىت عرفه : عرف أثر اَلشقة •

 .حق : واجب أوجبه اهلل ىلع نفسه •

 .وضعه : خفضه وأسقطه •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اتلواضع، وطرح رداء الكربياء .1

 .اإلعالم بأن أمور ادلنيا ناقصة غري اكملة .2

 .أصحابه نفوس وتطييب اتلواضع، من -وسلم عليه اهلل صىل–اكن عليه الرسول بيان ما  .3

 .جواز اختاذ اإلبل للركوب واَلسابقة عليها .4

 املراجع:املصادر و

لعزيز بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدا
بريوت. -ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب1423الرياض، الطبعة األوىل، -اصمةآل محد، دار الع

ه. رشح رياض 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1426ني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، الصاحل

كنوز  دار العمار، محد. د.أ برئاسة عليم فريق الصاحلني؛ رياض كنوز. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري،
بريوت، الطبعة الرابعة -ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة1430الرياض، الطبعة األوىل، -إشبيليا
 .ه1407عرش، 

   (6204) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ذي بال : ذي شأن يهتم به •

 .أقطع : ناقص الربكة •

 :فوائد احلديث
 .من آداب اَلسلم أن يبدأ قوهل أو فعله حبمد اهلل تعاىل .1

 .مكروها, وحيرم إن اكن حمرما تستحب ابلداءة بالبسملة أو احلمد إذا اكن الفعل أو القول مباحا أو مندوبا أو واجبا, ويكره إن اكن .2

 .فضل محد اهلل تعاىل وشكره وأنه سبب حلصول الربكة .3

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني 1399إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِن، اَلكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة األوىل، 
ار الكتاب العريب، بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، لطرق رياض الصاحلني، َلحمد بن عالن الشافيع، د

ه. سنن ابن ماجه، للحافظ حممد بن يزيد القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
ه. نزهة اَلتقني 1430صاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل، دار إحياء الكتب العربية. كنوز رياض ال

ه. سنن أيب داود, أليب داود سليمان بن 1407رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 
ِجْستاِن,  األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. بريوت –اَلحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, اَلكتبة العرصية، صيدا  األشعث السِّ

 سنة اجلوزي، ابن دار: انلارش اهلاليل، عيد بن سليم, انلاظرين بهجة.  م2001 - ـه1421 األوىل، الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل -

  لك أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هلل فهو أقطع
Setiap perkara penting yang 

(pelaksanaannya) tidak diawali dengan 
ucapan Alḥamdulillāh, maka amalan 

tersebut terputus. 

 :احلديث .1728
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 فيه باحلمُد »قال:  -عليه وسلم
ُ
لُكُّ أْمٍر ذي باٍل ال ُيبَْدأ

 «.هلل فهو أْقَطع

** 

1728. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, bersabda, "Setiap perkara 

penting yang (pelaksanaannya) tidak diawali dengan 

ucapan Alḥamdulillāh, maka amalan tersebut terputus". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

د احلديث أن "لك أمر ذي بال"، أي: شأن يهتم به أفا
رشاعً، من خطبة وموعظة ولكمة مهمة وحنو ذلك "ال 
يبدأ فيه باحلمد هلل"، بمعىن احلمد بأي صيغة اكنت، 
"فهو أقطع"، أي: ناقص الربكة. واحلديث ضعيف، 

-لكن دلت السنة العملية ىلع أن هذا اكن هديه 
 .يف مجيع أموره -عليه السالم

** 

Hadis ini memberi pengertian bahwa "setiap perkara 

yang penting", yakni perkara yang sangat diperhatikan 

secara syar'i seperti khutbah, nasihat, ucapan penting 

dan semacamnya, "yang (pelaksanaannya) tidak 

dimulai dengan ucapan Alḥamdulillāh" yang bermakna 

sebagai ungkapan pujian pada Allah dengan redaksi 

apapun, "maka amalan tersebut terputus", artinya 

berkahnya berkurang. Hadis ini ḍaif, akan tetapi 

sunnah amaliyah menunjukkan bahwa amalan ini 

(memulai suatu aktifitas dengan ucapan Alḥamdulillāh) 

merupakan petunjuk Nabi -'alaihis-sallām- dalam 

memulai seluruh aktifitasnya. 
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 –م. السنن الكربى، للنسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد اَلنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط، مؤسسة الرسالة 1997 -ه 1418: النرش
 .م 2001 - ـه1421 األوىل، الطبعة بريوت،

   (6205) الرقم املوحد:
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لككم راع, ولككم مسؤول عن رعيته: 
 واألمري راع, والرجل راع ىلع أهل بيته, واملرأة
راعية ىلع بيت زوجها وودله, فلككم راع, 

 ولككم مسؤول عن رعيته

 

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap 
kalian akan ditanya tentang apa yang 
dipimpinnya. Seorang Amir adalah 

pemimpin, laki-laki adalah pemimpin 
untuk keluarganya, wanita adalah 

pemimpin di rumah suami dan anak-
anaknya. Jadi setiap kalian adalah 

pemimpin dan setiap kalian bertanggung 
jawab atas kepemimpinannya". Muttafaq 

'alaih Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 
'anhuma- ia berkata: aku mendengar 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin 
dan setiap kalian bertanggung jawab atas 
kepemimpinannya. Seorang Imam adalah 

pemimpin dan bertanggung jawab atas 
kepemimpinannya, laki-laki adalah 

pemimpin di dalam keluarganya dan 
bertanggung jawab atas kepemimpinannya, 

wanita adalah pemimpin di rumah 
suaminya dan bertanggung jawab atas 

kepemimipinannya, seorang pembantu 
adalah penjaga harta tuannya dan 
bertanggung jawab atas apa yang 

dijaganya. Setiap kalian adalah pemimpin 
dan bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya." 

 :احلديث .1729
، قال: سمعت رسول -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

لككم َراٍع, »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ولككم مسؤول عن َرِعيَِّتِه: واألمري َراٍع, والرجل 
َراٍع ىلع أهل بيته, واَلرأة َراِعيٌَة ىلع بيت زوجها 

«.   وودله, فلككم راٍَع, ولككم مسؤول عن َرِعيَِّتهِ 
كم مسؤول عن َرِعيَِّتِه: لككم َراٍع، ولك»ويف لفظ: 

اإلمام َراٍع ومسؤول عن َرِعيَِّتِه، والرجل َراٍع يف أهله 
ومسؤول عن َرِعيَِّتِه، واَلرأة َراِعيٌَة يف بيت زوجها 
ومسؤولة عن َرِعيَِّتَها، واخلادم َراٍع يف مال سيده 
ومسؤول عن َرِعيَِّتِه، فلككم َراٍع ومسؤول عن 

 «.َرِعيَِّتهِ 

** 

1729. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- ia berkata: "Aku 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap 

kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. 

Seorang Amir adalah pemimpin, laki-laki adalah 

pemimpin untuk keluarganya, wanita adalah pemimpin 

di rumah suami dan anak-anaknya. Jadi setiap kalian 

adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab 

atas kepemimpinannya." Dalam redaksi lain: "Setiap 

kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung 

jawab atas kepemimpinannya. Seorang Imam adalah 

pemimpin dan bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya, laki-laki adalah pemimpin di dalam 

keluarganya dan bertanggung jawab atas 

kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin di rumah 

suaminya dan bertanggung jawab atas 

kepemimipinannya, seorang pembantu adalah penjaga 

harta tuannya dan bertanggung jawab atas apa yang 

dijaganya. Setiap kalian adalah pemimpin dan 

bertanggung jawab atas kepemimpinannya." 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يقوم بتدبري من حتت يده وسياستهم يف ادلنيا راع : •

 .اإلمام : هو احلاكم األىلع أو من ينوب عنه -األمري  •

 .مسؤول عن رعيته : مطالب وحماسب عن قيامه بشؤون من حتت راعيته يوم القيامة •

 :فوائد احلديث
 .اَلسؤويلة يف اَلجتمع اَلسلم اعمة ولك حبسبه وقدرته .1

 .تقسيم اَلهمات ىلع أصحابها .2

 .أعظم مسؤويلة يف اَلجتمع اَلسلم راعية اإلمام األعظم لرعيته .3

 .الرجل راع يف أهل بيته يطعمهم ويكسوهم ويربيهم ويعلمهم .4

 .مسؤويلة اَلرأة عظيم وذلك بالقيام حبق زوجها وواجابتها حنو أوالدها .5

 املراجع:املصادر و

ه. 1422, دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق, ط صحيح ابلخاري, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص
ني, صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحل

ي, تأيلف: أمحد بن حممد القسطالِن اَلرصي, انلارش: اَلطبعة تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخار
 .1323اعم  7الكربى األمريية, ط

   (5819) الرقم املوحد:

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

افظ وأمني ىلع رعيته وحماسب عليها، لككم ح
فاحلاكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة, وكذلك 
الرجل مسؤول ىلع أهله يأمرهم بطاعة اهلل وينهاهم 
عن معصية اهلل ويقوم عليهم بما هلم من احلق، 
ومسؤول ىلع ذلك يوم القيامة, واَلرأة راعية ىلع بيت 

سؤولة زوجها بما حيفظه وكذلك ىلع األوالد، ويه م
عن ذلك يوم القيامة, والعبد حافظ وأمني ىلع مال 
سيده ومسؤول يوم القيامة عن ذلك، فاجلميع مؤتمن 
وحافظ َلا هو قائم عليه ومسؤول يوم القيامة عن 

 .ذلك

** 

Setiap kalian adalah penjaga dan bertanggung jawab 

atas apa yang dijaganya serta akan dimintai 

pertanggungan jawab. Penguasa akan ditanya tentang 

rakyatnya di hari kiamat. Demikian pula seorang laki-

laki bertanggungjawab menjaga keluarganya; 

memerintah mereka untuk taat kepada Allah dan 

melarang mereka dari mendurhakai Allah, juga 

melaksanakan kewajiban dia terhadap keluarganya, 

dan dia akan ditanya tentang hal itu pada hari kiamat. 

Seorang Wanita bertanggung jawab menjaga rumah 

suaminya, demikian pula bertanggung jawab terhadap 

anak-anak, dan ia akan ditanya tentangnya pada hari 

kiamat. Seorang budak adalah penjaga dan 

penanggung jawab atas harta tuannya, dan pada hari 

kiamat kelak ia akan ditanya tentang tanggungjawab 

ini. Jadi semua orang diberi amanat dan terpercaya 

atas apa yang berada dalam wewenangnya, dan ia 

akan ditanya tentang hal itu di hari kiamat. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بايعنا : من ابليعة : ويه اَلعاقدة واَلعاهدة ىلع طاعة ونرصة احلاكم األول •

 .السمع والطاعة : القبول واالنقياد لقول ويل األمر وأمره •

نا •  .يقول نلا : أي ُملَقِّ

 .يعة بقولكم : فيما استطعنافيما استطعتم : أي خصصوا اَلبا •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ وجوب السمع والطاعة ىلع قدر االستطاعة .1

 .حث ويل األمر ىلع اإلشفاق ىلع الرعية، اقتداء بشفقته ورمحته صىل اهلل عليه وسلم .2

 .جواز اتللقني عند اَلبايعة .3

 املراجع:املصادر و

يح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء ... صح1422صحيح ابلخاري ط دار طوق انلجاة اَلصورة عن الطبعة السلطانية الطبعة األوىل
ه . ديلل الفاحلني لطرق 1407الرتاث العريب, بريوت. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

ه . 1430 بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, رياض الصاحلني َلحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني
 ـهبهجة انلاظرين  1423تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 

 .ه 1426لصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض ا
   (6369) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -كنا إذا بايعنا رسول اهلل 
ىلع السمع والطاعة، يقول نلا: فيما  -وسلم

 استطعتم
 

Apabila kami berbaiat kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

mendengarkan dan taat, beliau bersabda 
kepada kami, "Pada perkara yang kalian 

mampu". 

 :احلديث .1730
قال: كنا إذا بايعنا  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر
ىلع السمع  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 «.فيما استطعتم»والطاعة، يقول نلا: 

** 

1730. Hadis: 

Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma berkata, Apabila kami 

berbaiat kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk mendengarkan dan taat, beliau bersabda 

kepada kami, "Pada perkara yang kalian mampu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنهم إذا بايعوا انليب  -ريض اهلل عنهما-خيرب ابن عمر 
أمرهم بالسمع والطاعة، وقيد  -صىل اهلل عليه وسلم-

الطاعة باالستطاعة، وأنه إذا لُكف اَلسلم بما ال 
يستطيع من ويل أمره فال طاعة عليه، )ال يكلف 

 .اهلل نفًسا إال وسعها(

** 

Ibnu Umar memberitahukan bahwa mereka (para 

sahabat) apabila membaiat Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau memerintahkan 

mereka untuk mendengar dan taat. Beliau juga 

mengikat ketaatan dengan kemampuan. Jika seorang 

muslim diberi oleh penguasanya beban yang tidak 

mampu dikerjakannya, maka tidak ada ketaatan 

padanya. (Allah tidak membebani seseorang kecuali 

sesuai dengan kesanggupannya). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كنا إذا صعدنا كبنا، وإذا نزنلا سبحنا
Apabila kami mendaki maka kami 

bertakbir dan apabila kami turun maka 
kami bertasbih 

 :احلديث .1731
نَا، قَاَل: ُكنَّا ِإَذا َصِعْدنَ  -ريض اهلل عنه-عن جابر  ْ ا َكربَّ

، -ريض اهلل عنهما-َوإَِذا نََزنْلَا َسبَّْحنَا.   عن ابن عمر 
وجيُوُشُه إَِذا  -صىل اهلل عليه وسلم-قاَل: اكَن انليبُّ 

ُوا، َوِإَذا َهبَُطوا َسبَُّحوا  .َعلَوا اثلَّنَايَا َكربَّ

** 

1731. Hadis: 

Dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Apabila kami 

mendaki maka kami bertakbir dan apabila kami turun 

maka kami bertasbih." Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 

'anhuma-, ia berkata, "Apabila Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan tentaranya naik ke 

bukit-bukit, mereka bertakbir. Apabila mereka turun, 

mereka bertasbih." 

 صحيح بروايتيه  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan dua riwayatnya Derajat hadis: 

مناسبة اتلكبري عند الصعود إىل اَلاكن اَلرتفع أن 
ا فيه من االستعالء واالرتفاع حمبوب للنفوس َل

استشعار الكربياء، فيستعظم نفسه فذلا يقول: اهلل 
أكرب، يعين: يرد نفسه إىل االستصغار، أما كربياء اهلل 

، فرشع َلن تلبس باالرتفاع أن يذكر -عز وجل-
كربياء اهلل تعاىل، وأنه أكرب من لك يشء، فيكربه 
ليشكر هل ذلك، فزييده من فضله، ومناسبة التسبيح 

ون اَلاكن اَلنخفض حمل ضيق عند اهلبوط لك
فيرشع فيه التسبيح؛ ألنه من أسباب الفرج، كما 

حني سبح يف  -عليه السالم-وقع يف قصة يونس 
الظلمات فنيج من الغم، والزنول أيضاً سفول ودنو 
وذل، فيقول: سبحان اهلل، يعين: أنزه اهلل سبحانه 
وتعاىل عن السفول والزنول؛ ألنه سبحانه وتعاىل فوق 

يشء. كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكرب، وعند لك 
نزوهلا اَلطار تسبح؛ ألنه ال فرق بني الصعود يف اهلواء، 

 .والزنول منه، أو ىلع األرض، واهلل اَلوفق

** 

Korelasi takbir saat naik ke tempat tinggi karena 

arogansi dan ketinggian disukai oleh jiwa, serta di 

dalamnya terdapat unsur keangkuhan sehingga 

jiwanya merasa besar. Karena itu, ia mengucapkan, 

"Allah Maha Besar." Yakni, agar mengembalikan 

jiwanya kepada kehinaan. Sedangkan keangkuhan 

adalah milik Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung. 

Karena itu, bagi siapa yang merasa tinggi 

diperintahkan untuk segera menyebut keagungan Allah 

-Ta'ālā- dan Dia lebih besar dari segala sesuatu. Ia 

mengagungkan Allah untuk mensyukuri-Nya sehingga 

Allah menambahkan karunia-Nya. Korelasi tasbih saat 

turun karena tempat rendah adalah titik kesempitan 

sehingga ia pun diperintahkan untuk bertasbih. Sebab, 

tasbih adalah salah satu sebab kelapangan. Hal ini 

sebagaimana terjadi dalam kisah Yunus 'Alaihissalām 

saat bertasbih di kegelapan, lalu ia pun diselamatkan 

dari kesusahan. Turun juga merupakan kerendahan, 

kesempitan dan kehinaan. Ia mengucapkan, 

"Subḥānallāh (Mahasuci Allah), artinya aku 

menyucikan Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- dari 

kerendahan dan penurunan, karena Allah -Subḥānahu 

wa Ta'ālā- itu di atas segala sesuatu. Diantara adab 

yang disunahkan yang berasal dari petunjuk Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para sahabatnya, 

bahwa jika engkau naik, ucapkanlah: "Allah Maha 

Besar." Jika engkau menuruni lembah, engkau 

mengucapkan, "Mahasuci Allah." Demikian juga 

pesawat ketika naik, penumpang bertakbir, dan ketika 

mendarat di bandar, penumpang bertasbih. Sebab, 

tidak ada beda antara posisi naik di udara dan turun 

darinya atau posisi di atas bumi. Hanya Allah Pemberi 

taufik. 
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 حديث جابر، رواه ابلخاري حديث ابن عمر، رواه أبو داود راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبداهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبداهلل  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اثلنايا : مجع ثنية، وهو الطريق يف اجلبل •

 :فوائد احلديث
 .والتسبيح عند الزنول يف السفراستحباب اتلكبري عند الصعود،  .1

 .يف لك األحوال -تعاىل-استحباب ذكر اهلل  .2

 املراجع:املصادر و

ه. سنن أيب داود؛ 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
ه. رشح رياض الصاحلني؛ 1418بريوت، الطبعة األوىل، -ق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزملإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاِن، تعلي

 ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1426للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
الكويت، -ه. صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاِن، غراس1422عة األوىل، الطب انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية

بريوت. كنوز رياض الصاحلني؛ -ه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار اَلعرفة1423الطبعة األوىل، 
ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن 1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز إشبيليافريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار 

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6206) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود راوي احلديث:

 .أنس بن مالك ريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اًل : أي: يف ماكن من األماكن اليت يزنلونها يف السفر •  .نََزنْلا َمزْنِ

 .ال نَُسبَِّح : ال نصيل صالة انلافلة •

 .ء ومركب للبعري وغري ذلكحَنُلَّ الرِّحال : أي: نضعها عن ظهور ادلواب. والرحال: هو ما ُيَعدُّ للرحيل من واع •

 :فوائد احلديث
 .استحباب صالة انلافلة يف السفر .1

 .حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع تنفيذ وصية رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف الرفق باحليوان .2

لو كنت مسبحا يستحب ترك السنن الرواتب يف السفر إذا قرص الصالة، دون انلوافل األخرى، ختفيفا عليه؛ لقول ابن عمر ريض اهلل عنه: ) .3
 .ألتممت صاليت( رواه مسلم

 املراجع:املصادر و

، ت/مصطىف ابُلغا وجمموعة، مؤسسة الرسالة. «نزهة اَلتقني»بريوت.  -، ت/ حممد حميي ادلين عبد احلميد، اَلكتبة العرصية، صيدا«سنن أيب داود»
، َلحمد بن «ديلل الفاحلني»اليل، دار ابن اجلوزي. اهل لسليم «انلاظرين بهجة». بريوت –للنووي، ت/ الفحل، دار ابن كثري، دمشق« رياض الصاحلني»

 .عالن الصدييق، نرش دار الكتاب العريب
   (5999) الرقم املوحد:

  كنا إذا نََزنْلا َمْْناًِل، ال نَُسبَِّح حىت حَنُلر الرِّحال

Dahulu apabila kami telah sampai di suatu 
persinggahan, kami tidak bertasbih 
(mendirikan shalat) sehingga kami 

menurunkan (terlebih dahulu) barang 
bawaan dari hewan tunggangan. 

 :احلديث .1732
اًل،  -ريض اهلل عنه-عن أنس  قال: كنا إذا نََزنْلا َمزْنِ

 .ال نَُسبَِّح حىت حَنُلَّ الرِّحال

** 

1732. Hadis: 

Dari Anas Radhiyallahu `Anhu ia berkata: “Dahulu 

apabila kami telah sampai di suatu persinggahan, kami 

tidak bertasbih (mendirikan shalat) sehingga kami 

menurunkan (terlebih dahulu) barang bawaan dari 

hewan tunggangan.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: أنَّا مع ِحرْصنا ىلع الصالة فإنَّا ال 
؛  َوابِّ مها ىلع وضع األمتعة عن ظهور ادلَّ ُنَقدِّ

 .إلراحتها

** 

Makna hadis: Betapapun kami sangat memperhatikan 

shalat, namun kami tidak mendahulukannya atas 

menurunkan barang bawaan dari punggung hewan 

tunggangan; agar hewan tunggangan tersebut dapat 

beristirahat. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

309 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ِة الوداع، وانليب  صىل اهلل -كنا نتحدث عن َحجر
ُة  -عليه وسلم بني أظهرنا، وال ندري ما َحَجَّ

 الوداع
 

Kami pernah berbincang-bincang 
mengenai haji wadak, pada waktu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berada 
bersama kami. Namun, kami tidak 

mengetahui apa yang dimaksud dengan 
haji wadak 

 :احلديث .1733
، قال: كنا نتحدث -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

ِة الوداع، وانليب  بني  -صىل اهلل عليه وسلم-عن َحجَّ
ُة الوداع حىت محد اهلَل  أظهرنا، وال ندري ما َحَج 

وأثىن عليه، ثم ذكر  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهلل 
ْطَنَب يف ذكره، وقال: 

َ
َجاَل، فأ ما بعث اهلل »الَمِسيَح ادلَّ

تَُه، أنذره نوح وانلبيون من بعده،  مَّ
ُ
نَْذرَُه أ

َ
من نيب إال أ

وإنه إن خيرج فيكم فما َخيِفَ عليكم من شأنه 
ْعَوَر، وإنه فليس خيىف عليكم، إن ربكم ليس ب

َ
أ

ْعَوُر َعنْيِ ايلُْمىَن، كأنَّ عينه ِعَنبٌَة َطاِفيٌَة. أال إن اهلل 
َ
أ

حرم عليكم دماءكم وأموالكم كُحْرَمِة يومكم 
« هذا، يف بدلكم هذا، يف شهركم هذا، أال هل بلغت؟

أو  -ويلكم »ثالثا « امهلل اشهد»قالوا: نعم، قال: 
اًرا يرضب ، انظروا: ال ترجعوا بعدي كُ -وحيكم  فَّ

 .«بعضكم ِرقَاَب بعض

** 

1733. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyyallāhu 'anhumā-, ia berkata, 

"Kami pernah berbincang-bincang mengenai haji 

wadak, pada waktu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berada bersama kami. Namun, kami tidak mengetahui 

apa yang dimaksud dengan haji wadak, hingga 

kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkhutbah dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya 

lalu beliau menyebut-nyebut tentang Al-Masīḥ Ad-

Dajjāl, beliau menjelaskannya panjang lebar hingga 

beliau bersabda, 'Tidaklah Allah mengutus seorang 

Nabi kecuali dia mengingatkan umatnya (dari bahaya 

Dajal). Nuh telah mengingatkan umatnya dan juga para 

Nabi yang datang setelahnya. Ketahuilah bahwa jika 

Dajal keluar kepada kalian maka kalian tidak akan 

susah mengetahuinya. Sesungguhnya Rabb kalian 

tidaklah buta sebelah. Sedangkan Dajal buta mata 

sebelah kanannya. Matanya seperti buah anggur yang 

menonjol. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah 

mengharamkan kepada kalian darah dan harta kalian, 

sebagaimana haramnya hari ini, di negeri ini dan bulan 

ini. Ketahuilah apakah aku telah menyampaikan?" 

Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Ya Allah, 

saksikanlah! (sebanyak tiga kali). Celakah kalian, 

janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, 

sehingga sebagian kalian memenggal leher sebagian 

yang lainnya!" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال: كنا  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 
ِح: ما حجة  -صىل اهلل عليه وسلم-نقول وانليب 

الوداع؟ وال ندري ما حجة الوداع. وحجة الوداع يه 
يف  -عليه وسلمصىل اهلل -احلجة اليت حجها انليب 

السنة العارشة من اهلجرة، وودع  انلاس فيها، وذكر 
م من شأنه، وبالغ يف اتلحذير  اَلسيح ادلجال، وعظ 

أن لك األنبياء  -عليه الصالة والسالم-منه، ثم أخرب 
ينذرون قومهم من ادلجال، خيوفونهم ويعظمون شأنه 

** 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Kami mengatakan ketika Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- masih hidup, "Apa haji wadak itu? 

Kami tidak tahu apa yang dimaksud haji wadak." Haji 

wadak adalah haji yang dilaksanakan oleh Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada tahun kesepuluh 

hijrah. Dalam haji itu beliau menyampaikan selamat 

tinggal kepada orang-orang, menyebutkan tentang 

Dajal dan membesarkan perkaranya serta sangat 

memperingatkannya. Selanjutnya Nabi -'alaihi aṣ-

ṣalātu wa as-salām- mengabarkan bahwa setiap Nabi 

memperingatkan umatnya mengenai Dajal, menakut-
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 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ه، وودعهم فيها 10سنة  -صىل اهلل عليه وسلم-حجة الوداع : احلجة اليت حجها انليب  •

 .بني أظهرنا : جالس بيننا •

 .اَلسيح : ممسوح العني •

 .ادلجال : اَلبالغ يف الكذب •

 .بالغأطنب :  •

 .أنذره أمته : حذرها منه وبني هلا بعض صفاته •

 .عنبة طافية : بارزة ولربوزها شبهها بالعنبة ابلارزة عن غريها •

 .وحيكم : لكمتان استعملتهما العرب بمعىن اتلعجب واتلوجع -ويلكم  •

 .يرضب بعضكم رقاب بعض : يقتل بعضكم بعضا •

 .يومكم هذا : يوم انلحر •

 .شهركم هذا : شهر ذي احلجة •

 :فوائد احلديث
 .معرفة سبيل اَلجرمني للتحذير منهم -تعاىل-من منهج األنبياء يف ادلعوة إىل اهلل  .1

 .احلذر من الفنت بمعرفة صفات أهلها .2

 .ىلع أمته بتحذيره هلا من الوقوع يف الظلم والفنت -صىل اهلل عليه وسلم-شفقة رسول اهلل  .3

 .، وأنها عينان إذ األعور هل عني واحدة فقط-سبحانه-ليق به ، ويه ت-تعاىل-إثبات صفة العني هلل  .4

 .انليه عن االقتتال وأن ذلك من أعمال الكفار .5

 .دماء اَلسلمني وأمواهلم وأعراضهم حرام عليهم .6

عندهم. وإنه ال خيىف عليكم ألن ربكم ليس 
و فإنه أعور عينه ايلمىن كأنها عنبة بأعور، أما ه

: إن اهلل حرم -صىل اهلل عليه وسلم-بارزة. ثم قال 
عليكم سفك دمائكم وأخذ أموالكم بغري حق، 
كحرمة يوم انلحر وحرمة مكة وحرمة ذي احلجة. 

: هل بلغتكم ما -صىل اهلل عليه وسلم-ثم قال 
مرت بتبليغه إيلكم؟ قالوا: نعم، قال: امهلل فاشهد 

ُ
أ

ىلع شهادتهم باتلبليغ إيلهم. قاهلا ثالث مرات. ثم 
أمرهم أن ال يكونوا بعده اكلكفار يقتل بعضهم 

 .بعًضا

nakuti mereka dan membesarkan perkaranya di sisi 

mereka. Sesungguhnya dia tidak samar bagi kalian 

karena Rabb kalian itu tidak buta sebelah. Sedangkan 

dia buta mata kanannya seakan-akan mata itu anggur 

yang menonjol. Selanjutnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya Allah 

telah mengharamkan kepada kalian menumpahkan 

darah kalian dan mengambil harta kalian tanpa hak, 

sebagaimana haramnya hari nahr (kurban), negeri 

Mekah, dan bulan Zulhijah." Selanjutnya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Apakah aku 

sudah menyampaikan kepada kalian apa yang 

diperintahkan kepada-Ku untuk menyampaikannya 

kepada kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau 

bersabda, "Ya Allah, saksikanlah kesaksian mereka 

terhadap penyampaian (risalah) kepada mereka." 

Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. 

Selanjutnya beliau memerintahkan mereka agar jangan 

seperti orang kafir setelah beliau, di mana mereka 

saling membunuh." 
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 املراجع:املصادر و

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

بد اهلل حممد بن إسماعيل ع أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد 1422ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -ابلايق، دار اعلم الكتب
   (5829) الرقم املوحد:
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 رواه مسلم راوي احلديث:

 جابر بن سمرة ريض اهلل عنهما. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الطول والقرص قصدا : أي بني •

 :فوائد احلديث
 .ختفيف انليب صىل اهلل عليه وسلم الصالة واخلطبة رمحة باَلصلني .1

 املراجع:املصادر و

رشح  اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين
 .اجلوزي رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن

   (5817) الرقم املوحد:

 -وسلم صىل اهلل عليه-كنت أصيل مع انليب 
  الصلوات، فكنت صالته قصدا وخطبته قصدا

Saya pernah salat bersama Nabi 
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
Keadaan salat dan khutbah beliau sedang 

(tidak terlalu panjang dan tidak terlalu 
pendek). 

 :احلديث .1734
 -ريض اهلل عنهما-عن أيب عبد اهلل جابر بن سمرة 

 -صىل اهلل عليه وسلم-كنت أصيل مع انليب قال: 
 الصلوات، فاكنت صالته َقْصًدا وخطبته قَْصًدا.

** 

1734. Hadis: 

Dari Abu Abdillah Jabir bin Samurah -raḍiyallāhu 

'anhuma, ia berkata, "Saya pernah salat bersama Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Keadaan 

salat dan khutbah beliau sedang (tidak terlalu panjang 

dan tidak terlalu pendek). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكنت صالة انليب صىل اهلل عليه وسلم وخطبته بني 
الطول الظاهر واتلخفيف اَلبالغ، موصوفة باتلوسط 

مة، واالعتدال، وهو األسوة والقدوة للمسلمني اع
 .ولألئمة واخلطباء خاصة

** 

Salat dan khutbah Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- antara terlalu panjang dan singkat yang 

berlebihan, yaitu pertengahan. Beliau adalah suri 

tauladan bagi semua umat Islam, khususnya para 

imam dan khatib. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابليهيق يف السنن الكربى. راوي احلديث:

 -اهلل رمحه–أنس بن سريين  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فالوذج. : نوع من احللوى. •
 .خلنج : شجرة بني صفرة ومحرة تتخذ من خشبة األواِن •

 .نفر. : اسم يقع ىلع مجاعة من الرجال خاصة ما بني اثلالثة إىل العرشة •

 :فوائد احلديث
 . بأس بهالطعام احلالل اَلوضوع يف صحاف اَّلهب والفضة ال حيرم بذاته وإنما حيرم األكل فيها، فإذا حول إىل آنية أخرى؛ فال .1

عند  -ريض اهلل عنه-كنت مع أنس بن مالك 
نفر من املجوس؛ فيجء بفالوذج ىلع إناء من 

 فضة، فلم يأكله
 

1797- Dari Anas bin Sīrīn, ia berkata, "Aku 
pernah bersama Anas bin Malik -

raḍiyallāhu 'anhu- bertamu kepada 
beberapa orang Majusi; lalu disuguhkan 
fālūżaj (manisan dari campuran tepung 

gandum, margarin sapi dan madu) di atas 
bejana perak, maka dia pun 

engganmemakannya. Kemudian dikatakan 
kepadanya, "Gantilah," Ia pun mengganti 

tempatnya dengan bejana yang terbuat dari 
khalanj dan menyuguhkannya, lalu ia 

(Anas) memakannya. (HR. Baihaqi) dengan 
sanad yang hasan. "Al-Khalanj": bejana 

kayu. 

 :احلديث .1735
-عن أنس بن سريين، قال: كنت مع أنس بن مالك 

عند نفر من اَلجوس؛ فيجء بَفالُوَذٍج  -ريض اهلل عنه
ىلع إناء من فضة، فلم يأكله، فقيل هل: حوهل، فحوهل 

  وِجء به فأكله.ىلع إناء من َخلَنٍْج 

** 

1735. Hadis: 

Dari Anas bin Sīrīn, ia berkata, "Aku pernah bersama 

Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- bertamu kepada 

beberapa orang Majusi; lalu disuguhkan fālūżaj 

(manisan dari campuran tepung gandum, margarin 

sapi dan madu) di atas bejana perak, maka dia pun 

engganmemakannya. Kemudian dikatakan 

kepadanya, "Gantilah," Ia pun mengganti tempatnya 

dengan bejana yang terbuat dari khalanj dan 

menyuguhkannya, lalu ia (Anas) memakannya". 

   :درجة احلديث
** 

 Derajat hadis: 

عند قوم من  -ريض اهلل عنه-بن مالك اكن أنس 
اَلجوس فيجء هل بنوع من احللوى اسمه الفالوذج ىلع 
إناء من فضة فلم يأكله، فحولوه هل ىلع إناء من 

 خشب فأكله.

** 

Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- pernah bertamu 

kepada beberapa orang Majusi, lalu disuguhkan 

kepadanya makanan semacam manisan yang 

bernama al-Fālūżaj (jenis manisan dari campuran 

tepung gandum, margarin sapi dan madu) di atas 

bejana perak, namun beliau enggan untuk 

memakannya. Kemudian mereka mengganti 

tempatnya menjadi bejana yang terbuat dari kayu, lalu 

beliau pun memakannya. 
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 .من ديع إىل طعام يف آنية منيه عنها؛ فال جيوز هل األكل حىت يوضع يف إناء غريه .2

 .اَلسلم إذا علم حكما رشعيا انقاد هل وطبقه .3

 .االبتعاد عن الرتفه والتشبه بالكفار يف اَلأكل واَلرشب واَللبس .4

 املراجع:املصادر و

م، حتقيق حممد عبد القادر عطا.  2003 - ـه1424بلنات الطبعة: اثلاثلة،  -وت سنن ابليهيق الكربى، أمحد بن احلسني ابليهيق،  دار الكتب العلمية، بري
الة، نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرس

بن صالح بن حممد العثيمني. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن ه. رشح رياض الصاحلني، اَلؤلف: حممد 1407ط:الرابعة عرش
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم 1430-1حممد عالن. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط

أيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، ت
 .بدولة قطر. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك
   (6372) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه النسايئ يف الكربى ، وابن ماجه وهو عنده بمعناه، وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِلبَْسة اَلرأة : ىلع هيئة لبسها وحاهلا •

 :فوائد احلديث
 .ص بالرجالحيرم ىلع الرجل أن يلبس ما هو خاص بالنساء من اللباس، كما حيرم ىلع اَلرأة أن تلبس ما هو خا .1

 . _ صىل اهلل عليه وسلم_تقليد الرَّجل اَلرأة يف بِلاسها وتقليد اَلرأة الرَُّجل يف بلاسه خروج عن هدي اإلسالم وسنة انليب  .2

 .ل نَعل الرَُّجلعيدخل يف احلديث العمامة وانلعال، فال جيوز للرَُّجل أن َيْعتَمَّ بثوب اَلرأة وال أن ينتعل بنعلها وكذا اَلرأة ال جيوز هلا أن تنت .3

 . حترم تقليد اَلرأة الرجل يف اهليئة والالكم واحلراكت وكذا العكس .4

الررُجل  -صىل اهلل عليه وسلم-لَعن رسول اهلل 
  لْبَس لبَْسة الررُجليَلبَُس لِبَْسة املرأة، واملرأة تَ 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melaknat laki-laki yang berpakaian 
layaknya pakaian perempuan dan 

perempuan yang berpakaian layaknya 
pakaian laki-laki". 

 :احلديث .1736
قال: لعن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -عن أيب هريرة 

الرجل يلبس ِلبَْسَة اَلرأة،  -صىل اهلل عليه وسلم  -
 واَلرأة تلبس ِلبَْسَة الرجل.

** 

1736. Hadis: 

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

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaknat laki-

laki yang berpakaian layaknya pakaian perempuan dan 

perempuan yang berpakaian layaknya pakaian laki-

laki". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل  _من تشبه بالنساء فهو ملعون ىلع لسان انليب 
ومن تشبهت بالرجال فيه ملعونة  _اهلل عليه وسلم 
وذلك أن  ؛_صىل اهلل عليه وسلم  _ىلع لسان انليب 

اهلل سبحانه وتعاىل خلق اَّلكور واإلناث وجعل للك 
منهما مزية . الرجال خيتلفون عن النساء يف اخِللقة 
ين وغري ذلك والنساء كذلك  واخلَلق والقوة وادلِّ
خيتلفن عن الرجال فمن حاول أن جيعل الرجال مثل 
النساء أو أن جيعل النساء مثل الرجال ، فقد حاد اهلل 

ه ورشعه ؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل هل حكمة يف َقَدرِ 
فيما خلق ورشع وهلذا جاءت انلصوص بالوعيد 
الشديد باللعن وهو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل 

 .لتشبه الرجل باَلرأة أو اَلرأة بالرجل

** 

Jika ada laki-laki menyerupai perempuan maka ia 

dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Bila perempuan menyerupai laki-laki, 

maka ia dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Hal itu dikarenakan Allah 

Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan laki-laki dan 

perempuan, dan menjadikan kelebihan untuk masing-

masing. Laki-laki berbeda dari perempuan dalam 

postur, perilaku, kekuatan, agama dan sebagainya. 

Demikian juga perempuan berbeda dari laki-laki. 

Barangsiapa berusaha menjadikan laki-laki seperti 

perempuan atau sebaliknya menjadikan perempuan 

seperti laki-laki, maka ia telah menyimpang dari Allah 

dalam takdir dan syariat-Nya. Sebab, Allah Subhanahu 

wa Ta'ala memiliki hikmah dalam segala yang 

diciptakan dan disyariatkan-Nya. Untuk itu, nash-nash 

datang membawa ancaman keras berupa laknat, yang 

artinya pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah 

bagi laki-laki yang menyerupai perempuan atau 

perempuan yang menyerupai laki-laki. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

316 
 

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ،  1430نوز أشبيليا، الطبعة األوىل: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار ك

م          رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 1997 -ه 1418سنة النرش:  
م 1985اكة اَلصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: اَلكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة،  ـه  مش 1428

ِجْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: اَلكتبة العرصية، صيدا.        رشح           سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
انلارش: دار إحياء الكتب -ابن ماجة - ـه سنن ابن ماجه 1426رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

اعدل مرشد،  -اَلحقق: شعيب األرنؤوط -أمحد بن حممد بن حنبل بن-فيصل عيىس ابلايب احلليب  مسند اإلمام أمحد بن حنبل -العربية 
 م 2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل، -انلارش: مؤسسة الرسالة-وآخرونإرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن الرتيك 

   (8905) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود الرتمذي أمحد ابن ماجه النسايئ. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .لم : بَهاؤه ومجال فطرته اإلسالمية، وضياء وجههنُور اَلس •

 :فوائد احلديث
عر .1 يب من بني الشَّ  .انليه عن َنتْف الشَّ

يب نوع من اتلدليس والزتوير .2  .َنتْف الشَّ

يب نور وبهاء للمؤمنني يف اآلخرة، ووقار وهيبة يف ادلنيا .3  .الشَّ

يب نذير للمرء فهو أمارة ىلع طول العمر والشيخوخة؛ فعند ما يراه الع .4  .بد يتذكر اآلخرة ويقلع عن اَلعايص ويستعد للقاء ربهالشَّ

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د.         م 1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:  

 ـه                 1426 ـه  رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  1428ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 
 داود، أيب سنن ـه 1421 األوىل،: الطبعة القاهرة، –بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر انلارش: دار احلديث  مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد

ِجْستاِن، األشعث بن سليمان: تأيلف  بن أمحد: تأيلف الكربى، السنن.    صيدا العرصية، اَلكتبة: انلارش احلميد، عبد ادلين حميي حممد: حتقيق السِّ
 ـهسنن ابن ماجة، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين،  1421، حتقيق: حسن عبد اَلنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، النسايئ شعيب

، كر وغريه حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية. سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شا
 ـه   نيل األوطار رشح منتىق األخبار، تأيلف: حممد بن يلع الشواكِن،  1395انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، 
 –كتب خانة  ـه رشح سنن ابن ماجه، للسيويط وغريه، انلارش: قدييم 1413حتقيق: عصام ادلين الصبابطي، انلارش: دار احلديث، الطبعة: األوىل، 

 .اخلامسة: الطبعة اَلعارف، مكتبة: انلارش األبلاِن، ادلين نارص حممد: تأيلف والرتهيب، الرتغيب صحيح. كراتيش
   (8911) الرقم املوحد:

ْيَب؛ فإنه نُور املسلم يوم القيامة   ال تَنْتُِفوا الشر
"Janganlah kalian mencabuti uban! 

Sesungguhnya uban adalah cahaya seorang 
muslim pada hari kiamat". 

 :احلديث .1737
ريض اهلل -عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 

ال »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -عنه
يَْب؛ فإنه نُور اَلسلم يوم القيامة  «.تَنِْتُفوا الشَّ

** 

1737. Hadis: 

Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya -

raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi Muhammad Shallallahu 

Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah kalian 

mencabuti uban! Sesungguhnya uban adalah cahaya 

seorang muslim pada hari kiamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن َنتْف  -صىل اهلل عليه وسلم اَلسلم-نىه انليب 
الشعر األبيض، سواء اكن من شعر رأسه أو حليته أو 
يب يكون نورا  غريهما من مواضع ابلدن؛ فهذا الشَّ

 .لصاحبه يوم القيامة

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang seorang muslim mencabuti rambutnya yang 

putih, baik rambut kepalanya atau jenggotnya atau 

rambut lainnya yang berada di berbagai tempat pada 

tubuh. Uban ini akan menjadi cahaya bagi pemiliknya 

pada hari kiamat. Syarah Sunan Ibni Majah, karya As-

Suyuthi, hlm (264), Nailul Authar, (1/151). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
َماتَة : فَرح العدو ببَِليَّة تزنل بمن يعاديه •  .الشَّ

 .يلُخبرت بهايَبْتَِليك : من ابلالء، وهو الِمحنَة تزنل باَلرء  •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن الفرح بمصيبة اَلسلم، وعقوبة من يفعل ذلك يف احلياة ادلنيا .1

 .اَلؤمن احلق يتألم بما يتألم منه أخوه وَيفرح لفرحه .2

َماتَة باإلخوة عون للشيطان عليهم، وتقنيط هلم من رمحة اهلل  .3  .-تعاىل-إظهار الشَّ

 .احلَث ىلع روابط األخوة اإليمانية ونبذ ما خُيالفها .4

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ،  1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م         سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف 1997 -ه 1418سنة النرش:  

َماتَة ألخيك فرََيمَْحَه اهلل ويَبَْتلِيك   ال تُظهر الشر

"Janganlah engkau menampakkan 
kegembiraan karena musibah yang 

menimpa saudaramu, karena jika demikian 
maka Allah akan merahmatinya dan 

menimpakan padamu musibah"! 

 :احلديث .1738
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن واثلة بن األْسَقع 

َماتَة »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ال تُظهر الشَّ
 «.ألخيك فَرَيمَْحَه اهلل وَيبْتَِليك

** 

1738. Hadis: 

Dari Watsilah bin Al-Asqa' -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Janganlah engkau menampakkan 

kegembiraan karena musibah yang menimpa 

saudaramu, karena jika demikian maka Allah akan 

merahmatinya dan menimpakan padamu musibah"! 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

صيب مسلم بينك وبينه عداوة بمصيبة دينية أو 
ُ
إذا أ

ه بمصيبته وال تظهرها بني  دنيوية أو مايلة، فال ُتَعريِّ
انلاس فرًحا بما َحلَّ به وتنقيًصا هل؛ ألن من شأن 

الفرح بما يفرح به، اَلؤمن اتلألم بما يتألم منه أخوه، و
ال العكس؛ ألنه ربما يعافيه اهلل مما ابتاله به، وتبتىل 
بما ابتيل به. واحلديث وإن اكن ضعيًفا إال أن معناه 
من حتريم الشماتة صحيح، دلت عليه عموم 
انلصوص األخرى من القرآن والسنة الصحيحة، قال 

: )يا أيها اَّلين آمنوا ال يسخر قوم من قوم -تعاىل-
 .أن يكونوا خرًيا منهم( عىس

** 

Jika seorang muslim punya permusuhan denganmu, 

lalu dia terkena musibah dalam urusan agama atau 

dunia atau harta. Maka janganlah engkau 

mencemoohnya dengan musibah yang menimpanya! 

Janganlah engkau bergembira atas musibah itu! Dan 

janganlah engkau tampakkan kegembiraan atas 

musibah yang menimpanya di tengah-tengah manusia 

dan melecehkannya. Sebab, sikap orang mukmin itu 

ikut menderita dengan penderitaan saudaranya dan 

gembira dengan kegembiraan saudaranya, bukan 

sebaliknya. Mungkin saja Allah kemudian 

mengangkatnya dari musibah yang menimpanya dan 

menimpakan padamu musibah itu seperti yang telah 

menimpanya sebagai balasan yang setimpal. 
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الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة:  ـه   رياض  1395ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، 
ة،  ـه  اتليسري برشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين اَلناوي، انلارش: مكتبة اإلمام الشافيع، الطبعة: اثلاثل 1428األوىل، 

 ـه                1423اض الصاحلني، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، انلارش: دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، م   تطريز ري1988 - ـه1408
 ـه    اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن  1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، 

 ـهضعيف الرتغيب والرتهيب، تأيلف:  1432عيل الصنعاِن، حتقيق: د/ حممد إسحاق حممد إبراهيم ، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل، إسما
 .الرياض -حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: مكتبة اَلعارف 

   (8881) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -اهلل عنهريض -أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال جتعلوا بيوتكم مقابر : أي ال تكن اكَلقابر خايلة من القراءة والعمل، فتكونوا اكَلوىت •

 .ينفر : يصد ويعرض إعراضاً بالغاً  •

 :فوائد احلديث
 .ةبيان فضل سورة ابلقر .1

 .الشيطان يفر من ابليت اَّلي تقرأ فيه سورة ابلقرة، وال يقربه .2

 .ال جتوز الصالة يف اَلقابر .3

 .يستحب اإلكثارمن العبادات وصالة انلافلة يف ابليوت .4

 املراجع:املصادر و

ق رياض الصاحلني, ديلل الفاحلني لطر/2م 1997 -ه 1418بهجة انلاظرين, تأيلف : سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  /1
: الطبعة, بلنان –حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 

دمشق، الطبعة -ر الفحل، دار ابن كثريماه. د حتقيق انلووي، زكريا أيب لإلمام اَلرسلني؛ سيد الكم من الصاحلني رياض/3. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،
صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد /5ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، /4ه. 1428األوىل، 

ال جتعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من 
  ابليت

"Janganlah kalian jadikan rumah-rumah 
kalian sebagai kuburan! Sesungguhnya 

setan lari dari rumah"... 

 :احلديث .1739
صىل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
ال جتعلوا بيوتكم َمَقابر، إنَّ »قال:  -اهلل عليه وسلم

 فيه سورةُ ابلقرة
ُ
 «.الشيطان َينِْفُر من ابليت اَّلي ُتْقَرأ

** 

1739. Hadis: 

Dari Abu Hurariah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai 

kuburan! Sesungguhnya setan lari dari rumah yang 

dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 اهلل صىل- انليب أن -عنه اهلل ريض–خيرب أبو هريرة 
 تكون بأن مقابر ابليوت جعل عن نىه -وسلم عليه
 والقراءة، بالصالة فيها من اشتغال عدم يف مثلها
 مقابر؛ فيها الصالة عدم حال يف ابليوت سىم وإنما
صىل اهلل -الة فيها، ثم أخرب الص تصح ال اَلقربة ألن

أن الشيطان ينفر من ابليت اَّلي يقرأ  -عليه وسلم
فيه أهله سورة ابلقرة، يلأسه من إغوائهم وإضالهلم 

 .بربكة قراءتها وامتثاهلم َلا فيها

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang kita 

menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan yaitu 

menyerupakannya dengan kuburan dalam hal tidak 

adanya aktifitas salat dan bacaan (Alquran) di 

dalamnya oleh para penghuninya. Alasan rumah 

dinamakan sebagai kuburan ketika di dalamnya tidak 

ada aktifitas salat adalah; karena kuburan itu tidak sah 

untuk digunakan salat di atasnya. Selanjutnya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa setan 

akan lari dari rumah yang penghuninya membaca surat 

Al-Baqarah karena keputusasaannya dari tindakan 

menggoda dan menyesatkan mereka dengan sebab 

adanya keberkahan bacaan surat Al-Baqarah dan 

tindakan mereka mengamalkan kandungannya. 
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بريوت، -مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة .د تأيلف الصاحلني؛ رياض رشح اَلتقني نزهة/6. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ابلايق 
 . مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح، لعيل بن سلطان اَلال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت/7ه. 1407الطبعة الرابعة عرش، 

   (6208) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 حتريم االنتساب إىل غري اآلباء مع العلم بهم. .1
 .م ىلع اَلحافظة ىلع األنسابحرص اإلسال .2

 .وجوب بر الوادلين .3

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اَلغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رياض رشح اَلتقني نزهة. بريوت –: دار إحياء الرتاث العريب انلارش -ه. صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -

 ديلل 1407عرش الرابعة:ط الرسالة، مؤسسة لطيف، أمني حممد الرشبيج، يلع مستو، ادلين حميي ابلغا، مصطىف /د اخلن، مصطىف /د تأيلف الصاحلني،
ه. 1430-1الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط رياض كنوز. عالن حممد بن يلع حممد تأيلف الصاحلني، رياض لطرق الفاحلني

م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصا
 .موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر

   (6377) الرقم املوحد:

ال ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه، فهو 
  كفر

Janganlah kalian membenci ayah kalian. 
Barangsiapa membenci ayahnya, maka itu 

adalah bentuk kekufuran. 

 :احلديث .1740
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ال تَْرَغبُوا عن آبائكم، فمن رغب »قال:  -عليه وسلم
 «.عن أبيه، فهو كفر

** 

1740. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū, 

"Janganlah kalian membenci ayah kalian. Barangsiapa 

membenci ayahnya, maka itu adalah bentuk 

kekufuran". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من رَِغَب عن نسب أبيه اعلًما خمتاًرا، فهو كفر 
أصغر، وليس اَلراد حقيقة الكفر، اَّلي خيدل 

ل هو كفر دون كفر، وهذا صاحبه يف انلار، ب
 .تأكيد وتشديد تلحريم هذا الفعل وتقبيحه

** 

Barangsiapa membenci nasab ayahnya dalam 

keadaan tahu dan bebas memiliki pilihan, maka itu 

perbuatan kufur aṣgar (kecil). Jadi maksudnya bukan 

kekufuran sebenarnya (kufur akbar yang fatal) yang 

menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kekufuran di 

sini adalah kekufuran di bawah kekufuran (aṣgar) 

namun di dalamnya terdapat penekanan dan 

penegasan tentang keharaman dan keburukan 

perbuatan ini. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود النسايئ أمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-بُريدة  اتلخريج:
 الصاحلني. رياض مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َضبْتُمأْسَخْطتُْم : أغْ  •

 .إن يَُك َسيًِّدا : أي مرتفع الَقْدر ىلع من ِسواه •

 :فوائد احلديث
حتريم وصف اَلنافق بأوصاف االحرتام واتلقدير، وأن وصفه بذلك يستديع غضب اهلل عز وجل؛ ألنه تعظيم لعدوِّه اخلارج عن طاعته  .1

 .اَلستحق لإلهانة واتلحقري

 .يلحق باَلنافق: الفاسق والاكفر  واَلبتدع .2

 .رتام واتلقدير إال من تواضع هلل تعاىل بطاعته، والزتام حدودهال يستحق االح .3

 .رسوهلينبيغ ىلع اَلجتمع اَلسلم أال جيعل للمنافقني ثَغرة يلجؤون منها تلوجيه شؤون اَلسلمني، بل ينبيغ إذالهلم؛ ألنهم خالفوا أمر اهلل و .4

 .جواز تَْسييد غري اَلنافق، إن اكن أهال َّللك،  اكلعلماء وأهل الفضل .5

ال تقولوا للُمَنافق َسيٌِّد، فإنه إن يَُك َسيًِّدا فقد 
  -عز وجل-أْسَخْطُتْم ربكم 

Dari Buraidah Radhiyallahu 'Anhu, ia 
berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam bersabda, "Janganlah kalian 
mengatakan tuan kepada orang munafik, 

karena jika menjadi tuan maka kalian telah 
membuat murka Tuhan kalian 'Azza wa 

Jalla". 

 :احلديث .1741
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن بُريدة 

ال تقولوا للُمنَافق َسيٌِّد، فإنه إن يَُك »: -اهلل عليه وسلم
 «.-عز وجل-َسيًِّدا فقد أْسَخْطتُْم ربكم 

** 

1741. Hadis: 

Dari Buraidah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Janganlah kalian mengatakan tuan kepada orang 

munafik, karena jika menjadi tuan maka kalian telah 

membuat murka Tuhan kalian 'Azza wa Jalla". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث أن اَلنافق إن اكن سيدا كبريا يف قومه 
وأطلقتم عليه لقب: سيد، فقد أسخطتم اهلل؛ ألنه 
يكون تعظيًما هل، وهو ممن ال يستحق اتلعظيم، وإن 
لم يكن سيًدا يف  قومه أو كبريا يف قومه، فإنه يكون 

لفظ السيد كذبا ونفاقًا، فيف احلالني ينىه عن إطالق 
ىلع اَلنافق، ومثله الاكفر والفاسق واَلبتدع، فهو ال 

يادة مطلًقا  .يستحق وصف السِّ

** 

Makna hadits: Sesungguhnya orang munafik jika 

menjadi tuan karena ia dipandang sebagai pembesar 

kaumnya dan kalian memanggil tuan kepadanya, maka 

kalian telah membuat murka Allah. Sebab, ucapan itu 

menjadi pengagungan baginya. Padahal ia termasuk 

orang yang tidak pantas diagungkan. Jika ia bukan 

tuan atau pembesar di kaumnya, maka ai telah dusta 

dan nifak. Dalam dua kondisi seperti ini dilarang 

melontarkan kata tuan kepada orang munafik dan 

orang yang serupa dengannya, yaitu orang kafir, fasik 

dan pembuat bid'ah. Ia tidak berhak menyandang 

panggilan tuan secara mutlak. Mirqat Al-Mafatih, 

(7/3009), Syarah Sunan Abi Dawud, karya Al-Ubbad, 

naskah elektronik. 
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 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
انلارش: دار ابن اجلوزي ،   ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، 1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

ه. 1422م          مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 1997 -ه 1418سنة النرش:  
ِجْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد،  انلارش: اَلكتبة العرصية، صيدا.    رياض الصاحلني، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

 ـه   رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد اَلحسن بن  1428تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 
 ـه                 1426حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  محد بن عبد اَلحسن العباد، نسخة اإللكرتونية. رشح رياض الصاحلني، تأيلف:

 .م1985، مشاكة اَلصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: اَلكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة
   (8962) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود، وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فوق ثالث : أكرث من ثالثة أيام •

 :فوائد احلديث
 .سلم ىلع أخيه اَلسلمبيان حق من حقوق اَل .1

 .أن من هجر أخاه فوق ثالث يلاٍل، ومات وهو ُمرِصٌّ ىلع الَهْجر والَقِطيعة دخل انلَّار مع ُعصاة اَلوحدين .2

 .اإلرصار ىلع الَهْجر والَقِطيعة دون سبب رشيع من كبائر اَّلنوب اليت تدخل صاحبها يف نار َجَهنم .3

َر أَخاه فوق ثاََلث، فمن ال حَيِلُّ ملسلم أن َيْهجُ 
  َهَجر فوق ثاََلث فمات، دخل انلرار

Tidak halal bagi seorang muslim 
mengisolasi saudaranya lebih dari tiga 

hari. Siapa yang melakukan isolasi lebih 
dari tiga hari lalu ia meninggal dunia, maka 

ia akan masuk Neraka. 

 :احلديث .1742
-قال: قال رسول اهلل  -اهلل عنهريض -عن أيب هريرة 

ال حَيِلُّ َلسلم أن َيْهُجَر أَخاه »: -صىل اهلل عليه وسلم
 .«فوق ثاََلث، فمن َهَجر فوق ثاََلث فمات، دخل انلَّار

** 

1742. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: 

“Tidak halal bagi seorang muslim mengisolasi 

saudaranya lebih dari tiga hari. Siapa yang melakukan 

isolasi lebih dari tiga hari lalu ia meninggal dunia, maka 

ia akan masuk Neraka.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لُّ للمسلم أن يهجر أخاه معىن احلديث : أ نه ال حَيِ
اَلسلم فوق ثالث، إذا اكن اهلجر حلَظِّ انلفس 
ومعايش ادلنيا، أما إذا اكن َلقصد رشيع جاز، بل قد 
جيب ذلك، كهجر أهل ابلدع والفجور والفسوق إذا 
لم يتوبوا، ومن فعل ذلك، ثم مات وهو ُمرِصٌّ ىلع 

انلار، معصيته ولم َيتُب منها قبل أن يموت دخل 
ومعلوم أن من استحق انلار من اَلسلمني َّلنب 
اقرتفه ولم يتجاوز اهلل عنه، فإنه إذا دخلها البد وأن 
خيرج منها، وال يبىق يف انلار أبد اآلباد إال الكفار 

 .اَّلين هم أهلها، واَّلين ال سبيل هلم إىل اخلروج منها

** 

Makna hadis: Tidak dihalalkan bagi seorang muslim 

mengisolasi (memutuskan hubungan persaudaraan) 

saudaranya sesama muslim lebih dari tiga hari, jika 

isolasinya tersebut karena kepentingan pribadi dan 

urusan dunia. Adapun jika untuk tujuan yang 

disyari`atkan maka hal itu dibolehkan, bahkan 

terkadang bisa menjadi sesuatu yang diwajibkan, 

seperti mengisolasi ahli bid`ah, pelaku kejahatan dan 

kefasikan apabila mereka belum bertaubat. Siapa yang 

melakukan hal itu, kemudian ia meninggal dunia dan ia 

terus-menerus di atas maksiatnya serta belum 

bertaubat sebelum ia meninggal dunia, maka ia akan 

masuk Neraka. Dan sebagaimana yang telah diketahui 

bahwa siapa saja yang masuk Neraka dari kaum 

muslimin akibat dosa yang telah dilakukannya dan 

belum Allah ampuni, maka jika ia telah masuk ke dalam 

Neraka, ia pasti akan dikeluarkan darinya, dia tidak 

akan kekal berada di dalam Neraka selama-lamanya, 

kecuali orang-orang kafir dimana mereka itu adalah 

penduduk Neraka dan tidak ada jalan bagi mereka 

untuk keluar darinya. 
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 املراجع:املصادر و

م          مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد 1997 -ه 1418، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل
 ـهسنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد  1421بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، 

 ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –العرصية، صيدا  احلميد، نرش: اَلكتبة
 رشح اَلنهاج. اخلامسة: الطبعة اَلعارف، مكتبة: انلارش األبلاِن، ادلين نارص حممد: تأيلف والرتهيب، الرتغيب صحيح    ـه 1428 األوىل،: الطبعة
 ـه رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد  1392تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية  مسلم، صحيح

 .اَلحسن بن محد بن عبد اَلحسن العباد، نسخة اإللكرتونية
   (8882) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عطية بن عروة السعدي  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع 
  ما ال بأس به

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: “Seorang hamba tidak akan 
sampai masuk dalam golongan orang-

orang bertakwa, hingga ia meninggalkan 
perkara yang halal (namun berlebih) 

untuknya”. 

 :احلديث .1743
قاَل:  -ريض اهلل عنه-عن عطية بن عروة السعدي 

: "ال َيبْلُُغ العبُد - عليه وسلمصىل اهلل-قال رسوُل اهللِ 
أْن يكوَن من اَلتقنَي حىت يََدَع ما ال بَأَس بِِه، َحَذًرا 

ا به بَأٌس".  ِممَّ

** 

1743. Hadis: 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: 

“Seorang hamba tidak akan sampai masuk ke dalam 

golongan orang-orang bertakwa, hingga ia 

meninggalkan perkara yang halal (namun berlebih) 

untuknya, khawatir terjerumus ke dalam yang haram”. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

إن اَلرء ال يبلغ درجة اَلتقني حىت يرتك فضول 
حلرام، وكذلك إذا اشتبه احلالل حذرا من الوقوع يف ا

مباح بمحرم، وتعذر اتلميزي بينهما، فإنه من تمام 
اتلقوى أن يدع احلالل خوًفا من احلرام، وهذا 
احلديث ضعيف اإلسناد ولكن معناه صحيح، 
للحديث اَلتفق عليه: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

إن احلالل بني، وإن احلرام بني، وبينهما »وسلم: 
علمهن كثري من انلاس، فمن اتىق مشتبهات ال ي

الشبهات استربأ دلينه، وعرضه، ومن وقع يف 
الشبهات وقع يف احلرام، اكلرايع يرىع حول احلىم، 
يوشك أن يرتع فيه، أال وإن للك ملك حىم، أال وإن 
حىم اهلل حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة، إذا 
صلحت، صلح اجلسد لكه، وإذا فسدت، فسد اجلسد 

 .«ال ويه القلبلكه، أ

** 

Sesungguhnya seseorang itu tidak bisa sampai pada 

derajat “Al-Muttaqin” (orang-orang bertakwa) hingga ia 

meninggalkan perkara halal yang berlebihan demi 

berhati-hati agar tidak terjatuh dalam perkara yang 

haram. Begitu pula bila ragu tentang mubah dan 

haramnya sesuatu dan sulit baginya membedakan 

keduanya maka sebagai konsekwensi taqwa 

hendaknya dia tinggalkan yang halal karena khawatir 

jatuh ke haram. hadis ini sanadnya dhaif tetapi 

maknanya shahih berdasarkan hadis yang muttafaq 

'alaih bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang 

haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara 

syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh 

kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan 

diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan 

agama dan kehormatannya. Barangsiapa terjerumus 

dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada 

perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang 

menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan 

yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah! setiap 

raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah 

di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-

Nya. Ketahuilah! Sesungguhnya dalam jasad ada 

segumpal daging, bila ia baik maka seluruh jasad akan 

baik, bila ia buruk maka seluruh jasad akan buruk pula. 

Itulah hati." 
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 :معاين املفردات
 .من اَلتقني : أي اَلوصوفني باتلقوى، ويه اتقاء انلار بفعل الطاعة وترك اَلعايص •

 يدع : يرتك •

 :فوائد احلديث
 .تناول احلالل اَلحض من صفات اَلتقني .1

 .من اتلقوى وقاية انلفس عن الشبه، واإلعراض عنها .2

 املراجع:املصادر و

 حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–ف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. اجلامع الصحيح بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيل
 ماهر. د حتقيق انلووي، زكريا أيب لإلمام اَلرسلني؛ سيد الكم من الصاحلني رياض. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة عبدابلايق، فؤاد حممد

ه. سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ريكث ابن دار الفحل،
ه. اغية اَلرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام؛ تأيلف 1426الرياض، -العربية. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن

ه. فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف اَلناوي، دار 1400بريوت، الطبعة األوىل، -نارص ادلين األبلاِن، اَلكتب اإلساليم حممد
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -القاهرة. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة-احلديث

   (6109) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يتم : االنفراد، وايلتيم من مات أبوه وهو صغري دون ابللوغ •

 .احتالم : بلوغ •

 .صمات : سكوت يوم إىل الليل •

 :فوائد احلديث
 .وجوب خمالفة أعمال اجلاهلية وأحواهلا .1

 .ارتفاع اسم ايلتيم عن ابلالغ، ويقتيض ذلك ارتفاع أحاكمه .2

 .ليس من شعائر ادلين اتلعبد بالصمت واإلمساك عن الالكم فإنه حرام .3

 املراجع:املصادر و

حاديث منار سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاِن ، دار الفكر ، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد.   إرواء الغليل يف ختريج أ
 نارص بن محد تأيلف الصاحلني، رياض كنوز.   1985 – 1405 -، بريوت، الطبعة: اثلانية السبيل، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاِن ، اَلكتب اإلساليم

 تأيلف الصاحلني، رياض. اجلوزي ابن دار اهلاليل، عيد بن سليم تأيلف الصاحلني، رياض رشح انلاظرين بهجة. ه1430-1ط إشبيليا، كنوز دار العمار،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن  :ط هادي، موىس عصام حتقيق انلووي، ادلين حميي

 .ه1426بريوت رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، -عالن الشافيع، دار الكتاب العريب
   (6374) الرقم املوحد:

  ال يتم بعد احتالم، وال صمات يوم إىل الليل
Tidak ada keyatiman pasca bermimpi 

basah (balig), dan tidak ada puasa 
bicara/diam selama sehari-semalam. 

 :احلديث .1744
اَل » مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

 «.ليلُيتَْم َبْعَد اْحِتاَلٍم ، َواَل ُصَماَت يوم إىل ال

** 

1744. Hadis: 

Dari ‘Ali -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', “Tidak ada 

keyatiman paska bermimpi basah (balig), dan tidak ada 

puasa bicara/diam selama sehari-semalam”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ا إذا بلغ. ثانيًا: اكنوا يف أواًل: ال يعترب الشخص يتيمً 
اجلاهلية يدينون هلل عز وجل بالصمت، فيظل يومه 
ساكتًا وال يتلكم حىت تغيب الشمس، فنىه اَلسلمون 
عن ذلك؛ ألن هذا يؤدي إىل ترك التسبيح واتلهليل 
واتلحميد واألمر باَلعروف وانليه عن اَلنكر وقراءة 

فذللك  القرآن وغري ذلك، وأيضا هو من فعل اجلاهلية
 .نيه عنه

** 

Pertama: Seseorang tidak dianggap yatim lagi bila 

telah balig. Kedua: Dahulunya di masa jahiliyah mereka 

beribadah kepada Allah -'Azza wa Jalla- adalah 

berdiam/puasa bicara sampai malam. Yaitu seseorang 

diam sehari penuh dan tidak berbicara hingga matahari 

terbenam. Maka kaum muslimin pun dilarang 

melakukan hal tersebut; karena hal ini akan 

menyebabkan (kita) meninggalkan tasbih, tahlil, 

tahmid, amar makruf nahi mungkar, membaca Alquran 

dan sebagainya. Juga karena ini adalah perbuatan 

jahiliah, karena itu dilarang. 
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ال يتمن أحدكم املوت، إما حمسنا فلعله 
  د،وإما ُمِسيئاً فلعلره يَْسَتْعتُِب يزدا

Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- bersabda, "Janganlah seseorang 
dari kalian mengharapkan kematian. Jika 
ia orang yang berbuat baik, maka semoga 

kebaikannya itu dapat bertambah. Namun, 
jika ia adalah orang yang berbuata buruk, 

maka mudah-mudahan ia bertaubat kepada 
Allah 

 :احلديث .1745
صىل -: أن رسوَل اهلِل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قاَل: "ال َيتََمنَّ أَحُدَكم اَلوَت، إما  -اهلل عليه وسلم
حُمِسناً فلعلَّه يَْزَداُد، وإما ُمِسيئاً فلعلَّه يَْستَْعِتُب". 

اري.  ويف رواية َلسلم عن أيب هريرة وهذا لفظ ابلخ
صىل اهلل عليه -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-

قال: "ال َيتََمنَّ أَحُدُكم اَلوَت، وال يَْدُع به من  -وسلم
قبِل أَن يَأتيَه؛ إنه إذا ماَت انقطَع عملُُه، وإنه ال يَزيُد 

 ."اَلؤمَن ُعُمُرُه إال خرياً 

** 

1745. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, "Sesungguhnya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan 

kematian. Jika ia orang yang berbuat baik, maka 

semoga kebaikannya itu dapat bertambah. Namun, jika 

ia adalah orang yang berbuat buruk, maka mudah-

mudahan ia bertaubat kepada Allah." Ini adalah lafal Al-

Bukhari. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah -

raḍiyallāhu 'anhu- dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, beliau bersabda, "Janganlah seseorang dari 

kalian mengharapkan kematian dan jangan pula 

berdo'a agar segera mendapat kematian sebelum 

kematian itu datang padanya. Sesungguhnya apabila 

ia telah mati, maka terputuslah amalannya, dan bahwa 

tidaklah seorang mukmin itu bertambah umurnya, 

melainkan akan menjadi kebaikan baginya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وقوهل عليه الصالة والسالم: "ال يتمن أحدكم 
اَلوت"، وانليه هنا للتحريم؛ ألن تمين اَلوت فيه 
يشء من عدم الرضا بقضاء اهلل، واَلؤمن جيب عليه 
الصرب إذا أصابته الرضاء، فإذا صرب ىلع الرضاء نال 
شيئني مهمني: األول: تكفري اخلطايا فإن اإلنسان ال 

صيبه هم وال غم وال أذى وال يشء إال كفر اهلل ي
به عنه حىت الشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عنه. 
اثلاِن: إذا وفق الحتساب األجر من اهلل وصرب يبتيغ 
بذلك وجه اهلل فإنه يثاب، أما كونه يتمىن اَلوت فهذا 
يدل ىلع أنه غري صابر ىلع ما قىض اهلل عز وجل وال 

عليه الصالة والسالم أنه إما راض به، وبني الرسول 
أن يكون من اَلحسنني فزيداد يف بقاء حياته عماًل 
صاحلاً، فاَلؤمن إذا بيق ولو ىلع أذى ولو ىلع رضر فإنه 
ربما تزداد حسناته. وإما مسيئاً قد عمل سيئاً فلعله 

** 

Sabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

"Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan 

kematian!" Larangan di sini menunjukkan 

pengharaman. Sebab, mengharapkan kematian 

mengandung ketidak ridhaan dengan keputusan Allah. 

Seorang mukmin wajib bersabar ketika ditimpa 

kesulitan. Jika ia bersabar terhadap musibah, maka ia 

mendapat dua hal penting: pertama, berbagai 

kesalahannya dihapuskan. Sesungguhnya tidaklah 

manusia itu ditimpa duka, kepedihan, penderitaan, dan 

apa pun, melainkan Allah menghapus kesalahan-

kesalahannya, hingga duri yang menusuknyapun dapat 

menghapuskan kesalahannya. Kedua, jika ia 

mendapatkan taufik untuk mengharapkan pahala dari 

Allah dan sabar demi mencari keridhaan Allah, maka ia 

akan mendapat pahala. Sedangkan jika ia 

mengharapkan kematian, maka ini menunjukkan 

dirinya tidak sabar dan tidak ridha terhadap keputusan 

Allah -'Azza wa Jalla-. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjelaskan bahwa jika ia termasuk orang 
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(، كذا قال: متفق عليه، وتبع احلميدي يف 2682رقم 4/2065(، ومسلم يف صحيحه )7235رقم 9/84أخرجه ابلخاري يف صحيحه ) راوي احلديث:
 .(8/404) (، كنوز رياض الصاحلني2456رقم 3/208مجعه، وإال فإن صاحيب الصحيح أخرجاه من طريقني خمتلفني، انظر: اجلمع بني الصحيح )

 -عنه اهلل ريض–هريرة  أبو اتلخريج:
 لصاحلنيرياض ا مصدر منت احلديث:

يستعتب أي يطلب من اهلل العتىب أي الرضا والعذر، 
ن اَلوت؛ ألن فيموت وقد تاب من سيئاته فال تتم

األمر لكه مقيض، فيصرب وحيتسب، فإن دوام احلال 
من اَلحال.  وفيه إشارة إىل أن اَلعىن يف انليه عن 
تمين اَلوت وادلاعء به هو انقطاع العمل باَلوت، فإن 
احلياة يتسبب منها العمل، والعمل حيصل زيادة 
اثلواب ولو لم يكن إال استمرار اتلوحيد فهو أفضل 

وال يرد ىلع هذا أنه جيوز أن يقع االرتداد األعمال، 
والعياذ باهلل تعاىل عن اإليمان؛ ألن ذلك نادر، 
واإليمان بعد أن ختالط بشاشته القلوب ال يسخطه 
أحد، وىلع تقدير وقوع ذلك وقد وقع لكن نادراً، 
فمن سبق هل يف علم اهلل خاتمة السوء، فال بد من 

طلب اَلوت ال وقوعها طال عمره أو قرص، فتعجيله ب
خري هل فيه. ويف احلديث إشارة إىل تغبيط اَلحسن 
بإحسانه، وحتذير اَليسء من إساءته، فكأنه يقول من 
اكن حمسناً فليرتك تمين اَلوت وليستمر ىلع إحسانه، 
واالزدياد منه، ومن اكن مسيئاً فليرتك تمين اَلوت 
ويلقلع عن اإلساءة ئلال يموت ىلع إساءته، فيكون 

 .رىلع خط

baik, maka sisa kehidupannya akan menambah amal 

shaleh. Seorang mukmin apabila diberi umur panjang 

meskipun menderita dan ditimpa bahaya, barangkali 

kebaikan-kebaikannya akan bertambah. Jika ia orang 

buruk yang terkadang melakukan keburukan, mungkin 

saja ia bertaubat, meminta 'utbā (keridhaan dan maaf), 

lalu ia meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari 

kesalahan-kesalahannya. Karena itu, janganlah 

engkau mengharapkan kematian! Sebab, segala 

urusan sudah ditetapkan. Kemudian hendaknya dia 

bersabar dan mengharap keridhaan Allah, karena 

adalah suatu kemustahilan sebuah kondisi 

berlangsung secara terus-menerus. Di dalam hadis ini 

terkandung isyarat bahwa makna dari larangan 

mengharapkan kematian dan berdoa agar segera 

mendapatkan kematian adalah memutuskan amal 

dengan kematian. Sebab, kehidupan itu yang 

mendatangkan amal. Sedangkan amal itu dapat 

menambah pahala meskipun hanya sekedara berada 

terus-menerus dalam tauhid, maka itu adalah amal 

paling utama. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa bisa 

saja terjadi kemurtadan dari keimanan -dan kita 

berlindung kepada Allah darinya-, hanya saja itu jarang 

terjadi. Sebab ketika cahaya iman sudah merasuk ke 

dalam hati maka tidak ada seorang pun yang 

membencinya. Kalau pun terjadi kemurtadan -dan itu 

bisa saja terjadi tapi jarang-, maka orang yang sudah 

ditetapkan dalam ilmu Allah mengalami sū`ul khātimah 

(akhir yang buruk), niscaya hal itu akan menimpanya, 

baik umurnya panjang atau pun pendek. Hanya saja 

menyegerakan akhir kehidupan yang buruk dengan 

meminta kematian bukanlah sesuatu yang baik 

baginya. Dalam hadis ini terdapat isyarat agar 

berlomba dengan orang baik dalam melakukan 

kebaikan, dan peringatan terhadap orang buruk dari 

keburukannya. Seakan-akan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa berbuat 

baik, hendaknya ia meninggalkan angan-angan 

kematian dan seyogyanya ia terus berbuat kebaikan 

dan menambahnya. Barangsiapa berbuat buruk, 

hendaknya meninggalkan angan-angan kematian dan 

mencabut diri dari keburukan agar tidak mati dalam 

keadaan buruk sehingga ada dalam bahaya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

332 
 

 :معاين املفردات
 .ال يتمن : انليه عن تمين اَلوت •

 . : مطيعاً هللحمسناً  •

 .يستعتب : يرجع إىل اهلل تعاىل باتلوبة ورد اَلظالم، وطلب عتىب اهلل أي: رضاه •

 :فوائد احلديث
 .بعد اَلوت ينقطع العمل، ويبدأ اإلنسان جين ثمار عمله وحتصيله يف ادلنيا .1

 .نه من اَلعايص واآلثامينبيغ ىلع اَلرء أن يستغل مجيع حياته يف طاعة اهلل واالزدياد منها، ومراجعة نفسه واتلوبة مما بدر م .2

 .انليه عن تمين اَلوت لرض أصابه من مرض أو فقر أو حنو ذلك .3

 املراجع:املصادر و

د، بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل مح
بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي، حتقيق د. يلع ابلواب، دار ابن حزم. رياض  ه. اجلمع1423الرياض، الطبعة األوىل، -دار العاصمة

ه. رشح رياض 1428دمشق، الطبعة األوىل، -الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1426الرياض، -لوطنالصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار ا

 فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري،
ه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار 1417وىل، األ الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار عبدابلايق،

ه. نزهة اَلتقني رشح 1430الرياض، الطبعة األوىل، -بريوت. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-اَلعرفة
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -غريه، مؤسسة الرسالةرياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن و

   (5652) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

333 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثقال ذرة من 
  كب

Tidak akan masuk surga orang yang dalam 
hatinya terdapat sifat sombong walaupun 

sebesar biji sawi 

 :احلديث .1746
- عن انليبِّ  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

، َقاَل: "ال يدخُل اجلنَة َمن اكن -صىل اهلل عليه وسلم
فقال رجل: إن  الرجَل « يف قلبه ِمثقال ذرٍة من ِكرب!

إن  »حيب أن يكون ثوبه حسنا، ونَعله حسنة؟ قال: 
اهلل مجيٌل حيب اجلماَل، الِكرب: َبَطُر احلق وَغْمُط 

 .«انلاس

** 

1746. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam 

hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji 

sawi." Seorang lelaki bertanya, "Sesungguhnya ada 

orang yang senang jika pakaiannya bagus dan 

sandalnya pun bagus." Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai 

keindahan. Kesombongan itu ialah menolak kebenaran 

dan merendahkan sesama manusia." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -يض اهلل عنهر-عن ابن مسعود 
قال: "ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه  -عليه وسلم

مثقال ذرة من كرب"، وهذا احلديث من أحاديث 
الوعيد وحتتاج إىل تفصيل حسب األدلة الرشعية، 
فاَّلي يف قلبه كرب، إما أن يكون كرباً عن احلق 

ة، وكراهة هل، فهذا اكفر خمدل يف انلار وال يدخل اجلن
لقول اهلل تعاىل: "ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اهلل، 

،  وأما إذا اكن كرباً ىلع  9فأحبط أعماهلم" حممد: 
اخللق وتعاظماً ىلع اخللق، لكنه لم يستكرب عن عبادة 
اهلل فهذا جاء فيه هذا الوعيد فال يدخل اجلنة  مع 
أول زمرة، وَلا حدث انليب صىل اهلل عليه وسلم بهذا 

ل رجل يا رسول اهلل: الرجل حيب أن احلديث قا
يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة يعين فهل هذا من 
الكرب ؟ فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم: "إن اهلل 
مجيل حيب اجلمال" مجيل يف ذاته مجيل يف أفعاهل مجيل 
يف صفاته لك ما يصدر عن اهلل عز وجل فإنه مجيل 

ب اتلجمل وليس بقبيح  وقوهل: "حيب اجلمال" أي حي
بمعىن أنه حيب أن يتجمل اإلنسان يف ثيابه ويف نعله 
ويف بدنه ويف مجيع شؤونه؛ ألن اتلجمل جيذب 
القلوب إىل اإلنسان وحيببه إىل انلاس خبالف التشوه 
اَّلي يكون فيه اإلنسان قبيحاً يف شعره أو يف ثوبه 

 .أو يف بلاسه

** 

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya 

terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji sawi." 

Hadis ini termasuk hadis ancaman, dan membutuhkan 

rincian sesuai dengan dalil-dalil syariat. Orang yang di 

dalam hatinya ada kesombongan; apabila 

kesombongan itu adalah kesombongan terhadap 

kebenaran dan ketidaksukaan padanya, maka 

pelakunya adalah kafir yang kekal di neraka dan tidak 

masuk surga. Hal ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-

, "Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-

Qur'an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus 

segala amal mereka." (Muhammad: 9). Sedangkan 

sombong kepada manusia dan takabur kepada 

makhluk, tetapi ia tidak menyombongkan diri dari 

ibadah kepada Allah, maka ancamannya adalah dia 

tidak akan masuk surga bersama rombongan pertama. 

Saat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyampaikan hadis tersebut, seorang lelaki berkata, 

"Wahai Rasulullah, ada orang yang senang jika 

pakaiannya bagus dan sandalnya pun bagus. Yakni, 

apakah ini termasuk kesombongan?" Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 

Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan." Maha 

Indah dalam Zat-Nya, Maha Indah dalam segala 

perbuatan-Nya, dan Maha Indah dalam segala sifat-

Nya. Segala sesuatu yang berasal dari Allah -'Azza wa 

Jalla- adalah indah tidak jelek." Sabda beliau, 

"Mencintai keindahan," Yakni, menyukai berhias. 

Artinya Allah suka jika manusia memperindah dirinya 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .مثقال : وزن •

 .رذرة : اجلزء اَلتنايه يف الصغ •

 بطر احلق : رد احلق •

 غمط انلاس : احتقارهم وازدراؤهم •

 :فوائد احلديث
 .الكرب من اَّلنوب العظيمة اليت تستحق عذاب اهلل يف ادلنيا واآلخرة .1

 .اجلمال إذا لم يكن ىلع وجه الفخر واخليالء واَلباهاة ال يدخل يف الكرب .2

 املراجع:املصادر و

الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد،  بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن 1423الرياض، الطبعة األوىل، -دار العاصمة

الرياض  -لكتاب والسنة؛ تأيلف د. سعيد القحطاِن. انلارش: مطبعة سفري ه. رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء ا1428دمشق، الطبعة األوىل، -كثري
ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد 1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن

ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار  ه. فتح1417الرياض، الطبعة األوىل، -فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -بريوت. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة-اَلعرفة

   (6209) الرقم املوحد:

dalam pakaiannya, sandalnya, tubuhnya, dan segala 

urusannya. Sebab, berhias atau memperindah diri 

dapat menarik hati manusia dan menjadikan manusia 

suka kepadanya. Ini berbeda dengan perbuatan 

memperburuk diri di mana manusia menjadi jelek 

rambutnya, pakaiannya atau bajunya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 -اهلل عنه ريض–سلمة بن األكوع  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أي: يرتفع ويتكرب« : يذهب بنفسه» •

 :فوائد احلديث
 .من تشبه بقوم كتب معهم، ويناهل من العذاب ما ناهلم .1

 .وأن يرى اإلنسان نفسه عظيًماحتريم اتلكرب واتلجرب واتلعايل والعجب،  .2

ال يزال الرجل يذهب بنفسه حىت يكتب يف 
  اجلبارين

Seseorang itu selalu menyombongkan 
dirinya, hingga ia dicatat sebagai orang-

orang yang angkuh. 

 :احلديث .1747
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن سلمة بن األكوع 

: "ال يزال الرجل -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
يذهب بنفسه حىت يُْكتََب يف اجلبارين، فيصيبه ما 

 أصابهم".

** 

1747. Hadis: 

Dari Salamah bin al-Akwa' -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Seseorang itu selalu menyombongkan 

dirinya, hingga ia dicatat sebagai orang-orang yang 

angkuh, maka ia akan ditimpa oleh apa yang menimpa 

mereka". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

حذر اإلنسان من  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
أن يعجب بنفسه، فال يزال يف نفسه يرتفع ويتعاظم 
حىت يكتب من اجلبارين، فيصيبه ما أصابهم، 

لو لم يكن من عقوبتهم  -والعياذ باهلل-واجلباورن 
اىل: "كذلك يطبع اهلل ىلع لك إال قول اهلل تبارك وتع

-؛ لاكن عظيماً، فاجلبار  35قلب متكرب جبار" اغفر: 
يطبع ىلع قلبه حىت ال يصل إيله اخلري،  -والعياذ باهلل

وال ينتيه عن الرش، وهذا احلديث ضعيف، ولكن 
اَلعىن اَّلي دل عليه وهو حتريم الكرب واتلعايل 

-هل والوعيد ىلع ذلك موجود يف نصوص كثرية، كقو
ال يدخل اجلنة من اكن يف »: -صىل اهلل عليه وسلم

صىل -، رواه مسلم، وقوهل «قلبه مثقال ذرة من كرب
بينما رجل جير إزاره من اخليالء، »: -اهلل عليه وسلم

« خسف به، فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة
 .متفق عليه

** 

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memperingatkan manusia untuk tidak bersikap ujub 

terhadap dirinya, di mana ia terus meninggikan dan 

membesarkan diri, hingga akhirnya ia dicatat sebagai 

orang-orang yang angkuh dan ditimpa oleh apa yang 

menimpa mereka. Dan orang-orang yang sombong –

kita berlindung kepada Allah-, andai hukuman untuk 

mereka tidak ada selain firman Allah -Tabāraka wa 

Ta'ālā-: “Demikianlah, Allah akan menutup hati setiap 

orang yang sombong lagi angkuh.” (Gāfir: 35); maka itu 

sudah sangat berat. Karena Allah yang Maha Perkasa 

–kita berlindung kepada Allah- mengunci hatinya 

hingga kebaikan tidak sampai kepadanya dan ia tidak 

akan berhenti dari keburukan. Hadis ini daif, tetapi 

makna yang ditunjukkannya yaitu keharaman sifat 

takabur, tinggi hati serta ancamannya terdapat dalam 

banyak nas. Seperti sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam 

hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji 

sawi" (Diriwayatkan oleh Muslim). Dan sabda beliau, 

"Ketika ada seorang laki-laki yang menyeret kain 

sarungnya karena sombong, maka dia ditenggelamkan 

ke dalam bumi. Maka dia akan terus berada di dalam 

bumi sampai hari kiamat". Muttafaq 'alaihi. 
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 املراجع:املصادر و

 - ـه 1395اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة عبدابلايق، فؤاد حممد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح 
ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -بن كثريا دار الفحل، ماهر. د حتقيق انلووي، زكريا أيب لإلمام اَلرسلني؛ سيد الكم من الصاحلني رياض. م 1975

ه. رشح 1412الرياض، الطبعة األوىل,  -سلسلة األحاديث الضعيفة واَلوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِن، دار اَلعارف
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه،  ه. نزهة اَلتقني1426الرياض، -رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالة
   (6210) الرقم املوحد:
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
انا : كثري اللعن، وهو ادلاعء باإلبعاد عن رمحة اهلل  •  .-تعاىل-لع 

يق : مبالغ يف الصدق، والصديقية درجة تيل انلبوة، ويه كمال االيمان بما •  .جاء به الرسول علًما وتصديًقا وقياًما لِصدِّ

 :فوائد احلديث
 كرثة اللعن تتناىف مع كمال اإليمان .1

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -ر ابن اجلوزيانلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دا

كنوز  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، َلحمد يلع بن حممد بن  -ه. 1430الطبعة األوىل -كنوز إشبيليا، حلمد بن نارص العمار، دار «رياض الصاحلني

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، َلحمد  -عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار اَلعرفة. 
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -زية، دار الكتب العلمية، بريوت. لن أيب بكر الزريع ابن قيم اجلو

 .ه1426
   (6984) الرقم املوحد:

انًا يق أن يكون لعَّ  Tidak pantas bagi orang yang jujur"  ال ينبيغ لِصدِّ
menjadi pelaknat". 

 :احلديث .1748
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يق أن يكون »قال:  -سلماهلل عليه و ال ينبيغ لِصدِّ
انًا  «.لعَّ

** 

1748. Hadis: 

"Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Tidak pantas bagi orang yang jujur menjadi pelaknat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إن اإلكثار من اللعن ينايف كمال درجة الصديقية، 
ويه مرتبة تيل انلبوة، فيه من أىلع اَلراتب اليت 

، ومن -تعاىل-يمكن أن يصل إيلها اَلؤمن عند اهلل 
 .وسائل حتقيقها اجتناب اللعن

** 

Sesungguhnya banyak melaknat akan menghilangkan 

kesempurnaan derajat kejujuran yang merupakan 

derajat paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang 

mukmin di sisi Allah -Ta'ālā-. Dalilul Falihin, (8/57). 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .سبحان اهلل : تنـزيه اهلل عما ال يليق •

 .احلمد هلل : ثناء عليه بصفات الكمال، ونعوت اجلالل •

 .ال هلإ إال اهلل : ال معبود حبق إال اهلل •

 .اتلكبري اتلعظيماهلل أكرب :  •

 .مما طلعت عليه الشمس : كناية عن ادلنيا لكها •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع ذكر اهلل بتزنيهه ومحده وتعظيمه وتوحيده وتكبريه .1

 .سبحان اهلل واحلمد هلل وال هلإ إال اهلل واهلل أكرب هن ابلاقيات الصاحلات .2

 .متاع ادلنيا قليل وشهواتها زائلة .3

 .نعيم اآلخرة ال يزول وال حيول .4

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني من الكم -2م 1997 -ه 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  -1
شيخ حممد رشح رياض الصاحلني؛ لل-3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

ألن أقول سبحان اهلل واحلمد هلل وال هلإ إال اهلل 
  واهلل أكب

Sesungguhnya mengucapkan, "Subḥānallāh 
wa al-ḥamdulillāh wa lā ilāha illallāh 

wallāhu akbar (Mahasuci Allah, segala puji 
bagi Allah, tidak ada sesembahan yang hak 

selain Allah, dan Allah Maha Besar)" 

 :احلديث .1749
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قُوَل: سبحان اهلل، »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
ْن أ

َ
أَل

ا واحلمد هلل، وال هلإ إال اهلل، واهلل َحبُّ إيَلَّ ِممَّ
َ
 أكرب، أ

 «.َطلََعْت عليْه الشمُس 

** 

1749. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya mengucapkan, 'Subḥānallāh wa al-

ḥamdulillāh wa lā ilāha illallāh wallāhu akbar (Mahasuci 

Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan 

yang hak selain Allah, dan Allah Maha Besar) lebih aku 

cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar 

matahari (dunia beserta isinya)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بتزنيهه  -تعاىل-احلديث فيه احلث ىلع ذكر اهلل 
ومحده وتعظيمه وتوحيده وتكبريه, وهذه األذاكر خري 
من ادلنيا وما فيها؛ ألنها من أعمال اآلخرة, ويه 
ابلاقيات الصاحلات, وثوابها اليزول, وأجرها ال 

 .ينقطع, بينما ادلنيا صائرة إىل زوال وآيلة إىل فناء

** 

Hadis ini mengandung anjuran untuk zikir kepada Allah 

-Ta'ālā- dengan menyucikan-Nya, memuji-Nya, 

mengagungkan-Nya, mengesakan-Nya, dan 

membesarkan-Nya. Zikir ini lebih baik dari dunia 

beserta isinya karena termasuk amalan-amalan 

akhirat, dan amalan-amalan yang kekal lagi saleh, 

pahalanya terus mengalir, dan balasannya tidak akan 

terputus. Sedangkan dunia menuju kehancuran dan 

kebinasaan. 
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صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، انلارش: دار إحياء -4ه. 1426بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
ه. 1407رابعة عرش، ال الطبعة بريوت،-الرسالة مؤسسة وغريه، اخِلن مصطىف. د تأيلف الصاحلني؛ رياض رشح اَلتقني نزهة-5. بريوت –الرتاث العريب 

للطباعة ـ ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة 6
العزيز بن فيصل ابن محد اَلبارك  عبد بن فيصل, الصاحلني رياض تطريز -7. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان –والنرش واتلوزيع، بريوت 

 .م 2002 - ـه 1423احلريميل انلجدي, اَلحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد, انلارش: دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض, الطبعة: األوىل، 
   (6211) الرقم املوحد:
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يقاد : ُيْقتَص •

 .اجللحاء : اليت ال قرن هلا •

 .القرناء : اليت هلا قرن •

 .أهلها : أي: أصحابها •

 :فوائد احلديث
 .عدل اهلل تعاىل وأنه يقاص عباده يوم القيامة، واتلقاص يكون بأخذ حسنات الظالم وطرح سيئات اَلظلوم .1

 .حيرش اهلل تعاىل احليوانات يلقتص منها إقامة للعدل .2

 .احلث ىلع اَلبادرة ألداء احلقوق إىل أصحابها .3

 املراجع:املصادر و

رشح رياض  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام  -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن  -ه. 1426الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل -اجلوزي
 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة --ه. 1407

   (5824) الرقم املوحد:

تلؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة، حىت يقاد 
  اءللشاة اجللحاء من الشاة القرن

Sungguh semua hak itu akan 
ditunaikan/dikembalikan kepada 

pemiliknya pada hari kiamat, sampai-
sampai seekor kambing tanpa tanduk pun 

menuntut balas kepada kambing yang 
bertanduk 

 :احلديث .1750
نَّ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  تَلُؤَدُّ

مة، حىت يُقاَد للشاة احلقوق إىل أهلها يوم القيا
 .«اجلَلَْحاِء من الشاة الَقْرنَاءِ 

** 

1750. Hadis: 

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

“Sungguh semua hak itu akan ditunaikan/dikembalikan 

kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai-sampai 

seekor kambing tanpa tanduk pun menuntut balas 

kepada kambing yang bertanduk.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اَلظلوم يقتص من ظاَله يوم القيامة حىت الشاة اليت 
ليس هلا قرن تقتص من اليت هلا قرن وال يظلم ربك 

 .أحداً 

** 

Pihak yang terzalimi akan menuntut balas kepada yang 

menzaliminya pada hari kiamat, sampai-sampai 

kambing yang tidak memiliki tanduk pun akan menuntut 

balas (kisas) kepada kambing yang memiliki tanduk. 

Dan Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi siapa pun. 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

ٍن  اتلخريج:  -ريض اهلل عنه-أبو يلع ُسويد بن ُمَقرِّ
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ها •  .لََطَمَها : رضب خدَّ

 .رأيتين : علمتين •

ا فيعتقها : •  .العتق حترير الرقاب يعين أن يكون هناك إنسان مملوك فيخلصه سيده وجيعله حرًّ

 :فوائد احلديث
 .غلظ تعذيب اَلملوك واالعتداء عليه .1

 .وجوب الرفق باَلملوك واإلحسان إيله .2

ٍن ما نلا لَقد رَ  ْيُتيِن سابع َسْبعة من بيَن ُمَقرِّ
َ
أ

َمَرنَا رسول اهلل 
َ
َخادم إال واِحدٌة لََطَمَها أْصَغُرنَا فَأ

 أن ُنْعتَِقَها -صىل اهلل عليه وسلم-
 

"Aku telah melihat diriku sebagai yang 
ketujuh dari tujuh bersaudara dari Bani 
Muqarrin. Kami hanya memiliki seorang 

pelayan (hamba sahaya). Pada suatu ketika, 
saudara kami yang paling kecil 

menamparnya. Lantas Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memerintahkan kami untuk 

memerdekakannya". 

 :احلديث .1751
ن  قال: لقد  -ريض اهلل عنه-عن أيب يلع سويد بن ُمَقرِّ

ْيتيُِن سابع سبعة 
َ
ن ما نلا خادم إال َرأ من بين ُمَقرِّ

صىل اهلل -واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول اهلل 
 «.سابع إخوة يل»أن نعتقها ويف رواية:  -عليه وسلم

** 

1751. Hadis: 

Dari Abu Ali Suwaid bin Muqarrin -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Aku telah melihat diriku sebagai anak yang 

ketujuh dari tujuh bersaudara dari Bani Muqarrin. Kami 

hanya memiliki seorang pelayan (hamba sahaya). 

Pada suatu ketika, saudara kami yang paling kecil 

menamparnya. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintahkan kami untuk 

memerdekakannya." Dalam satu riwayat, "anak yang 

ketujuh dalam bersaudara". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خيرب سويد بن مقرن فيقول كنت واحًدا من َسبْعة 
ٍن لكهم صحابة مهاجرون، لم  إخوة من بيَن ُمَقرِّ
يشاركهم أحٌد يف ذلك: وهو اجتماع سبعة من اإلخوة 

 اهلجرة، وليس نلَا من يقوم ىلع ِخدمتنا حنن يف
الَسبْعة إال مملوكة واحدة.، فرَضبها  أصغرنا ىلع 

ها. فأمرنا  أن حنررها من  -صىل اهلل عليه وسلم-َخدِّ
بها ارة عن رَضِ  .العبودية؛ يلكون اعتاقها كفَّ

** 

Suwaid bin Muqarrin mengabarkan seraya berkata, 

"Aku salah satu dari tujuh bersaudara dari Bani 

Muqarrin. Semuanya para sahabat golongan Muhajirin. 

Tidak ada seorang pun yang ikut serta bersama 

mereka dalam jumlah itu. Kami tidak memiliki 

pembantu untuk melayani kami bertujuh, kecuali satu 

orang budak sahaya wanita. Suatu ketika, saudara 

kami yang paling kecil menampar pipi pelayan itu. 

Lantas Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meminta kami untuk memerdekakannya dan 

pembebasannya ini menjadi kafarat atas 

pemukulannya. 
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ارة عن رَضبه أو تعذيبه .3  .يُندب إعتاق اَلملوك َكفَّ

تِْبِع ا .4
َ
 ."لَسيئة احلسنة َتْمُحهامرشوعية اَلبادرة باحلَسنة بعد السيئة، ويف احلديث: "وأ

 .جواز االشرتاك يف اَلملوك للخدمة، ولو كرث عدد اَلشرتكني لكن ال يكلف فوق ما يطيق .5

 .حرص اإلسالم ىلع حقوق العامل وحقوق اإلنسان عموًما .6

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني،  1407عرش  ـهالطبعة الرابعة  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن  1430تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

وري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليساب1997 -ه 1418اجلوزي ، سنة النرش:  
  ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –الرتاث العريب 

-دار الكتاب العريب -البن عالن الصدييق - ـهديلل الفاحلني  1426: الطبعة-الرياض للنرش، الوطن دار: انلارش- العثيمني-الصاحلني رياض رشح
 .بريوت

   (8894) الرقم املوحد:
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 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .لقاب قوس : قدر ما بني اَلقبض والسية من القوس، وللك قوس قابان، والسية: طرفها اَلنحين •

 :فوائد احلديث
 .تعظيم نعمة اجلنة، وحتقري لدلنيا وما فيها؛ فنعيم اجلنة دائم ال ينقطع ومتاع ادلنيا قليل حقري زائل .1

 .خري مما يف ادلنيا أمجع، نلفاسته ودلوامه وبقائه -اَلذكور يف احلديث-أن هذا القدر اليسري من اجلنة  .2

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق -َلغرية اجلعيف ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا-صحيح ابلخاري -
تطريز رياض الصاحلني, فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد اَلبارك احلريميل انلجدي, اَلحقق: د. عبد العزيز  -ه. 1422الطبعة : األوىل -انلجاة 

 اهلاليل سليم–بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني  -م  2002 - ـه 1423الرياض, الطبعة: األوىل،  بن عبد اهلل آل محد, دار العاصمة للنرش واتلوزيع،
 الرشبيج، يلع مستو، ادلين ميح ابلغا، مصطىف اخلن، سعيد مصطىف, الصاحلني رياض رشح اَلتقني نزهة -.    1418األوىل الطبعة– اجلوزي ابن دار

, ابلكري حممد بن يلع حممد, الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل-( 14: الطبعة رقم, 1987 – 1407النرش:  سنة, الرسالة مؤسسة, لطيف أمني حممد
 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان – بريوت, اَلعرفة دار: انلارش, شيحا مأمون خليل: بها اعتىن

   (8352) الرقم املوحد:

لقاب قوس يف اجلنة خري مما تطلع عليه الشمس 
  أو تغرب

Sungguh panjang (sehasta) ujung busur 
panah di Surga lebih baik dari pada tempat 

matahari terbit dan terbenam (dunia). 

 :احلديث .1752
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-ريرة عن أيب ه

لََقاُب َقوٍْس يف اجلنة خرٌي مما » قال:  -اهلل عليه وسلم
 «.تَطلُع عليه الشمس أو َتْغُرب

** 

1752. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, sesungguhnya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- bersabda, 

“Sungguh panjang (sehasta) ujung busur panah di 

Surga lebih baik dari pada tempat matahari terbit dan 

terbenam (dunia)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث بيان عظم ثواب اَلؤمن يف اجلنة، وحقارة 
ادلنيا، حيث إن هذا القدر من اجلنة وهو قاب القوس 

مما يف ادلنيا من انلعيم أمجع، نلفاسته ودلوامه  خري
 .وبقائه، جعلنا اهلل من أهلها

** 

Hadis ini mengandung penjelasan keagungan pahala 

seorang Mukmin di Surga kelak, sekaligus tidak 

berharganya harta benda dunia; di mana Surga 

sepanjang busur panah sudah jauh lebih baik daripada 

kenikmatan apa saja yang ada di dunia, lantaran 

tingginya nilai Surga, kesinambungan dan 

kekekalannya. Semoga Allah menjadikan kita semua 

sebagai penduduk Surga. 
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 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-خادل بن الويلد أبو سليمان  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مؤتة : موضع بقرب الشام اكنت فيها غزوة مؤتة •

 .صفيحة : سيف يماِن •

 :فوائد احلديث
 .ثباته يف احلروبوقوة بأسه، و -ريض اهلل عنه-فضل وشجاعة خادل بن الويلد  .1

 .كرثة القتىل من الروم يف معركة مؤتة وإال َلا انقطع يف خادل تسعة أسياف .2

 .-تعاىل-فضل اجلهاد يف سبيل اهلل  .3

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اَلغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين 1422الطبعة : األوىل -

د انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. رشح رياض الصاحلني، اَلؤلف : حممد بن صالح بن حمم
مؤسسة العثيمني. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، 

لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، 
  يف يدي إال صفيحة يمانية فما بيق

"Pada perang Mu'tah telah patah di 
tanganku sembilan bilah pedang, maka 
tidak ada lagi yang tersisa di tanganku 

kecuali satu pedang Yaman". 

 :احلديث .1753
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سليمان خادل بن الويلد 

ما بيق لقد انقطعت يف يدي يوم ُمْؤتََة تسعة أسياف، ف
 يف يدي إال َصِفيَحٌة يمانية.

** 

1753. Hadis: 

Dari Abu Sulaiman Khalid ibn Al-Walid -raḍiyallāhu 

'anhu-, ia berkata, "Pada perang Mu'tah telah patah di 

tanganku sembilan bilah pedang, maka tidak ada lagi 

yang tersisa di tanganku kecuali satu pedang Yaman". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سيف اهلل، وفارس  -ريض اهلل عنه-خادل بن الويلد 
اإلسالم، ويلث اَلشاهد، وقائد اَلجاهدين، اكن من 
أرشاف قريش يف اجلاهلية، أسلم قبل فتح مكة، واكن 
 يف غزوة أحد يف جيش قريش اَلرشكني ثم أسلم، ويف

؛ وأنه بيده -عز وجل-هذا ديلل ىلع كمال قدرة اهلل 
ة األمور، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء،  ِزمَّ

َ
أ

وهو خيرب عن تكرس األسياف التسعة يف يده يف 
مؤتة، يف السنة اثلامنة من اهلجرة، وهذا من شجاعته 

، ولم يصمد معه إال سيف عريض -ريض اهلل عنه-
 .من سيوف ايلمن

** 

Khalid bin Al-Walid Rahdiyallahu 'Anhu adalah pedang 

Allah, tentara kavaleri Islam, singa perang, dan 

panglima para mujahidin. Ia termasuk tokoh Quraisy 

pada masa jahiliyah. Ia masuk Islam sebelum 

penaklukan Makkah dan dalam perang Uhud ikut 

menjadi pasukan musyrikin Quraisy lalu masuk Islam. 

Ini merupakan bukti kesempurnaan kekuasaan Allah 

'Azza wa Jalla dan kendali segala urusan ada di 

tangan-Nya. Dia membuat sesat siapa yang 

dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk siapa yang 

dikehendaki-Nya. Khalid bin Al-Walid mengabarkan 

tentang patahnya berbagai pedang di tangannya dalam 

perang Mu'tah. Ini bagian dari keberanian Khalid bin Al-

Walid -raḍiyallāhu 'anhu-. 
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نارص ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن  1407الرسالة، ط:الرابعة عرش
 .ه1430-1العمار، دار كنوز إشبيليا، ط

   (8407) 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
 .ق اسمه ىلع الصوت للمشابهةمزماراً : اَلراد: الصوت احلسن، وأصله اآللة، وأطل •

 آل داود : اَلراد: داود انليب عليه السالم من أنبياء بين إرسائيل •

 .ابلارحة : أقرب يللة مضت •

 :فوائد احلديث
 ماكنة أيب موىس األشعري  ريض اهلل عنه وحسن صوته ومدح انليب صىل اهلل عليه وسلم هل -4 .1

 فضل نيب اهلل داود عليه السالم  -5 .2

 .استحباب حتسني الصوت بالقرآن؛ ألن ذلك يزيد القرآن حالوة ونفوذاً إىل قلوب السامعني -1 .3

  لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود
Sungguh engkau telah diberi satu seruling 

(suara indah) dari seruling-seruling 
(suara-suara indah) keluarga Dawud. 

 :احلديث .1754
: أن رسول -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

وتيَت »قال هل:  - اهلل عليه وسلمصىل-اهلل 
ُ
لقد أ

ويف رواية َلسلم: أن  «. ِمْزَماراً من مزامري آل داود
لو َرأيتَيِن »قال هل:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 «.وأنا أستمع لقراءتك ابلارحة

** 

1754. Hadis: 

Dari Abu Musa al-Asy'arī -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

padanya, "Sungguh engkau telah diberi satu seruling 

(suara indah) dari seruling-serulilng (suara indah) 

keluarga Dawud." Dalam salah satu riwayat Muslim, 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda padanya, "Sekiranya engkau melihatku saat 

aku mendengarkan bacaanmu tadi malam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن رسول  -ريض اّلل  عنه-عن أيب موىس األشعري 
قال هل َلا سمع قراءته  -صىل اهلل عليه وسلم-اّلل  

مري آل اجلميلة اَلرتلة: )لقد أوتيت مزمارا من مزا
داود(، وقوهل: "لقد أوتيت"، أي: أعطيت، : "مزماراً 
من مزامري آل داود"، أي داود نفسه، وداود عنده 
صوت حسن مجيل رفيع، حىت قال اهلل تعاىل: "يا 

، وآل 10جبال أو يب معه والطري، وأنل ا هل احلديد" سبأ: 
فالن قد يطلق ىلع الشخص  نفسه؛ ألن أحداً منهم 

 .سن الصوت ما أعطيه داودلم يُعَط من ح

** 

Dari Abu Musa al-Asy'arī -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

padanya ketika beliau mendengarkan bacaannya yang 

indah dan bertartil, "Sungguh engkau telah diberi satu 

seruling (suara indah) dari seruling-seruling (suara-

suara indah) keluarga Dawud." Sabda beliau, "laqad 

ūtīta" artinya sungguh engkau telah diberi, "satu 

seruling (suara indah) dari seruling-seruling (suara-

suara indah) keluarga Dawud", maksudnya Nabi 

Dawud sendiri. Beliau memang memiliki suara yang 

sangat merdu, indah dan tinggi, sehingga Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "Hai gunung-gunung dan burung-burung, 

bertasbihlah berulang-ulang bersama Dawud, dan 

Kami telah melunakkan besi untuknya." (QS. Saba` 

:10). Kata "ālu fulān" (keluarga seseorang) terkadang 

diungkapkan dengan maksud orang itu sendiri (bukan 

seluruh keluarganya), sebab tak seorangpun dari 

mereka (keluarga Dawud) yang diberi suara merdu 

seperti yang dianugerahkan pada Nabi Dawud. 
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 .استحباب االستماع إىل القرآن واإلنصات هل -2 .4

 .اجلهر بالعبادة قد يكون يف بعض اَلواضع أفضل من اإلرسار -3 .5

 املراجع:املصادر و

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. /2. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي/1
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب /3ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

دمشق، الطبعة األوىل، -نلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا ا/4بريوت. -العريب
رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، /6ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، /5ه. 1428

صحيح /8ه. 1422عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، –صحيح ابلخاري /7ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -دار الريان للرتاث
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد /9ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

-نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة/10. ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -العمار، دار كنوز إشبيليا
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

   (6212) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َلصلح : من الصالح، وهو إحسان العبادة وانلصح للسيدا •

 .لوال اجلهاد : لوال فضل القيام بأعمال اجلهاد وأنَّ الرق  يمنع منها •

 .وأنا مملوك : أي: ألنال األجر مضاعفاً  •

 :فوائد احلديث
 .فضل اَلملوك اَّلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله .1

 .صالح العبد يكون بإحسان العبادة وانلصح للسيد .2

 .احلج واحلث ىلع بر الوادلين وخاصة األمفضل اجلهاد و .3

 .العبد اَلملوك ال جهاد عليه وال حج يف حال العبودية .4

 .-ريض اهلل عنه-فضل أيب هريرة  .5

 .مواساة الضعفاء من العبيد ومن يف معناهم وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصرب ىلع ما امتحنوا به وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم تبارك وتعاىل .6

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم, 1422ري،نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخا
, الطبعة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة

 Seorang budak yang dimiliki tuannya dan  للعبد اململوك املصلح أجران
saleh, maka baginya dua pahala. 

 :احلديث .1755
-ل: قال رسول اهلل قا -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

للعبد اَلملوك اَلصلح »: -صىل اهلل عليه وسلم
، واَّلي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف «أجران

سبيل اهلل واحلج، وبر أيم، ألحببت أن أموت وأنا 
 مملوك.

** 

1755. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, 

"Seorang budak yang dimiliki tuannya dan saleh 

memiliki dua pahala." Demi Yang jiwa Abu Hurairah di 

tangan-Nya, seandainya bukan karena Jihad di jalan 

Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, sungguh aku 

suka jika diriku mati dalam keadaan sebagai budak". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-قال أبو هريرة 
: للعبد اَلملوك انلاصح لسيده -اهلل عليه وسلم

من  -تعاىل-والقائم حبق ربه أجران؛ لقيامه حبق اهلل 
أبو العبادات وقيامه حبق سيده من اخلدمة. ثم أخرب 

أنه لوال أن اَلملوك ال جهاد  -ريض اهلل عنه-هريرة 
عليه، ولوال قيامه برب أمه بانلفقة واخلدمة، ألحب أن 

 .يموت وهو مملوك َلا فيه من أجر

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Rasulullah -

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, "Seorang hamba 

sahaya yang dimiliki tuannya dan dia patuh kepada 

tuannya, juga menunaikan hak Tuhannya, maka 

baginya dua pahala; karena dia menunaikan hak Allah 

-Ta'ālā- dan menunaikan hak tuannya dalam bentuk 

pelayanan. Kemudian Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengabarkan bahwa kalau bukan karena budak itu 

tidak diwajibkan berjihad, dan seandainya dia tidak 

sedang berbakti kepada ibunya dengan memberi 

nafkah dan pelayanan, maka sungguh beliau lebih 

suka mati dalam keadaan sebagai budak karena 

pahala yang bakal didapat oleh budak." 
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ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد 1407ابعة عرش, الر
بن ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني ال1430العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

 .ه 1426عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 
   (6388) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

رَْحُم بِِعَباِدهِ ِمْن َهِذهِ بَِودَلَِها
َ
  هلُل أ

Dari Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu 
'Anhu, ia berkata, "Suatu ketika, beberapa 

orang tawanan dihadapkan kepada 
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 

Tiba-tiba ada seorang wanita dalam 
tawanan itu bingung mencari anaknya. 

Beberapa saat kemudian ia melihat anak 
kecil dalam rombongan tawanan tersebut, 
lalu ia pun mendekapnya di perutnya dan 

menyusuinya. Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam bertanya, "Menurut 

kalian, apakah wanita ini tega 
melemparkan anaknya ke dalam api?" 
Kami menjawab, "Tidak, demi Allah." 

Beliau bersabda, "Sungguh, Allah itu lebih 
sayang kepada hamba-hamba-Nya melebihi 

sayangnya perempuan ini kepada 
anaknya". 

 :احلديث .1756
قال: قَِدَم  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

بَِسيْبٍ فإذا امرأةٌ ِمَن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهللِ 
لَْزَقتُْه 

َ
َخَذتُْه فَأ

َ
يْبِ أ

يْبِ تَْسىَع، ِإذْ وََجَدْت َصِبيَّا يف السَّ
السَّ

رَْضَعتُْه، فقال رسوُل اهلِل 
َ
صىل اهلل عليه -بِبَْطِنَها فَأ

تَ »: -وسلم
َ
َها يف انلَّاِر؟أ « َرْوَن َهِذهِ اَلرأَة َطارَِحًة َودَلَ

َها»قلنا: ال واهلِل. فقال:  رَْحُم بِِعبَاِدهِ ِمْن َهِذهِ بَِودَلِ
َ
 «.هللُ أ

** 

1756. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu Anhu, ia 

berkata, "Suatu ketika, beberapa orang tawanan 

dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam. Tiba-tiba ada seorang wanita dalam tawanan 

itu bingung mencari anaknya. Beberapa saat kemudian 

ia melihat anak kecil dalam rombongan tawanan 

tersebut, lalu ia pun mendekapnya di perutnya dan 

menyusuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

bertanya, "Menurut kalian, apakah wanita ini tega 

melemparkan anaknya ke dalam api?" Kami 

menjawab, "Tidak, demi Allah." Beliau bersabda, 

"Sungguh, Allah itu lebih sayang kepada hamba-

hamba-Nya melebihi sayangnya perempuan ini kepada 

anaknya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بأرسى، فإذا  -صىل اهلل عليه وسلم-ِجء لرسول اهلل 
امرأة تسىع تبحث عن ودلها، إذ وجدت صبيًّا يف 
السيب فأخذته وألصقته ببطنها رمحة هل وأرضعته؛ 

أصحابه أن رمحة  -صىل اهلل عليه وسلم-فعلم انليب 
 . أعظم من رمحة األم لودلهااهلل

** 

Beberapa orang tawanan dihadapkan kepada 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Tiba-tiba ada 

seorang wanita berjalan lalu menemukan seorang bayi 

di antara tawanan tersebut. Ia mengambil bayi itu, 

mendekapkannya ke perutnya, dan menyusuinya. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memberitahu 

para sahabatnya bahwa rahmat Allah melebihi kasih 

sayang ibu tersebut. 
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 :معاين املفردات
 .بسيب : السيب: األرسى •

 .تسىع : تعدو وتركض •

 أترون : أتعتقدون أو تظنون؟ •

 :فوائد احلديث
 .ينقذهم من انلاررمحة اهلل تعاىل بعباده، وأنه يريد هلم اخلري وأن  .1

 .االستفادة من احلوادث وربطها يف اتلوجيه واتلعليم .2

 .فيه إشارة إىل أنه ينبيغ للمرء أن جيعل تعلقه يف مجيع أموره باهلل وحده .3

 املراجع:املصادر و

نرش: مؤسسة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، َلصطىف اخلن وآخرين، 
م. 2002 - ـه1423م. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 1987ه 1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

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

   (10095) الرقم املوحد:
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 Tidak ada orang yang dapat berbicara saat"  لم يتلكرم يف املهد إال ثالثة

masih dalam buaian kecuali tiga orang." 

 :احلديث .1757
 اهلل صىل-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

لم يتلكَّم يف اَلهد إال ثالثة: عيىس »قال:  -عليه وسلم
ابن مريم، وصاحب جَريج، واكن ُجريج رجاًل اعبِدا، 
فاختذ َصْوَمَعة فاكن فيها، فأتته أمه وهو يصيل، 
يمِّ وصاليت فأقبل ىلع 

ُ
فقالت: يا جريج، فقال: يا رَبِّ أ

ا اكن من الَغِد أَتتْهُ  وهو يصيل،  صالته  فانرَْصفت. فلمَّ
فقالت: يا ُجريج، فقال: أي رَبِّ أيمِّ وصاليت، فأقبل 
ا اكن من الَغِد أَتتُْه وهو يصيل،  ىلع صالته، فلمَّ
فقالت: يا ُجريج، فقال: أي رَبِّ أيمِّ وصاليت، فأقبل 
ىلع صالته، فقالت: اللَُّهمَّ الَ تُِمتُْه حىت يَنظر إىل وجوه 

ائيل ُجرجيا وعبادته، الُموِمَساِت. فتذاكر َبنُو إرس
واكنت امرأة بيَِغٌّ ُيتََمثَُّل حبُسنها، فقالت: إن ِشئتم 
فِْتنَنَُّه، فتَعرَّضت هل، فلم يَلتَفت إيلها، فأتت راِعيا 

َ
أل

ْمَكَنتْه من نَفِسها فوقع 
َ
اكن يَأوِي إىل َصْوَمَعِتِه، فَأ

ا ودلت، قالت: هو من ُجريج،  عليها، فحملت، فلمَّ
لُوُه وهَدُموا َصوَمعتَه، وَجَعلوا يرَضبونه، فَأتَوُْه فَ  اْستَزْنَ

ت  فقال: ما َشأنُكم؟ قالوا: َزَنيَْت  بهذه ابَليِغِّ فودَلَ
يب؟ فجاَؤوا به فقال: َدعوين حىت  منك. قال: أين الصَّ
يب َفَطعن يف بَطنه،  ا انرْصف أىت الصَّ ، فصىلَّ فلمَّ صيلَّ

ُ
أ

ٌن الرايع، فأقبلوا وقال: يا ُغالم َمْن أبوك؟ قال: فال
حون به، وقالوا: َنبيِْن لك  ىلع ُجريج يقبلونه وَيتمسَّ
َصْوَمَعتََك من ذهب. قال: ال، أِعيُدوها من طني كما 
ِه فمرَّ رجل  مِّ

ُ
اكنت، ففعلوا. وبينا صيب يَرضع من أ

راكب ىلع دابة َفارِهة وََشاَرةٍ حَسنَة، فقالت أمه: امهلل 
اثلَّْدي وأْقبََل إيله فنََظر  اجعل ابيْن مثل هذا، فَرتك

إيله، فقال: اللَّهم ال جتعلين مثْلَه، ثم أْقبََل ىلع ثَْديه 
صىل اهلل -، فكأِن أنظر إىل رسول اهلل «فجعل  يَرتضع

بَّابَة يف  -عليه وسلم وهو حَييك ارتَْضاعه بِأْصبَِعِه السَّ
َها، قال:  وا جبارية وهم »ِفيه، فجعل َيُمصُّ وَمرُّ

بُ  ونها، ويقولون: َزَنيِْت رَسقت، ويه تقول: يرَْضِ
َحسيب اهلل ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللَّهم ال جتعل 
ابين ِمثلها، فرتك الرَّضاع ونظر إيلها، فقال: اللَّهم 

** 

1757. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dia berkata, "Tidak ada 

orang yang dapat berbicara saat masih dalam buaian 

kecuali tiga orang; (Pertama) Isa bin Maryam. (Kedua) 

Seseorang pada kisah Juraij. Juraij asalnya adalah 

orang yang taat beribadah. Lalu dia membuat tempat 

ibadah. Suatu hari dia sedang berada di dalamnya. 

Lalu ibunya datang dan memanggilnya saat dia sedang 

shalat, "Wahai Juraij." Dia (Juraij) berkata (dalam hati), 

"Ya Tuhanku, apakah aku penuhi panggilan ibuku atau 

aku teruskan shalatku. Akhirnya dia teruskan 

shalatnya. Lalu sang ibu pulang. Keesokan harinya 

sang ibu datang lagi saat Juraij sedang shalat. Dia 

berkata, "Wahai Juraij." Juraij berkata (dalam hati), "Ya 

Tuhanku, apakah aku penuhi panggilan ibuku atau aku 

teruskan shalatku. Lalu dia memilih meneruskan 

shalatnya. Keesokan harinya sang ibu datang lagi saat 

Juraij sedang shalat. Dia berkata, "Wahai Juraij." Juraij 

berkata (dalam hati), "Ya Tuhanku, apakah aku penuhi 

panggilan ibuku atau aku teruskan shalatku. Lalu dia 

memilih meneruskan shalatnya. Maka berkatalah sang 

ibu, "Ya Allah, jangan matikan dia sebelum melihat 

wajah pelacur. Maka Bani Israel menyebut-nyebut 

Juraij sebagai ahli ibadah. Kemudian ada seorang 

wanita pelacur yang terkenal cantik, dia berkata, "Kalau 

kalian mau, saya akan menggodanya." Lalu dia 

menggodanya, namun Juraij tak mempedulikannya. 

Maka wanita pelacur itu mendatangi seorang 

penggembala yang sedang berteduh di bawah rumah 

ibadah itu. Lalu dia menggodanya tuk berbuat zina. 

Maka terjadilah perzinahan di antara mereka. 

Kemudian wanita itu hamil. Ketika telah melahirkan, dia 

berkata, 'Ini anak dari Juraij.' Masyarakat pun 

mendatanginya dan memaksanya turun lalu rumah 

ibadahnya dirobohkan. Merekapun memukulinya. Dia 

berkata, 'Ada apa kalian ini?' Mereka berkata, 'Engkau 

telah berzina dengan wanita pelacur ini sehingga dia 

melahirkan anak darimu.' Juraij berkata, 'Mana 

anaknya?' Mereka menghardiknya. Dia berkata, 

"Biarkan aku shalat!" Lalu dia shalat. Setelah selesai 

shalat dia datangi anak bayi tersebut dan dia tekan 

perutnya seraya berkata, "Wahai anak kecil, siapa 

bapakmu?" Anak itu menjawab, "Si penggembala" 

Maka orang-orang mengerumuni Juraij, mencium dan 

mengusap-usapnya. Mereka berkata, "Kami akan 

bangunkan rumah ibadahmu dari emas." Dia berkata, 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

اجعلين ِمثْلَها، َفُهنَالك تََراَجَعا احلديث، فقالت: مرَّ 
ثْلَه، رجٌل َحَسُن الَهيْئَِة ، فقلت: اللَّهم اجعل ابيِْن مِ 

َمة وهم 
َ
وا بهذه األ فقلت: اللَّهم ال جَتَْعليِْن ِمثْله، وَمرُّ

يرَضبونها ويقولون: َزَنيِْت رَسقت، فقلت: اللَّهم ال 
جتعل ابين ِمثلها، فقلت: اللَّهم اجعلين ِمثلها؟! قال: 
إن ذلك الرَُّجل اكن جبَّارا، فقلت: اللَّهم ال جتعلين 

يِْت، ولم تَْزِن ورَسقِْت، ولم ِمثْله، وإن هذه يقولون: َزنَ 
ْق، فقلت: اللَّهم اْجَعليِْن ِمثْلََها  «.ترَْسِ

"Tidak, bangunlah kembali dari tanah liat seperti 

semula!" Lalu mereka kerjakan. (Ketiga) ketika seorang 

bayi sedang menyusu pada ibunya, lewatlah 

seseorang yang menunggang kendaraannya yang 

tampak mewah dan berpenampilan bagus. Sang ibu 

berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu." 

Lalu sang bayi melepas sedotan dari payudara ibunya 

dan memandang orang itu seraya berkata, "Ya Allah, 

jangan jadikan aku seperti orang itu!" Kemudian dia 

kembali menyusu kepada ibunya lagi. Aku melihat 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mempraktekkan anak yang sedang menyusu tersebut 

dengan mememasukkan jari telunjuknya ke mulutnya 

dan beliau hisap. Kemudian beliau melanjutkan 

perkataannya, "Lalu lewat lagi seorang budak wanita 

yang sedang dipukul orang-orang seraya berkata, 

"Engkau telah berzina dan mencuri, sedangkan wanita 

tersebut hanya berkata, "Hasbiyallahu wa nikmal 

wakil." Maka sang ibu berkata, "Ya Allah, jangan 

jadikan anakku seperti dia." Lalu anak itu melepas 

susuannya dan memandang ibunya, kemudian dia 

berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Maka 

ibu dan anak itu saling berbicara. Sang ibu berkata, 

"Ketika ada orang yang berpenampilan bagus, aku 

berdoa, Ya Allah, jadikan puteraku seperti dia", engkau 

katakan, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Lalu 

ketika ada seorang budak wanita yang sedang dipukuli 

seraya mereka berkata, "Engkau telah berzina dan 

mencuri" Lalu aku berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan 

puteraku seperti dia". Lalu engkau berkata, "Ya Allah, 

jadikan aku seperti dia?!" Anak itu berkata, "Laki-laki itu 

adalah orang yang angkuh, maka aku berdoa, "Ya 

Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Sedangkan 

terhadap orang yang kalian katakan, "Engkau telah 

berzina dan mencuri, dia tidak berzina dan tak mencuri. 

Maka aku berdoa,"Ya Allah, jadikan aku seperti dia." 

(Muttafaq 'alaih) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هلل صىل ا-عن نبينا  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
أنه قال: )لم يتلكم يف اَلهد إال ثالثة(  -عليه وسلم

واَلراد يف األيام األوىل من طفوتله، وهم: أوال: عيىس 
، واكن آية من آيات -صىل اهلل عليه وسلم-بن مريم 

وقد تكلم وهو يف اَلهد. ثانيًا:  -عز وجل-اهلل 
صاحب جريج، وجريج رجل اعبد، برأ اهلل جرجًيا من 

** 

Pengarang rahimahullah -Ta'ālā- menyebutkan 

sebagaimana yang dia kutip dari Abu Hurairah -

raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, beliau bersabda, "Tidak ada yang berbicara 

ketika masih dalam buaian kecuali tiga orang." 

Pertama: Isa bin Maryam -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Isa bin Maryam adalah salah satu di antara tanda 

kebesaran Allah, dia dapat berbicara saat berada 

dalam buaian. Kedua: Seorang anak pada masa Juraij. 
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ليت أرادوا إلصاقها به، وأظهر هذه اآلية هذه اتلهمة ا
كرامة هل، ويه أن ينطق الصيب برباءته، وذلك أنه 
اختذ ماكن خيلو فيه للعبادة، فأتته أمه يوًما وهو 
يمِّ وصاليت. 

ُ
يصيل، فقالت: يا جريج، فقال: يا رَبِّ أ

تردد هل يقطع الصالة يلجيب أمه أم يكمل صالته، 
ا اكن من الَغِد أَتتُْه  فأقبل ىلع صالته فذهبت أمه. فلمَّ

ا اكن من  وهو يصيل، فتكرر ما حصل باألمس، فلمَّ
الَغِد أَتتُْه وهو يصيل، فتكرر منه ذلك فقالت أمه: 
اللَُّهمَّ اَل تُِمتُْه حىت يَنظر إىل وجوه الُموِمَساِت أي 
الزانيات. فتذاكر َبنُو إرسائيل ُجرجيا وعبادته، واكنت 

ُل حبُسنها، فقالت: إن ِشئتم ألغرينه امرأة زانية ُيتََمثَّ 
حىت يدع صالته ويقع يف الزَن، فتَعرَّضت هل، فلم 
ْمَكنَتْه من نَفِسها فزَن 

َ
يَلتَفت إيلها، فأتت راِعيًا فَأ

ا ودلت، قالت: هو من ُجريج، فَأتَوُْه  بها، فحملت، فلمَّ
وأنزلوه وهَدُموا َصوَمعتَه، وَجَعلوا يرَضبونه، فقال: ما 

ت منك. قال: َشأ نُكم؟ قالوا: َزَنيَْت  بهذه ابَليِغِّ فودَلَ
، فصىلَّ  صيلَّ

ُ
يب؟ فجاَؤوا به فقال: َدعوين حىت أ أين الصَّ

يب َفَطعن بأصبعه يف بَطنه، وقال:  ا انرْصف أىت الصَّ فلمَّ
يا ُغالم َمْن أبوك؟ قال: فالٌن الرايع، فأقبلوا ىلع 

حون به، وقالوا : َنبيِْن لك ُجريج يقبلونه وَيتمسَّ
َصْوَمَعتََك من ذهب. قال: ال، أِعيُدوها من طني كما 
اكنت، ففعلوا.  ثاثلًا: هذا الصيب اَّلي اكن مع أمه 
يرضع، فمر رجل ىلع فرس نفيسة وهيئته حسنة، 

ارتضاع هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-وحىك انليب 
الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة يف فمه 

ألمر، فقالت: امهلل اجعل ابين مثله. يمص، حتقيقا ل
فقال الطفل: امهلل ال جتعلين مثله. ثم أقبلوا جبارية؛ 
امرأة مملوكة يرضبونها ويقولون هلا: زنيت، رسقت. 
ويه تقول: حسبنا اهلل ونعم الوكيل. فقالت اَلرأة أم 
الصيب ويه ترضعه: امهلل ال جتعل ابين مثلها. فأطلق 

: امهلل اجعلين مثلها. اثلدي، ونظر إيلها، وقال
فرتاجع احلديث مع أمه؛ طفل يتلكم معها، قالت: إِن 
مررت أو مر يب هذا الرجل ذو اهليئة احلسنة فقلت: 
امهلل اجعل ابين مثله، فقلت أنت: امهلل ال جتعلين 
مثله، فقال: نعم؛ هذا رجل اكن جبارا عنيدا فسألت 

Juraij adalah seorang ahli ibadah. Allah bebaskan 

Juraij dari tuduhan yang hendak dialamatkan 

kepadanya dengan memperlihatkan karomah padanya 

yaitu dengan berbicaranya anak bayi yang 

menjelaskan bahwa dia tidak salah. Adapun yang 

ketiga bayi yang sedang menyusu kepada ibunya. Lalu 

lewat seorang laki-laki menunggang kudanya yang 

mewah dengan penampilan yang bagus. Dan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat menyebutkan kisah 

anak yang menyusu itu dengan praktek memasukkan 

jari telunjuknya ke mulutnya dan menghisapnya untuk 

memperjelas masalah. Lalu sang anak berkata, "Ya 

Allah, jangan jadikan aku seperti dia!" Kemudian 

mereka mendapati seorang budak wanita yang sedang 

dipukuli sambil mereka berkata, "Engkau telah berzina 

dan mencuri." Sementara wanita itu berkata, 

"Hasbunallahu wa nikmal wakil." Maka ibu anak kecil 

itu berkata sambil menyusui, "Ya Allah, jangan jadikan 

anakku seperti dia." Lalu sang anak melepaskan 

susuannya dan melihat ke orang itu dan berkata, "Ya 

Allah, jadikan aku seperti dia?" Lalu ibu dan anak itu 

terlibat pembicaraan. Sang ibu berkata, "Aku melewati 

seseorang yang berpenampilan baik, lalu aku berkata, 

"Ya Allah, jadikan anakku seperti dia." Kemudian 

engkau berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti 

dia." Sang anak berkata, "Ya. Karena orang itu adalah 

orang yang keras dan pembangkang, makanya aku 

mohon kepada Allah agar Dia tidak menjadikan aku 

sepertinya." Adapun wanita yang kalian katakan, 

"Engkau berzina dan mencuri" sementara wanita itu 

berkata, "Hasbiyallahu wa nikmal wakil". Maka aku 

katakan, "Ya Allah, jadikan aku seperti dia". 

Maksudnya adalah jadikanlah aku suci dari perbuatan 

zina dan mencuri sambil menyerahkan urusanku 

kepada Allah seperti ucapannya, "hasbiyallahu wa 

nikmal wakil." (Dalil Al-Falihin, 3/81,87, Syarah 

Riyadhus-Shalihin, Ibnu Utsaimin, 3/70,78. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -أبو هريرة ـريض اهلل عنه اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الَصْوَمَعة : بيت الِعبادة عند انلصارى ومتََعبَّد انلاسك •

واِن •  .الُموِمَساِت : الزَّ

 .بيَِغٌّ : اَلرأة الفاجرة •

ْصبُعه يف بطنهَطَعَن يف َبْطنِ  •
ُ
 .ه : وَخَزه برأس أ

لُوُه : أنَْزلُوه •  .اْستَزْنَ

 .َحْسيِبَ اهلل : اكِفيين اهلل •

 .َدابة فَارِهة : َحاِذقة نَِفيَسة •

اَرُة : اجلََمال الظاهر يف اهليئة والَملبس •  .الشَّ

 .ِفيه : فَِمه •

ثها • يب وَحدَّ ثت الصَّ  .تََراَجَعا  احلديث : َحدَّ

ة • َمة : اَلرأة اَلملوكة، خالف احلُرَّ
َ
 .األ

 .اَلهد : الرسير يهيأ للصيب ويوطأ يلنام فيه، واَلراد يف األيام األوىل من الطفولة •

 .ألفتننه : الفتنة: االختبار واالبتالء واإلعجاب باليشء •

 :فوائد احلديث
 .بإيثار إجابة األم ىلع صالة اتلطوع؛ ألن االستمرار فيها نافلة وإجابه األم وبرها واج .1

 .عظم بِرِّ الوادلين وإجابة داعئهما ولو اكن الودل معذورا؛ لكن خيتلف احلال يف ذلك حبسب اَلقاصد .2

م يأدبونه َمْكُر أهل ابلاطل بالصاحلني قديم؛ فبنوا إرسائيل تآمروا ىلع جريج وحرضوا ابليغ عليه، فلما ظنوا أنهم أصابوا منه مقتاًل زعموا أنه .3
 .ألقاموا احلد ىلع هذه اَلرأة ابليغ لإلصالح، ولو اكنوا مصلحني

فيه ديلل ىلع صرب جريج، حيث إنه لم ينتقم نلفسه، ولم يكلفهم شططا فيبنون هل صومعته من ذهب، وإنما ريض بما اكن ريض به أوال من  .4
 .القناعة وأن تبىن من الطني

 .اري: )فتوضأ وصىل(أن الوضوء اكن معروفا يف رشع من قبلنا، فقد ثبت يف هذا احلديث يف صحيح ابلخ .5

 .االتلجاء إىل اهلل بالصالة عند الِكْرب، ويف احلديث اآلخر: )اكن إذا حزبه أمر بادر إىل الصالة( .6

ه الِفنت .7 دق مع اهلل ال ترَُضُّ  .صاحب الصِّ

 .تنَْطقهقوة يَِقني ُجريج وصحة رجائه، ألنه استنطق اَلولود مع كون العادة أنه ال ينطق؛ ولوال صحة رجائه بنطقه ما اس .8

 .ثبوت الكرامة للصاحلني من الرجال والنساء، وثبوت اَلعجزة لألنبياء .9

: )ومن يتق اهلل جيعل هل خمرًجا( وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم -تعاىل-ألويلائه خمارًجا عند ابتالئهم بالشدائد اغبلًا، قال اهلل  -تعاىل-جيعل اهلل  .10
 .يف بعض األوقات تهذيبًا وزيادًة هلم يف اثلواب

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
الرسالة، الطبعة األوىل:  م         نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

ن: زنيت اهلل أال جيعلين مثله. أما اَلرأة فإنهم يقولو
ورسقت، ويه تقول: حسيب اهلل ونعم الوكيل، فقلت: 
امهلل اجعلين مثلها. أي اجعلين طاهرا من الزَن 
والرسقة مفوضا أمري إىل اهلل، يف قوهلا: حسيب اهلل 

 .ونعم الوكيل
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 ـه    رياض  1426 ـهرشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  1407ه، الطبعة الرابعة عرش  1397
 ـه  ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن  1428، الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل

ابلخاري، عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة اإللكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش .            صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل 
، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد  ـهصحيح مسلم1422حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 دار مكتبة: انلارش صقر، حممد شحاتة: تأيلف انلبوي، القصص صحيح من وعرب دروس. بريوت –عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 .(مرص) ابلحرية العلوم،

   (7041) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

لم يكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصوم من 
  شهر أكرث من شعبان

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 
puasa di suatu bulan yang lebih banyak 

dibanding bulan Sya'ban. 

 :احلديث .1758
-قالت: لم يكن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

يصوم ِمْن شهر أكرث من  -صىل اهلل عليه وسلم
ن شعبان، فإن ه اكن يصوم شعبان لكه.  ويف رواية: اك

 يصوم شعبان إال قليال.

** 

1758. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengatakan, "Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak puasa di suatu bulan 

yang lebih banyak dibanding bulan Sya'ban, sebab 

beliau puasa di bulan Sya'ban seluruhnya." Dalam 

riwayat lain, "Beliau puasa di bulan Sya'ban kecuali 

sedikit (yang terlewatkan)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-قالت: لم يكن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
يصوم من شهر أكرث من  -صىل اهلل عليه وسلم

شعبان، فإنه اكن يصوم شعبان لكه. ويف رواية: اكن 
ال قلياًل. اثلاِن تفسري لألول وبيان أن يصوم شعبان إ

قوهلا: لكه، أي: اغبله، وقيل: اكن يصومه لكه يف وقت، 
ويصوم بعضه يف سنة أخرى، وقيل: اكن يصوم تارة 
من أوهل، وتارة من آخره، وتارة بينهما، وما خييل منه 
شيئاً بال صيام لكن يف سنني، فلهذا ينبيغ لإلنسان 

ر شعبان أكرث من غريه؛ أن يكرث من الصيام يف شه
اكن يصومه،  -صىل اهلل عليه وسلم-ألن انليب 

واحلكمة من ذلك أنه يكون بني يدي رمضان 
اكلرواتب بني يدي الفريضة، وقيل: يف ختصيص 
شعبان بكرثة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد، 

 .كما دلت عليه السنة

** 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengatakan, "Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak puasa di suatu bulan 

yang lebih banyak dibanding bulan Sya'ban, sebab 

beliau puasa di bulan Sya'ban seluruhnya." Dalam 

riwayat lain, "Beliau puasa di bulan Sya'ban kecuali 

sedikit (yang terlewatkan)." Riwayat kedua ini 

menafsirkan riwayat pertama dan menjelaskan bahwa 

maksud "bulan Sya'ban seluruhnya" adalah sebagian 

besarnya. Ada yang memaknai bahwa dahulu beliau 

puasa Sya'ban seluruhnya pada satu tahun tertentu 

dan puasa di sebagian besarnya pada tahun yang lain. 

Juga dimaknai bahwa terkadang beliau puasa pada 

bagian awal bulan Sya'ban, terkadang pada bagian 

akhirnya dan terkadang di antara keduanya. Beliau 

tidak meninggalkan satupun dari bagian bulan Sya'ban 

kecuali beliau melakukan puasa di dalamnya, akan 

tetapi ia menggilirkannya dalam beberapa tahun. Oleh 

sebab itu, sudah sepantasnya menusia lebih 

memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dari pada 

bulan yang lain karena Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- biasa berpuasa di dalamnya. Hikmah puasa 

bulan Sya'ban ini adalah bahwa ia dilakukan sebelum 

bulan Ramadhan, seperti halnya salat sunah rawatib 

(qabliyah) yang dilakukan sebelum salat wajib. Ada 

juga yang mengatakan bahwa dikhususkannya bulan 

Sya'ban dengan banyak puasa karena di bulan ini 

amalan-amalan (tahunan) para hamba diangkat 

(kepada Allah), sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah 

(hadis-hadis). 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

358 
 

 :فوائد احلديث
 فضل صيام شعبان. .1
 .-تعاىل-احلكمة يف تفضيله أنه بمثابة االستعداد لرمضان، وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل اهلل  .2

 .أكرثه كما هو مقتىض الروايات، وبه تفيت اللجنة ادلائمة صوم -عليه الصالة والسالم-أنه ال يرشع صومه لكه، وإنما اثلابت عنه  .3

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني /2ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة/1
سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن /3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، /4بريوت. -شعيب النسايئ، حققه مكتب حتقيق الرتاث اإلساليم، دار اَلعرفة
صحيح ابلخاري ،عناية /6ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -ار الريان للرتاثرشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، د/5ه. 1426الرياض، 

الرياض، -صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارف/7ه. 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
نزهة اَلتقني رشح رياض  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -عبدابلايق، دار اعلم الكتب صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد/8الطبعة اخلامسة. 

: اللجنة  -اَلجموعة األوىل -ه. فتاوى اللجنة ادلائمة 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 ترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويشمجع و -ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

   (6213) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 .-وسلم عليه اهلل صىل–مرشوعية اَلصافحة بتقرير انليب  .1
 .استحباب ذكر اَلسلم ما فيه من خصال اخلري يلتأىس به .2

 .ينبيغ ىلع اَلسلم أن ينسب الفضل ألهله .3

 .أول من أظهر اَلصافحة يف انلاس أهل ايلمن .4

 املراجع:املصادر و

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

ه. سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود 1415الرياض، -مد نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارفه. سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حم1428األوىل، 
ه. اَلسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش 1418بريوت، الطبعة األوىل، -سليمان بن األشعث السجستاِن، تعليق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم

صىل اهلل -ملا جاء أهل ايلمن قَاَل رسوُل اهلل 
  : قَْد َجاءُكْم أْهُل ايلََمنِ -عليه وسلم

Ketika penduduk Yaman datang, 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Penduduk Yaman telah datang 
kepada kalian". 

 :احلديث .1759
ا َجاَء أْهُل ايلََمِن،  -ريض اهلل عنه-عن أنس  َقاَل: لَمَّ

: "َقْد َجاءُكْم -صىل اهلل عليه وسلم-قَاَل رسوُل اهلل 
ُل َمْن َجاَء بِالُمَصافََحة.  أْهُل ايلََمِن" وَُهْم أوَّ

** 

1759. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Ketika 

penduduk Yaman datang, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, 'Penduduk Yaman telah datang 

kepada kalian.' Mereka adalah orang yang pertama kali 

mengajarkan kebiasaan berjabat tangan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ايلمن"، تنويه بشأنهم، وإظهار قوهل: "قد جاءكم أهل 
لفضلهم، ومنهم األشعريون قوم أيب موىس األشعري 

، ويدل عليه ما أخرجه أمحد يف -ريض اهلل عنهم-
(، عن أنس بن مالك قال: قال رسول 3/155مسنده )

: "يقدم عليكم غداً -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
أقوام هم أرق قلوباً لإلسالم منكم"، قال: فقدم 

ريون فيهم أبو موىس األشعري، فلما دنوا من األشع
اَلدينة جعلوا يرجتزون يقولون:           غداً نلىق 
األحبه             حممداً وحزبه  فلما أن قدموا تصافحوا 

 .فاكنوا هم أول من أحدث اَلصافحة

** 

Sabda beliau, "Penduduk Yaman telah datang kepada 

kalian" adalah sebuah isyarat tentang kondisi mereka 

dan untuk memperlihatkan keutamanan mereka. Di 

antara mereka adalah Al-Asy'ariyūn, yaitu kaum Abu 

Musa Al-Asy'ari, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis 

yang diriwayatkan Ahmad dalam Musnadnya, (3/155), 

dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Besok akan datang 

kepada kalian kaum yang hatinya lebih sensitif kepada 

Islam daripada kalian." Anas bin Malik berkata, "Lantas 

Al-Asy'ariyūn termasuk di dalamnya Abu Musa Al-

Asy'ari datang. Ketika mereka sudah mendekati 

Madinah, mereka pun mendendangkan syair dan 

mengatakan: "Besok kita akan bertemu orang-orang 

tercinta Muhammad dan pengikutnya." Saat mereka 

datang, mereka pun saling berjabat tangan. Mereka 

adalah orang-orang yang pertama kali mengenalkan 

jabat tangan. 
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بريوت، -ة. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالةبريوت، مصور عن الطبعة اَليمني-اَلكتب اإلساليم
 .ه1407الطبعة الرابعة عرش، 

   (6214) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

لن يَلَِج انلاَر أحٌد َصىلر قبَل طلوِع الشمِس وقبَل 
  غروبها

Tidak akan masuk neraka seseorang yang 
salat sebelum terbit matahari dan sebelum 

tenggelamnya. 

 :احلديث .1760
عن  -ريض اهلل عنه-عن أيب زهري عمارة بن رؤيبة 

لن يَِلَج انلار أحد »: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
عن جرير «. صىل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

قال: كنا عند  -ريض اهلل عنه-بن عبد اهلل ابلجيل 
فنظر إىل القمر يللة  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

إنكم سرتون ربكم كما تََرْوَن هذا »در، فقال: ابل
القمر، ال تَُضاُموَن يف رؤيته، فإن استطعتُْم أْن ال 
ُتْغلَبُوا ىلع صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، 

فنظر إىل القمر يللة أربع »ويف رواية: «.  فاْفَعلُوا
 «.عرشة

** 

1760. Hadis: 

Dari Abu Zuhair 'Umārah bin Ruwaibah -raḍiyallāhu 

'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Tidak 

akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum 

terbit matahari dan sebelum tenggelamnya." Yakni, 

salat fajar (subuh) dan salat asar. Dari Jarir bin 

Abdullah al-Bajalī -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, 

"Kami bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu 

beliau memandang ke arah bulan malam purnama dan 

bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb 

kalian seperti kalian melihat bulan ini. Kalian tidak 

berdesakan dalam melihatnya. Jika kalian mampu tidak 

dikalahkan (lalai) dari menunaikan salat sebelum terbit 

matahari dan sebelum tenggelamnya maka 

lakukanlah!" Dalam riwayat lain, "Lalu beliau 

memandang ke arah bulan malam 14". 

 صحيح بروايتيه  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan dua riwayatnya Derajat hadis: 

أنه لن يدخل  -ريض اهلل عنه-معىن حديث عمارة 
صىل  -أصاًل للتعذيب أو ىلع وجه اتلأبيد-انلار أحد 

قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، يعين: الفجر 
اوم ىلع أدائهما؛ ألن وقت الصبح والعرص، أي: د

يكون عند انلوم وَّلته، ووقت العرص يكون عند 
االشتغال بأعمال انلهار وجتارته وتهيئة العشاء، ففيه 
ديلل ىلع خلوص انلفس من الكسل وحمبتها للعبادة، 
ويلزم من ذلك إتيانها ببقية الصلوات اخلمس، وأنها 

ريهما، إذا حافظت عليهما اكنت أشد حمافظة ىلع غ
ومن هو كذلك حري  أن ال يرتكب كبرية وال 

-صغرية  وإن فعل تاب، أو أن صغائره اَلتعلقة باّلل  
تقع مكفرة؛ ثوابًا هل ىلع مواظبته، فحينئذ هو  -تعاىل

ال يلج انلار أبداً، واهلل أعلم. وعن جرير بن عبد اهلل 
صىل -أنهم اكنوا مع انليب  -ريض اهلل عنه-ابلجيل 

يللة -فنظر إىل القمر يللة ابلدر  -وسلم اهلل عليه
: "إنكم -صىل اهلل عليه وسلم-، فقال -الرابع عرش

يعين: يوم -سرتون ربكم كما ترون هذا القمر"، 
القيامة يراه اَلؤمنون يف اجلنة كما يرون القمر يللة 

** 

Kalimat "lan yalija" artinya tidak akan pernah masuk, 

"neraka seseorang", yakni sama sekali tidak masuk 

neraka untuk disiksa, atau maksudnya tidak masuk 

neraka secara kekal. "yang salat sebelum terbit 

matahari dan sebelum tenggelamnya", maksudnya 

salat fajar dan salat asar. Artinya, ia selalu 

mengerjakan keduanya. (Dua salat ini dikhususkan) 

karena waktu subuh datang ketika sedang nikmat-

nikmatnya tidur, dan waktu asar datang ketika tengah 

sibuk melakukan akfifitas-aktifitas siang hari, 

perniagaan dan menyiapkan makan malam. 

(Pelaksanaan dua salat ini) menunjukkan terlepasnya 

jiwa dari kemalasan dan membuktikan kecintaannya 

pada ibadah. Hal itu mesti membuatnya mudah untuk 

melaksanakan salat lima waktu lainnya, dan bahwa jika 

ia menjaga dua salat ini berarti ia lebih bisa menjaga 

salat-salat yang lain. Orang yang seperti ini sangat 

pantas untuk tidak mengerjakan dosa besar maupun 

dosa kecil, dan jika melakukannya ia pasti bertaubat. 

Adapun dosa-dosa kecilnya yang berkaitan dengan 

Allah, maka dihapuskan, sehingga dengan demikian ia 

tidak masuk neraka selama-lamanya, wallāhu a'lam. 

Dan dari Jarir bin Abdillah al-Bajalī -raḍiyallāhu 'anhu- 

bahwa mereka (para sahabat) bersama Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu beliau memandang ke 

arah bulan malam purnama -yakni malam ke-14-, lalu 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمارة بن رؤيبة رواه مسلم. حديث جرير بن عبداهلل متفق عليه.حديث  راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–جرير بن عبداهلل ابلجيل  -ريض اهلل عنه-أبو زهري عمارة بن رؤيبة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يلج : يدخل •

 .ال تضامون : ال يصيبكم ضيم، أي: تعب ومشقة •

 .شمس وقبل غروبها : الفجر والعرصقبل طلوع ال •

 :فوائد احلديث
 .فضل صاليت الصبح والعرص، فينبيغ اَلحافظة عليهما .1

 .أن من اكن حمافظاً ىلع هاتني الصالتني، يكون أشد حمافظة ىلع غريهما من الصلوات .2

 .كرؤية ابلدر يف الوضوحيوم القيامة، بال تأويل وال تعطيل، بل رؤيا حقيقية  -تعاىل-إثبات البرشى ألهل اإليمان أنهم سريون اهلل  .3

 .من أدى هذه الصلوات يكون اغبلاً خايل انلفس من الكسل والرياء حمباً للعبادة .4

ابلدر، ليس اَلعىن أن اهلل مثل القمر؛ ألن اهلل ليس 
، لكن -عز وجل-كمثله يشء، بل هو أعظم وأجل 

اَلراد من اَلعىن تشبيه الرؤية بالرؤية، فكما أننا نرى 
القمر يللة ابلدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه، فإننا 

كما نرى هذا القمر رؤية  -عز وجل-سرنى ربنا 
حقيقية بالعني دون اشتباه، واعلم أن أَّل نعيم 
وأطيب نعيم عند أهل اجلنة هو انلظر إىل وجه اهلل 

صىل اهلل عليه -يشء يعدهل، فيقول رسول اهلل فال 
َلا ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر يللة  -وسلم

ابلدر: "فإن استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة قبل طلوع 
الشمس وصالة قبل غروبها، فافعلوا"، واَلراد من 
قوهل: "استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة"، أي: ىلع أن 

: أن تصيل يف مجاعة إن تأتوا بهما اكملتني، ومنها
استطعتم أال تغلبوا ىلع هذا، "فافعلوا"، ويف هذا ديلل 
ىلع أن اَلحافظة ىلع صالة الفجر وصالة العرص من 

 .-عز وجل-أسباب انلظر إىل وجه اهلل 

beliau bersabda, “Sesungguhnya kalian akan melihat 

Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini”. 

Maksudnya, pada hari kiamat orang-orang mukmin di 

surga melihat Allah seperti mereka melihat bulan di 

malam purnama. Hal ini tidak bermakna bahwa Allah 

seperti bulan, karena Allah itu tak ada sesuatupun yang 

serupa dengan-Nya, akan tetapi Dia -'Azzā wa Jallā-

tentunya lebih agung dan mulia. Tapi makna hadis ini 

adalah penyerupaan penglihatan dengan penglihatan, 

yakni sebagaimana kita melihat bulan di malam 

purnama dengan penglihatan yang hakiki, tanpa ada 

kesamaran, maka kita akan melihat Rabb -'Azzā wa 

Jallā- seperti kita melihat bulan ini dengan penglihatan 

yang hakiki melalui mata, tanpa ada kesamaran. 

Ketahuilah bahwa nikmat paling lezat dan paling 

dahsyat bagi penduduk surga adalah melihat wajah 

Allah, tak ada suatu nikmatpun yang menandinginya. 

Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

-ketika telah menyebutkan bahwa kita akan melihat 

Rabb sebagaimana kita melihat bulan di malam 

purnama-, “Jika kalian mampu tidak dikalahkan (lalai) 

dari menunaikan salat sebelum terbit matahari dan 

sebelum tenggelamnya maka lakukanlah!" Maksud 

sabda beliau, “bila kalian mampu tidak dikalahkan 

(lalai) dari menunaikan salat” yakni, kalian 

mengerjakan keduanya secara sempurna, 

diantaranya, menunaikan keduanya secara berjamaah. 

Jika kalian mampu tidak dikalahkan (lalai) dalam hal ini 

“maka lakukanlah!” Hadis ini membuktikan bahwa 

menjaga salat subuh dan salat asar termasuk sebab 

seseorang bisa melihat wajah Allah -'Azzā wa Jallā-. 
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 املراجع:املصادر و

تذكرة اَلؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبدالغين اَلقديس؛ تأيلف /2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. /1
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار/3ه. 1424الكويت، الطبعة األوىل، -عبدالرزاق بن عبداَلحسن ابلدر، غراس

دمشق، الطبعة -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري/4بريوت. -الكتاب العريب
 صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري/6ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، /5ه. 1428األوىل، 

الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب/7ه. 1422انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
نزهة /9. ه1412بريوت، الطبعة األوىل، -مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكر/8ه. 1417

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6215) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 فضالة بن عبيد ريض اهلل عنه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رُّ رجال : يسقط •  خَيِ

 من قامتهم : من قيامهم •

 اخلََصاَصة : الفاقة واجلوع الشديد •

فة : ماكن يف مؤخر مسجد انليب صىل اهلل عليه وسلم يزنهلا من ال مأوى هلا •  لصُّ

 األعراب : ساكن ابلادية •

 :فوائد احلديث
 .ينبيغ ىلع اَلرء عند الفقر انلظر إىل ما ادخر هل من األجر دون اتللهف ىلع ما فاته .1

 مع الصرب وعدم الشكوىبيان َلعيشة أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم وما اكنوا عليه من الزهد وخشونة العيش  .2

 حرص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع تطييب قلوب أصحابه وأتباعه َلا يسمعونه من الالكم اَّلي ييسء إيلهم .3

لو تعلمون ما لكم عند اهلل تعاىل، ألحببتم أن 
  تزدادوا فاقة وحاجة

Andaikan kalian mengetahui pahala yang 
telah disediakan Allah -Ta'ālā- untuk 

kalian, niscaya kalian akan senang jika 
bertambah miskin dan papa". 

 :احلديث .1761
: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن فضالة بن عبيد 

رُّ رجال  صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا صىل بانلاس خَيِ
وهم أصحاب  -من قامتهم يف الصالة من اخلََصاَصة 

فة  انني. فإذا صىل حىت يقول األعراب: هؤالء جم -الصُّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم انرصف إيلهم، فقال: 

لو تعلمون ما لكم عند اهلل تعاىل، ألحببتم أن »
 «تزدادوا فاقة وحاجة

** 

1761. Hadis: 

Dari Fuḍālah bin Ubaid -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- jika mengimami 

salat, sering kali ada orang-orang yang jatuh 

tersungkur ketika salat karena lapar, -mereka adalah 

ahli ṣuffah- sehingga orang-orang Arab badui berkata, 

"Mereka adalah orang-orang gila." Ketika Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selesai salat, beliau 

mendekati mereka dan bersabda, "Andaikan kalian 

mengetahui pahala yang telah disediakan Allah untuk 

kalian, niscaya kalian akan senang jika kalian lebih 

miskin dan papa lagi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يامهم يف يف احلديث أنه اكن رجال يسقطون من ق
ة  -الصالة من اجلوع والضعف  وهم من أهل الُصفَّ

زهاد من الصحابة فقراء وغرباء واكنوا سبعني 
ويقلون حيناً ويكرثون حيناً يسكنون صفة اَلسجد 

 من ناس يظن حىت –ال مسكن هلم وال مال وال ودل 
 وسلم عليه اهلل صىل انليب فقال جمانني أنهم ابلادية

عند اهلل من اخلري ألحببتم  مالكم تعلمون لو: هلم
 .أن تزداد فاقتكم وحاجتكم

** 

Dalam hadis ini disebutkan bahwa ada orang-orang 

yang jatuh tersungkur saat mendirikan salat karena 

lapar dan lemah -mereka adalah ahli ṣuffah; yaitu para 

sahabat yang zuhud, fakir dan asing/perantau, jumlah 

mereka tujuhpuluh orang, kadang berkurang dan 

kadang bertambah. Mereka mendiami beranda masjid 

tanpa tempat tinggal, harta dan anak- sehingga orang-

orang Arab badui mengira bahwa mereka adalah 

orang-orang gila. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda kepada mereka, "Seandainya 

kalian mengetahui pahala yang telah disediakan Allah 

untuk kalian, niscaya kalian akan senang jika kalian 

semua lebih miskin dan papa lagi." 
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 املراجع:املصادر و

-وض اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(, تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي, ، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة ع
م  السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها, تأيلف: أبو  1975 - ـه 1395مرص الطبعة: اثلانية،  -مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب رشكة 

, ه. رياض الصاحلني, تأيلف: أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق1415اعم  1عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاِن, انلارش: مكتبة اَلعارف, ط
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن 1428 4حتقيق: عصام موىس هادي, انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر, ط

موعة جمعيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري, تأيلف: زين ادلين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب ابلغدادي احلنبيل, حتقيق: 
ه. اتليسري برشح اجلامع الصغري, تأيلف: زين ادلين حممد بن تاج العارفني بن يلع اَلناوي, 1417اعم  1من ابلاحثني, انلارش: مكتبة الغرباء األثرية, ط

 .ه1408اعم  3انلارش: مكتبة اإلمام الشافيع, ط
   (5825) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُكَراع : قوائم ادلابة، أو ما دون الركبة إىل الكعب •

 ذراع : حلم اَّلراع، وهو فوق الكراع يف ادلواب •

 :فوائد احلديث
 .إجابة ادلعوة ولو إىل يشء يسري من الطعام .1

 .وجربه لقلوب انلاس -اهلل عليه وسلم صىل–شدة تواضعه  .2

 .قبول اهلدية مهما قلت، َلا يف ذلك من تألف القلوب واَلحبة بني اَلسلمني .3

 .احلث ىلع تعايط ما يبعث اتلآلف، ويغرس الوداد .4

  لو دعيت إىل كراع أو ذراع ألجبت
Seandainya aku diundang untuk makan 

kirā’ (kikil/kaki kambing yang tak 
berdaging) atau żirā’ (bagian di atas 

kirā’/betis), pasti aku akan mendatanginya. 

 :احلديث .1762
لو ُدِعيُت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

هِدَي إيل  ِذَراٌع أو 
ُ
َجبُت، ولو أ

َ
إىل ُكَراٍع أو ِذَراٍع أل

 «.ُكَراٌع لَقِبلُت 

** 

1762. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū: 

"Seandainya aku diundang untuk makan kirā’ (kikil/kaki 

kambing yang tak berdaging) atau żirā’ (bagian di atas 

kirā’/betis), pasti aku akan mendatanginya. Dan 

seandainya aku diberi hadiah kirā’ atau żirā’, pasti aku 

akan menerimanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -يف هذا احلديث ديلل ىلع حسن خلقه 
وتواضعه وجربه لقلوب انلاس، وىلع  -عليه وسلم

قبول اهلدية وإن اكنت قليلة، وإجابة من يدعو الرجل 
دعوه إيله قليل؛ ألن إىل مزنهل ولو علم أن اَّلي ي

القصد من قبول اهلدية وإجابة ادلعوى تأيلف 
ادلايع وإحاكم اتلحابب، وبالرد وعدم اَلوافقة حيدث 
انلفور والعداوة وال أحتقر قلته. وخص اَّلراع 
والكراع باَّلكر يلجمع بني احلقري واخلطري؛ ألن 

 من -وسلم عليه اهلل صىل–اَّلراع اكنت أحب إيله 
 .ع ال قيمة هلوالكرا غريها،

** 

Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan 

keindahan akhlak Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

sifat tawaduk dan upaya beliau untuk melipur hati 

manusia, serta kesediaan menerima hadiah meskipun 

sedikit dan memenuhi undangan orang lain ke 

rumahnya meskipun beliau mengetahui bahwa 

jamuannya sedikit; karena tujuan menerima hadiah dan 

memenuhi undangan itu adalah untuk menyatukan hati 

dan mempererat ikatan cinta. Sedang melakukan 

penolakan serta ketidaksetujuan akan mengakibatkan 

terjadinya kesenjangan (saling menjauhi) dan 

permusuhan. Beliau juga tidak meremehkan nilai 

(jamuan atau hadiah)nya yang sedikit. Beliau 

mengkhususkan penyebutan żirā’ dan kirā’ untuk 

mengumpulkan antara sesuatu yang rendah dan tinggi 

nilainya; karena żirā’ lebih disukai oleh Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dari yang lainnya, sementara kirā’ 

tidak ada nilainya. 
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 املراجع:املصادر و

بارك، حتقيق د. عبدالعزيز بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل م
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار 1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري  بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري
ه. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين، حتقيق عبداهلل حممود، دار الكتب 1422انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

بريوت. فيض -حجر العسقالِن، دار اَلعرفةه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن 1421بريوت، الطبعة األوىل، -العلمية
القاهرة. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز -القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف اَلناوي، دار احلديث

بريوت، الطبعة الرابعة - اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف1430الرياض، الطبعة األوىل، -إشبيليا
 .ه1407عرش، 

   (6216) الرقم املوحد:
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -عنهما اهلل ريض–اس عبداهلل بن عب اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اَلقبلقابل : العام  •

 :فوائد احلديث
 .ندب صيام يوم اتلاسع والعارش من شهر اَلحرم .1

 .يرشع خمالفة أهل الكتاب من ايلهود وانلصارى .2

 املراجع:املصادر و

رشح /2ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري/1
صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار /3ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -ووي، دار الريان للرتاثصحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انل

كنوز رياض /5القاهرة. -فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف اَلناوي، دار احلديث/4ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتب
نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. /6ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيلياالصاحلني؛ فريق عليم 

  لنئ بقيت إىل قابل ألصومن اتلاسع
Jika aku masih hidup hingga tahun depan 

sungguh aku akan puasa di hari ke-9 
(Muharram). 

 :احلديث .1763
عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عباس 

لنَِئ بَِقيُت إىل قابٍل »قال:  -وسلم صىل اهلل عليه-
 «.ألصومن  اتلاِسع

** 

1763. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengatakan, 

"Sungguh jika aku masih hidup hingga tahun depan aku 

akan puasa di hari ke- 9 (Muharram)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لنئ بقيت"، أي: لنئ عشت، "إىل قابل"، أي عشت إىل 
اَلحرم اآليت، "ألصومن"، ايلوم "اتلاسع" مع اعشوراء؛ 
خمالفة لليهود، فلم يأت اَلحرم القابل حىت مات، 
فيسن صومه وإن لم يصمه عليه الصالة والسالم؛ 

عليه فهو سنة، والسبب يف صوم اتلاسع ألن ما عزم 
مع العارش أن ال يتشبه بايلهود يف إفراد العارش، 
وقيل: لالحتياط يف حتصيل اعشوراء، واألول أوىل 

 .فقد جاء انلص يف ذلك، واهلل أعلم

** 

"La`in baqītu" maksudnya, sungguh jika aku masih 

hidup. "Ilā qābilin", maksudnya aku masih hidup hingga 

bulan Muharram tahun depan, sungguh aku akan 

puasa di hari ke sembilan bersama hari Asyura (10 

Muharram) untuk menyelisihi puasanya orang-orang 

Yahudi. Namun belum juga bulan Muharram tahun 

depan tiba beliau telah wafat. Sebab itu tetap 

disunnahkan puasa tanggal 9 Muharram meskipun 

beliau -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salāmu- tidak sempat 

berpuasa pada hari itu dengan dalil bahwa apa yang 

telah beliau tekadkan adalah bagian dari sunnah. 

Alasan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram adalah 

supaya tidak serupa dengan Yahudi yang hanya puasa 

di tanggal 10, ada pula yang mengatakan bahwa 

alasannya adalah sebagai langkah antisipasi 

memperoleh puasa di hari Asyura (10 Muharram). 

Namun alasan pertama lebih tepat karena didukung 

oleh dalil, wallāhu a`lam. 
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بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 ه1418طبعة األوىلال -اجلوزي

   (6217) الرقم املوحد:
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 أمحد وابن أيب شيبة والطرباِن ومالك. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 فضل اَّلكر عموماً. .1
 .أن من األسباب اليت تنيج من انلار، ذكر اهلل عز وجل .2

 .أن اإلنسان ليك ينجو من عذاب اهلل باَّلكر البد من أن يكرث منه ويلهج به لسانه .3

 املراجع:املصادر و

اعدل مرشد، وآخرون،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباِن، حتقق: شعيب األرنؤوط 
د بن حممإرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن الرتيك، ط مؤسسة الرسالة. الكتاب اَلصنف يف األحاديث واآلثار،أليب بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن 

 مطري بن أيوب بن أمحد بن لسليمان الكبري، اَلعجم. الرياض –إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبيس، حتقق: كمال يوسف احلوت، ط مكتبة الرشد 
حمد نارص َل والرتهيب، الرتغيب صحيح. القاهرة – تيمية ابن مكتبة ط السليف، اَلجيد عبد بن محدي: حتقق الطرباِن، القاسم أبو الشايم، اللخيم

 اإلسالمية، األسد مكتبة ط البسام، الرمحن عبد بن اهلل عبد الشيخ اَلرام، بلوغ من األحاكم توضيح. الرياض –ادلين األبلاِن، ط مكتبة اَلعارف 
تسهيل اإلَلام بفقه  .األوىل الطبعة اجلوزي، ابن دار ط الفوزان، صالح بن اهلل عبد الشيخ اَلرام، بلوغ رشح يف العالم منحة. اخلامسة الطبعة

ثيمني، ط األحاديث من بلوغ اَلرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح الع
 .احلديثاَلكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ اَلرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِن، ط دار 

   (5510) الرقم املوحد:

 ِ نََْج هَلُ ِمْن َعَذاِب اَّللر
َ
َما َعِمَل اْبُن آَدَم َعَماًل أ

 ِ   ِمْن ِذْكِر اَّللر
Tidak ada amalan anak Adam yang dapat 
menyelamatkannya dari azab Allah selain 

zikir kepada Allah. 

 :احلديث .1764
 قال: قال رسول -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل 

َما َعِمَل اْبُن آَدَم َعَماًل »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 ِ ِ ِمْن ِذْكِر اّللَّ نََْج هَلُ ِمْن َعَذاِب اّللَّ

َ
 «.أ

** 

1764. Hadis: 

Dari Mu'aż bin Jabal -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Tidak ada amalan anak Adam yang 

dapat menyelamatkannya dari azab Allah selain dzikir 

kepada Allah". 

 صحيح لغريه  :درجة احلديث
** 

Sahih li gairihi Derajat hadis: 

قد هيأ اهلل تعاىل لعباده اَلؤمنني األسباب اليت تنال 
بها اجلنة ويتوىق بها من انلار، ومن هذه األسباب ذكره 

َدلَّ ىلع فضل اَّلكر، وأنه  سبحانه وتعاىل. فاحلديث
من أعظم أسباب انلجاة من خماوف ادلنيا واآلخرة، 
فهو سبب من أسباب انلجاة من انلار، وهذه الفضيلة 

 .تعترب من أعظم فضائل اَّلكر

** 

Allah -Ta'ālā- telah menyediakan bagi hamba-hamba-

Nya yang beriman berbagai sebab yang dapat 

membuatnya meraih surga dan terpelihara dari neraka. 

Di antara sebab itu ialah zikir kepada Allah -Subḥānahu 

wa Ta'ālā-. hadis ini menunjukkan keutamaan zikir. 

Zikir adalah sebab paling besar bagi keselamatan dari 

ketakutan-ketakutan dunia dan akhirat. Zikir 

merupakan salah satu penyebab keselamatan dari 

neraka. Keutamaan ini dianggap sebagai keutamaan 

zikir yang paling besar. 
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 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حرسة : احلرسة يه شدة اتللهف، واتلأسف، واحلزن ىلع ما فرط فيه •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اَّلكر وفضله .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ذكر رسوهل فضل اَلجالس اليت فيها ذكر اهلل تعاىل، و .2

 .أن اَلجلس اَّلي ليس فيه ذكر هو جملس شؤم ىلع أهله يوم القيامة .3

 .، ال القيل والقال-صىل اهلل عليه وسلم-أن اَلجالس ينبيغ أن تعمر بذكر اهلل عزوجل والصالة ىلع انليب  .4

 املراجع:املصادر و

(، وحممد فؤاد عبد 2، 1أبو عيىس، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـجسنن الرتمذي، َلحمد بن عيىس بن َسْورة بن موىس بن الضحاك، الرتمذي، 
 عبد أليب وزيادته، الصغري اجلامع صحيح. مرص –(، ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض ) ـج3ابلايق ) ـج

ط اَلكتب اإلساليم. توضيح األحاكم من بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد  األبلاِن، آدم، بن َنايت بن نوح احلاج بن ادلين، نارص حممد الرمحن
ابن  الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار

بلوغ اَلرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث من 

َ فِيِه َولَْم يَُصلُّوا  َما َقَعَد قَْوٌم َمْقَعًدا لَْم يَْذُكُروا اَّللر
ُ َعلَْيِه وََسلرمَ -ىلَعَ انلريِبِّ  إالر اَكَن َعلَْيِهْم  -َصىلر اَّللر

ةً يَْوَم الِْقَياَمةِ   َحرْسَ
 

Tidaklah satu kaum duduk di satu tempat 
duduk tanpa mengingat Allah dan 

berselawat kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam-, melainkan akan menjadi 

penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. 

 :احلديث .1765
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا »: -صىل اهلل عليه وسلم
إال  -صىل اهلل عليه وسلم-يب اهلل, ولم يصلوا ىلع انل

 «.اكن عليهم حرسة يوم القيامة

** 

1765. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Tidaklah satu kaum duduk di satu 

tempat duduk tanpa mengingat Allah dan berselawat 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, melainkan 

akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari 

kiamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث يدل ىلع ندامة وخسارة القوم اَّلين 
يقعدون مقعداً ثم يقومون منه، ولم جيِر ىلع قلوبهم 

رسوهل وال وال ىلع ألسنتهم ذكر اهلل تعاىل وال ذكر 
، فهذه اَلجالس -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة عليه 

ستكون حرسة عليهم يوم القامة؛ ألنهم لم يستفيدوا 
منها. وهذا إذا اكنت هذه اَلجالس مباحة فما بالك 
باَلجالس اَلحرمة اليت فيها الغيبة وغريها. فينبيغ أن 

-تعمر اَلجالس بذكر اهلل تعاىل والصالة ىلع رسوهل 
 .-هلل عليه وسلمصىل ا

** 

Hadis ini menunjukkan penyesalan dan kerugian satu 

kaum yang duduk di satu tempat duduk lalu berdiri 

darinya tanpa ada dalam hati dan lisan mereka zikir 

kepada Allah -Ta'ālā- dan mengingat Rasul-Nya 

dengan berselawat kepadanya. Majlis-majlis ini akan 

menjadi penyesalan nantinya bagi mereka karena tidak 

bisa memanfaatkannya. Hal ini terjadi jika majlis-majlis 

tersebut bersifat mubah, lantas bagaimana menurutmu 

dengan majlis-majlis haram yang di dalamnya ada 

gibah dan sebagainya? Karena itu, seharusnya majlis-

majlis itu dimakmurkan dengan zikir kepada Allah -

Ta'ālā- dan selawat kepada Rasul-Nya -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. 
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ل الصنعاِن، واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط اَلكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ اَلرام، لإلمام حممد بن إسماعي
 .ط دار احلديث

   (5511) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .الَصَدقٌَة : ما خيرج من اَلال تقرباً إىل اهلل تعاىل •

ُ َعْبًدا َما َنَقَص  ْت َصَدقٌَة ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد اَّللر
 ُ ِ إالر َرَفَعُه اَّللر َحٌد َّلِلر

َ
بَِعْفٍو إالر ِعزًّا، َوَما تَوَاَضَع أ
 َتَعاىَل 

 

Tidaklah sedekah itu akan mengurangi 
harta. Dan tidaklah Allah menambah untuk 

seseorang karena sifat pemaafnya 
melainkan kemuliaan. Tidaklah seseorang 

merendahkan diri karena Allah, kecuali 
Allah -Ta'ālā- angkat derajatnya. 

 :احلديث .1766
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
ما نقصت صدقة من مال، وما »قال:  -اهلل عليه وسلم

زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هلل إال 
 «-عز وجل- رفعه اهلل

** 

1766. Hadis: 

Dari Abu Hurairah raḍiyallāhu 'anhu secara marfū', 

"Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta. Dan 

tidaklah Allah menambah untuk seseorang karena sifat 

pemaafnya melainkan kemuliaan. Tidaklah seseorang 

merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah -Ta'ālā- 

angkat derajatnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

)ما نقصت صدقة من مال( اَلعىن أن الصدقة إذا 
أخرجت فإنها ال تنقص اَلال بل تزيده، وتبارك فيه، 
وتدفع عنه اآلفات، الزيادة للمال إما كمية: بأن يفتح 

ن الرزق، أو كيفية: بأن يزنل اهلل اهلل للعبد أبواباً م
تعاىل الربكة اليت تزيد ىلع مقدار ما أخرجه من 
الصدقة. وما زاد اهلل عبداً بعفو إال عزاً، أي أن من 
عرف بالعفو وترك اَلؤاخذة واَلعاتبة، فإنه يسود 
ويعظم يف القلوب، ويزداد عزة وكرامة، ورفعة يف 

 رفعه اهلل، ادلنيا واآلخرة. وما تواضع أحد هلل إال
اَلعىن أن من تذلل هلل، وانكرس بني يديه سبحانه 
وتعاىل، واكن لني اجلانب للخلق، وأظهر اخلمول 
للمسلمني، فإن هذه الصفات ال تزيد اَلتحيل بها إال 
رفعة يف ادلنيا وحمبة يف القلوب، ومزنلة علية يف 

 .اجلنة

** 

"Tidaklah sedekah itu mengurangi harta." Artinya 

bahwa sedekah yang dikeluarkan tidak akan 

mengurangi harta, justru menambah berkahnya dan 

menolak berbagai bencana. Bertambahnya harta bisa 

jadi secara kuantitas dengan cara Allah membukakan 

berbagai pintu rezeki kepada hamba tersebut, atau 

secara kualitas dengan cara Allah menurunkan 

keberkahan yang akan menambah kadar harta dari 

yang dikeluarkannya untuk bersedekah. "Dan tidaklah 

Allah menambah untuk seseorang karena sifat 

pemaafnya melainkan kemuliaan." Yakni, orang yang 

sudah biasa memberi maaf dan tidak mengecam dan 

mencela, maka orang itu akan menjadi mulia dan 

agung di dalam hati, serta bertambah agung dan 

terhormat lagi luhur di dunia dan akhirat. "Seseorang 

yang suka merendahkan diri karena Allah, niscaya 

Allah -Ta'ālā- akan mengangkat derajatnya." Artinya 

bahwa orang yang merendahkan diri kepada Allah dan 

merasa hina di hadapan Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā-, 

berlemah-lembut kepada manusia, dan menampakkan 

kesantunan kepada kaum muslimin, maka sifat-sifat ini 

akan menambah keagungan pelakunya di dunia, 

kecintaan di hati dan derajat yang tinggi di surga. 
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 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع الصدقة .1

 .أن الصدقة سبب حلماية اَلال وزيادته وبركته .2

 الربكة ىلع اَلال فزييد ىلع اَلقدار اَّلي الزيادة يف اَلال قد تكون معنوية كأن يفتح اهلل هل أبواباً من الرزق، وقد تكون حسية بأن يزنل اهلل .3
 .أخرجه للصدقة

 .احلث ىلع العفو عن اَليسء .4

 .احلث ىلع اتلواضع .5

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أن اتلواضع ليس ذاًل كما يتصوره بعض انلاس، بل هو عز كما أخرب به انليب  .6

 .هذا الفضل يف اتلواضع َلن تواضع خملصاً هلل ليس رياًء )من تواضع هلل( .7

 .أن العزة والرفعة بيد اهلل سبحانه وتعاىل يعطيها من يشاء ممن حصل أسبابها .8

 املراجع:املصادر و

 بن عبد الرمحن صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل
وزي، البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجل

ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد الطبعة األوىل. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث من بلوغ اَلرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح 
 .ديثبن صالح العثيمني، ط اَلكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ اَلرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِن، ط دار احل

   (5512) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أمحد واحلاكم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َتَعاَظم : تََصنََّع الَعَظمة و تََكرَب  •

 .اْختَال : االختيال: هو اتلبخرت، أي أظهر اتلكرب   •

 :فوائد احلديث
 .أن الكرب واتلعاظم من كبائر اَّلنوب .1

 .أن الكرب قسمان باطن يكون يف القلب وانلفس )تعاظم يف نفسه(، وظاهر يكون يف اجلوارح )اختال يف مشيته( .2

 .إلنسان إذا مىش عليه أن يميش بتواضعأن ا .3

 .يف احلديث إثبات صفة الغضب هلل عز وجل .4

 .يف احلديث إثبات لقاء اهلل تعاىل .5

 املراجع:املصادر و

اعدل مرشد، وآخرون،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباِن، حتقق: شعيب األرنؤوط 
بد اَلحسن الرتيك، ط مؤسسة الرسالة. اَلستدرك ىلع الصحيحني، أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إرشاف: د عبد اهلل بن ع

 من ويشء الصحيحة األحاديث سلسلة. بريوت –محدويه انليسابوري اَلعروف بابن ابليع، حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا، ط دار الكتب العلمية 
بد الرمحن حممد نارص ادلين، بن احلاج نوح بن َنايت بن آدم األبلاِن، ط مكتبة اَلعارف للنرش واتلوزيع، الرياض. توضيح ع أليب وفوائدها، فقهها

اَلرام،  األحاكم من بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ
اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث من بلوغ اَلرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد الشيخ عبد 

َمْن َتَعاَظَم يف َنْفِسِه, واْخَتال يف ِمْشيَتِِه, ليََق اهلَل 
  َبانُ وُهَو عليِه َغْض 

Siapa yang merasa angkuh dalam dirinya, 
bersikap congkak saat berjalan, ia akan 

menemui Allah dalam keadaan Dia murka 
kepadanya 

 :احلديث .1767
قال: قال  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

َمْن َتَعاَظَم يف »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ِتِه, لَيَق اهلَل وُهَو عليِه َنْفِسِه, واْختَال يف ِمْشيَ 

 .«َغْضبَانُ 

** 

1767. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', (Nabi bersabda), “Siapa yang merasa angkuh 

dalam dirinya, bersikap congkak saat berjalan, ia akan 

menemui Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث يدل ىلع ذم الكرب واتلعاظم، وَيظهُر هذا 
اتلكرب وهذا اتلعاظم يف مشيته فيختال فيها، ويف 
بلاسه، ويف الكمه، ويف لك أموره، ومن اكنت هذه حاهل 

يم من الِكرْب اعتقد يف نفسه أنه عظيم يستحق اتلعظ
فوق ما يستحق غريه فإنه يلىق اهلل يوم القيامة وهو 

 .عليه وغضبان

** 

Hadis ini menunjukkan celaan terhadap sikap takabur 

dan angkuh, dan sikap takabur serta angkuh ini tampak 

pada cara jalan seseorang, sehingga ia berlaku 

congkak dalam berjalan, dalam berpakaian, berbicara 

dan dalam segala hal. Siapa yang keadaannya 

sombong seperti ini, ia akan meyakini dalam dirinya 

bahwa ia adalah orang besar yang berhak untuk 

dimuliakan lebih dari yang lainnya; maka kelak ia akan 

berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam 

keadaan Allah murka kepadanya. 
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ح بلوغ م برشاهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط اَلكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السال
 .اَلرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِن، ط دار احلديث

   (5513) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

377 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ِخيِه، ِمْن ِعْرِضِه أو ِمْن 
َ
َمْن اَكنَْت ِعنَدهُ َمْظلََمٌة أِل

ن ال يَُكوَن 
َ
ٍء، فَلَْيَتَحلرلُْه مِْنُه ايلوَم َقْبَل أ ََشْ

 ِديَناٌر وال ِدْرَهمٌ 
 

Siapa saja yang pernah melakukan suatu 
kezaliman terhadap saudaranya, baik itu 

harga diri ataupun perkara lain, maka 
hendaklah ia meminta untuk dihalalkan 

pada saat ini sebelum datang hari di mana 
dinar dan dirham sudah tidak berlaku 

 :احلديث .1768
َمْن اَكنَْت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة

ٍء، عِ  ِخيِه، ِمْن ِعرِْضِه أو ِمْن يَشْ
َ
نَدُه َمْظلََمٌة أِل

ن ال يَُكوَن ِدينَاٌر وال 
َ
فَلْيَتََحلَّلُْه ِمنُْه ايلوَم َقبَْل أ

ِخَذ ِمنُْه بَِقْدِر َمْظلََمِتِه، 
ُ
ِدرَْهٌم؛ إِْن اَكَن هل َعَمٌل َصاِلٌح أ

َخَذ ِمْن َسيِّئَاِت 
َ
َصاِحِبِه  َوإِن لَْم يَُكْن هَلُ َحَسَناٌت أ

 .«فَُحِمَل َعلَيْهِ 

** 

1768. Hadis: 

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

"Siapa saja yang pernah melakukan suatu kezaliman 

terhadap saudaranya, baik itu harga diri ataupun 

perkara lain, maka hendaklah ia meminta untuk 

dihalalkan pada saat ini sebelum datang hari dimana 

dinar dan dirham sudah tidak berlaku. Jika dia memiliki 

amal saleh maka akan diambil dari pahala amalan 

salehnya sebanyak kezalimannya, dan jika ia tidak 

memiliki kebaikan, maka akan diambil dosa orang yang 

dizaliminya kemudian dibebankan kepadanya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث يصوِّر مظهرا من مظاهر العدالة 
االجتماعية اليت حيرص اإلسالم ىلع بثِّها بني صفوف 
أبنائه، فقد أخرب أبو هريرة ريض اهلل عنه أن رسول 

اكنت هل مظلمة(  اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:  )من
أي: ما أخذه الظالم أو تعرض هل. قوهل: )ألخيه( أي: 
يف ادلين. وهذه اجلناية شاملة ألمور متعددة من: 
)ِعرضه( : بيان للمظلمة وهو جانبه اَّلي يصونه من 
نفسه ونسبه وحسبه ويرفض أن ينتقص. أو)يشء( 
أي: أمر آخر كأخذ ماهل أو اَلنع من االنتفاع به، أو 

م بعد ختصيص. فما عليه إال أن )يتحلله( هو تعمي
أي: فليطب الظالم حل ما ذكر )منه( أي: من اَلظلوم  
ومما يؤكد اتلعجيل قوهل: )ايلوم( أي: يف أيام ادلنيا 
َلقابلته بقوهل: )قبل أن ال يكون( أي: ال يوجد 
)دينار وال درهم( : وهو تعبري عن يوم القيامة ويف 

جيب عليه أن يتحلل منه، اتلعبري به تنبيه ىلع أنه 
ولو بذل ادلينار وادلرهم يف بذل مظلمته، ألن أخذ 
ادلينار وادلرهم ايلوم ىلع اتلحلل أهون من أخذ 
احلسنات أو وضع السيئات ىلع تقدير عدم اتلحلل 
كما أشار إيله بقوهل:  )إن اكن هل عمل صالح( أي: 
بأن يكون مؤمنا ظاَلا غري معفو من مظلومه، 

** 

Hadis ini menggambarkan tentang keadilan sosial yang 

penyebarannya di antara barisan pemeluknya sangat 

diperhatikan oleh Islam. Abu Hurairah -raḍiyallāhu 

'anhu- mengabarkan bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda: " Man kāna lahu 

maẓlamah" “Siapa yang memiliki kezaliman”, yaitu apa 

yang diambil oleh pelaku kezaliman atau apa yang 

dilakukannya. Sabda beliau: "Liakhīhi" yakni saudara 

dalam agama. Perbuatan jinayah ini mencakup 

berbagai perkara: "Irḍuhu": penjelasan untuk 

kezaliman tersebut, yaitu kehormatan yang ia jaga 

meliputi dirinya, nasabnya, yang ia tidak terima untuk 

dicela. "Aw syaiun" yakni perkara lainnya seperti 

mengambil hartanya atau mencegahnya dari 

memanfaatkan hartanya tersebut. Redaksi ini adalah 

penyebutan sesuatu secara umum setelah penyebutan 

sesuatu secara khusus. Tidak ada yang dapat ia 

lakukan kecuali "yataḥallaluhu" yakni orang yang 

berbuat kezaliman meminta untuk dihalalkan "minhu" 

dari orang yang terzalimi. Dari lafal yang menegaskan 

tentang perintah untuk bersegara (meminta dihalalkan) 

adalah kalimat " Al-Yaum" yakni di dunia dalam rangka 

menghadapi apa yang disebutkan setelahnya dengan 

sabda beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-: " qabla an la 

yakūnu" yakni sebelum "dīnar wala dirham" dinar dan 

dirham tidak dapat digunakan lagi.  Ini adalah 

ungkapan tentang hari kiamat. Dan penggunaan 

ungkapan tersebut di sini mengandung peringatan 
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 رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مظلمة : حق ظلمه فيه ماديا اكن أو معنويا •
 .عرضه : الِعرض: موضع اَلدح واَّلم من اإلنسان •

 .فليتحلله : أي: يطلب براءة ذمته منه إما بأدائه وإما بعفوه •

 :فوائد احلديث
 .احلرص ىلع ابلعد عن الظلم واالعتداء .1

 .ة مما علق بها من حقوقاحلث ىلع اَلبادرة السترباء اَّلم .2

 األعمال الصاحلة يفسدها ويذهب ثمرتها ظلم انلاس وإيذاؤهم .3

 .حقوق العباد ال يغفرها اهلل إال بإرجاعها إىل أهلها .4

 .ادلينار وادلرهم هما وسيلة جللب اَلنافع يف ادلنيا، أما يف يوم القيامة؛ فاحلسنات والسيئات .5

 .ر اَلظالماحلسنات والسيئات تُوزن يوم القيامة بقد .6

ِخذ(:  أي: عمله الصالح )منه( أي: من  فانلتيجة:
ُ
)أ

صاحبه الظالم ىلع غريه، وحيصل هذا األخذ 
واالقتصاص: )بقدر مظلمته( : ومعرفة مقدار 
الطاعة واَلعصية كمية وكيفية مفوض علمها إىل اهلل 
سبحانه، هذا ، وأما إن اكن اجلاِن من اَلفلسني يوم 

)وإن  احلساب، فقد قال فيه عليه الصالة والسالم:
لم تكن( أي: لم توجد )هل حسنات( أي: باقية أو 
مطلقا، فإنه سيحاسب حسابا يثقل اكهله ويزيد يف 
عذابه: )أخذ من سيئات صاحبه( أي: اَلظلوم 

 .)فُحِمل عليه( : أي: فوضع ىلع الظالم

kewajiban yang harus dilakukan yaitu meminta untuk 

dihalalkan, meskipun dengan memberikan dinar dan 

dirham untuk mengganti kezalimannya. Karena 

mengambil dinar dan dirham sebagai pengganti pada 

hari ini untuk meminta kehalalan adalah lebih mudah 

dari diambilnya kebaikan atau dibebankan keburukan-

keburukan kalau seandainya orang yang dizalimi itu 

tidak menghalalkan, Sebagaimana beliau isyaratkan 

dengan sabdanya: " In kāna lahu 'amalun ṣāliḥun" 

yakni sebagai seorang yang beriman namun zalim 

yang tidak meminta maaf atas kezalimannya, sehingga 

akibatnya adalah: "ukhiża" yakni akan diambil pahala 

amal salehnya ( minhu) yaitu dari pelaku yang berbuat 

zalim kepada orang lain. Pengambilan dan qiṣaṣ ini 

direalisasikan sesuai: "biqadri maẓlamatihi" dengan 

kadar kezalimannya. Pengetahuan tentang kadar 

ketaatan dan kemaksiatan secara kuantitas dan 

kualitas, diserahkan kepada Allah –Subḥānahu wa 

Ta'ālā-. Adapun jika pelakunya kezaliman itu dari 

orang-orang yang tidak memiliki sisa amal kebaikan 

pada hari perhitungan, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda: "wa in lam takun " yakni sudah tidak 

memiliki lagi "lahu hasanātun" kebaikan, baik sisa dari 

amalan tersebut atau secara mutlak, maka ia akan 

dihisab dengan penghisaban yang memberatkannya 

serta menambah siksanya: "ukhiża min sayyiātihi" 

yakni akan diambil dari dosa orang yang dizaliminya”. 

"Faḥumila 'alaihi" yakni ditaruh atau dibebankan 

(keburukannya) kepada orang yang menzalimi. 
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 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن 1987ه 1407نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
ابلخاري، نرش: دار ه( صحيح 1415ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي, ادلمام)1426للنرش، الرياض، الطبعة: 

ه. ]مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح للقاري، 1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 ([3210 /8 ـه( : )ج1422، دار الفكر، بريوت، )1ط

   (5438) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 َمْن لَْم َيْغُز : أي لم يبارش القتال يف سبيل اهلل •

ث َنْفَسُه بِالَغْزو : لم ينو الغزو •  لم حُيَدِّ

 بة : خصلةشع •

 :فوائد احلديث
 .أن من لم يغز ولم حيدث نفسه به فقد أشبه اَلنافقني يف ختلفهم عن اجلهاد .1

 .حتديث انلفس بالغزو بصدق يرفع العبد إىل مقام أهل االيمان .2

 .حث اإلمام رعيته ىلع االستعداد للجهاد، وعدم تعو د اجلنب واخلوف من لقاء العدو .3

 أقل اجلهاد إشغال الفكر وانلفس فيه .4

ث َنْفَسُه بِالَْغْزو َماَت َمْن َماَت َولَْم َيْغز َولَْم حُيَدِّ 
  ىلَعَ ُشْعَبة ِمْن نَِفاق

Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan 
tidak pernah berperang (di jalan Allah), 

dan tidak pernah berniat untuk berperang, 
maka ia mati di atas salah satu cabang 

kemunafikan. 

 :احلديث .1769
من مات ولم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َيْغُز، ولم حُيدث نفسه بالغزو، مات ىلع ُشْعبٍَة من 
 «نَِفاقٍ 

** 

1769. Hadis: 

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

"Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak 

pernah berperang (di jalan Allah), dan tidak pernah 

berniat untuk berperang, maka ia mati di atas salah 

satu cabang kemunafikan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لك رجل قادر ىلع الغزو يبلغه األجل ولم يغز ولم 
حيدث نفسه بذلك أي لم يكلم بالغزو نفسه، 
واَلعىن لم يعزم ىلع اجلهاد ففيه يشء من انلفاق، ومن 

ماته يف الظاهر إعداد آلة الغزو، قال تعاىل: }ولو عال
[  وقوهل: 46أرادوا اخلروج ألعدوا هل عدة{ ]اتلوبة: 

)مات ىلع شعبة من نفاق( : أي: نوع من أنواع 
انلفاق ; أي: من مات ىلع هذا فقد أشبه اَلنافقني 
واَلتخلفني عن اجلهاد، ومن تشبه بقوم فهو منهم، 

ي اجلهاد. وكونه يغزو أي فيجب ىلع لك مؤمن أن ينو
برشوط الغزو اجلهاد، فإذا توفرت ُعمل به وإال بقيت 

 .انلية موجودة إىل حني توفر دوايع اجلهاد

** 

Setiap lelaki yang mampu untuk berperang dan 

menemui ajal tanpa berperang dan tidak ada niat 

dalam dirinya untuk itu. Yakni, dia sendiri tidak 

membicarakan perang dalam hatinya. Artinya tidak 

bertekad untuk berjihad maka hal itu mengandung 

kemunafikan. Salah satu tandanya secara lahir ialah 

mempersiapkan peralatan perang. Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "Dan jika mereka mau berangkat, niscaya 

mereka mempersiapkan persiapan untuk 

keberangkatan itu. (At-Taubah: 46). Sabda beliau, 

"maka ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan." 

Yakni, salah satu cabang nifak. Artinya barangsiapa 

mati dalam kondisi seperti itu, maka ia laksana orang-

orang munafik dan orang-orang yang tidak ikut 

berjihad. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia 

bagian dari mereka. Maka wajib bagi setiap mukmin 

memasang niat untuk berjihad. 
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 املراجع:املصادر و

ه. نزهة اَلتقني رشح 1417الرياض، الطبعة األوىل، -م؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسل
ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن 1407رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

ه. رياض الصاحلني، للنووي. اَلحقق : د. ماهر ياسني  1426اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 
ه( دار الفكر، 1014 مرقاة اَلفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين اَلال اهلروي القاري )اَلتوىف:  -ه . 1428الفحل.دمشق، الطبعة األوىل، 

 م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان –بريوت 
   (6404) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يتغىن بالقرآن : حيسن صوته بالقرآن •

ِذن : اْستََمَع، وَُهَو يدل كذلك ىلع الرَِّضا والَقبولِ  •
َ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .استحباب حتسني الصوت بالقراءة القرآن وترتيلها، وهو متفق عليه .1

 .يعطي اهلل سبحانه األجر العظيم ىلع حسن الصوت يف تالوة القرآن .2

 املراجع:املصادر و

رشح /2ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري/1
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري؛ للشيخ عبداهلل /3ه. 1426اض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، ري

القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث/4ه. 1409دمنهور، الطبعة األوىل، -الغنيمان، مكتبة يلنة
صحيح مسلم، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، /6ه. 1422عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -صحيح ابلخاري /5ه. 1407

-رفةفتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار اَلع/7ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -دار اعلم الكتب
نزهة اَلتقني رشح رياض /9ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا/8بريوت. 

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6218) الرقم املوحد:

  ما أذن اهلل ليشء ما أذن نليب حسن الصوت
Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu 

sebagaimana Allah mendengarkan suara 
indah Nabi-Nya yang melagukan bacaan 

Alquran. 

 :احلديث .1770
صىل اهلل -عن انليب  - عنهريض اهلل-عن أيب هريرة 

ِذَن نليب »قال:  -عليه وسلم
َ
ما أذَن اهلل ليشء ما أ

 «.حسن الصوت َيتََغىنَّ بالقرآن جيهر به

** 

1770. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidaklah Allah 

mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah 

mendengarkan suara indah Nabi-Nya yang melagukan 

bacaan Alquran dan mengeraskan suaranya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث احلث ىلع حتسني الصوت عند قراءة 
ن به صوته  القرآن يف الصالة وغريها، حبيث  أنه حيس 

به، مرتنًما ىلع طريق اتلحزن، مستغنيًا به عن  جاهًرا
غريه من األخبار، طابًلا به غىن انلفس، راجيًا به غىن 
ايلد، واَلقصود باتلغين يف احلديث هو اتلحسني 

 .وليس جعله مثل إيقااعت األاغِن اَلوسيقية

** 

Hadis ini mengandung anjuran memperindah suara 

ketika membaca Alquran dalam salat dan lainnya, 

yakni seseorang mesti memperbagus suaranya ketika 

membaca Alquran sembari mengeraskannya dengan 

melagukan bacaannya seperti sedang bersedih, 

merasa cukup dengan Alquran tanpa membutuhkan 

berita-berita yang lain, mencari kekayaan jiwa 

dengannya dan mengharapkan rezeki melalui (berkah) 

Alquran. Maksud melagukan dalam hadis ini adalah 

memperindah suara, bukan menjadikannya seperti 

irama musik. 
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 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .قراريط : مجع قرياط، وهو جزء من ادلينار أو ادلرهم •

  ا إال رىع الغنمما بعث اهلل نبيًّ 
Tidak seorang pun yang diutus oleh Allah 

sebagai Nabi, melainkan ia pernah 
menggembala kambing. 

 :احلديث .1771
صىل اهلل -عن انليبِّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قال: "ما َبَعَث اهلُل نبياً إال َرىَع الَغنََم"،  -عليه وسلم
ُكنُت أراَعها ىلع فقاَل أصحابُُه: وأنَت؟، قال: "نعم، 

 قََراِريَط ألهِل مكَة".

** 

1771. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bersabda, "Tidak seorang pun yang diutus oleh Allah 

sebagai Nabi, melainkan ia pernah menggembala 

kambing." Para sahabatnya bertanya, "Anda juga?" 

Beliau menjawab, "Ya, aku pun pernah menggembala 

kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa 

qirāṭ". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لك األنبياء رعوا الغنم يف حياتهم، وظاهر احلديث أن 
وة، َّللك قال العلماء: احلكمة من ذلك ذلك قبل انلب

أن يتمرن اإلنسان ىلع راعية اخللق وتوجيههم إىل ما 
فيه الصالح؛ ألن الرايع للغنم تارة يوجهها للمرىع 
وتارة يبقيها واقفة وتارة يردها إىل اَلراح، فانليب 
عليه الصالة والسالم سريىع األمة ويوجهها إىل 

ايع اَّلي عنده اخلري عن علم وهدى وبصرية اكلر
علم باَلرايع احلسنة، وعنده نصح وتوجيه للغنم إىل 
ما فيه خريها، وما فيه غذاؤها وسقاؤها. واختريت 
الغنم ألن صاحب الغنم متصف بالسكينة واهلدوء 
واالطمئنان خبالف اإلبل، فإن أصحابها يف الغالب 
عندهم شدة وغلظة، ألن اإلبل كذلك فيها الشدة 

ختار اهلل سبحانه وتعاىل لرسله أن والغلظة، فلهذا ا
 .يرعوا الغنم حىت يتعودوا ويتمرنوا ىلع راعية اخللق

** 

Semua Nabi pernah menggembalakan kambing ketika 

mereka hidup. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa itu 

mereka lakukan sebelum diangkat menjadi Nabi. Para 

ulama mengatakan, "Hikmah dari pekerjaan tersebut 

adalah supaya manusia berlatih mengayomi makhluk 

dan mengarahkan mereka kepada hal yang 

mengandung kebaikan. Sebab, seorang penggembala 

kambing kadang-kadang mengarahkan kambingnya ke 

padang gembala, kadang membiarkannya berdiri saja, 

dan terkadang mengembalikannya ke kandang. Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- akan 

mengayomi umat dan mengarahkannya kepada 

kebaikan dengan ilmu, petunjuk, dan hujah seperti 

seorang penggembala yang memiliki ilmu tentang 

tempat-tempat penggembalaan yang baik, dan ia juga 

memiliki nasehat dan arahan untuk kambing menuju 

tempat yang baik baginya, di mana di sana ada 

makanan dan minumannya. Dipilihnya kambing 

sebagai gembalaan karena pemilik kambing memiliki 

sifat tenang, kalem, dan tenteram. Ini berbeda dengan 

unta. Biasanya, pemilik unta berwatak keras dan kasar, 

karena memang unta memiliki sifat keras dan kasar. 

Untuk itu, Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- memilihkan 

untuk para Rasul-Nya latihan menggembala kambing 

agar mereka terbiasa dan terlatih untuk mengayomi 

(mengasuh) makhluk (manusia). 
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 :فوائد احلديث
 .باشتغاهلم بأبسط احِلَرف -عليهم الصالة والسالم-تواضع األنبياء  .1

 .يستحب للعبد أن يتكسب ويطلب الرزق وإن قل، ففيه الربكة َلن قنع، وجيب أن يتحرى يف ذلك أن يكون حالاًل  .2

 .احلكمة من ريع األنبياء الغنم؛ يلتمرنوا بذلك ىلع سياسة األمم .3

 املراجع:املصادر و

لعزيز بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدا
ني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ه. رياض الصاحل1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

–ه. صحيح ابلخاري 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري

ه. فتح ابلاري 1422خاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ابل إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
بريوت. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، -برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار اَلعرفة

بريوت، الطبعة -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -دار كنوز إشبيليا
 .ه1407الرابعة عرش، 

   (6219) الرقم املوحد:
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 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 اعئشة ريض اهلل عنها. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ا وأجرا جيده يف اآلخرة؛ ألنه تصدق بها، أما ما لم يتصدق به فليس باقيا ىلع احلقيقةبيق لكها غري كتفها : بقيت الشاة عند اهلل تعاىل ثواب •

 :فوائد احلديث
 استحباب الصدقة واالهتمام بها وأن ال يستكرث اإلنسان ما أنفقه فيها .1

 بيان كرم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأهل بيته .2

 مال العبد احلقييق ما يقدمه ويدخر ثوابه عند اهلل .3

 أجر من أحسن عماًل بل حيفظه ويوفيه إياه يوم القيامةال يضيع اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

، 1ه( حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ) ـج279اَلؤلف: حممد بن عيىس بن َسْورة بن موىس بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيىس )اَلتوىف: -سنن الرتمذي 
 -( انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4ف ) ـج( وإبراهيم عطوة عوض اَلدرس يف األزهر الرشي3( وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2

. رياض 1415اعم  1مرص السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها, تأيلف: أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاِن, انلارش: مكتبة اَلعارف, ط
انلارش: دار ابن كثري للطباعة -وحتقيق: ادلكتور ماهر ياسني الفحل رئيس  تعليق-اَلؤلف: أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  -الصاحلني

م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن  2007 - ـه 1428الطبعة: األوىل، -بريوت  -والنرش واتلوزيع، دمشق 
 .اجلوزي

   (5810) الرقم املوحد:

قالت: ما بيق منها إال  -أي الشاة-ما بيق منها؟
  كتفها. قال: بيق لكها غري كتفها.

“Apa yang tersisa darinya?” maksudnya: 
kambing. (‘Aisyah) menjawab: “Tidak ada 
yang tersisa kecuali bagian pundaknya.” 
Beliau berkata: “Masih tersisa semuanya 

selain bagian pundaknya”. 

 :احلديث .1772
عن اعئشة ريض اهلل عنها: أنهم ذحبوا شاة فقال انليب 

قالت: ما بيق « ما بيق منها؟»صىل اهلل عليه وسلم: 
 «.ا غري كتفهابيق لكه»منها إال كتفها. قال: 

** 

1772. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-: bahwasanya mereka 

pernah menyembelih seekor kambing, maka Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya: “Apa yang tersisa 

darinya?” (‘Aisyah) menjawab: “Tidak ada yang tersisa 

kecuali bagian pundaknya.” Beliau berkata: “Masih 

tersisa semuanya kecuali bagian pundaknya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

شاة ثم تصدقوا بها  -صىل اهلل عليه وسلم-ذبح انليب 
إال كتفها, فقال هلا انليب صىل اهلل عليه وسلم: بقيت 

يف اآلخرة؛ ألنه  الشاة عند اهلل تعاىل ثوابا وأجرا َنده
تصدق بها، أما ما لم يتصدق به فليس باقيا ىلع 

 .احلقيقة

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyembelih 

seekor kambing, kemudian dagingnya disedekahkan 

kecuali pundaknya. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- berkata kepada Aisyah bahwa kambing 

yang tersisa disisi Allah -Ta'ālā- berupa balasan dan 

pahalanya di akhirat; karena beliau telah 

menyedakhkannya. Adapun bagian yang tidak 

disedekahkan maka pada hakekatnya itu tidak tersisa. 
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 متفق عليه راوي احلديث:

 أسامة بن زيد ريض اهلل عنهما. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فتنة : ابتالء واختبار •

 :فوائد احلديث
 .أخطر من غريها ىلع الرجالفتنة النساء  .1

 املراجع:املصادر و

مد اجلامع اَلسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حم
ابلايق, دار إحياء الرتاث اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبد 1422فؤاد عبدابلايق, ط 

ثري ، العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي.. تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري، دار ابن ك
 .1987 – 1407 ، اثلاثلة الطبعة ابلغا، ديب مصطىف. د:  حتقيق بريوت، –ايلمامة 

   (5830) الرقم املوحد:

رجال من ما تركت بعدي فتنة يه أرض ىلع ال
  النساء

Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang 
paling berbahaya bagi laki-laki melebihi 

wanita. 

 :احلديث .1773
ما »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن أسامة بن زيد 

 «.تركت بعدي فتنة يه أرض ىلع الرجال من النساء

** 

1773. Hadis: 

Dari Usamah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū',(Nabi bersabda), "Tidaklah aku meninggalkan 

fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki melebihi 

wanita." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أخرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أن النساء سبب 
عظيم للفتنة وذلك بإغرائهن وإماتلهن عن احلق إذا 
خرجن واختلطن بالرجال, وإذا حصلت خلوة بهن، 

 .والرضر هنا يكون يف ادلين وادلنيا

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukan bahwa wanita adalah penyebab 

terbesar timbulnya fitnah dengan bujukan dan 

pemalingan mereka dari kebenaran ketika keluar 

rumah dan bercampur dengan laki-laki serta terjadi 

khalwat dengan mereka. Bahaya di sini mencakup 

bahaya terhadap agama dan dunia. 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نيل منه : ناهل الكفار بأذى كشج رأسه •

 ينتهك : خترق وتؤىت •

 فينتقم : فيعاقب •

 :فوائد احلديث
 .حسن خلقه صىل اهلل عليه وسلم وحلمه، وصربه، وعفوه .1

 -صىل اهلل عليه وسلم-ل اهلل ما رضب رسو
شيئا قط بيده، وال امرأة وال خادما، إال أن 

 جياهد يف سبيل
 

Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- 
tidak pernah memukul apapun dengan 

tangannya. Ia juga tidak pernah memukul 
istri-istri dan pelayannya, kecuali apabila 

beliau berjihad di jalan Allah. 

 :احلديث .1774
ما رضب رسول »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

شيئا َقطُّ بيده، وال امرأة  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
وال خادما، إال أن جياهد يف سبيل اهلل، وما نِيل منه 
يشء َقطُّ فينتقم من صاحبه، إال أن ينتهك يشء من 

 «.حمارم اهلل تعاىل، فينتقم هلل تعاىل

** 

1774. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', 

Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- tidak pernah 

memukul apapun dengan tangannya. Ia juga tidak 

pernah memukul istri-istri dan pelayannya, kecuali 

apabila beliau berjihad di jalan Allah. Ketika beliau 

disakiti, beliau sama sekali tidak pernah membalas 

orang yang menyakitinya, kecuali bila ada larangan 

Allah -Ta'ālā- yang dilanggar, maka beliau membalas 

karena Allah -Ta'ālā -.  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه ما  -والسالم عليه الصالة-من أخالق انليب 
رضب  شيئاً من احليوانات وال من غريها يف أي زمن 
من األزمنة، ال امرأة وال خادماً؛ ألن اعدة أغلب 

صىل اهلل -انلاس رضبهما، وإذا لم يرضبهما انليب 
مع جريان العادة بذلك فغريهما ممن لم  -عليه وسلم

يعتد رضبه أوىل، إال أن جياهد يف سبيل اهلل إلعالء 
ة اهلل تعاىل، وما نال أحد منه شيئاً فانتقم منه، لكم

كما وقع من شج الكفار لرأسه يف أحد وكرس رباعيته 
وغري ذلك مما وقع من إساءتهم، ومع ذلك يعفو 
ويصفح وحيلم، وال ينتقم، إال إذا انتهكت حمارم اهلل 

 . فإنه ال يقر أحدا ىلع ذلك

** 

Di antara akhlak Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa 

sallam- adalah beliau tidak pernah memukul hewan 

apapun dan lainnya serta kapan pun. Beliau tidak 

pernah memukul istri dan pelayannya, karena biasanya 

orang memukul kedua jenis orang ini. Jika beliau tidak 

memukul keduanya (istri dan pelayan) padahal 

kebiasaan manusia berlaku demikian, tentunya selain 

keduanya yang tidak biasa dipukul akan lebih utama, 

kecuali apabila beliau berjihad di jalan Allah untuk 

meninggikan kalimat Allah -Ta'ālā-. Ketika seseorang 

menyakiti beliau sebagaimana yang terjadi saat orang-

orang kafir yang melukai kening beliau dalam perang 

Uhud, mematahkan gigi geraham beliau dan kejahatan 

lainnya -meskipun kejahatan mereka sudah 

sedemikian rupa- beliau memaafkan, mengampuni, 

sabar dan tidak membalasnya, kecuali jika hal-hal yang 

diharamkan Allah dilanggar, maka beliau tidak diam 

terhadap seorang pun yang melakukan hal itu. 
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 .فق والعفوالغضب هلل ال ينايف احللم واألناة والر .2

 .إقامته صىل اهلل عليه وسلم حدود اهلل ىلع من يستحقها وال يمنعه من ذلك رفقه ورمحته؛ ألن ذلك من رمحة اَلحدود .3

 .ادلاللة ىلع أهمية اجلهاد يف سبيل اهلل وأنه من صفات اَلرسلني .4

 املراجع:املصادر و

تقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة اَل
ه . تطريز رياض الصاحلني 1430ه . كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 1407الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

 ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،  1423اصمة , الطبعة: األوىل، لفيصل بن عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار الع
بن لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. رشح رياض الصاحلني ال

 .ه 1426عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 
   (6391) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 .بأهله وبره -وسلم عليه اهلل صىل–كمال تواضعه  .1
 .األعمال ادلنيوية ينبيغ أن ال تليه العبد عن الصالة .2

 .الة يف أول أوقاتهاالص ىلع -وسلم عليه اهلل صىل–حمافظة انليب  .3

 املراجع:املصادر و

ووي، بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل
الرياض، -يمني، مدار الوطنه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العث1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

–الرياض. صحيح ابلخاري -ه. رشح صحيح ابلخاري؛ أليب احلسن يلع بن خلف بن بطال، ضبط أيب تميم يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد1426

ه. نزهة اَلتقني 1422وىل، األ الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (6220) الرقم املوحد:

يصنع يف  -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن انليب 
يَعين: -بيته؟ قالَْت: اكَن يَكوُن يف مِهَنِة أهلِِه 

ِت الصالةُ، َخَرَج إىل  -ِخدَمة أهلِهِ  فإذا َحَُضَ
 الصالةِ 

 

Apa yang dilakukan oleh Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- di rumahnya? Dia 

(Aisyah) menjawab, "Beliau melakukan 
pekerjaan keluarganya - maksudnya 

membantu keluarganya-, apabila datang 
waktu salat maka beliau pergi 

melaksanakannya". 

 :احلديث .1775
ريض اهلل -عن األسود بن يزيد، قال: ُسئِلَْت اعئشُة 

يَْصنَُع يف  -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكَن انليبُّ  -عنها
يَعين: ِخدَمة -: اكَن يَكوُن يف ِمهنَِة أهِلِه بَيِتِه؟، قالَْت 

 فإذا َحرَضَِت الصالُة، َخَرَج إىل الصالِة. -أهِلهِ 

** 

1775. Hadis: 

Dari Al-Aswad bin Yazīd, ia berkata, "Aisyah -

raḍiyallahu 'anha- ditanya tentang apa yang dilakukan 

oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di rumahnya?" 

Aisyah menjawab, "Beliau melakukan pekerjaan 

keluarganya - maksudnya membantu keluarganya-, 

apabila datang waktu salat maka beliau pergi 

melaksanakannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه اكن يف  -لسالمعليه الصالة وا-من تواضع انليب 
بيته يف خدمة أهله، حيلب الشاة يصلح انلعل، 

-خيدمهم يف بيتهم، ألن اعئشة سئلت ماذا اكن انليب 
يصنع يف بيته؟، قالت: اكن يف  -صىل اهلل عليه وسلم

-عليه الصالة والسالم-مهنة أهله يعين يف خدمتهم 
، وهذا من أخالق انلبيني واَلرسلني عليهم السالم 

واتلذلل يف أفعاهلم، وابلعد عن الرتفه  اتلواضع
 .واتلنعم

** 

Di antara bentuk sifat tawaduk Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah bahwasanya beliau 

ketika berada di rumah membantu keluarganya 

memerah susu domba, menjahit sandalnya, melayani 

mereka di rumahnya. Karena ketika Aisyah ditanya 

tentang apa yang dilakukan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- di rumahnya?" Aisyah menjawab, "Beliau 

melakukan pekerjaan keluarganya, yaitu membantu 

pekerjaan mereka. Ini adalah akhlak para Nabi dan 

Rasul 'alaihimussalām, yaitu sifat tawaduk dan 

merendahkan diri dalam pekerjaan mereka dan 

menghindari kemewahan serta bersenang-senang. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. ملحوظة: يف رياض الصاحلني أنه متفق عليه لكنه مما انفرد به ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احِلنَْث : اإلثم، أي: لم يبلغوا َمبْلَغ الرجال وجيري عليهم القلم، فيكتب عليهم ما وقعوا فيه من اإلثم •

 :فوائد احلديث
 .يرمحه ويدخله اجلنة -تعاىل-فضل من مات هل أوالد صغار فصرب واحتسب، فإنه لعظم شفقته عليهم، ورمحته بهم، فإن اهلل  .1

خذ منهمبعباده -تعاىل-رمحة اهلل  .2
َ
 .، حيث أعطاهم أفضل مما أ

 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة ه.  بهجة انلاظرين1430محد بن نارص العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م.         رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 1997 -ه 1418النرش:  
ه. ديلل 1422حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  ه.   صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق:1428

ني، تأيلف: الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش.            رشح رياض الصاحل
ه.     منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم ، انلارش: مكتبة دار ابليان ، اعم النرش: 1426لطبعة: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، ا

 .ه1410
   (8875) الرقم املوحد:

ما ِمْن ُمْسلِم يموت هل ثالثة لم َيْبلُغوا احلِْنَث إال 
  أْدَخلَه اهلل اجلنرة بَِفْضل رمَْحَتِِه إيراُهمْ 

"Tidak ada seorang muslim yang ditinggal 
mati oleh tiga orang anaknya yang belum 

baligh, kecuali Allah memasukkan dirinya 
ke dalam surga karena anugerah rahmat-

Nya kepada mereka". 

 :احلديث .1776
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

ثة لم ما ِمْن ُمْسِلم يموت هل ثال»: -اهلل عليه وسلم
َيبْلُغوا احِلنَْث إال أْدَخلَه اهلل اجلنَّة بَِفْضل رمَْحَِتِه 

 «.إيَّاُهمْ 

** 

1776. Hadis: 

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

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidak ada 

seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang 

anaknya yang belum baligh, kecuali Allah memasukkan 

dirinya ke dalam surga karena anugerah rahmat-Nya 

kepada mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أوالد صغار ذكورا  ال يموت ألحد من اَلسلمني ثالثة
أو إناثا لم يتجاوزوا ِسن ابللوغ؛ إال اكن ذلك سبًبا يف 

 .دخوهل اجلنَّة

** 

"Tidaklah meninggal tiga orang anak kecil yang belum 

baligh milik salah seorang kaum muslimin, baik mereka 

laki-laki atau perempuan, melainkan hal itu menjadi 

sebab orang tuanya masuk surga". 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما مسست ديباًجا وال حريًرا ألني من كف 
  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

Aku belum pernah memegang sutra tebal 
maupun tipis yang lebih halus dari telapak 

tangan Rasulullah 

 :احلديث .1777
، قَاَل: َما َمِسْسُت ِديبَاجاً -ريض اهلل عنه-عن أنس 

صىل اهلل عليه -َواَل َحِريراً ألنَْيَ ِمْن َكفِّ رسوِل اهلِل 
، َوالَ َشَمْمُت َراِِئًَة َقطُّ أْطيََب ِمْن َراِِئَِة رسوِل -وسلم
اهلِل ، َولََقْد خدمُت رسول -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 

:  -صىل اهلل عليه وسلم- َعرْشَ سنني، فما َقاَل يل َقطُّ
، َواَل َقاَل ليَِشٍء َفَعلْتُُه: لَِم َفَعلْتَه؟، َواَل ليَشٍء لَْم  فٍّ

ُ
أ

 .أفعله: أاَل َفَعلَْت َكذا؟

** 

1777. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku belum 

pernah memegang sutra tebal maupun tipis yang lebih 

halus dari telapak tangan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-. Aku belum pernah mencium aroma 

seharum aroma Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Aku telah menjadi pelayan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selama sepuluh tahun, 

beliau tidak pernah mengatakan, "Hus," kepada saya 

atau menegur dengan ucapan, "Kenapa kamu berbuat 

seperti itu?" terhadap apa yang aku kerjakan. Beliau 

juga tidak pernah menegur dengan ucapan, "Kenapa 

kamu tidak berbuat demikian?" terhadap apa yang 

tidak aku kerjakan." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال: ما مسست  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 
صىل اهلل -من يدي رسول اهلل  حريراً وال ديباجاً ألني

، واكن أنس بن مالك قد خدم انليب صىل -عليه وسلم
صىل اهلل -اهلل عليه وسلم عرش سنني، فاكنت يده 

صىل اهلل -يلنة، وكذلك أيضاً راِئته  -عليه وسلم
ما شم طيباً قط أحسن من راِئة انليب  -عليه وسلم

. ويقول: ولقد خدمت انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
عرش سنني، فما قال يل: أف  -صىل اهلل عليه وسلم-

قط، يعين: ما تضجر منه أبداً عرش سنوات خيدمه ما 
تضجر منه، والواحد منا إذا خدمه أحد، أو صاحبه 
أحد َلدة أسبوع أو حنوه البد أن جيد منه تضجراً، 

عرش سنوات،  -صىل اهلل عليه وسلم-لكن الرسول 
قال هل أف قط، وال وهذا الرجل خيدمه ومع ذلك ما 

قال ليشء فعلته: لم فعلت كذا؟، حىت األشياء اليت 
صىل اهلل -يفعلها أنس اجتهاداً منه ما اكن الرسول 

يؤنبه أو يوخبه أو يقول لم فعلت كذا؟  -عليه وسلم
مع أنه خادم، وكذلك ما قال ليشء لم أفعله: لَِم لَم 

عليه -تفعل كذا وكذا؟، وهذا من حسن خلقه 
 .-والسالمالصالة 

** 

Dari Anas, ia berkata, "Aku belum pernah memegang 

sutra tebal maupun tipis yang lebih halus dari telapak 

tangan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aku 

belum pernah mencium aroma seharum aroma 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aku pernah 

menjadi pelayan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- selama sepuluh tahun. Beliau tidak pernah 

mengatakan, "Hus" kepada saya atau menegur dengan 

ucapan, "Kenapa kamu berbuat seperti itu?" terhadap 

apa yang aku kerjakan. Beliau juga tidak pernah 

menegur dengan ucapan, "Kenapa kamu tidak berbuat 

demikian?" terhadap apa yang tidak aku kerjakan." 

Artinya beliau tidak pernah gerah terhadapnya dalam 

sepuluh tahun berkhidmat. Sedangkan kita bila punya 

ajudan atau pembantu atau berteman seminggu saja 

tentu akan mendapati kegerahan darinya. Bahkan apa-

apa yang dikerjakan Anas dengan ijtihadnya tidak 

pernah Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memarahi 

atau menegurnya padahal statusnya sebagai 

pembantu. Tidak ada komentar miring ataupun usil. Ini 

adalah bagian dari akhlak terpuji beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. 
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(، فقد نبهوا ىلع 9/65متفق عليه تنبيه: لم أجده بهذا اللفظ يف الصحيحني، وهو مركب من حديثني، انظر: كنوز رياض الصاحلني ) راوي احلديث:
 .ذلك

 -عنه اهلل ريض–أنس بن مالك  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ديباجاً : ثوباً متخذاً من احلرير •

ه • ر وتكرُّ  .أفٍّ : لكمة تضجُّ

 :فوائد احلديث
 .وأصحابه خلادمه معاملته وحسن -وسلم عليه اهلل صىل–كمال أخالق الرسول  .1

 .احلث ىلع الرفق باخلادم، وعدم اتلضجر من فعله .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-احلث ىلع اتلنظيف واتلطيب، وهكذا اكن فعله  .3

 املراجع:املصادر و

ووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل
الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطنه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1426
ه. كنوز 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح. ه1422 األوىل،

ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف 1430الرياض، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا
 .ه1407ة الرابعة عرش، بريوت، الطبع-د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (6221) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .مكتوبة : مفروضة •

ما من امرئ مسلم حتُضه صالة مكتوبة 
  فيحسن وضوءها

Tidaklah seorang Muslim yang tatkala tiba 
waktu salat wajib lalu ia membaguskan 

(menyempurnakan) wudunya 

 :احلديث .1778
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عثمان بن عفان 
ما مْن اْمِرٍئ مسلم قال: " -صىل اهلل عليه وسلم

حَترُْضُُه صالة مكتوبة َفيُْحِسُن وضوءها؛ وخشوعها، 
ارة َلا قبلها من اَّلنوب ما لم  وركوعها، إال اكنت كفَّ

 ."تُؤَت كبرية، وذلك ادلهر لكَّه

** 

1778. Hadis: 

Dari Uṡman bin 'Affān -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Tidaklah 

seorang Muslim yang tatkala tiba waktu salat wajib lalu 

dia membaguskan (menyempurnakan) wudunya, 

khusyuknya, dan rukuknya, melainkan salat itu menjadi 

penghapus dosa-dosa sebelumnya selama dia tidak 

mengerjakan dosa besar. Dan itu berlaku sepanjang 

masa." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ما من امرئ مسلم"، ومثله اَلرأة اَلسلمة، "حترضه "
صالة مكتوبة"، أي: يدخل وقتها وهو خماطب بأدائها  
"فيحسن وضوءها"، فيؤديه ىلع الوجه اَلرشوع  

ن أىت "وخشوعها وركوعها "، أي: وسائر أراكنها بأ
بكل من ذلك ىلع أكمل هيئاته من فرض وسنة، 
فإحسان الوضوء: اإلتيان به جامع الفرائض والسنن 
واآلداب، وإحسان اخلشوع: كمال اإلقبال واتلوجه، 
"إال اكنت"، هذه الصالة، "كفارة"، أي: مكفرة، "َلا 
قبلها من اَّلنوب"، أي: اَلعايص الصغائر، "ما لم تُؤَت 

عمل كبرية من كبائر اَّلنوب، كبريٌة"، أي: لم ي
"وذلك"، أي: تكفري ما ذكر من اَّلنوب حبسن 
الوضوء واخلشوع "ادلهر لكه"، تنبيهاً ىلع تعميم 
تكفري الطااعت للصغائر لك زمن، وأن ذلك غري 

صىل اهلل -مقصور ىلع أرشف األزمنة من عرصه 
؛ بل -ريض اّلل  عنهم-وعرص الصحابة  -عليه وسلم

 .اراعم لسائر األعص

** 

"Tidaklah seorang Muslim," dan seperti itu pula bagi 

wanita Muslimah. "Yang tatkala tiba waktu salat wajib," 

yakni, masuk waktu salat dan ia diseru untuk 

menunaikannya. "Lalu dia membaguskan 

(menyempurnakan) wudunya," lalu melakukannya 

sesuai dengan yang disyariatkan. "Khusyuknya dan 

rukuknya," yakni, dan semua rukunnya dengan 

melakukan semua itu dalam bentuk yang paling 

sempurna berupa fardu dan sunah. Membaguskan 

(menyempurnakan) wudu artinya melaksanakan wudu 

dengan seluruh fardunya, sunahnya, dan adabnya. 

Sedangkan membaguskan khusyuk adalah 

menghadirkan hati dan menghadap dengan sempurna. 

"Melainkan" salat itu "menjadi penghapus," yakni 

pengampun, "dosa-dosa sebelumnya," yakni, berbagai 

kemaksiatan dan dosa kecil. "Selama dia tidak 

mengerjakan dosa besar," yakni, tidak melakukan 

salah satu dosa besar. "Dan itu" yakni, penghapusan 

dosa-dosa tersebut dengan membaguskan wudu dan 

khusyuk. "Berlaku sepanjang masa," sebagai 

generalisasi peringatan bahwa berbagai ketaatan 

dapat menghapus dosa-dosa kecil di setiap masa, dan 

itu tidak terbatas pada masa yang mulia, yaitu era Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan era para sahabat -

raḍiyallāhu 'anhum-, tetapi umum untuk seluruh masa. 
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 .كفارة : ساترة وماحية •

 .اخشوعها : إقباهل ىلع اهلل تعاىل بقلبه فيه •

 .الوضوء : استعمال ماء طهور يف األعضاء األربعة )ويه الوجه وايلدان، والرأس، والرجالن( ىلع صفة خمصوصة يف الرشع •

 :فوائد احلديث
 .ينبيغ ىلع اَلسلم أن حيسن وضوء الصالة بإكمال سننها .1

 .اخلشوع روح الصالة .2

 .جه اهللالصالة اَلكفرة لذلنوب يه اليت يؤديها العبد وهو حارض القلب، خاشع يبتيغ بها و .3

 .تنبيه ىلع تعميم تكفري الطااعت للصغائر لك زمن .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
لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب ديلل الفاحلني /3ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري/4بريوت. -العريب
فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ /6ه. 1417لرياض، الطبعة األوىل، ا-صحيح مسلم؛  حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب/5ه. 1428

الرياض، الطبعة -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا/7القاهرة. -تأيلف عبدالرؤوف اَلناوي، دار احلديث
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -طىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مص/8ه. 1430األوىل، 

   (6254) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
. اسم 1يسلم : أي: قال السالم عليك أو صىل اهلل عليه وسلم، وحنو ذلك، و قول اإلنسان السالم عليكم خرب بمعىن ادلاعء، وهل معنيان:  •

 . عليك. السالمة من اهلل2السالم عليك; أي: عليك براكته باسمه. 

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-، يلحظى اَلسلم برد السالم منه -صىل اهلل عليه وسلم-احلث ىلع اإلكثار من الصالة والسالم ىلع انليب  .1

 ، واحلديث ليس فيه حجة-تعاىل-يف قربه يه أكمل حياة حيياها إنسان يف برزخه، فال يعلم حقيقتها إال اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-حياة انليب  .2
م، وإنما َلن يقول حبياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حياة ما نعيشها حنن، حىت ال يستدل به أهل الرشك ىلع االستغاثة به عليه الصالة والسال

 .يه حياة برزخيه

 املراجع:املصادر و

ني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسل/2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. /1
انلارش: اَلكتبة العرصية، صيدا -حممد حميي ادلين عبد احلميد -سنن أيب داود /3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

يح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص صح/5ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، /4بريوت  -

ما من أحد يسلم يلع إال رد اهلل يلع رويح حىت 
  أرد عليه السالم

Tidak ada seorang pun yang mengucapkan 
salam kepadaku melainkan Allah akan 

mengembalikan rohku kepadaku hingga 
aku membalas salamnya 

 :احلديث .1779
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ما من أحد يَُسلُِّم يلعَّ إال ردَّ اهلل »قال:  -عليه وسلم
 .«يلعَّ روِح حىت أرُدَّ عليه السالم

** 

1779. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Tidak 

ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku 

melainkan Allah akan mengembalikan rohku kepadaku 

hingga aku membalas salamnya." 

 إسناده حسن  :درجة احلديث
** 

Sanadnya hasan Derajat hadis: 

عليه روحه  ما من أحد يُسلم ىلع انليب إال رَدَّ اهللُ 
صىل اهلل -حىت يرد السالم، فإذا سلمت ىلع انليب 

رَدَّ اهلل عليه روحه فرد عليك السالم،  -عليه وسلم
والظاهر أن هذا فيمن اكن قريباً منه؛ كأن يقف ىلع 
قربه، ويقول: السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل 
وبراكته، وحيتمل أن يكون اعماً، واهلل ىلع لك يشء 

 .قدير

** 

"Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam 

kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan rohku 

kepadaku hingga aku membalas salamnya." Jika 

engkau mengucapkan salam kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, maka Allah mengembalikan rohnya 

kepadanya lalu membalas salam kepadamu. Secara 

lahir ini berlaku bagi orang yang dekat dengan beliau, 

seperti orang yang berdiri di dekat kuburnya dan 

mengucapkan, "As-Salāmu 'alaika ayyuhanNabiyyu wa 

rahmatullāhi wa barakātuh (salam untukmu wahai 

Nabi, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya)." Juga bisa 

bermakna umum. Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. 
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بريوت، مصور عن الطبعة اَليمنية. -ه. اَلسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش اَلكتب اإلساليم1423الكويت، الطبعة األوىل، -ادلين األبلاِن، غراس
 .ه1407لطبعة الرابعة عرشة، بريوت، ا-نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة/6

   (6222) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

397 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ابلخاري وهذا لفظ أيب داود وغريه راوي احلديث:

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهلل من 
 Tidak ada hari untuk beramal saleh yang  هذه األيام

lebih disukai oleh Allah dari hari-hari ini 

 :احلديث .1780
-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عباس 

من أيام العمل الصالح ما »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
يعين أيام العرش. « فيها أحب إىل اهلل من هذه األيام

وال »قالوا: يا رسول اهلل، وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال: 
اجلهاد يف سبيل اهلل، إال رجل خرج بنفسه وماهل، فلم 

 «يَرِْجْع من ذلك بيشء

** 

1780. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidak ada 

hari-hari untuk beramal saleh yang paling disukai Allah 

lebih dari hari-hari ini," maksudnya sepuluh hari (bulan 

Zulhijah). Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, 

tidak juga jihad di jalan Allah?' Beliau bersabda, 'Tidak 

juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang 

berjihad dengan diri dan hartanya lalu tidak kembali 

dengan sesuatu apapun'." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

العمل الصالح فيها أحب إىل اهلل من هذه  ما من أيام"
األيام" يعين: أيام عرش ذي احلجة، قالوا: يا رسول اهلل 
وال اجلهاد يف سبيل اهلل ؟ قال: "وال اجلهاد يف سبيل 
اهلل إال رجل خرج بنفسه وماهل فلم يرجع من ذلك 
بيشء"، فقوهل: "العمل الصالح"، يشمل الصالة 

كبري وقراءة القرآن وبر والصدقة والصيام واَّلكر واتل
الوادلين وصلة األرحام واإلحسان إىل اخللق وحسن 
اجلوار وغري ذلك من األعمال الصاحلة، فيُسن صيام 
أيام العرش عرش ذي احلجة األول دلخوهلا يف عموم 
العمل الصالح، واَلراد ما عدا يوم العارش؛ للنيه عن 

صالح صيام العيد. ويف هذا ديلل ىلع فضيلة العمل ال
يف أيام العرش األوىل من شهر ذي احلجة، وفيه ديلل 
أيضاً ىلع أن اجلهاد من أفضل األعمال، وهلذا قال 
الصحابة: "وال اجلهاد يف سبيل اهلل"، وفيه ديلل ىلع 
فضيلة هذه احلال انلادرة أن خيرج اإلنسان جماهداً 

وماهل يعين: سالحه -يف سبيل اهلل بنفسه وماهل 
تل ويؤخذ سالحه ومركوبه يأخذه ثم يق -ومركوبه

العدو، فهذا فقد نفسه وماهل يف سبيل اهلل فهو من 
أفضل اَلجاهدين، فهذا أفضل من العمل الصالح يف 
أيام العرش، وإذا وقع هذا العمل يف أيام العرش 

 .تضاعف فضله

** 

"Tidak ada hari-hari untuk beramal saleh yang paling 

disukai Allah lebih dari hari-hari ini," yakni, sepuluh hari 

Zulhijah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 

tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau bersabda, "Tidak 

juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang 

berjihad dengan diri dan hartanya lalu tidak kembali 

dengan sesuatu apapun." Sabdanya, "Amal saleh," 

mencakup salat, sedekah, puasa, zikir, takbir, 

membaca Alquran, berbakti kepada kedua orang tua, 

silaturahmi, berbuat baik kepada makhluk, berbuat baik 

kepada tetangga dan berbagai amal saleh lainnya. 

Dengan demikian, disunahkan puasa pada sepuluh 

hari pertama bulan Zulhijah karena masuk ke dalam 

keumuman amal saleh. Maksudnya selain hari 

kesepuluh karena adanya larangan puasa pada hari 

raya. Ini mengandung dalil keutamaan amal saleh pada 

sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Juga 

mengandung dalil bahwa jihad merupakan amal paling 

utama. Oleh karena itu para sahabat bertanya, "Tidak 

juga jihad di jalan Allah." Ini juga mengandung dalil 

keutamaan kondisi yang jarang ini, yaitu seseorang 

berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya -yang 

dimaksud dengan hartanya adalah senjata dan 

kendaraannya- lalu terbunuh dan senjata serta 

kendaraannya diambil musuh. Dengan demikian, orang 

ini kehilangan jiwa dan hartanya di jalan Allah dan ia 

termasuk mujahid paling utama. Ini lebih utama dari 

amal saleh di sepuluh hari (pertama Zulhijah). Jika 

amal saleh itu dilakukan pada sepuluh hari tersebut 

maka keutamaannya pun berlipat ganda. 
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 -ريض اهلل عنهما-عبداهلل بن عباس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أيام العرش : العرش األول من شهر ذي احلجة •

 .اجلهاد : هو مقاتلة الكفرة إلعزاز دين اهلل تعاىل •

 :فوائد احلديث
 . ذي احلجة ىلع غريها من أيام السنةفضل أيام عرش .1

 .استحباب صيام العرش األول من ذي احلجة .2

 .فضيلة اجلهاد عظيمة يف اإلسالم .3

 .تفضيل بعض األزمنة ىلع بعض .4

 .من آداب اَلدعو السؤال عما أشلك .5

 املراجع:املصادر و

من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا رياض الصاحلني  - 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.  -
انلارش: اَلكتبة -سنن أيب داوداَلحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

اَلحقق: د. عبد العزيز بن -اَلبارك احلريميل انلجديفيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد  -تطريز رياض الصاحلني  -بريوت  -العرصية، صيدا 
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ  -م  2002 - ـه 1423انلارش: دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض الطبعة: األوىل، -عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل محد

 -ه. 1422ية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري ، عنا -ه. 1426حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

بريوت، -ح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة اَلتقني رش -بريوت. -أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار اَلعرفة
 .ه1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1407الطبعة الرابعة عرش، 

   (6255) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف الكربى وأمحدرواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ  راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 صباح : أي: بعد طلوع الفجر •

 مساء : أي: بعد غروب الشمس •

باسم اهلل : أحتيم بكل اسم هو هلل تعاىل من لك سوء من مجاد أو دابة أو جن أو شيطان أو حيوان اعقل أو غري اعقل، فهو العليم بأحوال  •
 .الاكئنات، القدير ىلع ترصيفها حيث يشاء

 اَّلي ال يرض مع اسمه : أي: مع ذكر اسمه باعتقاد حسن ونية صاحلة •

 . السماء : أي: من ابلالء انلازل منهاوال يف •

ما من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك 
مع اسمه َشء يف  يللة: بسم اهلل اَّلي ال يُض

األرض وال يف السماء وهو السميع العليم، ثالث 
 مرات، إال لم يُضه َشء

 

"Setiap hamba yang berada di pagi hari dan 
sore hari mengucapkan doa, "Dengan nama 

Allah Yang dengan nama-Nya tidak akan 
ada apa pun yang membahayakan di bumi 
dan tidak juga di langit, dan Dialah Yang 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui," 
sebanyak tiga kali, maka tidak akan ada apa 

pun yang membahayakannya". 

 :احلديث .1781
ما »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عثمان بن عفان 

من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة: بسم 
األرض وال يف  اهلل اَّلي ال يرض مع اسمه يشء يف

ُه  السماء وهو السميع العليم، ثالث مرات، إال لم يرَُضَّ
 «.يشء

** 

1781. Hadis: 

Dari Utsman bin Affan -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Setiap hamba yang berada di pagi hari dan 

sore hari mengucapkan doa, "Dengan nama Allah 

Yang dengan nama-Nya tidak akan ada sesuatu pun 

yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit, 

dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui," sebanyak tiga kali, maka tidak akan ada 

apa pun yang membahayakannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ما من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة أي 
بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس، ويف رواية 
أمحد: "قال يف أول يومه أو يف أول يللته ": )بسم اهلل( 
أي: أذكر اسمه ىلع وجه اتلعظيم واتلربك. )اَّلي ال 

ه باعتقاد حسن ونية يرض مع اسمه( أي: مع ذكر
خالصة . )لم يرضه يشء( اكئن )يف األرض وال يف 
السماء( أي: من ابلالء انلازل منها )وهو السميع( 
أي: بأقوانلا  )العليم( أي: بأحوانلا  ويف احلديث ديلل 
ىلع أن هذه اللكمات تدفع عن قائلها لك رض اكئنًا ما 

 . اكن

** 

Tidaklah seorang hamba berada di pagi hari dan sore 

hari, yakni setelah terbit matahari dan terbenam 

matahari. Dalam riwayat Ahmad, "di awal harinya atau 

di awal malamnya mengucapkan, "Dengan nama 

Allah," yakni, aku menyebut nama-Nya dalam bentuk 

pengagungan dan memohon keberkahan. "Yang 

dengan nama-Nya tidak akan ada sesuatu pun yang 

membahayakan," yakni dengan menyebut-Nya disertai 

keyakinan yang baik dan niat yang tulus. "Tidak akan 

ada sesuatu pun yang membahayakannya," makhluk, 

"di bumi dan tidak juga di langit," yakni, bencana yang 

menimpanya. "dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui," yakni, dengan ucapan-ucapan kita, 

". hadis ini mengandung dalil bahwa rangkaian doa 

tersebut dapat mencegah segala bahaya yang 

mungkin menimpa orang yang mengucapkannya. 
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 وهو السميع : بأقوانلا •

 العليم : أي: عليم بأحوانلا •

 :فوائد احلديث
 تأكيد اإلتيان بهذا اَّلكر يلتيق اإلنسان بقدرة اهلل تعاىل من مجيع ابلأس والرضر .1

واحلافظ  االعتماد ىلع اهلل تعاىل وحده يف طلب انلجاة والسالمة والعافية من مجيع انلوائب واَلصائب وانلوازل ، فإنه سبحانه وتعاىل هو الوايق .2
 لإلنسان ، وبقدرته تعاىل يرصف لك أذى وبالء

اكن أبان قد أصابه الفالج )شلل( فجعل الرجل و ، اتلابعني ثقات من وهو أبان ابنه-عنه اهلل ريض–روى هذا احلديث عن عثمان بن عفان  .3
لم ، اَّلي سمع منه احلديث ينظر إيله ، فقال هل أبان: مالك تنظر إيل فواهلل ما كذبت ىلع عثمان وال كذب عثمان ىلع انليب صىل اهلل عليه وس

إذا أراد اهلل إنفاذ  -حتول بني اَلرء وعقله . ب الغضب آفة -ولكن ايلوم اَّلي أصابين غضبت فنسيت أن أقوهلا" ، ويستفاد من ذلك ما ييل:  أ
قوة يقني السلف األول باهلل وتصديقهم بما أخرب به رسول اهلل صىل اهلل  -ادلاعء يرد القضاء. ث -قدره رصف العبد عما حيول بينه وبني ذلك . ت

 . عليه وسلم

ديلل ىلع عدم انقطاع سبب احلماية الربانية للعبد إذا قال هذا اَّلكر كما قوهل صىل اهلل عليه وسلم :" يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة"  .4
 . ورد يف احلديث ، ألن اتصال الصباح بايلوم ، واَلساء بالليلة يدل ىلع ما تقدم

يفته األصلية  وأيضا من فوائد تقييد اَّلكر بالصباح واَلساء قطع الغفلة عن اَلسلم واستحضاره ادلائم بأنه عبد هلل تعاىل حىت ال خيرج عن وظ .5
 ليستحرض اَلسلم أهمية الوقت والزمان ،

يربز احلديث قيمة اثلواب وما جبلت عليه انلفس البرشية من طلبها للثواب والعوض عما تقوم به ، وَّلا علق انليب صىل اهلل عليه وسلم  .6
 . ومسائه األجر العظيم من احلماية ودفع الرشور بمجرد لكمات يسريه يقوهلا اَلسلم يف صباحه

 .أن جزاء هذا اَّلكر إنما يكون َلن أىت به يف أول الليل وانلهار .7

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،  -بريوت -دار الكتاب العريبالفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، 

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي
سليمان بن األشعث   -ه سنن أيب داود 1430الطبعة األوىل -نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، حلمد بن «كنوز رياض الصاحلني -ه. 1407عرش، 

ِجْستاِن حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: اَلكتبة العرصية، صيدا  حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق  -سنن الرتمذي  -بريوت  -السِّ
 ـه 1395مرص الطبعة: اثلانية،  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -اهيم عطوة عوض وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبر

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن الرتيك مؤسسة الرسالة  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل اَلحقق: شعيب األرنؤوط  -م  1975 -
ه( حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد اَلنعم شليب أرشف عليه: شعيب 303كربى للنسايئ )اَلتوىف: م السنن ال 2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل، 

 -. الرياض – اَلعارف ،مكتبة(5ط) لألبلاِن، والرتهيب الرتغيب صحيح - م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة بريوت –األرناءوط مؤسسة الرسالة 
مراعة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح للمباركفوري ، الطبعة:  -ه(. 1408اَلكتب اإلساليم، بريوت، ) ،3ط لألبلاِن، وزيادته الصغري اجلامع صحيح

، دار 1مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح للقاري، ط -ه(  1404بنارس اهلند، )  -اجلامعة السلفية  -اثلاثلة ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء 
 ( ـه1422الفكر، بريوت، )

   (6093) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

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

يرٍة تغزو َفَتْغَنم َوتَْسلَُم إال  ما من اغزيٍَة أو رَسِ
ْو 

َ
ُجورِِهْم، وَما من اَغزِيٍَة أ

ُ
لُوا ثُلََُث أ اكنوا قد َتَعجر

ُجوُرُهمْ 
ُ
يرٍة ُُتِْفُق َوتَُصاُب إاِلر تم أ  رَسِ

 

Tidaklah suatu pasukan atau ekspedisi 
perang berperang lalu ia mendapatkan 

harta rampasan perang dan selamat, 
melainkan mereka telah mempercepat 

(mendapatkan) dua pertiga pahala mereka. 
Dan tidaklah suatu pasukan atau ekspedisi 

perang gagal dan terkena bencana (mati 
syahid atau luka-luka), maka pahala 

mereka telah disempurnakan. 

 :احلديث .1782
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

يٍَّة تغزو َفتَْغنَم َوتَْسلَُم إال »مرفواعً:  ما من اغزَيٍة أو رَسِ
ْو 

َ
ُجورِِهْم، وَما من اَغِزَيٍة أ

ُ
لُوا ثُليَُث أ اكنوا قد َتَعجَّ

ُجورُُهمْ 
ُ
يٍَّة خُتِْفُق َوتَُصاُب ِإالَّ تم أ  «.رَسِ

** 

1782. Hadis: 

Dari Abdullāh bin 'Amru bin Al-'Āsh -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', Tidaklah suatu pasukan atau ekspedisi 

perang berperang lalu ia mendapatkan harta rampasan 

perang dan selamat, melainkan mereka telah 

mempercepat (mendapatkan) dua pertiga pahala 

mereka. Dan tidaklah suatu pasukan pasukan atau 

ekspedisi perang yang gagal dan terkena bencana 

(mati syahid atau luka-luka), maka pahala mereka telah 

disempurnakan. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يَّة قاتلت  للحديث احتماالن: األول: أن لك رَسِ
األعداء ثم سلمت منهم وغنمت فإن أجرها أقل  من 
رسية أخرى لم تَسلم، أو سلمت ولم َتْغنم، كما 
رجحه انلووي رمحه اهلل. اثلاِن: احلديث ديلل ىلع 
حل الغنيمة وليست منقصة لألجر، إنما فيه تعجيل 
بعض األجر مع التسوية فيه للغانم وغري الغانم إال 

ا أجره وهما مستويان يف مجلته أن الغانم عجل هل ثلث
وقد عوض اهلل من لم يغنم يف اآلخرة بمقدار ما فاته 
من الغنيمة واهلل يضاعف َلن يشاء، كما قال ابن 

 عبد الرب رمحه اهلل

** 

Hadis ini memiliki dua kemungkinan: Pertama: 

sesungguhnya setiap pasukan ekspedisi yang berhasil 

memerangi musuh lalu selamat dari mereka dan 

mendapatkan harta rampasan perang, maka 

pahalanya lebih sedikit dari pasukan ekspedisi lainnya 

yang cedera atau selamat tapi tidak mendapatkan 

harta rampasan perang. Hal ini sebagaimana 

dibenarkan oleh An-Nawawi Rahimaḥullāh. Kedua: 

hadis ini merupakan dalil kehalalan harta rampasan 

perang dan bukan pengurangan pahala. Hanya saja di 

dalamnya ada percepatan sebagian pahala disertai 

penyamarataan antara orang yang mendapatkan harta 

rampasan dan yang tidak memperolehnya. Hanya saja 

orang yang mendapatkan harta rampasan perang telah 

dipercepat duapertiga pahalanya, dan keduanya sama 

rata dalam jumlahnya. Allah telah memberikan ganti 

bagi orang yang tidak memperoleh harta rampasan 

perang di akhirat seukuran dengan harta rampasan 

yang luput darinya, dan Allah melipatgandakan pahala-

Nya bagi yang dikehendaki-Nya. Hal ini sebagaimana 

pendapat Ibnu Abdil Bar Rahimaḥullāh. 
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 :معاين املفردات
 اَغِزَية : صفٌة جلماعٍة اغزية. •
يَّة : قطعة من اجليش يبلغ أقصاها أربعمائة •  .رَسِ

 .َتْغُزو : جتاهد يف سبيل اهلل •

خذ من أموال احلربَفتَْغنَُم : ف •
ُ
 .تصيب غنيمة ويه ما أ

 .َوتَْسلَُم : أي : من اَلوت •

ُجورِِهْم : وهما السالمة والغنيمة، ويبىق هلم اثللث ينالونه يف اآلخرة •
ُ
 .ثُلىَُثْ أ

 .خُتِْفُق من اإلخفاق : أن يغزوا فال يغنموا شيئاً  •

 :فوائد احلديث
 .فضل اَلشاركة واخلروج للغزو يف سبيل اهلل .1

 .واحلرص ىلع الشهادة أو انلرص احلث ىلع بذل اجلهد .2

 املراجع:املصادر و

ز إشبيليا, صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. كنوز رياض الصاحلني، اتلحقيق برئاسة محد العمار, دار كنو
ل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد بن عالن ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. ديل1430الطبعة األوىل, 

م نزهة  1994 -ه  1415بلنان الطبعة االوىل  -الصدييق, دار الكتاب العريب. فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي : دار الكتب العلمية بريوت 
ه . تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز 1407عرش, اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة 

 ه 1423اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 
   (6392) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .غدوة : ما بني الفجر وطلوع الشمس، والظاهر أن اَلراد به هنا أول انلهار وما قبل الزوال •

 .اع هلصىل عليه : استغفر ود •

 .عشية : آخر انلهار •

 .خريف : اثلمر اَلخروف، أي: الَمْجيِن  اَّلي قد اتُلقط •

 :فوائد احلديث
 .فضل عيادة اَلريض، واحلث عليها حتصياًل َلزيد ثوابها .1

 .للمالئكة أعمال مولكون بها، فمنهم من اختص بادلاعء َلن اعد مريضاً  .2

 .ريض، وظروف أهل بيتهعيادة اَلريض ليست خمصوصة بوقت معني، وإنما يراىع فيها حال اَل .3

 املراجع:املصادر و

 عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. اجلامع الصحيح 
لإلمام أيب زكريا  اَلرسلني؛ سيد الكم من الصاحلني رياض. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة عبدابلايق، فؤاد حممد حتقيق الرتمذي،

ه. سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاِن، تعليق 1428دمشق، الطبعة األوىل، -انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار  ه. سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين،1418بريوت، الطبعة األوىل، -عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم

ه. صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف 1426الرياض، -إحياء الكتب العربية. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن
-أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا الرياض، الطبعة اخلامسة. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة-حممد نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارف

ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صىل عليه 
  سبعون ألف ملك

Tidak ada seorang Muslim pun yang 
menjenguk Muslim lainnya di waktu pagi, 
melainkan ia akan didoakan oleh 70.000 

Malaikat 

 :احلديث .1783
-قال: سمعُت رسوَل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن يلع 

َما ِمْن ُمْسِلم َيُعوُد » يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم
ُمْسِلماً ُغْدوة إاِلَّ َصىلَّ َعلَيِْه َسبُْعوَن ألَْف َملٍَك َحىتَّ 

 َعِشيًَّة إاِلَّ َصىلَّ َعلَيِْه َسبُْعوَن ألَْف ُيْميِس، َوإْن اَعَدهُ 
 .«َملٍَك َحىتَّ يُْصبَح، َواَكَن هَلُ َخِريٌف يف اجْلَنَّةِ 

** 

1783. Hadis: 

Dari ‘Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: “Aku pernah 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda: ‘Tidak ada seorang muslim pun yang 

menjenguk muslim lainnya di waktu pagi, melainkan ia 

akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. 

Dan jika ia menjenguknya di waktu sore, 70.000 

malaikat akan mendoakannya hingga pagi hari, dan itu 

akan menjadi buah yang akan dipetiknya di surga.’" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن هذا احلديث أن اإلنسان إذا اعد أخاه اَلريض 
وفضل اهلل واسع،  -أي: يف جناها-فهو يف خرفة اجلنة 

فهو يدل ىلع فضيلة عيادة اَلريض، وأنه إذا اكن يف 
له هذا األجر، وإذا اكن يف اَلساء فله هذا الصباح ف

 .األجر

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang 

menjenguk saudaranya yang sakit, maka ia berada di 

salah satu taman/kebun Surga, dan karunia Allah itu 

sangat luas. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan 

menjenguk orang sakit, dan bahwa jika itu dilakukan di 

pagi hari, maka ia mendapatkan pahala ini. Dan jika 

dikerjakan di waktu sore, ia juga mendapatkan pahala 

ini. 
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بريوت، مصور عن الطبعة اَليمنية. نزهة اَلتقني رشح رياض -ه. اَلسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش اَلكتب اإلساليم1430الرياض، الطبعة األوىل، 
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (6256) الرقم املوحد:
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 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–الرباء بن اعزب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 استحباب اَلصافحة عند اللقاء، واحلث عليها. .1
 .تفضيل هذه األمة ىلع غريها، بأن جعل من كفارات اَّلنوب اَلصافحة .2

 املراجع:املصادر و

 عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–، دار ابن اجلوزي. اجلامع الصحيح بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل
 الشافيع، عالن بن َلحمد الصاحلني؛ رياض لطرق الفاحلني ديلل. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة عبدابلايق، فؤاد حممد حتقيق الرتمذي،

دمشق، الطبعة -اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري سيد الكم من الصاحلني رياض. بريوت-العريب الكتاب دار
ه. سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود 1415الرياض، -ه. سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارف1428األوىل، 

ه. سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد 1418بريوت، الطبعة األوىل، -اعس وغريه، دار ابن حزمسليمان بن األشعث السجستاِن، تعليق عزت ادل
بريوت، مصور عن الطبعة -القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. اَلسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش اَلكتب اإلساليم

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -ني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةاَليمنية. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحل
   (6257) الرقم املوحد:

ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إاِلر ُغِفَر 
  لَُهَما قَبَل أْن َيْفرَتِقَا

Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu 
berjabatan tangan, kecuali diampuni dosa 

mereka berdua sebelum keduanya 
berpisah. 

 :احلديث .1784
صىل - قَاَل: قَاَل رسوُل اهلل -ريض اهلل عنه-عن الرباء 

: "َما ِمْن ُمْسِلَمنِي يَلْتَِقيَاِن -اهلل عليه وسلم
قَا".  َفيَتََصافََحاِن إاِلَّ ُغِفَر لَُهَما َقبَْل أْن َيْفرَتِ

** 

1784. Hadis: 

Dari Al-Barā' -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidaklah dua 

orang muslim bertemu lalu berjabatan tangan, kecuali 

diampuni dosa mereka berdua sebelum keduanya 

berpisah". 

احلديث بمجموع طرقه وشاهده   :درجة احلديث
 صحيح أو ىلع األقل حسن

** 

Hadis ini dengan seluruh jalan-jalan 

periwayatannya dan syahidnya adalah 

sahih, atau minimal hasan 

Derajat hadis: 

قوهل: "ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان"، أي: 
عقب اَلالقاة مبارشة "إال غفر هلما"، واَّلي يكفر 
باألعمال الصاحلة صغائر اَّلنوب اَلتعلقة حبق اّلل  
سبحانه، وقوهل: "قبل أن يتفرقا"، ففيه تأكيد أمر 

حلث عليها، نعم يستثىن من احلديث اَلصافحة وا
 .اَلصافحة اَلحرمة كمصافحة اَلرأة األجنبية

** 

Sabda beliau, "Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu 

berjabatan tangan," yakni, setelah bertemu secara 

langsung, "kecuali diampuni dosa mereka berdua," dan 

yang dihapus dengan amal-amal saleh adalah dosa-

dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah -

Subḥānahu wa Ta'ālā-. Sabda beliau, "sebelum 

keduanya berpisah," di dalamnya mengandung 

penegasan perintah berjabat tangan dan anjuran 

melakukannya. Ya, dari keumuman perintah berjabat 

tangan ini dikecualikan berjabat tangan yang 

diharamkan seperti berjabat tangan dengan wanita 

asing. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 .أنس بن مالك ريض اهلل عنه اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نيب : هو اَّلي أنبأ عن اهلل أي: خيرب عن اهلل •

 .أنذر : أي: خوفه وحذره •

 األعور : ذهاب برص إحدى العينني •

 كفر باهلل وجحد عبادة اهلل َك َف َر : أي اَلسيح ادلجال •

 :فوائد احلديث
 .حرص األنبياء ىلع أممهم .1

 .خطر فتنة ادلجال .2

 .اَلسيح ادلجال اكفر .3

 .بيان أن ادلجال أعور واهلل سبحانه ليس كذلك .4

 .إثبات صفة العني هلل وأن اهلل هل عينان إذ العور يكون َلن هل عينان .5

 املراجع:املصادر و

مد اجلامع اَلسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حم
اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث  1422فؤاد عبدابلايق, ط 

اإلفصاح عن معاِن اإلفصاح, تأيلف: حيىي بن  1414اعم  3لعريب. لسان العرب, أبو الفضل مجال ادلين بن منظور الرويفيع, انلارش: دار صادر, طا
 -ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار  - 1417هبرية الشيباِن, حتقيق: فؤاد عبداَلنعم, انلارش: دار الوطن, اعم 

  ما من نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب
Tidak ada seorang Nabi pun melainkan 

telah memperingatkan umatnya dari orang 
bermata satu lagi pendusta (Dajjal) 

 :احلديث .1785
ما من »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-بن مالك  عن أنس

نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب، أال إنه أعور، 
ليس بأعور، مكتوب بني  -عز وجل  -وإن ربكم 

 «عينيه ك ف ر

** 

1785. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Tidak ada seorang nabi pun 

melainkan telah memperingatkan umatnya dari dari 

orang bermata satu lagi pendusta (Dajjal). Ingatlah, ia 

bermata satu, sedangkan Tuhan kalian tidak bermata 

satu, dan tertulis di antara kedua matanya Ka fa ra." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لك نيب أرسله اهلل أنذر أمته وحذرها من اَلسيح 
ادلجال؛ ألنهم علموا خبروجه وشدة فتنته, وبينوا هلم 
شيئاً من صفاته, وذكر يف هذا احلديث أنه أعور واهلل 
سبحانه مزنه عن هذا, ومن صفاته كذلك أنه 

 .مكتوب بني عينيه ك ف ر

** 

Setiap nabi yang diutus oleh Allah telah 

memperingatkan umatnya dan mengingatkannya dari 

Al-Masīḥ Ad-Dajjāl. Sebab, mereka mengetahui 

kemunculannya dan kedahsyatan fitnahnya. Mereka 

juga menjelaskan sebagian sifat-sifatnya. Dalam hadis 

ini disebutkan bahwa Dajjal itu bermata satu, 

sedangkan Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- bersih dari 

sifat jelek ini. Di antara sifatnya yang lain adalah bahwa 

di antara kedua matanya tertulis ka fa ra. 
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 -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل
 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة

   (5832) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
م روحه وحي •  اته فداًء دلين اهللالشهيد : هو اَلقتول يف سبيل اهلل، اَّلي ُيَقدِّ

 مس القتل : أي : أَله •

 الَقْرص : األخذ بأطراف األصابع، حنو قرصة انلملة •

 :فوائد احلديث
 .عناية اهلل تعاىل بالشهيد حيث خيفف عنه آالمه فزتول رسيعاً، وال يعقبها علة وال سقم .1

 .الرتغيب يف اجلهاد يف سبيل اهلل .2

 .ىصفضل الشهادة، ونعم اهلل تعاىل ىلع الشهيد ال تعد وال حت .3

 املراجع:املصادر و

مرص  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 
. ديلل  ه1407م نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش,  1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية، 

ه . 1430الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد بن عالن الصدييق, كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
لنرش، الرياض, ه. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن ل1415سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص ادلين األبلاِن، دار اَلعارف، 

 .ه 1426الطبعة : 
   (6394) الرقم املوحد:

ما جيد الشهيد من مس القتل إال كما جيد 
  أحدكم من مس الَقْرَصة

Seseorang yang mati syahid tidak 
mendapatkan sakitnya kematian kecuali 

seperti salah seorang di antara kalian 
mendapatkan cubitan (gigitan semut). 

 :احلديث .1786
ما جيد »: مرفواعً  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

الشهيد من َمسِّ القتل إال كما جيد أحدكم من 
 «.َمسِّ الَقرَْصة

** 

1786. Hadis: 

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

"Seseorang yang mati syahid tidak mendapatkan 

sakitnya kematian kecuali seperti salah seorang 

diantara kalian mendapatkan cubitan (gigitan semut)". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بشارة انليب صىل اهلل عليه وسلم 
للشهيد حينما يصاب يف اَلعركة، فإنه ال يشعر بألم 

 .إصابته إال كما يشعر أحدنا بألم قرصة انلملة

** 

Hadis ini mengandung kabar gembira dari Nabi -

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bagi orang syahid saat 

gugur di medan perang. Sesungguhnya ia tidak 

merasakan sakit lukanya kecuali sebagaimana 

seseorang dari kita merasakan sakitnya gigitan semut. 
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مثل املؤمن اَّلي يقرأ القرآن مثل األترجة 
  رحيها طيب وطعمها طيب

Perumpamaan Mukmin yang membaca 
Alquran seperti buah utrujah (sejenis 

jeruk), aromanya harum dan rasanya enak. 

 :احلديث .1787
-نليب عن ا -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

مثَُل اَلؤمن اَّلي يقرأ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ِة: رحيها طيب وطعمها طيب،  تْرُجَّ

ُ
القرآن َمثَُل األ

وَمثَل اَلؤمن اَّلي ال يقرأ القرآن كَمثَِل اتلمرة: ال 
ريح هلا وطعمها ُحلٌْو، َوَمثل اَلنافق اَّلي يقرأ القرآن 

، وَ  َمثَل اَلنافق كمثل الرحيانَة: رحيها طيب وطعمها ُمرٌّ
اَّلي ال يقرأ القرآن كمثل احلَنَْظلَِة: ليس هلا ريح 

 «.وطعمها ُمرٌّ 

** 

1787. Hadis: 

Dari Abu Mūsa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi 

- ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, 

"Perumpamaan Mukmin yang membaca Alquran 

seperti buah utrujah (sejenis jeruk), baunya harum dan 

rasanya enak. Perumpamaan Mukmin yang tidak 

membaca Alquran seperti buah kurma, tidak berbau 

tetapi manis rasanya. Perumpamaan orang munafik 

yang membaca Alquran seperti raihanah (sejenis 

kemangi), baunya harum tapi pahit rasanya. 

Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak 

membaca Alquran seperti hanẓalah (sejenis labu 

pahit), tidak berbau dan pahit rasanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مثل اَلؤمن اَّلي يقرأ القرآن"، أي: صفته العجيبة "
الشأن من حيث طيب قلبه ثلبات اإليمان، ذات 

واسرتاحته بقراءة القرآن، واسرتاحة انلاس بصوته 
وثوابهم باالستماع إيله واتلعلم منه، فاَلؤمن اَّلي 
يقرأ القرآن لكه خري يف ذاته ويف غريه، وعرب بقوهل: 
"يقرأ" إلفادة تكريره ومداومته عليها حىت صارت 

رجة رحيها طيب دأبه واعدته، وقوهل: "مثل األت
وطعمها طيب"، فيستذل انلاس بطعمها ويسرتحيون 
برحيها، وخصت ألنها من أفضل ما يوجد من اثلمار 
يف سائر ابلدلان، مع ما اشتملت عليه من اخلواص 
اَلوجودة فيها مع حسن اَلنظر وطيب الطعام ولني 
اَللمس، و"مثل اَلؤمن اَّلي ال يقرأ القرآن كمثل 

وطعمها حلو"، فاشتماهل ىلع اإليمان اتلمرة ال ريح هلا 
اكشتمال اتلمرة ىلع احلالوة، جبامع أن الك   منهما أمر 
باطين، وعدم ظهور ريح هلا يسرتيح انلاس لشمه 
لعدم ظهور قراءة منه يسرتيح انلاس بسماعها، 
فاَلؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثري من اَّلي ال 

لمه. "ومثل يقرأ القرآن، ومعىن ال يقرؤه يعين: لم يتع
اَلنافق اَّلي يقرأ القرآن" من حيث تعطل باطنه عن 
اإليمان مع اسرتاحة انلاس بقراءته؛ ألن اَلنافق يف 

** 

"Perumpamaan seorang Mukmin yang membaca 

Alquran," yakni, sifatnya yang mengagumkan memiliki 

kedudukan sehubungan hatinya yang baik karena 

keteguhan iman, kesenangannya membaca Alquran, 

senangnya orang-orang kepada suaranya, mereka 

memperoleh pahala dengan menyimaknya dan belajar 

darinya. Orang Mukmin yang membaca Alquran sarat 

dengan kebaikan dalam dirinya dan pada orang lain. 

Hal ini diungkapkan dengan sabdanya, "Yaqra`u" 

(membaca) untuk menunjukkan pengulangan dan 

terus-menerus dalam membaca sehingga menjadi 

kebiasaan dan kulturnya. Sabda beliau, "Seperti 

utrujah, aromanya harum dan rasanya enak." Dengan 

demikian orang-orang merasakan nikmat dengan 

rasanya dan senang dengan aromanya. 

Dikhususkannya buah ini karena ia termasuk buah 

paling favorit yang ada di seluruh negara. Yakni, yang 

dimaksud adalah aroma buah-buahan bukan buah-

buahan secara mutlak, disertai dengan ciri-ciri khusus 

yang ada padanya beserta penampilannya yang 

menarik, rasanya yang enak, sentuhannya yang lembut 

dan sedap dipandang. Dan "perumpamaan Mukmin 

yang tidak membaca Alquran seperti buah kurma, tidak 

beraroma tapi manis rasanya". Kandungan imannya 

seperti kandungan manis pada kurma, yang 

menyatukannya adalah karena keduanya merupakan 

hal batin. Tidak adanya aroma pada kurma membuat 

orang tidak menciumnya, dan karena tidak terdengar 

bacaan dari orang mukmin tersebut sehingga orang-
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو موىس األشعري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .األترجة : من أحىل ثمار العرب •

 .الرحيانة : نوع من انلبات طيب الراِئة مر الطعم •

 .احلنظلة : نبت ثمرته يف حجم الربتقالة ولونها، فيها لب شديد اَلرارة •

 :فوائد احلديث
 .بيان فضيلة حامل القرآن والعامل به .1

واَلنافق هو اَّلي يظهر أنه -ذاته خبيث ال خري فيه، 
، والعياذ باهلل، ويوجد -مسلم ولكن قلبه اكفر

منافقون يقرؤون القرآن قراءة طيبة مرتلة جمودة، 
ون والعياذ باهلل، وقوهل: "مثل الرحيانة لكنهم منافق

"، فرحيها الطيب أشبه قراءته،  رحيها طيب وطعمها مر 
وطعمها اَلر  أشبه كفره، وذلك خلبث طويتهم وفساد 
نيتهم، وقوهل: "ومثل اَلنافق ال يقرأ القرآن"، من حيث 
تعطل باطنه عن اإليمان، وظاهره عن سائر اَلنافع مع 

: "كمثل احلنظلة ليس هلا ريح تلبسه باَلضار، وقوهل
"، فسلب رحيها أشبه سلب رحيه لعدم  وطعمها مر 
قراءته، فليس معه قرآن ينتفع انلاس به، وسلب 

صىل -طعمها احللو أشبه سلب إيمانه. رضب انليب 
أمثلة للمؤمن واَلنافق، وبني  أقسام  -اهلل عليه وسلم

، فاحرص أيخ -عز وجل-انلاس بالنسبة لكتاب اهلل 
سلم ىلع أن تكون من اَلؤمنني اَّلين يقرءون اَل

القرآن، ويتلونه حق تالوته حىت تكون كمثل 
 .األترجة رحيها طيب وطعمها حلو، واهلل اَلوفق

orang tidak mendapatkan kesenangan mendengarkan 

bacaannya. Orang Mukmin yang membaca Alquran 

jauh lebih utama dari orang Mukmin yang tidak 

membaca Alquran. Yang dimaksud tidak membacanya 

adalah tidak mempelajarinya. "Perumpamaan orang 

munafik yang membaca Alquran," dari segi kekosong 

batinnya dari keimanan tetapi orang senang 

mendengarkan bacaan Alqurannya. Sebab, orang 

munafik itu buruk dan tidak ada kebaikan pada dirinya, 

-orang munafik adalah orang yang memperlihatkan 

bahwa dirinya muslim, tetapi hatinya kafir-. Kita 

berlindung kepada Allah darinya. Ada juga orang 

munafik yang membaca Alquran dengan bacaan yang 

baik, tartil dan dengan tajwid, tetapi mereka itu orang-

orang munafik. Kitab berlindung kepada Allah darinya. 

Sabdanya, "seperti raihanah, aromanya harum tapi 

pahit rasanya." Aromanya yang harum menyerupai 

bacaannya, dan rasanya pahit menyerupai 

kekafirannya. Hal ini disebabkan iktikadnya yang buruk 

dan niatnya yang rusak. Sabdanya, "Sedangkan 

perumpamaan orang munafik yang tidak membaca 

Alquran," dari segi batinnya kosong dari iman, dan 

lahirnya kosong dari berbagai manfaat disertai campur-

baurnya dengan bahaya. Sabdanya, "seperti hanẓalah, 

tidak berbau dan pahit rasanya." Tidak adanya bau 

pada hanẓalah menyerupai tidak ada aroma pada diri 

orang tersebut karena tidak membaca Alquran. Pada 

dirinya tidak ada sedikit pun Alquran yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia. Tidak adanya rasa 

manisnya menyerupai tidak adanya iman padanya. 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberikan 

perumpamaan orang Mukmin dan orang munafik, dan 

menjelaskan pembagian manusia berkaitan dengan 

Kitabullah -'azza wa jalla-. Oleh sebab itu, saudaraku 

orang Islam, berusahalah menjadi orang Mukmin yang 

membaca Alquran dengan tilawah yang benar 

sehingga menjadi seperti utrujah, aromanya harum dan 

rasanya manis. Hanya Allah Pemberi taufik. 
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ان أمر باطن وقراءة القرآن ظاهر يسمعه انلاس إذا قرأ يف ماكن يمكن سماعه خص صفة اإليمان بالطعم، وصفة اتلالوة بالراِئة؛ ألن اإليم .2
 .فيه

 .جواز رضب اَلثل تلقريب الفهم .3

 .اَلنافق اَّلي يقرأ القرآن حسن الظاهر خبيث ابلاطن، واَّلي ال يقرأ خبيث الظاهر وابلاطن .4

 املراجع:املصادر و

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

ه. صحيح 1422طبعة األوىل، دار طوق انلجاة  ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق، ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ال1428األوىل، 
 ـهنزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة،  1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: بإرشاف محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا،  ـه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرشة  1397الطبعة األوىل: 
 .ه 1426الطبعة: -دار الوطن للنرش، الرياض -العثيمني  - ـه رشح رياض الصاحلني 1430الطبعة األوىل: 

   (6258) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-كعب بن عجرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .معقبات : تسبيحات تقال أعقاب الصالة، أي بعدها •

 .ال خييب : من اخليبة، ويه احلرمان واخلرسان •

 .دبر لك صالة : أي آخرها، واَلراد بعد السالم •

 .مكتوبة : أي مفروضة، واَلراد الصلوات اخلمس •

 :فوائد احلديث
 .التسبيح واتلحميد واتلكبري هن ابلاقيات الصاحلات .1

 .فاعل اخلري وقائل اللكم الطيب ال خييب سعيه، وال يضيع عمله .2

 .اَّلكر بعد الصلوات اَلفروضة فيه صيغ كثرية، وهو من باب اختالف اتلنوع، هذا يدل ىلع سعة رمحة اهلل بعباده .3

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، -2جة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. به-1
ايق، صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابل-3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

الرياض، الطبعة األول نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، مصطىف اخلن وابلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش: مؤسسة -دار اعلم الكتب
 - ـه1422وىل، الطبعة: األ-بلنان -دار الفكر، بريوت  -يلع  القاري -م. مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح1987ه 1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

م . فيض القدير رشح  2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -م تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 2002
 1356مرص الطبعة: األوىل،  -اَلكتبة اتلجارية الكربى -زين ادلين حممد اَلناوي القاهري  -اجلامع الصغري

   (6259) الرقم املوحد:

معقبات ال خييب قائلهن أو فاعلهن دبر لك 
  صالة مكتوبة

Ada beberapa amalan pengiring yang 
barangsiapa mengucapkannya atau 

melakukannya setelah usai salat wajib 
maka dirinya tidak akan merugi. 

 :احلديث .1788
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن كعب بن عجرة 

باٌت ال خييب قائلهنَّ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم ُمَعقِّ
ة: ثالث وثالثون ُدبَُر لك صالة مكتوب -أو فاعلهنَّ -

تسبيحة، وثالث وثالثون حتميدة، وأربع وثالثون 
 «.تكبرية

** 

1788. Hadis: 

Dari Ka'ab bin 'Ujrah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ada beberapa 

amalan pengiring yang barangsiapa mengucapkannya 

atau melakukannya setelah usai salat wajib maka 

dirinya tidak akan merugi, yaitu bertasbih sebanyak 

33x, bertahmid sebanyak 33x, dan bertakbir sebanyak 

34x". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث مرشوعية قول هذه األذاكر عقب 
ن وقت الفرائض تفتح الصلوات اخلمسة، وحكمته أ

فيه األبواب وترفع فيه األعمال فاَّلكر حينئذ أرىج 
 .ثواباً وأعظم أجراً 

** 

Hadis ini menunjukkan disyariatkannya amalan 

mengucapkan zikir-zikir tersebut selepas salat-salat 

wajib. Hikmahnya adalah bahwa di waktu-waktu salat 

wajib pintu-pintu (langit) dibuka dan amal-amal 

diangkat, sehingga zikir di saat itu lebih bisa 

diharapkan pahalanya dan lebih besar ganjarannya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقاص  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ادىع : انتسب اكذباً  •

 .موايله : معتقيه •

 :فوائد احلديث
 .حتريم االنتساب إىل غري اآلباء مع العلم بهم .1

 . حرص اإلسالم ىلع اَلحافظة ىلع األنساب .2

 . الوادلينوجوب بر  .3

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اَلغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
رشح رياض  اَلتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -

ديلل  1407الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرش
ه. 1430-1بيليا، طالفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إش

، -وهو يعلم أنه غري أبيه-من ادىع إىل غري أبيه 
  فاجلنة عليه حرام

Barangsiapa mengaku berayah bukan 
kepada ayahnya yang sesungguhnya dan ia 
tahu bahwa orang tersebut bukan ayahnya, 

maka surga haram baginya. 

 :احلديث .1789
من »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص 

، فاجلنة -وهو يعلم أنه غري أبيه-دىع إىل غري أبيه ا
 «.عليه حرام

** 

1789. Hadis: 

Dari Sa'ad bin Abi Waqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū, "Barangsiapa mengaku berayah bukan kepada 

ayahnya yang sesungguhnya dan ia tahu bahwa orang 

tersebut bukan ayahnya, maka surga haram baginya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ورد احلديث بليان اتلحذير من أمر اكن يفعله أهل 
اجلاهلية وهو االنتساب إىل غري الوادل، فاإلنسان 
جيب عليه أن ينتسب إىل أهله أبيه جده و جد أبيه، 

بيه وهو وما أشبه ذلك وال حيل هل أن ينتسب إىل غري أ
يعلم أنه ليس بأبيه، فمثال إذا اكن أبوه من القبيلة 
الفالنية ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة 
األخرى فانتىم إىل قبيلة ثانية أىلع حسبا ألجل أن 
يزيل عن نفسه عيب قبيلته فإن هذا متوعد 

 .باحلرمان من اجلنة

** 

Hadis ini muncul untuk menjelaskan larangan dari 

perbuatan yang dilakukan orang-orang jahiliyah, yaitu 

menisbatkan keturunan kepada selain bapak. Seorang 

manusia seharusnya menyandangkan nasabnya 

kepada keluarganya, bapaknya, kakeknya dan kakek 

bapaknya dan seterusnya. Ia tidak boleh menisbahkan 

nasabnya kepada selain bapaknya sedang ia tahu 

bahwa orang itu bukan bapaknya. Contohnya, apabila 

bapaknya dari kabilah tertentu dan ia memandang 

bahwa kabilah ini mempunyai kekurangan dari kabilah 

lainnya, maka ia menasabkan dirinya kepada kabilah 

lain yang lebih tinggi kemuliaannya demi mengikis aib 

kabilahnya dari dirinya. Pelaku hal ini terancam dengan 

diharamkannya surga baginya. 
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م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصا
 .موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر

   (6376) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .شفعت : من الشفاعة، ويه السؤال يف اتلجاوز عن اَّلنوب واجلرائم، وتكون فيما يتعلق بأمور ادلنيا واآلخرة •

 :فوائد احلديث
 . حفظها وتالوتهابيان فضل سورة اَللك، واحلض ىلع .1

 .كتاب اهلل يشفع َلن يقرأه، ويعمل به .2

 .إثبات عذاب القرب .3

 املراجع:املصادر و

حتفة األحوذي برشج جامع الرتمذي؛ لإلمام حممد عبدالرمحن /2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. /1
جامع األصول يف أحاديث الرسول؛ لإلمام جمد ادلين ابن األثري اجلزري، حققه /3اَلباركفوري، أرشف عليه عبدالوهاب عبداللطيف، دار الفكر. 

سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو /4ه. 1392عبدالقادر األرناؤوط، نرش مكتبة احللواِن وغريها، 
ِجْستاِن, اَلحقق: حممد حميي ادلين عبد احل  الرتمذي، عيىس بن حممد: تأيلف الرتمذي، سنن/5. بريوت –ميد, اَلكتبة العرصية، صيدا األزدي السِّ

: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند/6    ـه 1395 اثلانية،: الطبعة احلليب، ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش ، وغريه شاكر أمحد حتقيق
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن /7م. 2001 - ـه1421سسة الرسالة، الطبعة: األوىل، مؤ: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب

من القرآن سورة ثالثون آية شفعت لرجل حىت 
  غفر هل

Di antara kandungan Alquran ada surah 
berjumlah 30 ayat yang dapat memberi 
syafaat bagi seseorang hingga dosanya 

diampuni 

 :احلديث .1790
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ِمَن الُقْرآِن ُسوَرٌة ثاَلثُوَن آيًَة »قال:  -عليه وسلم
ِفَر هَلُ، َويِه: تبارك اَّلي بيده َشَفَعْت لِرَُجٍل َحىتَّ غُ 

 .«تشفع»ويف رواية أيب داود: «. اَللك

** 

1790. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam- bersabda, “Di antara 

kandungan Alquran ada surah berjumlah 30 ayat yang 

dapat memberi syafaat bagi seseorang hingga 

dosanya diampuni”. Yaitu surah "Tabārakallażi 

biyadihil-mulk". Dalam riwayat Abu Daud; "...akan 

memberikan syafaat..." 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

أن هناك  -سلمو عليه اهلل صىل–يبني رسول اّلل  
سورة من القرآن تتكون من ثالثني آية شفعت لرجل 
حىت غفر اهلل هل، حيث اكن يقرؤها ويعتين بها, فلما 
مات شفعت هل حىت دفع عنه عذابه، وأبهم ذكرها يف 
بداية احلديث, ثم بينها يف آخره؛ يلكون أوقع يف 

 .رشفها وفخامتها، وأبلغ يف اَلواظبة ىلع قراءتها

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- menjelaskan 

bahwa ada salah satu surah dalam Alquran yang terdiri 

dari 30 ayat, ia bisa memberi syafaat / pertolongan 

kepada seseorang hingga Allah memberikan ampunan 

padanya; di mana orang tersebut selalu rutin membaca 

dan memperhatikan surah ini. Ketika ia meninggal 

dunia, surah ini memberikan syafaat padanya lalu ia 

pun terhindarkan dari azab-Nya. Di awal hadis ini, 

Rasulullah sengaja tidak menyebutkan nama surah 

tersebut, lalu beliau menyebut namanya di penghujung 

hadis; dengan tujuan agar lebih mempertegas 

kemuliaan dan keagungannya dan agar membuat 

(setiap Muslim) lebih konsisten dalam membacanya. 
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رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن /8بريوت. -عالن الشافيع، دار الكتاب العريب
سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. /9ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -كثري

كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم /11ه. 1423الكويت، الطبعة األوىل، -صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاِن، غراس/10
نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، /12ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -ز إشبيليابرئاسة أ.د. محد العمار، دار كنو

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالة
   (6260) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، ومن كره 
  لقاء اهلل كره اهلل لقاءه

“Barang siapa yang rindu bertemu dengan 
Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. 

Namun siapa yang benci bertemu dengan 
Allah, Allah pun benci bertemu 

dengannya". 

 :احلديث .1791
-قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َحبَّ اهلُل »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
َمْن أَحبَّ ِلَقاَء اهلِل أ

فقلُت: يا « َوَمْن َكرَِه ِلَقاَء اهلِل َكِرَه اهلُل ِلَقاءهُ  ِلَقاءُه،
رسوَل اهلِل، أَكراِهيَُة الَموِت، فَلُكُّنَا نَْكَرهُ الَموَت؟ قال: 

َ بِرمَْحَِة اهلِل » لَيَْس َكَذلَِك، ولِكنَّ الُمْؤِمَن إَذا برُشِّ
َحبَّ ا

َ
َحبَّ ِلَقاَء اهلِل َفأ

َ
هلُل ِلَقاءُه، وإنَّ َورِْضَوانِِه وََجنَّتِِه أ

َ بَِعذاِب اهلِل وََسَخطِه َكِرهَ ِلَقاَء اهلِل وَكِرَه  الاَكفَِر إَذا برُشِّ
 «.اهلُل ِلَقاءهُ 

** 

1791. Hadis: 

Dari ‘Aisyah, ia berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda: “Barang siapa yang rindu bertemu 

dengan Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. 

Namun siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah 

pun benci bertemu dengannya.” Maka aku berkata: 

“Wahai Rasulullah, apakah (yang dimaksud adalah) 

membenci kematian, karena setiap kita membenci 

kematian?” Beliau menjawab: “Bukan demikian. 

Namun seorang mukmin jika diberi kabar gembira 

dengan rahmat, ridha dan surga Allah, ia akan rindu 

bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu 

dengannya. Dan sungguh orang kafir jika diberi ‘kabar 

duka’ dengan adzab dan murka Allah, ia akan benci 

bertemu dengan Allah dan Allah pun benci bertemu 

dengannya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال: )من أحب لقاء  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه( 

عين بذلك : هل ت-ريض اهلل عنها-فسألت اعئشة 
كراهية اَلوت يا رسول اهلل، فلكنا يكره اَلوت؟ قال: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-)ليس كذلك( فأخرب انليب 
أن اإلنسان إذا أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، وذلك 
أن اَلؤمن يؤمن بما أعد اهلل للمؤمنني يف اجلنة من 
اثلواب اجلزيل والعطاء العميم الواسع فيحب ذلك 

ه ادلنيا وال يهتم بها؛ ألنه سوف ينتقل وترخص علي
إىل خري منها، فحينئذ حيب لقاء اهلل، والسيما عند 

-اَلوت إذا برُشِّ بالرضوان والرمحة فإنه حيب لقاء اهلل 
، ويشتاق إيله، فيحب اهلل لقاءه، أما الاكفر -عز وجل

والعياذ باهلل فإنه إذا برش بعذاب اهلل وسخطه كره 
 لقاءه، وهلذا جاء يف حديث لقاء اهلل فكره اهلل

اَلحترض أن نفس الاكفر إذا برشت بالغضب 
والسخط تفرقت يف جسده وأبت أن خترج، وهلذا 
تزنع روح الاكفر من جسده نزاًع؛ وُيكَره ىلع أن 

** 

Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

bersabda: “Barang siapa rindu bertemu dengan Allah, 

Allah pun rindu bertemu dengannya. Namun siapa 

yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci 

bertemu dengannya.” Maka ‘Aisyah Radhiyallahu 

‘Anha berkata: “Wahai Rasulullah, apakah (yang 

dimaksud adalah) membenci kematian, karena setiap 

kita membenci kematian?” Rasulullah menjawab: 

“Bukan demikian.” Maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam pun menyampaikan bahwa seseorang jika rindu 

bertemu dengan Allah. Itu karena seorang mukmin 

percaya dengan apa yang dijanjikan Allah kepada 

kaum beriman di surga; berupa balasan yang 

berlimpah dan karunia yang luas, sehingga ia pun 

merindukan hal itu, dunia menjadi tidak berharga 

untuknya dan ia tidak memperhatikannya lagi, karena 

ia akan berpindah ke tempat yang lebih baik darinya. 

Maka pada saat itu, ia pun rindu bertemu dengan Allah. 

Terutama pada saat kematian, jika ia diberi kabar 

gembira dengan keridhaan dan rahmat Allah, ia akan 

rindu bertemu dengan Allah 'Azza wa Jalla. Maka Allah 

pun rindu bertemu dengannya. Adapun orang kafir –

wal ‘iyadzu billâh-, maka jika ia diberi “kabar duka” 

dengan adzab dan murka Allah, ia pun benci untuk 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

418 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 حب لقاء اهلل أو كراهية لقائه يه اليت تكون عند الزنع وخروج الروح يف حالة ال تقبل اتلوبة حيث يبرش لك إنسان بما هو صائر إيله. .1
 .لك إنسان يرى مقامه يف حالة االحتضار والزنع .2

 .حب لقاء اهلل أو كراهية لقائه ال تعين تمين اَلوت أو كراهيته .3

 .-تعاىل-القيام بالطااعت وادلأب عليها واإلخالص فيها، استعداًدا للقاء اهلل احلث ىلع  .4

 املراجع:املصادر و

 بن سليم تأيلف الصاحلني، رياض رشح انلاظرين بهجة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
يي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة حم تأيلف الصاحلني، رياض. اجلوزي ابن دار اهلاليل، عيد

 قطر. رشح رياض الصاحلني، اَلؤلف : حممد بن صالح بن حممد العثيمني. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف
. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد 1407، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرشابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف

 .م 2004 - ـه 1425بلنان، الطبعة: الرابعة،  -يلع بن حممد عالن، دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 
   (8266) الرقم املوحد:

خترج روحه؛ وذلك ألنه يبرش والعياذ باهلل بالرش، 
: }ولو ترى إذ الظاَلون يف -تعاىل-وهلذا قال اهلل 

وت واَلالئكة باسطو أيديهم أخرجوا غمرات اَل
 .أنفسكم{

bertemu dengan Allah. Maka Allah pun benci bertemu 

dengannya. Karena itu, disebutkan dalam hadits 

tentang orang yang sakaratul maut: bahwa ruh orang 

kafir jika diberi “kabar duka” tentang adzab dan 

kemurkaan Allah, ia akan tercerai-berai dalam 

jasadnya dan enggan untuk keluar. Karenanya, ruh 

orang kafir itu dicabut dari tubuhnya seperti mencabut 

besi tajam dari bulu domba yang basah. Maksudnya: ia 

benci jika ruh keluar, karena ia diberi “kabar duka” –wal 

‘iyadzu billâh- dengan keburukan. Karena itu, Allah 

Ta‘âlâ berfirman: “Dan andai engkau melihat saat 

orang-orang zhalim dalam sakaratul maut, ketika para 

malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka (seraya 

berkata): ‘Keluarkanlah nyawa kalian!” Maka mereka 

tidak merelakan jiwa mereka –wal ‘iyadzu billâh-, 

hingga mereka tidak ingin ruh itu keluar. Tetapi para 

malaikat mengatakan: “Keluarkanlah nyawa kalian!” 

Maka jika ia diberi “kabar duka” tentang adzab, ruhnya 

tercerai-berai dalam tubuh. Sehingga malaikat pun 

mencabutnya seperti mencabut besi tajam/bergerigi 

dari bulu domba yang basah –wal ‘iyadzu billâh- hingga 

ia keluar. 
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 رواه الرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

 ري اخلطيم ريض اهلل عنه.عبيد اهلل بن حمصن األنصا اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رسبه : أي: نفسه، وقيل: قومه •

 ه : ما حيتاج إيله من طعام ورشاب وغريهماقوت يوم •

 حزيت : مجعت •

 حبذافريها : جبميع جوانبها •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-طلب الرزق ال يكون بالقوة وإنما بالسيع واتلولك ىلع اهلل  .1

 .حاجة العبد يف ادلنيا تتلخص يف األمن والكفاية، فمن ملكهما فقد ملك ادلنيا بأرسها .2

 املراجع:املصادر و

م. سنن ابن 1998: حممد بن عيىس الرتمذي, اَلحقق: بشار عواد معروف, انلارش: دار الغرب اإلساليم, اعم اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(, تأيلف
فقهها ماجه, تأيلف: أبو عبداهلل حممد القزويين, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية. السلسلة الصحيحة ويشء من 

ه. رياض الصاحلني, تأيلف: أيب زكريا حيىي بن رشف 1415اعم  1ن حممد نارص ادلين األبلاِن, انلارش: مكتبة اَلعارف, طوفوائدها, تأيلف: أبو عبدالرمح
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, 1428 4انلووي ادلمشيق, حتقيق: عصام موىس هادي, انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر, ط

اهلاليل, دار ابن اجلوزي. اتلنوير رشح اجلامع الصغري, تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاِن, اَلحقق: د. حممد إسحاق حممد تأيلف: سليم بن عيد 
 .ه1432اعم  1إبراهيم, انلارش: مكتبة دار السالم, ط

   (5840) الرقم املوحد:

من أصبح منكم آمنا يف رسبه، معاىف يف 
ه، فكأنما حزيت هل ادلنيا جسده، عنده قوت يوم

 حبذافريها
 

“Barang siapa di antara kalian yang berada 
di waktu pagi dalam keadaan aman di 

tempat tinggalnya, sehat jasmaninya dan 
memiliki makanan untuk hari itu, maka 

seakan-akan seluruh dunia ini telah 
diberikan kepadanya”. 

 :احلديث .1792
ريض -اهلل بن حمصن األنصاري اخلطيم عن عبيد 

َمْن أْصبََح ِمنُْكْم آِمنًا يف رسبِِه، »مرفواعً:  -اهلل عنه
َما ِحزيَْت هَلُ  ُمَعاىَفً يف َجَسِدهِ، ِعنَْدُه قُوُت يَْوِمِه، فََكأنَّ

ْنيَا حِبََذافِرِيَها  «.ادلُّ

** 

1792. Hadis: 

Dari 'Ubaidillah bin Mihṣan Al-Anṣāri Al-Khathmi -

raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', “Barang siapa di 

antara kalian yang berada di waktu dalam keadaan 

aman di tempat tinggalnya, sehat jasmaninya dan 

memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan 

seluruh dunia ini telah diberikan kepadanya”. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

من أصبح آمناً يف نفسه، وقيل بيته وقومه، صحيحاً 
يف بدنه عنده غداؤه وعشاؤه فكأنما حصل ىلع لك 

 .ادلنيا بأن ُضمت ومُجعت هل ادلنيا جبميع جوانبها

** 

Siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan aman 

pada dirinya –ada yang mengatakan: tempat tinggal 

dan kaumnya-, sehat jasmaninya dan ia memiliki 

makan siang serta makan malamnya, maka seakan-

akan dunia dengan seluruh isinya telah dikumpulkan 

dan dihimpun untuknya. 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -نهريض اهلل ع-أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
مرته به وترك ما نهيته عنه •

َ
 .من أطاعين : أي : َعِمل بما أ

 .ومن عصاِن : أي : خالف بفعل ما نهيت عنه أو ترك ما أمرت به •

 .األمري : لكُّ من هل والية سواء اخلليفة أو غريه •

من أطاعين فقد أطاع اهلل، ومن عصاين فقد 
عىص اهلل، ومن يطع األمري فقد أطاعين، ومن 

 يعص األمري فقد عصاين
 

Barang siapa yang menaatiku, maka 
sungguh ia telah menaati Allah. Namun 

siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh 
ia telah mendurhakai Allah. Siapa yang 

menaati pemimpinnya, maka ia telah 
menaatiku. Namun siapa yang 

mendurhakai pemimpinnya, maka ia telah 
mendurhakaiku. 

 :احلديث .1793
من أطاعين »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فقد أطاع اهلل، ومن عصاِن فقد عىص اهلل، ومن يطع 
 «.األمري فقد أطاعين، ومن يعص األمري فقد عصاِن

** 

1793. Hadis: 

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

“Barang siapa yang menaatiku, maka sungguh ia telah 

menaati Allah. Namun siapa yang mendurhakaiku, 

maka sungguh ia telah mendurhakai Allah. Siapa yang 

menaati pemimpinnya, maka ia telah menaatiku. 

Namun siapa yang mendurhakai pemimpinnya, maka 

ia telah mendurhakaiku”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن طاعته من طاعة  -صىل اهلل عليه وسلم-بني انليب 
ال يأمر إال  -عليه الصالة والسالم-اهلل، وانليب 

هل وألمته، فإذا أمر  -تعاىل-بالرشع اَّلي رشعه اهلل 
، فمن أطاعه -سبحانه وتعاىل-بيشء؛ فهو رشع اهلل 

فقد عىص اهلل. واألمري  فقد أطاع اهلل، ومن عصاه
صىل اهلل عليه -إذا أطاعه اإلنسان فقد أطاع الرسول 

صىل اهلل -، وإذا عصاه فقد عىص الرسول -وسلم
هو  -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن انليب -عليه وسلم

اَّلي أمر بذلك يف أكرث من حديث؛ إال أن يأمر 
 .بمعصية

** 

Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- menjelaskan bahwa 

ketaatan pada beliau merupakan bentuk ketaatan 

kepada Allah. Dan Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- 

tidak menyuruh kecuali berdasarkan syariat yang 

ditetapkan oleh Allah -Ta'ālā- untuk beliau dan 

umatnya. Sehingga jika beliau memerintahkan 

sesuatu, maka berarti itu adalah syariat Allah -

Subḥānahu wa Ta‘ālā-. Jadi siapa yang menaati beliau, 

berarti ia telah menaati Allah. Dan siapa yang 

mendurhakai beliau, berarti ia telah mendurhakai Allah. 

Seorang pemimpin jika ditaati oleh seseorang, maka 

berarti orang itu telah menaati Rasulullah -ṣallallāhu 

‘alaihi wa sallam-. Namun jika ia mendurhakai 

pemimpinnya, maka ia telah mendurhakai Rasulullah -

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-, karena Nabi -ṣallallāhu 

‘alaihi wa sallam- lah yang memerintahkan hal itu 

dalam banyak hadis; kecuali jika sang pemimpin itu 

menyuruhnya bermaksiat. 
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 :فوائد احلديث
 . غري معصية؛ ألنها من طاعة اهلل ورسوهلاتلأكيد ىلع طاعة األمراء يف .1

 .السمع والطاعة جتب لإلمام األعظم، ومن قام اإلمام بتويلته والية خاصة .2

 .طاعة أويل األمر يف اَلعروف قربة إىل اهلل يثاب عليها اَلرء .3

 .أنَّ طاعة األمراء جتلب اخلري واألمن واالستقرار وعدم الفوىض وعدم اتباع اهلوى .4

 .ألمراء جتلب الفوىض وحيصل إعجاب لك ذي رأي برأيه، ويزول األمن وتفسد األمور وتكرث الفنتأنَّ معصية ا .5

صىل اهلل عليه -يأمر بطاعة اهلل سبحانه؛ وإن اهلل أمر بطاعة الرسول  -صىل اهلل عليه وسلم-من يطع الرسول فقد أطاع اهلل؛ ألن الرسول  .6
 .-وسلم

 املراجع:املصادر و

ه.  صحيح مسلم, 1422ورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مص
, الطبعة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة

ياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، ه . تطريز ر1407الرابعة عرش, 
اض,  ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الري 1423

 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب ه. 1426الطبعة : 
   (6383) الرقم املوحد:
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 متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ر نفساً من الرق •  .أعتق : حرَّ

 رقبة : انلفس اَلملوكة •

 بكل عضو منه : بدل لك عضو من اَلعتَق •

 .عضوا منه : جزءأ من بدن اَلعِتق •

 .حىت فرجه بفرجه : حىت يكون َخالص فرجه من انلار بدل فرج اَلعتَق •

 .انلاُر : يه دار العذاب وانلاكل أعدها اهلل َلن عصاه •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع عتق الرقاب اَلسلمة .1

 .ينبيغ أن يكون العتيق اكماًل يلحصل االستيعاب .2

كر أفضل من األنىث؛ ألن يف عتق اَّلكر من اَلعاِن العامة ما ليس يف األنىث كصالحيته للقضاء واجلهاد وغري ذلك .3  .أنَّ عتق اَّلَّ

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار  1422نية الطبعة األوىلصحيح ابلخاري حتقيق حممد انلارص دار طوق انلجاة اَلصورة عن السلطا
ه . ديلل الفاحلني 1407إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

لعريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, لطرق رياض الصاحلني َلحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب ا

من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو 
  منه، عضوا منه يف انلار، حىت فرجه بفرجه

Barangsiapa membebaskan seorang hamba 
sahaya Muslim, Allah pasti membebaskan 

dengan setiap anggota badan hamba sahaya 
itu setiap anggota tubuh orang yang 

memerdekakannya dari neraka, hingga 
kemaluan dengan kemaluannya. 

 :احلديث .1794
من أعتق » مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو منه، عضوا منه 
 «.يف انلار، حىت فرجه بفرجه 

** 

1794. Hadis: 

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

"Barangsiapa membebaskan seorang hamba sahaya 

Muslim, Allah pasti membebaskan dengan setiap 

anggota badan hamba sahaya itu setiap anggota tubuh 

orang yang memerdekakannya dari neraka, hingga 

kemaluan dengan kemaluannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان فضل حترير الرقاب اَلسلمة، 
وأنَّ من أعتق رقبة فكأنما أعتق لك بدنه من انلار، 
وأنَّ يف حترير الرقاب حتقيُق العزة للمسلمني بإزالة 

 .ذل  العبودية عنهم

** 

Hadis ini mengandung penjelasan keutamaan 

memerdekakan hamba sahaya Muslim. Orang yang 

memerdekakan hamba sahaya bagaikan 

membebaskan setiap anggota tubuhnya dari neraka. 

Memerdekakan hamba sahaya berarti merealisasikan 

kemuliaan bagi kaum Muslimin dengan melenyapkan 

kehinaan perbudakan dari mereka. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

423 
 

ياض, ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الر1430
 ه 1423بن عبد العزيز اَلبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، ه. تطريز رياض الصاحلني لفيصل  1426الطبعة : 

   (6396) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه -أبو بكرة  اتلخريج:
 ض الصاحلني.ريا مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أهان : أي: استخفَّ  •

 .السلطان : أي: لكَّ ذي سلطة ووالية ليشء من أمور اَلسلمني •

 . اآلخرةأهانه اهلل : أي: أذهلَّ اهلل يف ادلنيا، وعذبه يف •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع توقري واحرتام ذوي اهليئات من احلاكم والعلماء؛ تلصبح هلم هيبة يف انلفوس، فيُسمع قوهلم ويطاع أمرهم .1

 .اتلنفري من احتقارهم، واهلزء بهم، وعدم طاعتهم .2

 .من أهداف ادلعوة حفظ األمن واالستقرار يف اَلجتمع اَلسلم .3

 املراجع:املصادر و

قيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حت
ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من 1415فقهها وفوائدها، حممد نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، 

م. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز اَلبارك، حتقيق: عبد العزيز 1987ه، 1407  -بعة: الرابعة عرشةابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الط
م.  رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار 2002ه، 1423بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

-بريوت–دار اَلعرفة  -. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، حتقيق خليل مأمون شيحاه1426الوطن، الرياض، 
 ه،1430 األوىل: الطبعة الرياض، إشبيليا، كنوز العمار، نارص بن محد برئاسة ابلاحثني من جمموعة الصاحلني، رياض كنوز. ه1425 الرابعة الطبعة

 .م2009
   (6371) الرقم املوحد:

 Barang siapa menghina penguasa, pasti  من أهان السلطان أهانه اهلل
Allah menghinakannya. 

 :احلديث .1795
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب بكرة 

من أهان »يقول:  -وسلمصىل اهلل عليه -اهلل 
 «.السلطان أهانه اهلل

** 

1795. Hadis: 

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

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda,"Barang siapa menghina penguasa, pasti 

Allah menghinakannya". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يف هذ احلديث حتريم االستخفاف بأوامر السلطان؛ 
َلا يرتتب عليه من الوعيد الشديد من إذالل اهلل هل 

 .يف ادلنيا واآلخرة، واجلزاء من جنس العمل

** 

Hadis ini mengandung pengharaman meremehkan 

berbagai perintah penguasa karena berakibat 

ancaman yang keras berupa kehinaan yang Allah 

timpakan kepadanya di dunia dan akhirat, karena 

balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-بريدة بن احلصيب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وابهحبط عمله : بطل ث •

 ,Barangsiapa meninggalkan salat Asar  من ترك صالة العِص فقد حبط عمله
maka gugurlah amalnya. 

 :احلديث .1796
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن بريدة بن احلصيب 

من تََرَك صالَة »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.العرِص فقد َحِبَط َعَملُهُ 

** 

1796. Hadis: 

Dari Buraidah bin Al-Ḥuṣaib -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata; Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- 

bersabda, “Barangsiapa meninggalkan salat Asar, 

maka gugurlah amalnya.”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أفاد احلديث عقوبة من ترك صالة العرص متعمداً، 
عرص ألنها مظنة اتلأخري باتلعب من شغل وخص ال

انلهار؛ وألن فوتها أقبح من فوت غريها؛ لكونها 
الصالة الوسطى اَلخصوصة باألمر باَلحافظة عليها 

: )حافظوا ىلع الصلوات والصالة -تعاىل-يف قوهل 
[، والعقوبة اَلرتتبة ىلع ذلك 238الوسطى( ]ابلقرة: 

قيل: اَلراد َمْن حبوط عمل من تركها, ببطالن ثوابه، و
تركها مستحاًل َّللك، أو جاحداً لوجوبها، فيكون 
اَلراد حببوط العمل الكفر، واستدل بهذا بعض 
العلماء ىلع أن من ترك صالة العرص كفر؛ ألنه ال 
حيبط األعمال إال الردة، وقيل: هو وارد ىلع سبيل 
اتلغليظ؛ أي: من تركها فكأنما حبط عمله، وهذا من 

لعرص خاصة أن من تركها فقد حبط فضائل صالة ا
 .عمله؛ ألنها عظيمة

** 

Hadis ini memberi penjelasan tentang hukuman bagi 

orang yang meninggalkan salat Asar dengan sengaja. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- 

mengkhususkan salat Asar karena ia merupakan salat 

yang rentan ditunda dan dilalaikan manusia karena 

lelah setelah bekerja sepanjang hari. Juga karena 

meninggalkan salat Asar lebih buruk daripada 

meninggalkan salat lainnya, karena salat Asar adalah 

salat al-Wusṭā (salat pilihan) yang ada perintah khusus 

untuk konsisten melaksanakannya dalam firman Allah, 

“Peliharalah salat-salat (fardu) dan salat al-Wusṭā” (Al 

Baqarah: 238). Hukuman meninggalkan salat Asar 

adalah terhapusnya amal baiknya sekaligus 

pahalanya. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang 

yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang 

meninggalkan salat Asar dengan keyakinan boleh 

ditinggalkan, atau karena ia mengingkari 

kewajibannya, sehingga terhapusnya amal di sini 

artinya adalah kekafiran. Bahkan sebagian ulama 

menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa orang yang 

meninggalkan salat Asar itu telah kafir, karena tiada 

yang membatalkan amal ibadah kecuali kemurtadan. 

Sebagian mereka juga menyatakan bahwa maksud 

ancaman dalam hadis ini hanyalah suatu bentuk 

kecaman yang keras saja; bahwa orang yang 

meninggalkannya seolah menghapus sendiri amal 

ibadahnya. Kandungan hadis ini merupakan 

keistimewaan salat Asar di banding salat fardu lainnya, 

yaitu bahwa siapa yang meninggalkannya maka pahala 

amalannya akan terhapus, sebab ia adalah jenis salat 

yang agung. 
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 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اَلحافظة ىلع صالة العرص يف وقتها .1

 .حرمة ترك الصالة، وخاصة صالة العرص .2

 .من ترك صالة العرص متعمًدا فقد بطل أجره وقيد اتلعمد قد ورد يف رواية صحيحة: )متعمًدا( .3

 املراجع:املصادر و

ه. رشح رياض 1428دمشق، الطبعة األوىل، -بن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ا
 إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1426الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

َلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، ا نزهة. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري،
ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع, اعتىن بها: 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالة

 اجلامع رشح القدير فيض. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان – خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت
 اتلجارية اَلكتبة: انلارش,  القاهري اَلناوي ثم احلدادي العابدين زين بن يلع بن العارفني تاج بن الرؤوف بعبد اَلدعو حممد ادلين زين, الصغري
م تطريز رياض 1997 -ه 1418بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   سليم, انلاظرين بهجة 1356 األوىل،: الطبعة, مرص - الكربى

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة
   (6261) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يبتيغ : يطلب •

 .عرضاً : العرض متاع ادلنيا، وحطامها •

 .لم جيد عرف اجلنة : لم يشم رحيها •

 .علًما : يراد به العلوم الرشعية, وعلوم الوسائل اَلساعدة ىلع فهمها •

 .ضاهمما يبتىغ به وجه اهلل : مما يطلب به ر •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-وجوب اإلخالص يف طلب العلم، ويكون القصد منه إرضاء اهلل  .1

 .من اختذ العلم مطية لشهوات ادلنيا عذبه اهلل يوم القيامة .2

 Barangsiapa menuntut ilmu yang  من تعلم علما مما يبتىغ به وجه اهلل
seharusnya diniatkan demi Allah 

 :احلديث .1797
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ا يُبْتَىغ به وَْجُه »قال:  -عليه وسلم َمْن تعلَّم علًْما ممَّ
ال َيتَعلَُّمه إال يِلُِصيَب به َعَرًضا من  -عز وجل-اهلل 

ْد َعْرَف اجلنة يوَم القيامة  .«ادلنيا، لْم جَيِ

** 

1797. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa 

menuntut ilmu yang seharusnya diniatkan demi Allah 

namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk 

mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan 

mencium wangi surga pada hari kiamat." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يدل هذا احلديث ىلع أن من تعلم علًما من العلوم 
ويه العلوم الرشعية وما -اليت يراد بها وجه اهلل 

، وما أراد من ذلك -يساندها من علوم عربية وحنوها
ىلع متاع دنيوي، اكَلال أو اجلاه دون أن  إال احلصول

-يكون قصده وجه اهلل وادلار اآلخرة, فإن اهلل 
يعاقبه يوم القيامة بأن ال جيد ريح اجلنة؛  -تعاىل

وذلك ألنه طلب ادلنيا بعمل اآلخرة؛ وحرمانه من 
راِئة اجلنة مبالغة يف حتريم اجلنة؛ ألن من ال جيد 

ذا حممول ىلع أنه ريح اليشء ال يتناوهل قطًعا, وه
-تعاىل-يستحق أال يدخل اجلنة, واآلثم أمره إىل اهلل 
 ., كأمر صاحب اَّلنوب إذا مات ىلع اإليمان

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang belajar satu 

ilmu yang seharusnya dimaksudkan untuk mencari 

keridaan Allah -berupa ilmu-ilmu syariat dan yang 

menopangnya berupa ilmu-ilmu bahasa Arab dan 

sebagainya-, dan ia menghendaki dengan itu 

mendapat balasan kenikmatan dunia seperti harta 

benda atau kekuasaan tanpa bertujuan mencari rida 

Allah dan keselamatan hari akhir, maka sesungguhnya 

Allah -Ta'ālā- akan menyiksanya pada hari kiamat 

dengan cara dia tidak mencium wangi surga karena dia 

mencari dunia dengan amalan akhirat. Terhalangnya 

dia dari mencium wangi surga sebagai bentuk berlebih-

lebihan dalam pengharaman dirinya dari masuk surga, 

sebab orang yang tidak mencium wangi sesuatu tentu 

saja tidak akan memperoleh sesuatu tersebut. Sabda 

beliau ini ditafsirkan bila dia memang tidak berhak 

masuk surga, karena orang yang berdosa urusannya 

(masuk surga atau nerakanya) dikembalikan kepada 

Allah -Ta'ālā- sebagaimana urusan pelaku dosa 

apabila meninggal dunia dalam keadaan beriman. 
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 .الوعيد الشديد يف احلديث يدل ىلع حرمة هذا العمل، وأنه كبرية من كبائر اَّلنوب .3

 .ذها, ولم يرضه ذلكوجاءته ادلنيا تبعا جاز هل أخ -تعاىل-أن من طلب العلم هلل  .4

 .اتلحذير من الرياء .5

 .من أسايلب  ادلعوة إىل اهلل الرتهيب واتلخويف .6

 املراجع:املصادر و

سنن ابن  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -ققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين، ح

الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 -ه. 1399بريوت، الطبعة اثلانية، -حممد بن عبداهلل اتلربيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاِن، اَلكتب اإلساليممشاكة اَلصابيح؛ تأيلف  -ه. 1430

سنن أيب داود, أبو داود -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ِجْستاِن, اَلحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, اَلكتبة العرصية، صيدا  سليمان بن األشعث  –بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

.  م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند-.    بريوت
عون اَلعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن -م 1997 -ه 1418اظرين, سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  انل بهجة

 بادي,القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته, حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، أبو عبد الرمحن، رشف احلق، الصدييق، العظيم آ
 عبد بن حممد, ماجه ابن سنن رشح يف احلاجة كفاية=  ماجه ابن سنن ىلع السندي حاشية- ـه 1415 اثلانية،: الطبعة, بريوت –دار الكتب العلمية 

 .طبعة بدون بريوت، - اجليل دار, السندي ادلين نور احلسن، أبو اتلتوي، اهلادي
   (6262) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أحسن الوضوء : اَلقصود الوضوء اَلشتمل ىلع سننه وآدابه •

 .خرجت : ذهبت ذنوبه وُغفرت •

 .-تعاىل-خطاياه : اَلراد بها الصغائر اَلتعلقة حبق اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .آداب الوضوء ورشوطه، والعمل بذلكاحلث ىلع االعتناء بتعلم  .1

 .بيان فضل الوضوء، وأنه كفارة لذلنوب .2

ن من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه م
  جسده

Siapa yang berwudu dan menyempurnakan 
wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar 

dari tubuhnya 

 :احلديث .1798
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عثمان بن عفان 
ْحَسن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

َ
أ فَأ من توضَّ

الوُُضوَء، َخرََجْت َخَطايَاُه ِمْن َجَسِدِه َحىتَّ خَتُْرج ِمْن 
ْظَفارِهحَتِْت 

َ
 .«أ

** 

1798. Hadis: 

Dari Usman bin 'Affān -raḍiyallāhu 'anhu-, dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, beliau 

bersabda, “Barangsiapa berwudu dan memperbaiki 

wudunya maka dosa-dosanya keluar dari dalam 

tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يدل احلديث ىلع أن الوضوء من أفضل العبادات، 
ومن فضائله اليت جاءت يف هذا احلديث أن من توضأ 
فأحسن الوضوء, حبيث حافظ ىلع سننه وآدابه، اكن 
وضوؤه هذا سببًا خلروج ما اقرتفه من صغائر اَّلنوب 

, حىت خترج هذه اَّلنوب -تعاىل- اَلتعلقة حبق اهلل
واخلطايا من أدق ماكن وهو ما حتت األظفار، وىلع 
هذا ينبيغ لإلنسان أن ينوي بوضوئه اتلقرب إىل اهلل 

، ويستشعر بأنه يمتثل أمر اهلل يف قوهل: -عز وجل-
، 6"إذا قمتم إىل الصالة، فاغسلوا وجوهكم" اَلائدة: 

صىل اهلل عليه - ويستشعر أيضاً أنه متبع لرسول اهلل
يف وضوئه، ويستحرض أيضاً أنه يريد اثلواب،  -وسلم

 .وأنه يثاب ىلع هذا العمل حىت يتقنه وحيسنه

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa wudu termasuk di antara 

ibadah yang paling utama. Di antara keutamaannya 

yang terdapat dalam hadis ini adalah bahwa seseorang 

yang berwudu dan berusaha menyempurnakan 

wudunya dengan melakukan seluruh sunah dan adab-

adabnya, maka wudunya ini menjadi sebab keluarnya 

dosa-dosa kecil yang terkait dengan hak Allah -Ta'ālā-

, sampai-sampai dosa-dosa kecil itu keluar dari tempat 

yang paling sempit yaitu bagian bawah kuku. Untuk itu, 

hendaknya seseorang meniatkan wudunya sebagai 

sarana pendekatan diri kepada Allah -'Azzā wa Jallā-, 

sembari menghayati bahwa dengan wudu ini ia telah 

menuruti perintah Allah dalam firman-Nya, “Jika kalian 

hendak salat maka basuhlah wajah-wajah kalian.” (Al-

Maidah: 6). Juga hendaknya menghayati bahwa 

dengan wudu ini ia telah meneladani Rasulullah -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam- dalam praktek wudu beliau, 

dan bahwasanya dengan amalan ini ia menginginkan 

pahala; dan ia pasti diberikan pahala amalan tersebut 

sehingga ia memperbagus dan menyempurnakan 

wudunya. 
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 .ألمته -صىل اهلل عليه وسلم-رشط خروج اخلطايا هو حتسني الوضوء واإلتيان به كما بينه انليب  .3

 .احلث ىلع االعتناء بتعلم رشوط الوضوء وسننه وآدابه والعمل بذلك .4

 املراجع:املصادر و

ه. رشح رياض 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
ه، مؤسسة ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغري1426الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 ديلل. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الرسالة
فة للطباعة والنرش اَلعر دار: انلارش, شيحا مأمون خليل: بها اعتىن, الشافيع الصدييق ابلكري حممد بن يلع حممد, الصاحلني رياض لطرق الفاحلني

 ابن دار: انلارش اهلاليل، عيد بن سليم, انلاظرين بهجة: اكتلايل ويه, انلاظرين بهجة. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان –واتلوزيع، بريوت 
 .م1997 -ه 1418:  النرش سنة ، اجلوزي

   (6263) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .نافلة : زيادة •

 .مثل وضويئ : الوضوء الاكمل الوارد يف السنة •

 .-تعاىل-ما تقدم من ذنبه : اَلتقدم منها، واَلراد الصغائر اَلتعلقة حبق اهلل  •

  من توضأ هكذا غفر هل ما تقدم من ذنبه
Barangsiapa yang berwudu seperti ini 

niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan 
diampuni. 

 :احلديث .1799
قال: رأيت  -ريض اهلل عنه-عن عثمان بن عفان 

توضأ ِمثل وُضويئ  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َم ِمْن »هذا، ثم قال:  أ هَكَذا، ُغِفَر هَلُ َما َتَقدَّ َمْن تَوَضَّ

 «.اَلتُُه َوَمْشيُُه إىَِل الَمْسجِد نَافِلَةً َذنِْبِه، َواَكنَْت َص 

** 

1799. Hadis: 

Dari Usman bin 'Affān -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

“Saya melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- 

berwudu seperti wuduku ini.” Kemudian dia 

melanjutkan, “Barangsiapa yang berwudu seperti ini 

niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni; 

aktifitas salat dan berjalannya menuju masjid terhitung 

sebagai nāfilah (tambahan pahala) baginya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -يبني هذا احلديث أن عثمان بن عفان 
بعد أن أىت بالوضوء ىلع كماهل اَلرشوع، ذكر أنه  -هعن

توضأ مثل  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى رسول اّلل  
أن  -أي انليب صىل اهلل عليه وسلم-وضوئه، ثم أخرب 

ل اهلل  عليه  -تعاىل-من توضأ مثل هذا الوضوء، تفضَّ
وغفر هل اَّلي تقدم من ذنوبه الصغائر اَلتعلقة حبق 

نت صالته ومشيه إىل اَلسجد أجًرا ، واك-تعاىل-اّلل  
زائًدا ىلع مغفرة اَّلنوب. وصفة الوضوء اَلشار إيله 
جاء عن محران، موىل عثمان أنه رأى عثمان داع 
بإناء فأفرغ ىلع كفيه ثالث مرار فغسلهما، ثم أدخل 
يمينه يف اإلناء فمضمض واستنرث، ثم غسل وجهه 

ثم ثالث مرات ويديه إىل اَلرفقني ثالث مرات، 
 .مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثالث مرات

** 

Hadis ini menjelaskan bahwa setelah Usman bin 'Affān 

-raḍiyallāhu 'anhu- melakukan wudu dengan sempurna 

maka beliau menuturkan bahwa beliau melihat 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- berwudu seperti 

wudunya itu. Kemudian beliau -ṣallallāhu 'alahi wa 

sallam- menyatakan bahwa siapa saja yang berwudu 

seperti wudu tersebut maka Allah akan 

memberikannya kemuliaan, dan mengampuni dosa-

dosanya yang telah lalu terkait dengan hak Allah -

Ta'ālā-. Di samping itu aktifitas salat dan perjalanannya 

menuju masjid terhitung sebagai tambahan pahala 

yang besar di luar pengampunan dosanya. Adapun 

praktik wudu yang disebutkan di atas adalah yang 

diriwayatkan oleh Ḥumrān, mantan budak milik Usman 

bin 'Affān -raḍiyallāhu 'anhu-; bahwa dia menyaksikan 

Usman tatkala ia meminta diberikan wadah yang berisi 

air, lalu beliau menuangkannya di kedua telapak 

tangannya tiga kali dan membasuh keduanya. 

Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke 

wadah tersebut, lantas berkumur-kumur dan 

memasukkan air ke hidungnya serta 

mengeluarkannya. Lalu membasuh wajahnya tiga kali 

dan membasuh kedua tangan sampai kedua siku tiga 

kali. Kemudian mengusap kepalanya. Lantas 

membasuh kedua kakinya tiga kali. 
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 :فوائد احلديث
 .أن الوضوء من مكفرات اَّلنوب .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-الوضوء ال يكفر اَّلنوب إال أن اكن موافًقا لصفة وضوء انليب  .2

 .حتصيل احلسنات الكثرية باَليش إىل اَلسجد، والصالة فيه .3

 .ة رمحته بأن يزيد اَلسلم من فضله فتكون صالته وخروجه  إىل اَلسجد نافلة يف األجر وزيادةوسع -تعاىل-كرم اهلل  .4

 .-تعاىل-اَّلنوب اليت يكفرها الوضوء الصغائر اَلتعلقة حبق اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

ه. رشح رياض 1428ألوىل، دمشق، الطبعة ا-رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة 1426الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 ديلل. بريوت –ياء الرتاث العريب انلارش: دار إح -ه. صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الرسالة
 والنرش للطباعة اَلعرفة دار: انلارش, شيحا مأمون خليل: بها اعتىن, الشافيع الصدييق ابلكري حممد بن يلع حممد, الصاحلني رياض لطرق الفاحلني

 -ه 1418يل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  اهلال عيد بن سليم, انلاظرين بهجة. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان – بريوت واتلوزيع،
1997. 

   (6264) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-بُريدة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

  من َحلََف باألَمانة فليس مِنرا
"Barangsiapa bersumpah atas nama 

amanah, maka ia bukan termasuk golongan 
kami." 

 :احلديث .1800
صىل اهلل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن بريدة 
 «.باألَمانة فليس ِمنَّا من َحلََف »قال:  -عليه وسلم

** 

1800. Hadis: 

Dari Buraidah Radhiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa 

bersumpah atas nama amanah, maka ia bukan 

termasuk golongan kami". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث اتلحذير من احللف باألمانة؛ ألن 
احللف باألمانة َحِلف بغري اهلل واحللف بغري اهلل 
رشك، كما يف احلديث: )من حلف بغري اهلل فقد 
َكَفر أو أرشك( واَلراد بالرشك هنا: الرشك األصغر؛ 
واحللف بغري اهلل ال خيرج من اَللة إال أن يعتقد 

يف  -تبارك وتعاىل-بمزنلة اهلل  احلالف أن اَلحلوف به
اتلعظيم والعبادة وما أشبه هذا فيكون رشاًك أكرب.   

من الصالة  -تعاىل-واَلراد باألمانة هنا: فرائض اهلل 
والصوم واحلج وغري ذلك مما افرتضه اهلل ىلع عباده. 
. أو أمْجَل  ق صيايم أو حيجِّ ق صاليت أو حبِّ فلو قال: حبِّ

. فلك ذلك منيه عنه؛ ألن اَلسلم بأن قال: وأمانة اهلل
أو بصفة من صفاته،  -تعاىل-ال حيلف إال باهلل 

ْمٌر من أْمِره، 
َ
وليست األمانة من صفاته، وإنما يه أ

 .وفَْرض من فروضه

** 

Makna hadits: Peringatan tentang sumpah dengan 

amanah. Sebab bersumpah dengan amanah adalah 

sumpah dengan selain Allah. Sedangkan sumpah 

dengan selain Allah adalah syirik. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan dalam hadits, "Barangsiapa bersumpah 

dengan selain nama Allah maka dia telah kafir atau 

syirik." Yang dimaksud dengan syirik di sini adalah 

syirik kecil, karena nash-nash menunjukkan bahwa 

sekedar bersumpah dengan selain Alah tidak akan 

mengeluarkannya dari agama, kecuali jika orang yang 

bersumpah itu menjadikan objek sumpah seperti 

kedudukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam 

pengagungan dan ibadah dan lainnya. Hal ini menjadi 

syirik terbesar. Yang dimaksud amanah di sini adalah 

kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala berupa shalat, 

puasa, haji dan berbagai ibadah lainnya yang telah 

diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya." 

Seandainya seseorang mengucapkan, "Dengan hak 

shalatku atau dengan hak puasaku atau ibadah hajiku 

atau alangkah baiknya jika ia mengucapkan, "Adapun 

amanah Allah, maka itu adalah sesuatu yang dilarang. 

Sebab, seorang muslim itu diperintahkan untuk 

bersumpah atas nama Allah Ta'ala atau dengan salah 

satu sifat-Nya. Amanah bukan salah satu sifat Allah. Ia 

adalah salah satu dari perintah-perintah Allah dan satu 

kewajiban dari kewajiban-kewajiban-Nya. Mereka pun 

berhenti dari tindakan tersebut karena di dalamnya ada 

penyamaan antara ia dengan nama-nama dan sifat-

sifat Allah 'Azza wa Jalla. Ma'alim As-Sunanh, (4/46), 

Subulus Salam, (2/550), Al-Qaul Al-Mufid Syarah Kitab 

At-Tauhid, (1/206), (2/214). 
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 :معاين املفردات
 .األَمانة : اَلراد بها: الفرائض، أي: ال حتِْلُفوا بالصالة واحلج والصوم، وحنوها •

 .ُسنَّتناليس ِمنَّا : أي: من أهل طريقتنا وأتباع  •

 :فوائد احلديث
 .حتريم احللف بغري اهلل تعاىل، ومنه: األمانة .1

تعاىل  ايلمني ال تنعقد إال باهلل تعاىل أو بصفة من صفاته، وليست منها األمانة، وإنما يه من أمره ؛ فاحللف بها يوهم مساواتها ألسماء اهلل .2
 .وصفاته

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397لطبعة األوىل: نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، ا
م          رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. 1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ـه  مشاكة اَلصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش:  1428 ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل،
 ـه      1426م  رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 1985اَلكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

ِجْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: اَلكتبة العرصية، صيدا.    مسند اإلمام أمحد، سنن أيب داود، تأيل ف: سليمان بن األشعث السِّ
مد حم بن محد: تأيلف السنن، معالم ـه 1421 األوىل،: الطبعة القاهرة، –تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر انلارش: دار احلديث 

 ـهسبل السالم، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاِن، انلارش: دار احلديث.   القول  1351بن إبراهيم اخلطايب، انلارش: اَلطبعة العلمية ، الطبعة: األوىل 
 .ه1424ة: اثلانية, حمرم اَلفيد ىلع كتاب اتلوحيد، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار ابن اجلوزي، اَلملكة العربية السعودية، الطبع

   (8964) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود أمحد النسايئ يف الكربى. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-بريدة  اتلخريج:

من َحلف فقال: إينِّ بَرِيٌء من اإلسالم، فإن اكن 
اكذبا، فهو كما قال، وإن اكن َصادقا، فَلَْن يَرِْجَع 

 إىل اإلسالم َسالًِما
 

Barangsiapa bersumpah dengan 
mengatakan, "Sesungguhnya aku berlepas 

diri dari Islam; maka jika ia bohong, ia 
sebagaimana yang ia katakan. Jika ia 

berkata benar, maka ia tidak akan pernah 
kembali lagi ke dalam Islam dengan 

selamat". 

 :احلديث .1801
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن بريدة 

من َحلف فقال: إِنِّ بَِريٌء من »: -اهلل عليه وسلم
فهو كما قال، وإن اكن اإلسالم، فإن اكن اكذبا، 

 «.َصادقا، فَلَْن يَرِْجَع إىل اإلسالم َسالًِما

** 

1801. Hadis: 

Dari Buraidah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa bersumpah 

dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku berlepas diri 

dari Islam; maka jika ia bohong, ia sebagaimana yang 

ia katakan. Jika ia berkata benar, maka ia tidak akan 

pernah kembali lagi ke dalam Islam dengan selamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من حلف فقال: هو بَِريٌء من اإلسالم. أو قال: هو 
هودي أو نرصاِن أو اكفر أو ملحد. فأمره ال خيلو من ي

حالني: احلال األوىل: أن يكون اكذبًا فيما حلف 
عليه، كأن حيلف مثال: هو بريء من اإلسالم إن اكن 
األمر كذا وكذا. وهو اكذب فيما خيرب به، كما لو أخرب 
فر وحلف ىلع الرباء من  بأن زيدا قدم ايلوم من السَّ

هودي أو نرصاِن أو مرشك، وهو يعلم اإلسالم أو هو ي
َكذب نفسه، فهو كما قال أي من الرباءة من اإلسالم 
أو يهودي أو نرصاِن. احلال اثلانية: أن يكون صادقا 
فيما قال، كما لو حلف ىلع الرباءة من اإلسالم أو هو 
يهودي أو نرصاِن أن زيًدا قَِدم ايلوم من سفره أو أنه 

ادق فيما حلف عليه، لم يفعل هذا اليشء، وهو ص
فإنه يف هذه احلال لْن يَرِْجَع إىل اإلسالم َسالًِما، كما 

، بل ينقص -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
كمال إسالمه بما َصَدر منه من هذا اللفظ لشناعته 

 .وقبحه

** 

Makna hadits: "Barangsiapa bersumpah dengan 

mengatakan, "Sesungguhnya dia (aku) berlepas diri 

dari Islam," atau mengatakan, "Dirinya (ku) orang 

Yahudi atau Nashrani atau kafir atau atheis, maka 

keadaannya tidak akan terlepas dari dua kemungkinan; 

Keadaan pertama: bohong terhadap apa yang 

disumpahkannya, seperti bersumpah contohnya, "Dia 

berlepas diri dari Islam jika urusannya begini dan 

begitu," padahal ia sedang berbohong dari apa yang 

dikabarkannya. Sebagaimana jika ia memberitahu 

bahwa hari ini Zaid akan datang dari perjalanan dan ia 

bersumpah berlepas diri dari Islam atau dia orang 

Yahudi atau Nashrani atau musyrik jika bohong, dan 

dia sendiri mengetahui dustanya, maka ia 

sebagaimana yang ia katakan. Yakni, berlepas diri dari 

Islam atau dia jadi orang Yahudi atau Nashrani. 

Keadaan kedua: benar dengan apa yang dikatakannya. 

Sebagaimana jika ia bersumpah berlepas diri dari Islam 

atau dia orang Yahudi atau Nashrani bahwa Zaid hari 

ini datang dari perjalanannya atau dia tidak melakukan 

hal ini dan ia benar dalam sumpahnya, maka dalam 

kondisi seperti ini, ia tidak akan pernah kembali lagi ke 

dalam Islam dengan selamat. Hal ini berdasarkan 

sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 

Bahkan kesempurnaan Islamnya berkurang karena 

buruk dan jeleknya ucapan yang terlontar darinya . 

Tharhu At-Tatsrib, (7/167), Syarah Riyadhush Shalihin, 

karya Ibnu Utsaimin, (6/453). 
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 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 انليه عن احللف بهذه الصيغة وأشباهها، كأن يقول: هو اكفر إن فعل كذا، وهو ىلع ِدين كذا إن اكن كذا. .1

 املراجع:املصادر و

تلقريب،  ـه طرح اتلرثيب يف رشح ا 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
، ودار الفكر تأيلف: زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني العرايق. ولم يكمله، وأكمله ابنه، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة اتلاريخ العريب

 أيب داود، تأيلف: سليمان بن  ـه           سنن1426العريب. رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
ِجْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: اَلكتبة العرصية، صيدا.    رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين  حيىي بن رشف األشعث السِّ

ف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط  ـه   مسند اإلمام أمحد، تأيل 1428انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 
 ـه السنن الكربى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد اَلنعم شليب،  1421وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، 

رتهيب، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: مكتبة اَلعارف،  ـه           صحيح الرتغيب وال 1421انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
 .الطبعة: اخلامسة

   (8965) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–أبو ادلرداء  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عصم : ُمِنع وُحيِم وُحفظ •

ادلجال : هو اَلسيح ادلجال الكذاب، اَّلي خيرج يف آخر الزمان، ويكون ظهوره فتنة عظيمة للناس، ويديع األلوهية، وتظهر ىلع يديه بعض  •
 .اخلوارق

 :فوائد احلديث
 .فضل سورة الكهف، وأن فواحتها تعصم من فتنة ادلجالبيان  .1

 .اإلخبار عن أمر ادلجال، وبيان ما يعصم منه .2

 املراجع:املصادر و

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن -2م 1997 -ه 1418بهجة انلاظرين, سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  -1
رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن -3بريوت. -عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

رشح -5ه. 1415الرياض، -سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارف-4ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -كثري
صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: -6ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -انلووي، دار الريان للرتاث صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين

 الصاحلني؛ رياض كنوز-8. القاهرة-احلديث دار اَلناوي، عبدالرؤوف تأيلف الصغري؛ اجلامع رشح القدير فيض-7. بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 
مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح؛ تأيلف مال يلع -9ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -.د. محد العمار، دار كنوز إشبيلياأ برئاسة عليم فريق

نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، -10ه. 1412بريوت، الطبعة األوىل، -القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكر
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -لةمؤسسة الرسا

   (6265) الرقم املوحد:

من حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف، 
  عصم من ادلجال

Barangsiapa hafal sepuluh ayat dari awal 
surah Al-Kahfi, niscaya dia dilindungi dari 

Dajal 

 :احلديث .1802
صىل اهلل -عن انليب  - عنهاهلل ريض–عن أيب ادلرداء 

ِل ُسوَرةِ »: -عليه وسلم وَّ
َ
َمْن َحِفَظ َعرْشَ آيَاٍت ِمْن أ

الِ  جَّ ِمْن آِخِر »ويف رواية: «. الَكْهِف، ُعِصَم ِمَن ادلَّ
 .«ُسوَرِة الَكْهف

** 

1802. Hadis: 

Dari Abu ad-Dardā` -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Barangsiapa hafal 

sepuluh ayat dari awal surah Al-Kahfi, niscaya Dia 

dilindungi dari Dajal." Dalam riwayat lain, "Dari akhir 

surah Al-Kahfi." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من حفظ عن ظهر قلب عرش آيات من أول سورة 
- روايتني، حفظه اهلل الكهف, أو من آخرها, ىلع

من رش ادلجال، وفتنته، فال يتسلط عليه وال  -تعاىل
 .-تعاىل-يرضه بإذن اهلل 

** 

Barangsiapa hafal di luar kepala sepuluh ayat dari awal 

surah Al-Kahfi atau dari akhirnya berdasarkan dua 

riwayat, niscaya Allah -Ta'āla- menjaganya dari 

kejahatan Dajal sehingga dia tidak akan menguasainya 

dan membahayakannya dengan izin Allah -Ta'āla-. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
قَاِمْرَك : أراهنك •

ُ
 .أ

 .الالت : صنم اكن بالطائف ثلقيف •

 .انةالعزى : صنم اكن بوادي َنلة لقريش وبين كن •

 :فوائد احلديث
 . وجوب الرجوع عن اَلعصية يف حال اقرتافها بغري علم أو سبق لسان .1

 . حرمة احللف باألصنام وأنه مما خيرج العبد من اَللة .2

 . حتريم القمار بكل صوره وأشاكهل .3

 . ادلعوة إىل اَلعايص معصية أخرى .4

 . من وقع يف سيئة عليه أن يتبعها حسنة؛ ألن احلسنات يذهنب السيئات .5

 . ف باألصنام قول : ال هلإ إال اهللكفارة احلل .6

 . كفارة ادلعوة إىل اَلراهنة الصدقة .7

 املراجع:املصادر و

   (6379) الرقم املوحد:

من حلف فقال يف حلفه: بالالت والعزى، 
فليقل: ال هلإ إال اهلل، ومن قال لصاحبه: تعال 

 أقامرك فليتصدق
 

Barangsiapa bersumpah, lalu ia berkata di 
dalam sumpahnya, "Demi Lāta dan 'Uzzā, 
maka ucapkanlah, "Lā ilāha illallāh (Tidak 
ada tuhan yang berhak disembah kecuali 
Allah)! Barangsiapa yang berkata kepada 
temannya, "Kemarilah, ayo kita berjudi !" 

maka hendaknya ia bersedekah! 

 :احلديث .1803
من َحلََف »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فليقل: ال هلإ إال اهلل، فقال يف َحِلِفِه: بِالالَِّت َوالُْعزَّى، 
ْق  َقاِمْرَك فَلْيَتََصدَّ

ُ
 «.ومن قال لصاحبه: تعال أ

** 

1803. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū, 

"Demi Lāta dan 'Uzzā, maka ucapkanlah, "Lā ilāha 

illallāh (Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali 

Allah)! Barangsiapa yang berkata kepada temannya, 

"Kemarilah, ayo kita berjudi !" maka hendaknya ia 

bersedekah"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم من حلف بغري اهلل 
تعاىل اكلالت والعزى أو غريها أن يقول: ال هلإ إال 

ال لصاحبه: أراهنك أن هذا كذا وكذا؛ اهلل، ومن ق
 .أن يتصدق

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan kepada orang yang bersumpah 

dengan selain Allah -Ta'ālā-, sepertiLāta dan 'Uzzā 

atau selainnya, hendaknya ia mengucapkan, "Lā ilāha 

illallāh (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain 

Allah)! Barangsiapa mengatakan kepada temannya, 

"Aku bertaruh denganmu bahwa ini begini dan begitu," 

maka hendaklah ia bersedekah! 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:

من خري معاش انلاس هلم رجل ممسك عنان 
  فرسه يف سبيل اهلل

Di antara sebaik-baik sumber kehidupan 
manusia adalah seorang pria yang 

memegang tali kekang kudanya (berjihad) 
di jalan Allah. 

 :احلديث .1804
صىل -عن رسوِل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
أنه قاَل: "ِمن َخرِي َمَعاِش انل اِس هلم  -اهلل عليه وسلم

َفرِسِه يف سبيِل اهلِل، يَطرُي ىلع َمتِنِه رَُجٌل ُمْمِسٌك ِعنَاَن 
لُكَّما َسِمَع َهيَْعًة أو َفزَعًة، َطاَر َعليه يَبْتَيِغ الَقتَْل، أو 
الَموَت َمظانَّه، أو رَجٌل يف ُغنَيَمٍة يف رأِس َشعَفٍة من 
َعِف، أو بطِن واٍد من هذه األوديِة، يُقيُم  هذه الشَّ

ُد ربَُّه حىت يَأِتيَه ايلقنُي، الصالَة، وُيؤيِت الزاكَة، وَيعب
 ليَس من انلَّاِس إال يف خرٍي".

** 

1804. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, bahwasanya beliau 

bersabda, “Di antara sebaik-baik sumber kehidupan 

manusia adalah seorang pria yang memegang tali 

kekang kudanya (berjihad) di jalan Allah, ia terbang di 

atas punggungnya, setiap kali ia mendengar suara atau 

gemuruh perang, ia terbang di atas punggungnya 

ketika mendengar panggilan jihad, ia terbang di atas 

punggungnya karena ingin berperang atau mencari 

kematian di peperangan; Atau seseorang yang 

menggembala kambing di puncak gunung yang tinggi, 

atau di salah satu lembah dari lembah-lembah ini, ia 

juga menegakkan salat, menunaikan zakat, beribadah 

kepada Tuhannya hingga kematian menjemputnya, 

dan tidaklah (ia bersama) manusia melainkan dalam 

kebaikan”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث بيان أن من خري أحوال عيش انلاس رجل 
: -صىل اهلل عليه و سلم-ممسك عنان فرسه، وقوهل 

متنه "يطري ىلع متنه لكما سمع هيعة أو فزعة طار ىلع 
يبتيغ القتل واَلوت مظانه"، معناه يسارع ىلع ظهره 
وهو متنه، لكما سمع هيعة وىه الصوت عند حضور 
العدو، والفزعة ويه انلهوض إىل العدو، يبتيغ القتل 
مظانه يطلبه يف مواطنه اليت يرىج فيها؛ لشدة رغبته 
يف الشهادة. وفيه أيضاً ديلل ىلع أن العزلة خري ومن 

من األودية والشعاب منعزاًل عن اكن يف ماكن 
انلاس، يعبد اهلل عز وجل ليس من انلاس إال يف خري 

 .فهذا فيه خري

** 

Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa di antara 

bentuk pencaharian terbaik bagi manusia adalah orang 

yang memegang tali kekang kudanya. Dan sabda Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-: “…ia terbang di atas 

punggungnya, setiap kali ia mendengar suara atau 

gemuruh perang, ia terbang di atas punggungnya 

karena ingin berperang atau mencari kematian di 

medan perang." Maknanya: bahwa ia bersegera naik di 

atas punggung kudanya, setiap kali ia mendengar 

suara gemuruh pada saat kedatangan musuh dan 

suara saat (kaum muslimin) bangkit menghadapi 

musuh, karena ingin mencari kematian di tempatnya, ia 

mencari kematian di tempat-tempat yang dia inginkan; 

karena begitu besar keinginannya meraih mati syahid. 

Hadis ini juga menunjukkan bahwa menyendiri (uzlah) 

adalah suatu kebaikan, dan siapa yang tinggal di suatu 

lembah atau jalan-jalan terpencil, menjauh dari orang 

banyak, beribadah kepada Allah -'Azza wa Jalla-, tidak 

(bersinggungan dengan) manusia melainkan dalam 

kebaikan. Maka ini mengandung kebaikan. 
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 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .العنان : سري اللجام اَّلي تمسك به ادلابة •

 .يبتيغ القتل : يطلبه من الكفار يف اجلهاد •

 .ايلقني : اَلوت •

 .ليس من انلاس إال يف خري : ال خيالط انلاس إال يف خري •

 .يطري : يرسع •

 .متنه : ظهره •

 فزعة : اهليعة الصوت للحرب، والفزعة حنوه هيعة أو •

 .مظانه : اَلواضع اليت يظن وجوده فيها •

 .ُغنَيمة : تصغري الغنم، الشاة واَلاعز •

عف : بفتح الشني والعني: أىلع اجلبل •  .الشَّ

 :فوائد احلديث
 .فضل اجلهاد واالستعداد هل وترقبه، وحتديث انلفس به طلباً للشهادة يف سبيل اهلل .1

 .وقوع الفتنة فضيلة اعزتال انلاس عند .2

 .من خالط انلاس ينبيغ أن يسلم اَلسلمون من لسانه ويده .3

 .جواز اتلكسب احلالل بريع األغنام بعيداً عن انلاس .4

 .العزلة بسبب الفنت، ينبيغ أن ال حتول بني العبد والقيام باألحاكم الرشعية ىلع وجهها .5

 املراجع:املصادر و

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. -2ابن اجلوزي. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار -1
رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. -3ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

ه. 1426الرياض، -ح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطنرش-4ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ماهر الفحل، دار ابن كثري
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، -6ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث-5

كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، -7ه. 1417الطبعة األوىل، الرياض، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب
بريوت، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة-8ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -دار كنوز إشبيليا

 .ه1407الطبعة الرابعة عرش، 
   (6266) الرقم املوحد:
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سلك طريًقا يبتيغ فيه علًما سهل اهلل هل من 
  طريًقا إىل اجلنة

Barangsiapa menempuh jalan untuk 
mencari ilmu, maka Allah akan 

memudahkan baginya jalan menuju Surga. 

 :احلديث .1805
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب ادلرداء 

لْما َمْن َسلََك َطريقا يَبَْتيغ فيه عِ »قال:  -عليه وسلم
ل اهلل هل طريقا إىل اجلنة، وإنَّ اَلالئكَة تَلََضُع  َسهَّ
أْجِنَحتها لطالب العلم رًضا بما يَصنَع، وإَن العالم 
لَيَْستَْغِفُر هل َمْن يف السماوات وَمْن يف األرض حىت 
احليتَاُن يف اَلاء، وفْضُل العالم ىلع الَعابِِد َكَفْضِل 

العلماء َوَرثَة األنبياء،  القمر ىلع سائِِر الكواكب، وإنَّ 
ثُوا  ثُوا دينارا وال ِدرَْهماً وإنما َورَّ وإنَّ األنبياء لم يََورِّ

َخَذ حَبظٍّ َواِفرٍ 
َ
َخَذُه أ

َ
 «.العلم، َفَمْن أ

** 

1805. Hadis: 

Dari Abu Dardā` -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, beliau bersabda, 

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, 

maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju 

Surga. Dan sungguh para malaikat akan meletakkan 

sayap-sayapnya karena senang dengan 

perbuatannya. Sesungguhnya orang berilmu itu akan 

dimintakan ampunan oleh (makhluk) yang berada di 

langit dan di bumi hingga ikan di air. Keutamaan orang 

yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan 

rembulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama 

adalah pewaris para Nabi dan sesungguhnya para 

Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun 

mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa yang 

mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang 

melimpah". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

جاء هذا احلديث يلوضح بعض فضائل طلب العلم : 
ن مىش يف طريق يريد بسريه فيه اَّلهاب فمنها أن م

لطلب العلم أو حبث عن العلم ولو يف بيته جازاه اهلل 
بأن يسهل هل طريقاً إىل اجلنة، وسلوُك  -سبحانه-

طريق العلم يشمل الطريق احليس اَّلي يميش فيه 
اإلنسان برجله، كما يشمل الطريق اَلعنوي، بأن 

طون يلتمس العلم من جمالسة  العلماء، ومن ب
الكتب، وذلك أن اَّلي يراجع الكتب للعثور ىلع 
حكم مسألة رشعية، أو جيلس إىل شيخ يتعلم منه، 
فإنه قد سلك طريًقا يلتمس فيه علًما ولو اكن 
جالًسا. ومن الفضائل اَلذكورة يف هذا احلديث أن 
العلماء يستغفر هلم أهل السماء واألرض، حىت 

لرب. ومن فضائله احليتان يف ابلحر، وحىت ادلواب يف ا
تضع  -عز وجل-أن اَلالئكة اَّلين كرمهم اهلل 

أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع, تواضًعا 
وتعظيًما للعلم وأهله. ومن الفضائل اليت ذكرها انليب 

يف هذا احلديث أن العلماء  -صىل اهلل عليه وسلم-

** 

Hadis ini secara spesifik menjelaskan keutamaan-

keutamaan mencari ilmu: Pertama: Seseorang yang 

menapaki jalan untuk mencari ilmu atau meneliti 

keilmuan, meskipun itu dilakukan di dalam rumahnya 

sendiri maka Allah membalasnya dengan 

memudahkan jalannya menuju Surga. Menapaki jalan 

ilmu di sini mencakup jalan yang nyata yang dilewati 

saat berjalan, juga mencakup jalan maknawi yaitu 

mencari ilmu dengan jalan bersimpuh di majelis ulama, 

dan mencarinya di kitab-kitab, karena orang yang 

menggali buku-buku untuk mengetahui hukum suatu 

permasalahan agama atau duduk di hadapan seorang 

sykeh untuk belajar, maka sesungguhnya dia telah 

termasuk mencari ilmu meskipun dengan cara duduk. 

Di antara keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini 

adalah bahwa ulama senatiasa didoakan oleh 

penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan ikan-ikan 

di lautan dan binatang-binatang melata di daratan turut 

mendoakannya. Di antara keutamaannya juga adalah 

bahwa para malaikat yang dimuliakan oleh Allah akan 

meletakkan sayap-sayapnya untuk dilewati pencari 

ilmu karena senang dengan perbuatan mereka sebagai 

bentuk tawaduk dan pengagungan terhadap ilmu dan 

ahli ilmu. Di antaran keutamaan yang disebutkan oleh 

Nabi -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- dalam hadis ini: 
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 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يبتيغ : يطلب •

 .الكواكب : مجع كوكب، ويه األجرام وانلجوم اليت تدور يف السماء •

 .حبظ : بنصيب •

 .وافر : كثري •

 .علًما : علًما رشعيًا أو وسيلًة إيله •

لعلم تواضًعا هل, أو تكفُّ أجنحتها عن الطريان وتزنل لسماع تلضع أْجِنَحتََها : أن اَلالئكة تفرش وتبسط أجنحتها حتت قديم طالب ا •
 .الِعلم, وذكر الرشاح غري هذا من اَلعاِن اَلجازية, واألصل احلمل ىلع احلقيقة

 .فضل : مزية, وما يزيد به العالم ىلع العابد •

ورثة األنبياء، حيث ورثوا منهم العلم والعمل، 
وهداية اخللق  -عز وجل-ىل اهلل وورثوا ادلعوة إ

وىلع دينه. ومن فضائله أن  -تعاىل-ودالتلهم ىلع اهلل 
مزية العالم ىلع العابد كمزية القمر يللة ابلدر ىلع 
بقية الكواكب؛ ألن نور العبادة وكماهلا مالزم للعابد 
ال يتخطاه، فهو كنور الكواكب, أما نور العلم وكماهل 

يضء به غري العالم. وذكر فهو يتعدى إىل الغري فيست
أن األنبياء لم يورثوا َلن  -عليه الصالة والسالم-

بعدهم ادلنيا، فلم يورثوا درهًما وال ديناًرا،  وأن 
أعظم مرياث تركوه هو العلم، فمن أخذه أخذ 
بنصيب وافر كثري، وهو اإلرث احلقييق انلافع. وال 

ل اعٍر عن العمل،  وال يظن اَلسلم أنَّ العالم اَلفضَّ
العابد عن الِعلم، بل إن علم ذاك اغلب ىلع عمله، 
وعمل هذا اغلب ىلع علمه، وَّللك جعل العلماء 
ورثة األنبياء اَّلين فازوا باحلسنيني، العلم والَعمل 
وحازوا الفضيلتني، الكمال، واتلكميل، وهذه طريقة 

 .-تعاىل-العارفني باهلل وسبيل السائرين إىل اهلل 

bahwa para ulama adalah ahli waris para Nabi; di mana 

mereka mewarisi ilmu sekaligus pengamalannya, juga 

mewarisi aktifitas dakwah mereka kepada Allah -'Azzā 

wa Jallā- dan misi penjelasan petunjuk kepada 

manusia agar mereka mendapatkan petunjuk Allah dan 

agama-Nya. Termasuk keutamaannya juga bahwa 

kelebihan seorang alim di atas orang ahli ibadah 

bagaikan kelebihan bulan purnama yang mengalahkan 

bintang-bintang langit lainnya, karena cahaya yang 

terpancar dari ibadah dan kesempurnaannya hanya 

berhenti pada pribadi pelakunya, tidak sampai ke orang 

lain, sehingga cahayanya laksana cahaya bintang-

bintang langit. Adapun cahaya ilmu dan 

kesempurnaannya, maka bisa sampai ke orang lain 

sehingga diapun terpancari cahaya. Nabi -ṣallallāhu 

'alahi wa sallam- lalu menjelaskan bahwa para Nabi 

tidak mewariskan harta dunia untuk generasi 

sepeninggal mereka, mereka tidak meninggalkan 

warisan berupa dinar ataupun dirham, namun warisan 

mereka yang paling agung adalah ilmu; maka 

barangsiapa yang bisa mengambilnya maka ia telah 

mengambil suatu bagian yang sempurna sebab ia 

merupakan warisan yang hakiki lagi bermanfaat. 

Seseorang tidak boleh mengira bahwa seorang alim 

yang diutamakan (dalam hadis ini) sama sekali tidak 

beramal ibadah dan seorang ahli ibadah tersebut sama 

sekali tidak berilmu, akan tetapi (perbedaan keduanya) 

adalah ilmu sang alim mengalahkan amalnya dan 

ibadah sang ahli ibadah mengalahkan ilmunya. 

Karenanya, ulama disebut pewaris Nabi yang 

mendapatkan dua kebaikan; ilmu dan amal. Dan juga 

mendapatkan dua keutamaan; kesempurnaan dan 

penyempurnaan. Inilah jalan yang ditempuh oleh 

orang-orang yang arif dan dekat kepada Allah. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

443 
 

 .ديناًرا وال درهًما : مااًل وخص ادلينار وادلرهم باَّلكر؛ ألنهما أغلب أنواعه •

 :فوائد احلديث
 .علم، وأنه نور ييضء للناس طريق اخلري واحلقفضل ال .1

 .احلث ىلع توقري طالب العلم، واتلواضع وادلاعء واالستغفار هلم .2

 .العلم أعظم ثروة وأرشفها، ينبيغ َلن حازها أن حيرتمها ويكرمها .3

 .إهانة العلماء وإيذاؤهم فسق وضالل؛ ألنهم محلة مرياث انلبوة .4

 .هلم أهل السماء واألرض, حىت احليتان يف ابلحر, وحىت ادلواب يف الربمن فضائل العلم أن العلماء يستغفر  .5

 .أن العلماء هم ورثة األنبياء يف العلم والعمل وادلعوة وهداية اخللق .6

مله من من فضائل العلم وأهله أن اَلالئكة الكرام تضع أجنحتها لطالب العلم, ووضع اَلالئكة أجنحتها هل تواضًعا هل وتوقرًيا وإكراًما َلا حي .7
 .مرياث انلبوة ويطلبه

إن انليب إنما ادىع انلبوة ألجل ئلال يقول قائل  -عز وجل-أن األنبياء ال يُوَرثون؛ ألنهم لم يورثوا درهًما وال ديناًرا, وهذا من حكمة اهلل  .8
 .ادلنيا

أن فضل العالم ىلع العابد كفضل القمر ىلع سائر الكواكب؛ ألن القمر ييضء اآلفاق ويمتد نوره يف أقطار العالم وهذه حال العالم, وأما  .9
وإن جاوز نور عبادته غريه فإنما جياوزه  الكوكب فنوره ال جياوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد اَّلي ييضء نور عبادته عليه دون غريه،

 .غري بعيد

 املراجع:املصادر و

-ه. 1388مرص، الطبعة اثلانية، -؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وآخرين، مكتبة احلليب-وهو سنن الرتمذي-اجلامع الصحيح -
سنن أيب -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -فحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر ال

سنن ابن ماجه؛ -ه. 1418بريوت، الطبعة األوىل، -داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاِن، تعليق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، -تب العربية. للحافظ حممد بن يزيد القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الك

كنوز -الرياض، الطبعة اخلامسة. -صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارف-ه. 1426مدار الوطن، الرياض، 
نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف -ه.. 1430لرياض، الطبعة األوىل، ا-رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ِجْستاِن, اَلحقق: حممد حميي ا  بن حممد: تأيلف الرتمذي، سنن-. بريوت –دلين عبد احلميد, اَلكتبة العرصية، صيدا شداد بن عمرو األزدي السِّ

 بن أمحد اإلمام مسند-    ـه 1395 اثلانية،: الطبعة احلليب، ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش ، وغريه شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس
ِْهيب, حممد -م. 2001 - ـه1421ن، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، وآخرو مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، ِغيب َوالرتَّ ْ َصِحيُح الرتَّ

م  بهجة انلاظرين, سليم بن  2000 - ـه 1421اَلملكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل،  -نارص ادلين األبلاِن, مكتَبة الَمعارف لِلنرَْشِ واتلوزيْع، الرياض 
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة, حممد بن أيب بكر بن أيوب -م 1997 -ه 1418، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  عيد اهلاليل

 الصدييق ابلكري حممد بن يلع حممد, الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل-. بريوت –بن سعد شمس ادلين ابن قيم اجلوزية, دار الكتب العلمية 
 تطريز. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان –لشافيع, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت ا

ر العاصمة للنرش دا, محد آل اهلل عبد بن العزيز عبد. د: اَلحقق, انلجدي احلريميل اَلبارك محد ابن فيصل بن العزيز عبد بن فيصل, الصاحلني رياض
مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح، لعيل بن سلطان اَلال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، -م  2002 - ـه 1423واتلوزيع، الرياض, الطبعة: األوىل، 

سنن ابن ماجه, حممد بن عبد اهلادي  رشح يف احلاجة كفاية=  ماجه ابن سنن ىلع السندي حاشية-. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –بريوت 
د بن عبد الرز اق احلسيين، -بريوت، بدون طبعة.  -اتلتوي، أبو احلسن، نور ادلين السندي, دار اجليل  د بن حمم  تاج العروس من جواهر القاموس, حمم 

بيدي, جمموعة من اَلحققني, انلارش: دار اهلداية ب بمرتىض، الزَّ  .اَللق 
   (6267) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أجلم : من اللجام، وهو ما يوضع يف فم الفرس •

 .علم : حيتاجه انلاس  ويلزمه تعليمه •

 .كتمه : لم يبينه •

 :فوائد احلديث
 .كتمان العلم من الكبائر اليت يستحق عليها الوعيد الشديد .1

 .وجوب تبليغ العلم إذا اكن متعينًا، وخاصة يف أمور ادلين .2

سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة من 
  بلجام من نار

Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu 
kemudian ia menyembunyikannya, maka 

pada hari kiamat ia akan dipasangkan 
kendali dari neraka. 

 :احلديث .1806
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َم  َمْن ُسئَِل عن»قال:  -عليه وسلم جْلِ
ُ
ِعلٍْم فََكتََمُه، أ

 «.يوم القيامِة بِِلَجاٍم ِمْن نارٍ 

** 

1806. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa 

ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia 

menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan 

dipasangkan kendali dari neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث فيه اتلحذير الشديد من كتمان العلم, 
وأن من ُسئل عن علم حيتاج إيله السائل يف أمر دينه، 

ذلك العلم بعدم ويلزم اَلسؤول عنه بيانه,  فلم يبنيِّ 
اجلواب, أو بمنع الكتاب، اعقبه اهلل تعاىل يوم القيامة 
بأن يدخل يف فمه جلاما من نار؛ ماكفأة هل حيث أجلم 
نفسه بالسكوت، واجلزاء من جنس العمل, والوعيد 
يف هذا احلديث يلحق من َعلم أن السائل يسأل 
لالسرتشاد، أما إذا علم من السائل أنه يسأل امتحاناً 

يس بقصد أن يسرتشد فيعلم ويعمل، فاَلسؤول ول
باخليار بني اإلجابة وعدمها, وال يلحقه الوعيد الوارد 

 .يف احلديث

** 

Hadis ini mengandung peringatan keras tentang 

menyembunyikan ilmu dan bahwasanya orang yang 

ditanya tentang suatu ilmu yang dibutuhkan oleh 

penanya dalam urusan agamanya sedangkan yang 

ditanya harus menjawabnya; lalu dia tidak 

menerangkan ilmu tersebut dengan tidak memberi 

jawaban atau dengan melarang pemberian buku, maka 

Allah -Ta'ālā- menghukumnya pada hari kiamat dengan 

cara memasukkan tali kendali dari neraka di mulutnya 

sebagai balasan baginya karena dia mengekang 

dirinya untuk diam, dan tentunya balasan ini sesuai 

jenis amal yang dilakukan. Ancaman keras dalam hadis 

ini ditimpakan kepada orang yang mengetahui bahwa 

penanya bertanya untuk meminta bimbingan. Adapun 

jika diketahui bahwa penanya bertanya untuk menguji 

dan bukan bertujuan untuk meminta bimbingan lalu 

mengetahuinya dan mengamalkannya; maka orang 

yang ditanya memiliki dua pilihan antara menjawab dan 

tidak, sedang dia tidak ditimpakan ancaman yang 

disebutkan dalam hadis ini. 
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مل حيث عوقب من وجب عليه تبليغ العلم, فأمسك فمه عن بيان احلق يف ادلنيا, بأن يُدخل يف فمه جلام من نار يوم أن اجلزاء من جنس الع .3
 .القيامة

 املراجع:املصادر و

-. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة وآخرين، شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح -
رشح رياض -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري الصاحلني رياض

مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري، حتقيق -ه. 1426الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
مشاكة اَلصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاِن، -ه. 1412بريوت، الطبعة األوىل، -العطار، دار الفكر صديق

ت، بريو-نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة-ه. 1399بريوت، الطبعة اثلانية، -اَلكتب اإلساليم
ِجْستاِن, اَلحقق: حممد -ه. 1407الطبعة الرابعة عرش،  سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

آخرون، نرش: و مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند-. بريوت –حميي ادلين عبد احلميد, اَلكتبة العرصية، صيدا 
م. مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح، لعيل بن سلطان اَلال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 2001 - ـه1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

سنن ابن -م 1997 -ه 1418سنة النرش:   ، اجلوزي ابن دار: انلارش اهلاليل، عيد بن سليم, انلاظرين بهجة. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –
فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية 

اجلامعة  -فوري, انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء مراعة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح,  أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد الرمحاِن اَلبارك-
 .م 1984ه،  1404 -بنارس اهلند, الطبعة: اثلاثلة  -السلفية 

   (6268) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -ة أبو أمام اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .صام : من الصيام : وهو اإلمساك عن اَلفطرات من الفجر إىل غروب الشمس بنية خمصوصة •

 يف سبيل اهلل : أي : ّلل  ولوجهه •

 يق مستطيل حيفر يف ميدان القتال يلتيق به اجلنودخندقاً : حفرة حول اَلاكن، وأخدود عم •

 :فوائد احلديث
 .فضل الصوم ولو اكن يوماً واحداً، وأنه يكون وقاية لصاحبه من انلار .1

 .فضل الصوم يف وقت اجلهاد إال إذا اكن يُؤثر ىلع قوة اجلنود ونشاطهم؛ فهو غري مستحب .2

 .كبري يؤخذ منه أن العمل اَّلي يراد به وجه اهلل يكون هل فضل عظيم وتأثري .3

 املراجع:املصادر و

, الرسالة مؤسسة, ابلاحثني من َلجموعة الصاحلني رياض رشح اَلتقني نزهة م 1998 بريوت، –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم 
لصاحلني َلحمد بن ا رياض لطرق الفاحلني ديلل. اجلوزي ابن دار, اهلاليل لسليم الصاحلني، رياض رشح انلاظرين بهجة.  ه1407, عرش الرابعة الطبعة

ه . سلسلة األحاديث 1430عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
( مصابيح اتلنوير ىلع صحيح ه1420ه. رشح األربعني انلووية، لعطية بن حممد سالم )اَلتوىف : 1415الصحيحة، حممد نارص ادلين األبلاِن، دار اَلعارف، 

 ... .اجلامع الصغري، تأيلف األبلاِن، إعداد معزت أمحد. تأسيس األحاكم برشح عمدة األحاكم، أمحد انلجيم، دار علماء السلف
   (6399) الرقم املوحد:

من صام يوماً يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبني 
  انلار خندقا كما بني السماء واألرض

Barangsiapa melakukan puasa satu hari di 
jalan Allah, pasti Allah menjadikan di 

antara dirinya dan api neraka satu parit 
yang luasnya seperti antara langit dan 

bumi. 

 :احلديث .1807
من صام »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة 

نَْدقا يوماً يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبني انلار خَ 
 «.كما بني السماء واألرض

** 

1807. Hadis: 

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

"Barangsiapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah, 

pasti Allah menjadikan di antara dirinya dan api neraka 

satu parit yang luasnya seperti antara langit dan bumi". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان فضل من صام يوماً خالصاً لوجه 
اهلل، حيث ينجيه اهلل من انلار ويبعده عنها كبعد 

 .السماء عن األرض

** 

Hadis ini mengandung penjelasan keutamaan orang 

yang berpuasa satu hari dengan tulus karena Allah, 

niscaya Allah akan menyelamatkannya dari neraka dan 

menjauhkan dia darinya sejauh langit dari bumi. 
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، وهذا لفظ «من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل، فال يطلبنكم اهلل من ذمته بيشء فيدركه فيكبه يف نار جهنم»رواه مسلم بلفظ:  راوي احلديث:
 أمحد.

 -ريض اهلل عنه-جندب بن سفيان ابلجيل  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أي: يف حفظه وأمانه ذمة اهلل : •

 .ال يطلبنك : ال يؤاخذنك اهلل بسبب غفلتك عن صالة الصبح، أو ال حياسبنك اهلل بسبب تعرضك بأذى َلن هو يف ذمة اهلل •

  من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل
Barangsiapa mengerjakan salat Subuh 
maka ia berada dalam lindungan Allah, 
maka perhatikanlah wahai anak Adam! 

 :احلديث .1808
عن  -ريض اهلل عنه-عن جندب بن سفيان ابلجيل 

َمْن صىلَّ »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ِة اهلِل، فانُظْر يا ابَن آدَم، ال َيْطلُبَنََّك  الصبَح فهو يف ِذمَّ

ِتِه بيَِشء  «.اهلُل ِمْن ِذمَّ

** 

1808. Hadis: 

Dari Jundub bin Sufyān Al-Bajalī -raḍiyallāhu 'anhu-, 

dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, beliau 

bersabda, “Barangsiapa mengerjakan salat Subuh 

maka ia berada dalam lindungan Allah, maka 

perhatikanlah wahai anak Adam! Janganlah kamu 

(mengganggu orang yang ada dalam jaminan-Nya 

sehingga) mengakibatkan kamu dituntut oleh Allah 

dengan sesuatu”! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ا احلديث فضل صالة الصبح وأن مصليها يف يبني هذ
، أي: يف الكءته وحفظه، ويف عهده وأمانته،  ذمة اّلل 

: 1467( ح252 /2ويف رواية أليب نعيم يف مستخرجه )
ر اإلنسان من اتلعرض َلن هو  )يف مجاعة(، ثم حذَّ
كذلك، فخاطبه منبِّها حمذرا: فال حياسبنك اهلل 

اهلل, فإن ذلك بسبب تعرضك بأذى َلن هو يف ذمة 
سبب لعقوبة اهلل تعاىل, ودخول انلار والعياذ باهلل. أو 
أن معىن قوهل: "ال يطلبنك اّلل  من ذمته بيشء"، يعين: 
ال تفرطوا يف صالة الفجر، أوال تعملوا عماًل سيئاً، 
فيطابلكم اهلل تعاىل بما عهد به إيلكم، وهذا ديلل 

، بل لعمل ىلع أن صالة الفجر اكَلفتاح لصالة انلهار
انلهار لكه، وأنها اكَلعاهدة مع اهلل بأن يقوم العبد 

 .ممتثاًل ألمره جمتنبا نلهيه -عز وجل-بطاعة ربه 

** 

Hadis ini menjelaskan keutamaan salat Subuh; bahwa 

orang yang melaksanakan salat Subuh berada dalam 

lindungan Allah, yakni dalam pertolongan dan 

penjagaan-Nya. Dalam riwayat Abu Nu’aim di kitab Al-

Mustakhraj (2/252, no.1467) disebutkan, “secara 

berjamaah." Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa 

sallam- mengancam orang yang menyakiti orang yang 

telah melaksanakan salat Subuh dengan ancaman, 

“Jangan sekali-kali Allah menghukummu sebab 

perlakuanmu menyakiti seseorang yang berada dalam 

lindungan Allah, karena itu adalah penyebab siksa 

Allah -Ta'ālā- dan penyebab masuk neraka, semoga 

Allah melindungi kita darinya." Atau bisa juga 

bermakna, “Jangan sekali-kali kamu melalaikan salat 

Subuh!” Atau artinya adalah, “Janganlah melakukan 

perbuatan buruk sehingga Allah menghukummu 

karena engkau melanggar janji-Nya!" Hadis ini 

merupakan dalil bahwa salat Subuh laksana kunci 

untuk salat-salat yang dilakukan di siang hari, bahkan 

menjadi kunci bagi segala amal di sepanjang hari. Salat 

Subuh juga laksana satu perjanjian dengan Allah agar 

seorang hamba berkomitmen mentaati Rabb-nya -

'Azzā wa Jallā- dengan cara menjalankan perintah-Nya 

dan menjauhi larangan-Nya. 
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 :فوائد احلديث
 .أهمية صالة الصبح وفضيلتها .1

 .فضل من داوم ىلع صالة الصبح يف اجلماعة .2

 .بقية الفرائض اخلمساتلحذير الشديد من اتلعرض بسوء َلن صىل الصبح اَلستلزمة لصالة  .3

ممتثال ألمره جمتنبا  -عز وجل-أن صالة الفجر اكَلفتاح لصالة انلهار، بل لعمل انلهار لكه وأنها اكَلعاهدة مع اهلل بأن يقوم العبد بطاعة ربه  .4
 .نلهيه

 .وحرماته سبب يف حفظ اهلل للعبد -تعاىل-احلفاظ ىلع حدود اهلل  .5

 .لرتغيب والرتهيب وانليه اَلؤكد باتلعليلا -تعاىل-من أسايلب ادلعوة إىل اهلل  .6

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب -بريوت. -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ َلحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب-
ض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار رشح ريا-ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

-ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة-ه. 1426الوطن، الرياض، 
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, حممد يلع بن حممد -بريوت.  –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان –ابلكري الصدييق الشافيع, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 
م كنوز رياض 1997 -ه 1418ن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  ب سليم, انلاظرين بهجة: اكتلايل ويه, انلاظرين بهجة.  م 2004

 .ه 1430الصاحلني, جمموعة من ابلاحثني، بإرشاف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا, السعودية, الطبعة األوىل, 
   (6269) الرقم املوحد:
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 .متفق عليه راوي احلديث:

من ظلم قيد شب من األرض؛ طوقه من سبع 
  أرضني

Barangsiapa yang berbuat zalim (dengan 
mengambil) sejengkal tanah, maka akan 
dikalungkan di lehernya tujuh lapis bumi 

 :احلديث .1809
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
َمْن َظلَم ِقيَد ِشرْبٍ ِمن األرِْض؛ »قال:  -عليه وسلم

رَِضني
َ
قَُه ِمن َسبِْع أ  .«ُطوِّ

** 

1809. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, dari Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Barangsiapa yang 

berbuat zalim (dengan mengambil) sejengkal tanah, 

maka akan dikalungkan di lehernya tujuh lapis bumi." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نسان ىلع اإلنسان حرام، فال حيل ألحد أخذ مال اإل
يشء من حق أحد، إال بطيبة نفسه، وأشد ما يكون 
ذلك ظلم األرض، لطول مدة استمرار االستيالء 
عليها ظلماً. وَّلا فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم أخرب 
أن من ظلم قليال أو كثرياً من األرض جاء يوم 

، وتطول، ثم القيامة بعذاب شديد، حبيث تغلظ رقبته
يطوق األرض اليت غصبها وما حتتها، إىل سبع أرضني، 
جزاء هل ىلع ظلمه صاحب األرض باالستيالء عليها. 
وال يدخل يف الوعيد استعمال األرايض العامة دون 
تملك واستيالء، قال يف"اَلغين": وما اكن يف الشوارع 
والطرقات والرحبات بني العمران فليس ألحد 

ن واسعا أو ضيقا، وسواء ضيق ىلع إحياؤه، سواء اك
انلاس بذلك أو لم يضيق، ألن ذلك يشرتك فيه 
اَلسلمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم، 
وجيوز االرتفاق بالقعود يف الواسع من ذلك للبيع 
والرشاء ىلع وجه ال يضيق ىلع أحد، وال يرض باَلارة، 

ر التفاق أهل األمصار يف مجيع األعصار ىلع إقرا
انلاس ىلع ذلك من غري إنكار، وألنه ارتفاق بمباح 

 ."من غري إرضار، فلم يمنع، اكالجتياز

** 

Harta manusia atas manusia lainnya itu haram. 

Dengan demikian tidak halal bagi seseorang untuk 

mengambil hak orang lain kecuali dengan keridaannya. 

Hal lebih berat dari itu ialah zalim terkait tanah karena 

waktu penguasaannya secara zalim yang berlangsung 

lama. Untuk itu, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa orang yang melakukan 

kezaliman; sedikit atau pun banyak terkait tanah, 

niscaya pada hari kiamat kelak akan mendapatkan 

siksa yang keras, yaitu lehernya mengeras dan 

memanjang lalu tanah yang dirampasnya dan apa yang 

ada di bawahnya sampai ke tujuh lapis tanah akan 

dikalungkan kepadanya sebagai balasan 

kezalimannya kepada pemilik tanah karena telah 

menguasainya. Ancaman ini tidak mencakup tindakan 

menggunakan tanah-tanah umum tanpa memiliki dan 

menguasainya. Dalam kitab Al-Mugnī dikatakan, 

"Adapun tanah-tanah yang ada di jalan-jalan raya, 

jalan-jalan kecil, dan tempat-tempat lapang di antara 

bangunan, maka tidak ada seorang pun yang boleh 

menghidupkannya (memanfaatkannya sendiri), baik itu 

luas ukurannya atau sempit, mengganggu manusia 

ataupun tidak, karena tanah itu milik bersama kaum 

muslimin dan berkaitan dengan kemaslahatan mereka 

seperti masjid-masjid mereka. Jadi dibolehkan 

bersenang-senang duduk di tanah yang lapang untuk 

jual beli dengan tidak menimbulkan kesempitan bagi 

siapa pun dan tidak membahayakan para pejalan kaki. 

Hal ini berdasarkan kesepakatan penduduk berbagai 

kota di setiap masa yang mentolerir hal tersebut bagi 

orang-orang tanpa ada pengingkaran. Mengingat 

tindakan bersenang-senang tersebut mubah tanpa 

menimbulkan bahaya, maka tidak dilarang, 

sebagaimana melintas. 
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 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ظلم : الظلم:  وضع اليشء يف غري موضعه •

 .ِقيد : بكرس القاف وسكون ايلاء، أي قَْدرَ  •

قه : بضم الطاء وتشديد الواو اَلكسورة، مبىن للمجهول، بمعىن أن جيعل طوقاً يف عنقه •  .ُطوِّ

 .أرضني : بفتح الراء وجيوز إساكنها, مجع أرْض •

 .ِشرْب : الشرب: ما بني أىلع اإلبهام وأىلع اخلنرص, وذكر الشرب يف احلديث إشارة إىل استواء القليل والكثري يف الوعيد •

 :فوائد احلديث
 .ب، ألنه من الظلم اَّلي حرمه اهلل ىلع نفسه، وجعله بيننا حمرماً حتريم الغص .1

 .أن الظلم حرام، يف القليل والكثري، وهنا فائدة ذكر الشرب .2

 .أن من ملك ظاهر أرض، ملك باطنها وما فيها، فال جيوز أن ينقب أحد من حتته، أو جيعل نفقا أو رسباً وحنو ذلك إال بإذنه .3

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم  - ـه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، -
البسام,  الرمحن عبد بن اهلل عبد, األحاكم عمدة رشح العالم تيسري-. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

تطريز رياض الصاحلني, فيصل -م  2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -حتقيق حممد صبيح حالق, مكتبة الصحابة، األمارات 
مة للنرش واتلوزيع، بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد اَلبارك احلريميل انلجدي, اَلحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد, انلارش: دار العاص

-ه.  1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: -م  2002 - ـه 1423الرياض, الطبعة: األوىل، 
س اَلحيط, جمد ادلين أبو طاهر حممد القامو-م. 1972ه, 1392اإلَلام برشح عمدة األحاكم, إسماعيل األنصاري, مطبعة السعادة, مرص, الطبعة اثلاثلة, 

والنرش  بن يعقوب الفريوزآبادي, حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة, بإرشاف: حممد نعيم العرقُسويس, انلارش: مؤسسة الرسالة للطباعة
ية, أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب, الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب-م.  2005 - ـه 1426بلنان, الطبعة: اثلامنة،  -واتلوزيع، بريوت 

 م 1987 - ه 1407 الرابعة: الطبعة, بريوت –حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار, دار العلم للماليني 
   (5843) الرقم املوحد:
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .رحيان : نبت هل ريح طيب •

 .اَلحمل : احلمل •

 :فوائد احلديث
 .استحباب قبول هدية الرحيان؛ فإنه ال تكرث اَلنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح يف بذهل .1

 .يح ويستعمل الطيبينبيغ ىلع اَلسلم أن يكون طيب الر .2

 .استحباب عرض اَلسلم ىلع إخوانه الطيب والسيما عند حضور اجلمع واجلمااعت .3

 املراجع:املصادر و

رشح رياض  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
-للقايض عياض بن موىس ايلحصيب -إِكَماُل الُمْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم -ه. 1426ر الوطن، الرياض، الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدا

ديلل الفاحلني لطرق رياض -م  1998 - ـه 1419الطبعة: األوىل،  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، مرص -اَلحقق: ادلكتور حيىَْي إِْسَماِعيل 
: الطبعة -بلنان –دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت  -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-بن عالن ابلكري   الصاحلني/حممد يلع بن حممد

 واهلل سقط فيها األوىل فلعل العريب، الكتاب دار طبعة يف موجودة بل الطبعة هذه يف موجودة غري هنا الرشح مادة لكن ،.م 2004 - ـه 1425 الرابعة،
نزهة اَلتقني رشح رياض  -ه. 1418الطبعة األوىل -نلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزيا بهجة -. أعلم

ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة،-الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف سعيد اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -يا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريأيب زكر

   (5732) الرقم املوحد:

من عرض عليه رحيان، فال يرده، فإنه خفيف 
  املحمل، طيب الريح

Barangsiapa ditawari parfum, maka 
janganlah menolaknya, karena ia ringan 

dibawa dan semerbak harumnya. 

 :احلديث .1810
من ُعرَِض »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

عليه َرحْيَاٌن فال يرده، فإنه خفيف الَْمْحِمِل، طيب 
 «.الريح

** 

1810. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa ditawari parfum, maka janganlah 

menolaknya, karena ia ringan dibawa dan semerbak 

harumnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هدي إيله طيب فينبيغ قبوهل، فإنه ال مشقة يف 
ُ
من أ

 .محله وكذلك رحيه طيب

** 

Barangsiapa diberi hadiah wewangian, hendaknya ia 

menerimanya, karena ia tidak susah dibawa dan 

aromanya harum. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ى وادلاريم وأمحدرواه الرتمذي وابن ماجه والنسايئ يف الكرب راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-زيد بن خادل اجلهين  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ر : قدم هل شيئًا يفطر عليه, ولو تمرة أو رشبة ماء، •  .وقال بعض العلماء: اَلراد بتفطريه أن يشبعه فطَّ

ب دون مثل أجره : اَلراد أن هل ثواباً مثَل ما أن لفاعله ثواباً، وال يلزم أن يكون قدرهما سواء، وذهب بعضهم إىل أن اَلثلية يف أصل اثلوا •
 .عاتلضعيف اَلزيد للعامل، واختار بعض العلماء  أنه مثله حىت يف اتلضعيف، وفضل اهلل واس

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع تفطري الصائم .1

 .أجر من فطر صائماً كأجر الصائم، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا .2

  من فطر صائًما اكن هل مثل أجره
Barangsiapa memberi hidangan buka 

puasa kepada orang yang berpuasa maka 
dia mendapatkan seperti pahala orang yang 

berpuasa 

 :احلديث .1811
عن انليب  -ريض اهلل عنه-هين عن زيد بن خادل اجل

َر صائما، اكن »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم- َمْن َفطَّ
ائِِم  هل ِمثُْل أْجرِهِ، َغرْيَ أنَُّه اَل ُينَْقُص ِمْن أْجِر الصَّ

ءٌ   .«يَشْ

** 

1811. Hadis: 

Dari Zaid bin Khālid Al-Juhanī -raḍiyallāhu 'anhu-, dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, beliau 

bersabda, “Barangsiapa memberi hidangan buka 

puasa kepada orang yang berpuasa maka dia 

mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa 

tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان لفضل تفطري الصائم, وانلدب 
إىل ذلك والرتغيب فيه, وأن من فعل ذلك يُكتب هل 
مثل أجر الصائم من غري أن ينقص يشء من أجر 

ىلع عباده, َلا يف  -تعاىل-الصائم, وهذا من فضل اهلل 
تلقوى, وإجياد اَلحبة ذلك من اتلعاون ىلع الرب وا

واتلاكفل بني اَلسلمني, وظاهر احلديث أن اإلنسان 
لو فطر صائماً ولو بتمرة واحدة فإنه هل مثل أجره، 
وهلذا ينبيغ لإلنسان أن حيرص ىلع إفطار الصائمني 
بقدر اَلستطاع السيما مع حاجة الصائمني وفقرهم, 
أو حاجتهم لكونهم ال جيدون من يقوم بتجهزي 

 .هلم الفطور

** 

Dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan 

memberi iftar (hidangan buka puasa) bagi orang yang 

berpuasa, serta anjuran dan motivasi untuk 

melakukannya, dan bahwasanya orang yang 

melakukannya dituliskan baginya pahala seperti pahala 

orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun 

dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini 

merupakan anugerah besar dari Allah untuk hamba-

hamba-Nya, karena di dalamnya terdapat spirit tolong 

menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, memupuk 

rasa saling cinta dan solidaritas sesama Muslim. 

Menurut teks hadis ini bahwa seseorang yang memberi 

hidangan buka puasa, meskipun hanya sebiji kurma 

maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang 

berpuasa. Untuk itu, seharusnya setiap insan berusaha 

sekuat tenaga memberi hidangan buka puasa kepada 

orang yang berpuasa sesuai kesanggupannya, apalagi 

bila mereka memang sangat membutuhkan karena 

miskin atau karena tidak ada orang lain yang bisa 

menyiapkan makanan buka puasa bagi mereka. 
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 .بهم -سبحانه-لعباده اَلؤمنني بتكثريه أجورهم ىلع أعماهلم الصاحلة، وهذا من لطفه  -تعاىل-إكرام اهلل  .3

 .يف احلث ىلع تفطري الصائمني إجياد اَلحبة واتلاكفل بني اَلسلمني .4

 املراجع:املصادر و

-. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة وآخرين، شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–لصحيح اجلامع ا-
 ابن سنن-. ه1428 األوىل، الطبعة دمشق،-كثري ابن دار الفحل، ماهر. د حتقيق انلووي، زكريا أيب لإلمام اَلرسلني؛ سيد الكم من الصاحلني رياض

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح -جه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. ما
– مسند ادلاريم-بريوت، مصور عن الطبعة اَليمنية. -اَلسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش اَلكتب اإلساليم-ه. 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 تأيلف اَلصابيح؛ مشاكة-. ه1421 األوىل، الرياض،-اَلغين دار سليم، حسني حتقيق ادلاريم، عبدالرمحن بن عبداهلل لإلمام ؛-ادلاريم سنن: بـ اَلعروف
ام أمحد بن حنبل، حتقيق: اإلم مسند-. ه1399 اثلانية، الطبعة بريوت،-اإلساليم اَلكتب األبلاِن، ادلين نارص حممد حتقيق اتلربيزي، عبداهلل بن حممد

بهجة انلاظرين, ويه اكتلايل: بهجة انلاظرين, سليم -م.  2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -شعيب األرنؤوط 
صاحلني, حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ديلل الفاحلني لطرق رياض ال-م 1997 -ه 1418بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 نزهة-. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان –الشافيع, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 
لرشبيج، حممد أمني لطيف, مؤسسة الرسالة, سنة النرش: ا يلع مستو، ادلين ميح ابلغا، مصطىف اخلن، سعيد مصطىف, الصاحلني رياض رشح اَلتقني

1407 – 1987. 
   (6271) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قال حني يسمع املؤذن: أشهد أن ال هلإ إال 
اهلل وحده ال َشيك هل وأنر حممداً عبده ورسوهُل، 
رضيُت باهلل رباً وبمحمٍد رسوالً وباإلسالم ِدينا، 

 ُغِفَر هل َذْنُبه

 
Barangsiapa yang mendengar muazin lalu 
mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak 

ada sesembahan yang hak selain Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya". 

 :احلديث .1812
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص 

أنه قال: "من قال حني يسمع  -صىل اهلل عليه وسلم
ال رشيك هل وأنَّ اَلؤذن: أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده 

حممداً عبده ورسوهُل، رضيُت باهلل رباً وبمحمٍد رسواًل 
 وباإلسالم ِدينا، ُغِفَر هل َذْنبُه".

** 

1812. Hadis: 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwasannya beliau 

bersabda, "Barangsiapa yang mendengar muazin lalu 

mengucapkan, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan yang hak selain Allah semata, tidak ada 

sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad 

adalah hamba dan Rasul-Nya. Aku rida Allah sebagai 

Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai 

agama, maka dosanya diampuni".' 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من قال حني يسمع اَلؤذن" أي: يسمع أذانه "أشهد أن "
خرِب أنه ال 

ُ
ال هلإ إال اهلل وحده"، أي: أقر وأعرتف وأ

معبود حبق إال اهلل، وقوهل: "ال رشيك هل"، زيادة تأكيد، 
مدا عبده"، قدمه إظهاراً للعبودية وتواضعاً، "وأن حم

وقوهل: "ورسوهل"، أظهره حتدثاً بانلعمة، "رضيت باهلل 
رباً"، أي: بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقوهل: 
"وبمحمد رسواًل"، أي: جبميع ما أرسل به، وبلغه إيلنا، 
وقوهل: "وباإلسالم"، أي: جبميع أحاكم اإلسالم من 

وايه، قوهل: "ديناً"، أي: اعتقاداً وانقياداً، األوامر وانل
قوهل: "غفر هل ذنبه"، أي: من الصغائر، فهذا اَّلكر يقال 
إذا قال اَلؤذن: اشهد أن ال هلإ إال اهلل أشهد أن حممداً 
رسول اهلل، ويمكن أن يقال بعد األذان؛ ألن 

 .احلديث حيتمل األمرين

** 

"Barangsiapa yang mendengar muazin" yakni, 

mendengar azannya, "Asyhadu an lā ilāha illallāh 

waḥdahu," (aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan 

yang hak selain Allah semata), yakni, aku menetapkan 

dan mengakui serta memberitahukan bahwa tidak ada 

sesembahan yang hak kecuali Allah. Ucapannya, "Lā 

syarīka lahu" (tidak ada sekutu bagi-Nya) merupakan 

tambahan penguat. "Wa anna muḥammadan 'abduhu 

(sesungguhnya Muhammad hamba-Nya)" didahulukan 

untuk memperlihatkan penghambaan dan kerendahan 

hati. Ucapannya, "wa rasūluhu" (dan Rasul-Nya) 

ditampilkan untuk menceritakan kenikmatan. "Raḍītu 

billāhi rabban (aku rida Allah sebagai Rabb)", yakni, 

dengan rubūbiyyah-Nya, ulūhiyyah-Nya, nama-nama 

dan sifat-sifat-Nya. Ucapannya, "Wa bi muḥammadin 

rasūlan" (dan Muhammad sebagai Rasul) yakni, 

dengan segala apa yang dibawanya dan disampaikan 

kepada kami. Ucapannya, "Wa bil islāmi (dan dengan 

Islam)" yakni, dengan seluruh hukum Islam berupa 

perintah-perintah dan larangan-larangan. Ucapannya, 

"dīnan (sebagai agama kami)" yakni, secara keyakinan 

dan ketundukan. Ucapannya, "gufira lahu żanbuhu 

(maka dosanya diampuni)" yakni, dari dosa-dosa kecil. 

Zikir ini diucapkan ketika muazin mengumandangkan, 

"Asyhadu an lā ilāha illallāhu, asyhadu anna 

Muḥammadan rasūlullāh" dan bisa juga diucapkan 

setelah azan karena hadis tersebut mengandung dua 

kemungkinan. 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقاص  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .غفر هل ذنبه : اَلراد هنا صغائر اَّلنوب ألن الكبائر ال بد هلا من اتلوبة •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة هذا اَّلكر إذا سمع األذان .1

 .ترديد هذا ادلاعء عند سماع انلداء من مكفرات اَّلنوب .2

 .-سبحانه-الرىض باهلل ربا يتضمن أن ال يعبد اَلرء غريه  .3

 .واالنقياد لسنته -عليه الصالة والسالم-نبيًّا ورسواًل يتضمن طاعته  -ليه وسلمصىل اهلل ع-الرىض بمحمد  .4

 .الرىض باإلسالم ديناً رىًض بما اختاره اهلل لعباده .5

 املراجع:املصادر و

رشح -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد -ه. 1426رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

عطار، دار مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري، حتقيق صديق ال-ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -عبدابلايق، دار اعلم الكتب
نزهة  -ه 1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -ه. 1412بريوت، الطبعة األوىل، -الفكر

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6272) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

456 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

من قال: ال هلإ إال اهلل واهلل أكب. صدقه ربه 
  فقال: ال هلإ إال أنا وأنا أكب

Barangsiapa mengucapkan, "Tidak ada 
tuhan (yang berhak disembah) selain Allah 

dan Allah Maha Besar, Tuhannya pun 
membenarkannya lalu berfirman, "Tidak 
ada tuhan (yang berhak disembah) selain 

Aku dan Aku Maha Besar. 

 :احلديث .1813
 -ريض اهلل عنهما-عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة 

نُهما َشِهَدا ىلَعَ رسول اّللَّ 
َ
نه  -َصىل  اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم-أ

َ
أ

قه ربه، »قاَل:  من قال: ال هلإ إال اهلل واهلل أكرب، َصدَّ
هلإ إال اهلل  فقال: ال هلإ إال أنا وأنا أكرب. وإذا قال: ال

وحده ال رشيك هل، قال: يقول: ال هلإ إال أنا وَحِدي ال 
رشيك يل. وإذا قال: ال هلإ إال اهلل هل اَللك وهل احلمد، 
قال: ال هلإ إال أنا يل اَللك ويل احلمد. وإذا قال: ال هلإ 
إال اهلل وال حول وال قوة إال باهلل، قال: ال هلإ إال أنا 

من قاهلا يف »واكن يقول: « وال حول وال قوة إال يب
 «.مرضه ثم مات لم َتْطَعْمُه انلار

** 

1813. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah -raḍiyallāhu 

'anhuma, "Barangsiapa mengucapkan tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) selain Allah dan Allah Maha 

Besar, Tuhannya pun membenarkannya lalu berfirman, 

"Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku 

dan Aku Maha Besar." Jika orang itu mengucapkan, 

"Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah 

Yang Esa tidak ada sekutu bagi-Nya," Nabi bersabda, 

"Allah berfirman, "Tidak ada Tuhan (yang berhak 

disembah) selain Aku Yang Esa, tidak ada sekutu bagi-

Ku." Jika orang itu mengucapkan, "Tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) selain Allah, milik-Nya 

kerajaan dan bagi-Nya segala pujian." Allah berfirman, 

"Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, 

milik-Ku kerajaan dan bagi-Ku segala pujian." Jika 

orang itu mengucapkan, "Tidak ada Tuhan (yang 

berhak disembah) selain Allah dan tidak ada daya serta 

kekuatan kecuali dari Allah," Allah pun berfirman, 

"Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku 

dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dari-Ku." 

Nabi bersabda, "Barangsiapa mengucapkan zikir ini 

ketika sakit lalu ia meninggal dunia, niscaya api neraka 

tidak akan melahapnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنهما-عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري 
سبحانه -يف أن اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب 

إال اهلل، اهلل أكرب.  يصدق العبد إذا قال: ال هلإ -وتعاىل
قال اهلل: إنه ال هلإ إال أنا وأنا أكرب، وإذا قال: اهلل أكرب 
وال حول وال قوة إال باهلل، كذلك يصدقه اهلل، فمن 
قال هذا: ال هلإ إال اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل، ثم 
مات مع بقية اَّلكر، فإنه ال تطعمه انلار أي: يكون 

نسان ىلع انلار، فينبيغ ذلك من أسباب حتريم اإل
لإلنسان أن حيفظ هذا اَّلكر، وأن يكرث منه يف حال 

 .-تعاىل-مرضه، حىت خيتم هل باخلري إن شاء اهلل 

** 

Dari Abu Hurairah dan Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 

'anhuma- dari Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bahwa Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- 

membenarkan seorang hamba ketika mengucapkan, 

"Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan (yang berhak 

disembah) selain Allah." Allah berfirman, 

"Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang haq selain Aku 

dan Aku Maha Besar." Jika hamba itu mengucapkan, 

"Allah Maha Besar dan tidak ada daya serta kekuatan 

selain dari Allah," demikian pula Allah 

membenarkannya. " Barangsiapa mengucapkan ini, 

"Tidak ada tuhan yang haq selain Allah dan tidak ada 

daya serta kekuatan kecuali dari Allah," lalu ia 

meninggal dunia beserta zikir yang lainnya, maka 

sesungguhnya ia tidak akan terkena api neraka," yakni, 
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لحوظة: ذكر انلووي احلديث بتغيري يسري يف لفظه عما يف كتب اتلخريج اَلسندة، كما أن للحديث عدة رواه الرتمذي وابن ماجه. م راوي احلديث:
 ألفاظ.

 -ريض اهلل عنهما-أبو سعيد اخلدري وأبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .لم تطعمه : لم تأكله •

 :فوائد احلديث
 .فضل قول هذه اجلمل، ويستحب قوهلا من اَلريض، واإلكثار منها .1

 .حمبة اهلل تعاىل من عبده أن يذكره ويثين عليه بما هو أهله .2

 املراجع:املصادر و

 عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–امع الصحيح اجل-2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
 زكريا أيب لإلمام اَلرسلني؛ سيد الكم من الصاحلني رياض-3. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة وآخرين، شاكر أمحد حتقيق الرتمذي،

لة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِن، سلس-4. ه1428 األوىل، الطبعة دمشق،-كثري ابن دار الفحل، ماهر. د حتقيق انلووي،
رشح -6سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. -5ه. 1415الرياض، -مكتبة اَلعارف

نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن -7 ه.1426الرياض، -رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -وغريه، مؤسسة الرسالة

   (6273) الرقم املوحد:

hal itu menjadi sebab terhalangnya manusia dari api 

neraka. Hendaknya manusia menghafal zikir ini dan 

sering mengucapkannya saat dalam kondisi sakit 

sehingga dengan izin Allah -Ta'ālā-, ia wafat dalam 

kebaikan, in syā`a Allah. 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .الوزغ. : حيوان صغري مؤذي يشبه الضب •

 :فوائد احلديث
 .ينبيغ قتل لك ضار للمسلمني .1

رضبة واحدة أو اثنتني أو ثالثة، وأن ذلك األجر يتناقص لكما زادت الرضبات، ويف هذا داللة ىلع رسعة اتلخلص بيان أجر من قتل وزغة ب .2
 .منها وعدم إمهاهلا

من قتل وزاغ يف أول رضبة كتب هل مائة حسنة، 
  ويف اثلانية دون ذلك، ويف اثلاثلة دون ذلك

"Barangsiapa yang membunuh tokek 
dengan satu pukulan, maka dituliskan 

baginya seratus kebaikan. Membunuhnya 
dengan dua pukulan, maka baginya lebih 

sedikit dari yang pertama. Jika 
membunuhnya dengan tiga pukulan, maka 

baginya lebih sedikit dari yang kedua". 

 :احلديث .1814
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َبٍة »: -صىل اهلل عليه وسلم ِل رَضْ وَّ
َ
من قتل  َوزََغًة يِف أ

َبِة اثلانية  ْ فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها يف الرضَّ
فله كذا وكذا حسنة دون األوىل، وإن قتلها يف 

من »ويف رواية: «. الرضبة اثلاثلة فله كذا وكذا حسنة
قتل  َوزاًَغ يف أول رضبة كتب هل مائة حسنة، ويف 

 «.انية دون ذلك، ويف اثلاثلة دون ذلكاثل

** 

1814. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa membunuh tokek dengan satu pukulan, 

maka baginya sekian kebaikan. Barangsiapa yang 

membunuhnya dengan dua kali pukulan, maka baginya 

sekian kebaikan lebih sedikit dari yang pertama. Jika 

membunuhnya dengan tiga pukulan, maka baginya 

sekian kebaikan." Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Barangsiapa yang membunuh tokek dengan satu 

pukulan, maka dituliskan baginya seratus kebaikan. 

Membunuhnya dengan dua pukulan, maka baginya 

lebih sedikit dari yang pertama. Jika membunuhnya 

dengan tiga pukulan, maka baginya lebih sedikit dari 

yang kedua." (HR. Muslim). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع قتل الوزغ  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب حث 
ورغب فيه؛ فأخرب أن من قتله يف الرضبة األوىل كتب 
هل مائة حسنة، ومن قتله يف الرضبة اثلانية فله أقل 
من ذلك، ومن قتله يف اثلاثلة فله أقل من ذلك، 
واحلكمة من قتلها أنها اكنت تنفخ انلار ىلع إبراهيم 

 .سامة وأنها ضارة -عليه السالم-

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyuruh dan menganjurkan kita untuk membunuh 

cicak (tokek) dan beliau memberitahu bahwa orang 

yang membunuhnya dengan satu pukulan, maka 

baginya ditulis seratus kebaikan. Barangsiapa 

membunuhnya dengan dua kali pukulan, maka baginya 

kebaikan yang lebih sedikit dari yang pertama. 

Barangsiapa membunuhnya dengan tiga pukulan, 

maka baginya kebaikan yang lebih sedikit dari itu. 
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 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -اظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيانل

ار إحياء صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، د -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -الرتاث العريب. 

 .ه1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
   (8413) الرقم املوحد:
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو مسعود ابلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: "آمن الرسول بما أنزل إيله من ربه"، إىل آخر السورة-تعاىل-اآليتان من آخر سورة ابلقرة : وهما تبدأن بقوهل  •

 .كفتاه : أي كَفتَاه الَمْكُروَه تِلك اللَّيْلَة، وِقيَل: كَفتَاه ِمْن قياِم اللَّيِْل، وجيوز أن يراد لك ما تقدم •

 :فوائد احلديث
 .بيان فضل أواخر سورة ابلقرة .1

 .اخر سورة ابلقرة تدفع عن صاحبها السوء والرش والشيطان إذا قرأها من الليلأو .2

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ -ه 1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.-
 أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، -ه. 1422عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
صل ابن تطريز رياض الصاحلني, فيصل بن عبد العزيز بن في-ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

-م  2002 - ـه 1423محد اَلبارك احلريميل انلجدي, اَلحقق: د. عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد, دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض, الطبعة: األوىل، 
اكة اَلصابيح؛ تأيلف مال مرقاة اَلفاتيح رشح مش-بريوت. -فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار اَلعرفة

من قرأ باآليتني من آخر سورة ابلقرة يف يللة 
  كفتاه

Barangsiapa yang membaca dua ayat 
terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu 
malam, niscaya kedua ayat itu telah cukup 

(sebagai penjaga) baginya. 

 :احلديث .1815
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود ابلدري 

 بِاآلَيتَنْيِ ِمْن آخر »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
َ
َمْن قََرأ

 «.ِة يف يَلْلٍَة َكَفتَاهُسوَرِة ابَلَقرَ 

** 

1815. Hadis: 

Dari Abu Mas'ud Al-Badrī -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, 

"Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir dari 

surat Al-Baqarah pada suatu malam, niscaya kedua 

ayat itu telah cukup (sebagai penjaga) baginya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أخرب انليب عليه الصالة والسالم أن من قرأ اآليتني 
األخريتني من سورة ابلقرة يف الليل قبل نومه فإن اهلل 
يكفيه الرش واَلكروه، وقيل يف معىن كفتاه:  أي عن 

تاه عن سائر األوراد، أو أراد أنهما قيام الليل، أو كف
أقل ما جيزىء من القراءة يف قيام الليل، وقيل غري 

 .ذلك، ولك ما ذكر صحيح يشمله اللفظ

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahukan 

bahwa barang siapa membaca dua ayat terakhir dari 

surat Al-Baqarah di malam hari sebelum ia tidur maka 

sesungguhnya Allah akan mencukupkannya 

(menjaganya) dari keburukan dan kejelekan. Dikatakan 

juga bahwa makna dari "telah cukup baginya" yakni 

dua ayat itu sudah cukup baginya sebagai (pengganti) 

salat malam, atau cukup baginya sebagai (pengganti) 

wirid malam, atau bisa juga bermakna bahwa 

keduanya adalah batas kadar bacaan yang paling 

minimal dalam salat malam. Ada juga yang 

mengatakan penafsiran lainnya. Adapun semua makna 

yang disebutkan di atas maka semuanya benar karena 

sesuai cakupan lafal hadis. 
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نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، -ه. 1412بريوت، الطبعة األوىل، -يلع القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكر
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالة

   (6274) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 احلث ىلع تالوة القرآن. .1
 .أن للقارئ بكل حرف من لك لكمة يتلوها حسنة مضاعفة .2

 .بيان معىن احلرف، واتلفريق بينه وبني اللكمة .3

 . وكرمه حيث ضاعف للعباد األجر فضال منه وكرماً سعة رمحة اهلل .4

 .إثبات أن الكم اهلل بصوت وحرف .5

 املراجع:املصادر و

 لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح -ه. 1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.-
اَلؤلف: -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -ه. 1388مرص، الطبعة اثلانية، -كتبة احلليبم وآخرين، شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد

 ـه 1425 الرابعة،: الطبعة-بلنان –دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق

احلسنة من قرأ حرفاً من كتاب اهلل فله حسنة و
  بعرش أمثاهلا

Siapa yang membaca satu huruf dari 
Kitabullah (Alquran), maka baginya satu 

pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan 
akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali 

lipat. 

 :احلديث .1816
قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

ْن قََرأ َحْرفاً ِمْن ِكتاب اهلل مَ »: -صىل اهلل عليه وسلم-
فَلَُه َحَسنَة، واحلََسنَة بَِعرْشِ أْمثَاهِلا، ال أقول: ألم 
َحرٌف، ولِكْن: أِلٌف َحْرٌف، واَلٌم َحرٌْف، وِميٌم 

 «.َحْرٌف 

** 

1816. Hadis: 

Dari Ibnu Mas’ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah 

(Alquran) maka baginya satu pahala kebaikan, dan 

satu pahala kebaikan akan dilipatgandakan menjadi 

sepuluh kali lipat, aku tidak mengatakan bahwa; "Alif 

lām mīm" itu satu huruf, akan tetapi; alif satu huruf, lām 

satu huruf, dan mīm satu huruf”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -ريض اّلل  عنه-يروي  ابن مسعود 
أخرب أن لك  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اّلل  

مسلم يقرأ حرفاً من كتاب اّلل  فجزاؤه عن احلرف 
سنات، وقوهل: "ال أقول الم حرف"، الواحد عرش ح

أي: ال أقول إن جمموع األحرف اثلالثة حرف، بل 
ألف حرف والم حرف وميم حرف، فيثاب قارئ 
ذلك ثالثني حسنة، وهذه نعمة عظيمة وأجر كبري، 

-فينبيغ ىلع اإلنسان أن يكرث من تالوة كتاب اهلل 
 .-عز وجل

** 

Ibnu Mas’ud -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan di dalam 

hadis ini bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa setiap Muslim yang membaca 

satu huruf dari Kitabullah (Alquran) maka pahalanya 

dari setiap satu huruf adalah sepuluh kebaikan. Sabda 

beliau: "Aku tidak mengatakan "Alif lām mīm" satu 

huruf" yakni aku tidak mengatakan bahwa huruf yang 

tiga itu dihitung satu huruf, namun alif satu huruf, lām 

satu huruf, dan mīm satu huruf. Maka orang yang 

membacanya diberi pahala tiga puluh pahala kebaikan. 

Ini merupakan kenikmatan yang agung dan pahala 

yang besar, maka sudah sepantasnya bagi setiap 

orang untuk memperbanyak membaca Kitabullah -

'Azzā wa Jallā-. 
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-ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري سيد الكم من الصاحلني رياض- م 2004 -
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح -ه. 1415الرياض، -سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارف

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة-ه. 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 .ه1407عرش، 

   (6275) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

464 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .لَِزَم االستغفار : أي: أكرث من االستغفار وداوم عليه •

 .من لك ِضيٍق خمرجا : أي من لك شدة سبيال للنجاة، وذلك بأن يلطف به وحيميه •

 .ومن لك َهمٍّ فرجا : أي: ومن لك حزن ما يزيل عنه سببه، ويفتح هل سببا للنجاة والرسور •

 .يث ال حيتسب : يأتيه الفوز من حيث ال يتوقع وال ينتظر؛ فتكون اَلفاجأة سارة أكرثمن ح •

 :فوائد احلديث
 .فضل اَلداومة ىلع االستغفار .1

 .نفع االستغفار يعود حبوز مطلوب ادلنيا واآلخرة .2

من لزم االستغفار جعل اهلل هل من لك ضيق 
خمرًجا، ومن لك هم فرًجا، ورزقه من حيث ال 

 حيتسب
 

Barangsiapa selalu beristigfar, maka Allah 
akan menjadikan untuknya jalan keluar 
dari setiap kesempitan dan ketenangan 
dari setiap kesedihan, serta Allah akan 

memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia 
sangka-sangka. 

 :احلديث .1817
عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

َم االستغفار جعل من لَزِ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
اهلل هل من لك ِضيٍق خمرًجا، ومن لك َهمٍّ فرًجا، َوَرَزقَُه 

 «.من حيث ال حيتسب

** 

1817. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, 

"Barangsiapa rutin beristigfar, maka Allah akan 

menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap 

kesempitan, dan ketenangan dari setiap kesedihan, 

serta Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang 

tidak ia sangka-sangka". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني نلا انليب 
فضيلة اَلداومة ىلع االستغفار، بأن اَلداوم ىلع 
االستغفار ييرس اهلل هل لك عسري، ويفرج هل همومه، 
ويرزقه من حيث ال يظن أن الرزق يأتيه. وهذا 
احلديث ضعيف، لكن من األدلة اثلابتة يف معناه 

وا ربكم إنه اكن غفارا قوهل تعاىل: )فقلت استغفر
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال 

 .وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أنهارا(

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dalam hadis ini, 

menjelaskan keutamaan selalu beristigfar, bahwa 

orang yang selalu beristighfar, maka Allah akan 

memberinya kemudahan dari setiap kesulitan, 

menenangkan kesedihan-kesedihannya, dan 

memberinya rezeki dari jalan yang tidak sangka. Hadis 

ini daif (lemah), akan tetapi di antara dalil-dalil yang 

terbukti kebenarannya dan semakna dengannya 

adalah firman Allah, "Maka aku katakan kepada 

mereka: "Mohonlah ampun kepada Rabbmu, 

sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya 

Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 

membanyakkan harta dan anak-anakmu, mengadakan 

untukmu kebun-kebun, dan mengadakan (pula di 

dalamnya) untukmu sungai-sungai." (Nuh: 10-12). 
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 املراجع:املصادر و

اَلملكة العربية السعودية، الطبعة سلسلة األحاديث الضعيفة واَلوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص ادلين األبلاِن، دار اَلعارف، الرياض، 
م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس 1992ه، 1412األوىل، 

اَلكتبة العرصية،صيدا، بريوت. تطريز رياض ابلايب احلليب. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، 
ه، 1423 الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز اَلبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل

م.  نزهة اَلتقني 2009ه، 1430بيليا، الرياض، الطبعة: األوىلم.  كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إش2002
 .م1987ه، 1407رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  

   (8348) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو بلابة بشري بن عبد اَلنذر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فليس منا : ليس من أهل هدينا وطريقتنا •

ُن َصْوتَُه بِالُقْرآنِ  •  .يتغن : حُيَسِّ

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع حتسني الصوت بالقرآن، دون تمطيط  أو تلحني خيرجه إىل حد الغناء اَلذموم, وأن يستغىن به عن غريه .1

 .وهديه -صىل اهلل عليه وسلم-بالقرآن فليس من أهل سنة انليب من لم يتغن  .2

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ -2ه. 1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.-1
سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث -3ه. 1428بعة األوىل، دمشق، الط-لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، -4ه. 1418بريوت، الطبعة األوىل، -السجستاِن، تعليق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم
نزهة -6ه. 1423الكويت، الطبعة األوىل، -حممد نارص ادلين األبلاِن، غراس صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ-5ه. 1426مدار الوطن، الرياض، 

ديلل الفاحلني لطرق رياض -7ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

  من لم يتغن بالقرآن فليس منا
Siapa yang tidak memperindah suaranya 

membaca Alquran, maka bukan termasuk 
golongan kami. 

 :احلديث .1818
: -ريض اهلل عنه-عن أيب بلابة بشري بن عبد اَلنذر 

َمن لَم َيتَغنَّ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
 «.بِالُقرآِن فَليَس ِمنَّا

** 

1818. Hadis: 

Dari Abu Lubābah Basyīr bin 'Abdil-Munżir -raḍiyallāhu 

'anhu-: Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Siapa yang tidak memperindah suaranya 

membaca Alquran, maka bukan termasuk golongan 

kami". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-حث انليب 
وهذه اللكمة هلا معنيان؛ األول:  ىلع اتلغين بالقرآن،

من لم يتغن به، أي: من لم حيسن صوته بالقرآن 
فليس من أهل هدينا وطريقتنا, واَلعىن اثلاِن: من لم 
يستغن به عن غريه حبيث يطلب اهلدى من سواه 
فليس منا، وال شك أن من طلب اهلدى من غري 

ه القرآن أضله اهلل والعياذ باهلل، فيدل احلديث ىلع أن
ينبيغ لإلنسان أن حيسن صوته بالقرآن، وأن يستغىن 

 .به عن غريه

** 

Dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menganjurkan kita untuk memperindah suara ketika 

membaca Alquran. Kata ini (at-Tagannī) memiliki dua 

makna, yang pertama: barangsiapa yang tidak 

memperindah suaranya dengan Alquran (saat 

membacanya) maka ia bukan termasuk orang yang 

menapaki petunjuk dan jalan kami. Makna yang kedua, 

yakni: barangsiapa yang tidak mencukupkan diri 

dengannya (Alquran), di mana ia mencari petunjuk dari 

selain Alquran maka ia bukan golongan kami. Tentunya 

tidak diragukan lagi bahwa siapa yang mencari 

petunjuk dari selain Alquran maka Allah akan 

menyesatkannya -wal 'iyāżu billāh (kita berlindung 

kepada Allah)-. Hadis ini menunjukkan bahwa 

seharusnya setiap insan memperindah suaranya saat 

membaca Alquran dan mencukupkan diri dengannya. 
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-بلنان –دار اَلعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت -بها: خليل مأمون شيحا اعتىن-اَلؤلف: حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-الصاحلني 
 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة

   (6276) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .تُصرب ابلهائم : حُتبس للقتل •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن قتل احليوان َصرًبا .1

 .حتريم حبس احليوان لغري مصلحة .2

 .إلسالم باحليوان وراعيته حلقوقه قبل ترشيعات الغربرمحة ا .3

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري          م1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: 1422انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
أيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، ت الصاحلني، رياض. بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

ه.             1392ه. اَلنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية  1428
 .ه 1426صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن

   (8890) الرقم املوحد:

أن تُْصَبَ  -صىل اهلل عليه وسلم-نىَه رسول اهلل 
 -Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam"  ابلَهائِم

melarang mengurung binatang". 

 :احلديث .1819
صىل -قال: نىَه رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-نس عن أ

 أن تُْصرَبَ ابَلهائِم. -اهلل عليه وسلم

** 

1819. Hadis: 

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

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang mengurung 

binatang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -عن نيه انليب  -ريض اهلل عنه- أنس خيرب
أن حُتبس ابلهائم ويه حية تُلقتل بالريم  -عليه وسلم

وحنوه حىت تموت؛ ونىه عن ذلك َلا فيه من تعذيب 
 .احليوان

** 

Anas -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 

mengurung binatang yang hidup untuk dibunuh dengan 

dilempar atau dipanah dan sebagainya hingga mati. 

Beliau juga melarang hal itu karena mengandung 

penyiksaan terhadap hewan. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنه  _ابن عباس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وسم : الوسم العالمة، وتكون باليك اغبلا •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن الوَْسم يف الوجه .1

 .فيه انليه عن رضب الوجه، ولو للتأديب .2

 .جواز لعن من وَسم يف الوجه .3

 . الوجه من كبائر اَّلنوب؛ ألن فاعله استحق اللعنالوسم يف .4

 . األمر بالرفق باحليوان .5

 .فيه جواز وْسم احليوان يف غري الوجه .6

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة اَلتقني، تأيلف: مجٌع من اَلشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
م         صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث 1997 -ه 1418اليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  عيد اهل
  اَلنهاج  ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –العريب 

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىَه رسول اهلل 
  الُضب يف الوجه، وعن الوَْسم يف الوَجه.

“Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang memukul wajah dan (melarang) 

memberi cap pada wajah”. 

 :احلديث .1820
صىل  -أن انليب  -ريض اهلل عنهما-ن ابن عباس ع

مر عليه محار قد وُِسَم يف وجهه،  -اهلل عليه وسلم 
ويف رواية َلسلم أيضا: «.  لعن اهلل اَّلي وسمه»فقال:

عن الرضب  -صىل اهلل عليه وسلم  -نىه رسول اهلل 
 «يف الوجه، وعن الوسم يف الوجه

** 

1820. Hadis: 

Dari Ibnu ‘Abbas:bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- pernah melewati seekor keledai yang telah 

dicap di wajahnya, lalu beliau bersabda: “Semoga Allah 

melaknat orang yang memberinya cap (di wajahnya). 

(HR. Muslim) Dalam riwayat Muslim juga: “Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang memukul wajah 

dan (melarang) memberi cap pada wajah”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث انليه األكيد والوعيد الشديد فيمن 
ه  وَسم حيوانا يف وجهه وكذا الرضب يف الوجه. قد َعدَّ

نوب وعلل من كبائر اَّل _رمحهم اهلل  _العلماء 
العلماء للنيه؛ بأن الوجه لطيف جيمع اَلحاسن، 
وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكرث اإلدراك بها فقد يبطلها 
رضب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه والشني فيه 
فاحش ألنه بارز ظاهر ال يمكن سرته ومىت رضبه 

 .ال يسلم من شني اغبلا

** 

Dalam Hadis ini terdapat larangan yang tegas dan 

ancaman yang keras terhadap orang yang memberi 

cap/stempel pada wajah hewan, begitu pula dengan 

memukul wajah, bahkan para ulama rahimahumullah 

menganggapnya sebagai salah satu dosa besar. Para 

ulama menjelaskan sebab larangan itu: bahwa wajah 

itu sangat halus dan pusat keindahan seseorang, 

organ-organnya sangat berharga dan lembut (peka), 

serta indra makhluk secara umum ada padanya, 

sedang pukulan dapat menjadi penghilang atau 

pengurang fungsinya. Juga dapat merusak wajah, 

dimana kerusakannya bisa sangat parah, karena ia 

tampak jelas dan tidak mungkin ditutupi. Kapan saja 

terpukul, umumnya sulit terhindar dari cacat. 
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 ـهرشح رياض الصاحلني،  حممد بن  1392رشح صحيح مسلم، : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
جر اهليتيم، انلارش: دار  ـه    الزواجر عن اقرتاف الكبائر، أمحد بن حممد بن يلع بن ح 1426صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

 م1987 - ـه1407الفكر، الطبعة: األوىل، 
   (8893) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .نعمتان : انلعمة: احلالة احلسنة اليت يكون عليها اإلنسان •

 .واَلراد هنا اخلسارة مغبون : الغنب: هو الرشاء بأضعاف اثلمن، أو ابليع بأقل من اثلمن، •

 :فوائد احلديث
 .تشبيه اَللكَّف باتلاجر، والصحة والفراغ برأس اَلال؛ فمن أحسن استخدام رأس ماهل نال وربح، ومن ضيعه خرس وندم .1

 .، وفعل اخلريات قبل فواتهما-عز وجل-احلرص ىلع االستفادة من الصحة والفراغ للتقرب إىل اهلل  .2

رون هذه انلعمة؛ فيضيعون أوقاتهم بما ال فائدة فيه، ويفنون أجسامهم بما يرضهم، واإلسالم حريص ىلع الوقت  .3 كثري من انلاس ال يُقدِّ
 .وسالمة ابلدن

 .-تعاىل-ادلنيا مزرعة اآلخرة؛ فينبيغ الزتود باتلقوى واستغالل نعمة اهلل يف طاعة اهلل  .4

 .-تعاىل-ة اهلل شكر نعم اهلل يكون باستخدامها يف طاع .5

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار 1987 - ـه1407نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
ه(. صحيح 1415م، )، دار ابن اجلوزي، ادلما1ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فيهما كثرٌي من انلاس: الصحُة، 
  والفراغُ 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, "Dua nikmat yang dilalaikan oleh 

banyak manusia, yaitu kesehatan dan 
waktu luang". 

 :احلديث .1821
عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن فيهما »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.كثرٌي من انلاس: الصحُة، والفراغُ 

** 

1821. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Dua 

nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu 

kesehatan dan waktu luang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نعمتان من نعم اهلل ىلع اإلنسان ال يعرف قيمتهما، 
وخيرس فيهما أشد اخلسارة، وهما صحة ابلدن وفراغ 

نسان ال يتفرغ للطاعة إال إذا اكن الوقت؛ فإن اإل
مكفيا صحيح ابلدن، فقد يكون مستغنيا، وال 
يكون صحيحا، وقد يكون صحيحا وال يكون 
مستغنيا، فال يكون متفراغ للعلم والعمل؛ لشغله 
بالكسب، فمن حصل هل األمران وكسل عن الطاعة 

 .فهو اَلغبون، أي: اخلارس يف اتلجارة

** 

Ada dua nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang 

diberikan pada manusia, di mana ia tidak mengetahui 

nilai keduanya dan merugi besar terkait keduanya, 

yaitu kesehatan tubuh dan kesenggangan diri (atau 

waktu). Pasalnya, manusia itu tidak akan konsentrasi 

pada amalan ketaatan kecuali bila hidupnya tercukupi 

dan berbadan sehat. Bisa jadi ia berkecukupan namun 

tidak sehat atau ia sehat namun tidak berkecukupan 

sehingga iapun tidak dapat berkonsentrasi menuntut 

ilmu dan beramal karena disibukkan oleh kerja mencari 

rezeki. Siapa yang memperoleh dua perkara ini namun 

malas melakukan ketaatan pada Allah berarti ia 

laksana "magbūn" yakni orang yang rugi dalam 

perniagaannya. 
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ه.  حتفة األحوذي برشح 1422ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .جامع الرتمذي، للمباركفوري، دار الكتب العلمية، بريوت

   (5449) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ن اهلل خلقه •  : داعء هل باحلسن، واَلراد حس 

ً
 .نرض  اهلل امرأ

  ا سمعهنُض اهلل امرأ سمع منا شيئا فبلغه كم
Semoga Allah membaguskan rupa orang 

yang mendengarkan hadis kami kemudian 
ia menyampaikannya seperti apa yang ia 

dengar 

 :احلديث .1822
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

 »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ً
َ اهلُل اْمَرأ نرَضَّ

ا َسِمَعُه، فَُربَّ ُمبَلٍَّغ أْوىَع ِمن َسِمع ِمنَّا شيئا، َفبَلََّغُه كم
 .«َساِمعٍ 

** 

1822. Hadis: 

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: Aku 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Semoga Allah membaguskan rupa orang 

yang mendengarkan hadis kami kemudian ia 

menyampaikannya seperti apa yang ia dengar. 

Barangkali orang yang disampaikan padanya (suatu 

hadis) justru lebih memahaminya dari pada orang yang 

mendengar langsung (lalu menyampaikan padanya)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-داع انليب 
صىل اهلل عليه -لإلنسان اَّلي يسمع حديثاً عنه 

فيبلغه كما سمعه من غري زيادة وال نقص أن  -وسلم
وجهه يوم القيامة، ثم علل ذلك  -تعاىل-حيسن اهلل 

بأنه "رب مبلغ أوىع من سامع"؛ ألن اإلنسان ربما 
يبلغه فيكون اَلبلَّغ أفقه وأفهم وأشد يسمع احلديث و

عماًل من اإلنسان اَّلي سمعه وأداه، وهذا كما قال 
معلوم جتد مثاًل من  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

العلماء من هو راوية يروي احلديث حيفظه ويؤديه، 
لكنه ال يعرف معناه فيبلغه إىل شخص آخر من 

حاديث العلماء يعرف اَلعىن ويفهمه ويستنتج من أ
أحاكماً كثرية فينفع  -صىل اهلل عليه وسلم-الرسول 

 .انلاس

** 

Di dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mendoakan orang yang mendengarkan hadis dari 

beliau lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia 

mendengarnya tanpa tambahan ataupun 

pengurangan; agar Allah -Ta’ālā- memperindah 

wajahnya pada hari Kiamat. Kemudian beliau 

menyebutkan alasannya bahwa "Barangkali orang 

yang disampaikan padanya (suatu hadis) justru lebih 

memahaminya dari pada orang yang mendengar 

langsung (lalu menyampaikan padanya)" karena bisa 

jadi ada seseorang mendengar hadis itu lalu ia 

menyampaikannya, namun orang yang disampaikan 

kepadanya lebih paham dan lebih bisa 

mengamalkannya dari orang yang mendengarkannya 

dan menyampaikannya tersebut. Ini sebagaimana 

yang disabdakan oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- adalah hal yang lumrah terjadi. Misalnya kita 

dapati di antara para ulama ada perawi yang 

meriwayatkan hadis, ia menghafal dan 

menyampaikannya, akan tetapi ia kurang mengetahui 

maknanya, lalu ia menyampaikannya kepada ulama 

lain yang mengetahui maknanya dan memahaminya 

serta mengeluarkan dari hadis-hadis Rasul -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- berbagai hukum sehingga 

bermanfaat bagi manusia. 
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 .شيئاً : من العلم •

 .حفظاً وفهماً أوىع : أكرث  •

 :فوائد احلديث
 .فضل العلم واحلث عليه .1

 .احلث ىلع تبليغ العلم، وتعليم انلاس اخلري .2

 .األمانة يف نقل العلم، واالحتياط يف حفظه وفهمه .3

 .فهوم انلاس متفاوتة، فرب مبلغ أوىع من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه .4

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام حممد بن -وهو سنن الرتمذي-اجلامع الصحيح -ه. 1418 -وزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجل-
رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا -ه. 1388مرص، الطبعة اثلانية، -عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وآخرين، مكتبة احلليب

سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين، حققه حممد فؤاد -ه. 1428، دمشق، الطبعة األوىل-انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
فيض القدير رشح -ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، -عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. 

-كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-رة. القاه-اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف اَلناوي، دار احلديث
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل اَلحقق: شعيب األرنؤوط -ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، 

مشاكة اَلصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاِن، -م.  2001 - ـه 1421الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
بريوت، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة-ه. 1399بريوت، الطبعة اثلانية، -اَلكتب اإلساليم

 .ه1407الطبعة الرابعة عرش، 
   (6820) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يزتعفر : يصبغ ثوبه، أو يطيل جسمه بالزعفران •

 .الزعفران : نبت ذو لون أصفر أو أمحر يصبغ به •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن لبس اثلياب اَلزعفرة .1

 .انليه خاص بالرجال؛ ألنَّ اثلياب اَلصبوغة بذلك مما يزتين به النساء .2

 .للباسحتريم تشبه الرجال بالنساء يف ا .3

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة.الطبعة األوىل،  -
م بن عيد بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سلي -بن احلجاج انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

بريوت، -نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  سعيد اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
يلل الفاحلني لطرق رياض د -ه. 1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1407الطبعة الرابعة عرشة، 

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -الصاحلني، َلحمد يلع بن حممد بن عالن الصدييق، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار اَلعرفة . 
 .ه1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

   (6373) الرقم املوحد:

أن يَتعفر  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
  الرجل

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- melarang laki-laki mengenakan 

pakaian yang dibubuhi za'faran. 

 :احلديث .1823
-قال: نىه انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ْعَفَر الرجُل. -صىل اهلل عليه وسلم  أن يزََتَ

** 

1823. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, secara marfū', "Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang laki-

laki mengenakan pakaian yang dibubuhi za'faran". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن يصبغ الرجل  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
أو ثيابه بالزعفران، واكن ذلك من طيب  جسده

 .النساء، فنيه  الرجال عن ذلك منًعا من التشبه

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang laki-laki membubuhi tubuhnya atau 

pakaiannya dengan za'faran. Karena itu merupakan 

parfum wanita makanya dilarang bagi lelaki agar tidak 

jatuh ke dalam tasyabbuh. 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 وجوب تعظيم كتاب اهلل وعدم تعريضه ألماكن اتلهلكة واالستهانة. .1
من القرآن فيهينوه، وجيوز محله إىل  حتريم السفر بالقرآن إىل بالد األعداء إذا خيف أو غلب ىلع الظن وقوعه يف أيديهم، وذلك ئلال يتمكنوا .2

هود بالدهم؛ للبالغ وإقامة احلجة عليهم، وللتحفظ واتلفهم ألحاكمه عند احلاجة إذا اكن للمسلمني قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من الع
 .واَلواثيق وحنو ذلك مما يكفل حفظه ويرىج معه اتلمكن من االنتفاع به يف ابلالغ واحلفظ وادلراسة

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
أيلف د. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ ت -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي

لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، -صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
د عبد ابلايق، دار صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤا -ه. 1422عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

ديلل -ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتب
نرش واتلوزيع، بريوت دار اَلعرفة للطباعة وال -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري 

 الرزاق عبد بن أمحد: وترتيب مجع -واإلفتاء العلمية للبحوث ادلائمة اللجنة: ادلائمة اللجنة فتاوى-. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان –
 .ادلويش

   (5738) الرقم املوحد:

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
  ىل أرض العدويسافر بالقرآن إ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang bepergian membawa Al-Qur'an 

ke daerah musuh. 

 :احلديث .1824
مرفواعً: نىه  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يَُسافََر بالقرآن إىل 
 أرض العدو.

** 

1824. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma-, secara marfū, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang bepergian membawa Al-Qur'an ke daerah 

musuh". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن أخذ القرآن 
د الكفر اَّلين ال يدينون باالسالم والسفر به إىل بال

فيكون عرضة لالمتهان هناك، وإذا غلب ىلع الظن 
 .السالمة من ذلك جاز

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang kita untuk membawa Al-Qur'an dan 

bepergian dengannya ke negara kafir yang tidak 

memeluk agama Islam karena rentan penistaan di 

sana. Namun bila kemungkinan besar selamat dari itu 

maka boleh-boleh saja. 
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هو رزق أخرجه اهلل لكم فهل معكم من 
حلمه َشء فتطعمونا؟ فأرسلنا إىل رسول اهلل 

 صىل اهلل عليه وسلم منه فأكله
 

Itu adalah rezeki yang dikaruniakan Allah 
untuk kalian. Apakah kalian masih 

menyimpan sisa daging itu untuk kami? 
Kemudian kami membawakan daging ikan 
itu kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan beliau memakannya. 

 :احلديث .1825
 -ريض اهلل عنهما-أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل  عن

ر علينا  قال: بعثنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأمَّ
أبا عبيدة ريض اهلل عنه نتلىق ِعرًيا لقريش، وزودنا 
ِجَرابًا من تمر لم جيد نلا غريه، فاكن أبو عبيدة يعطينا 
تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: 

كما يمص الصيب ثم نرشب عليها من اَلاء، نَمصها 
فتكفينا يومنا إىل الليل، وكنا نرضب بعصينا اخْلَبََط 
ثم نبله باَلاء فنأكله. قال: وانطلقنا ىلع ساحل ابلحر، 
فرفع نلا ىلع ساحل ابلحر كهيئة الكثيب الضخم، 
، فقال أبو عبيدة:  فأتيناه فإذا يه دابة تدىع الَْعنْرَبَ

ال، بل حنن رسل رسول اهلل صىل اهلل ميتة، ثم قال: 
عليه وسلم ويف سبيل اهلل وقد اضطررتم فلكوا، 
فأقمنا عليه شهرا، وحنن ثالثمئة حىت َسِمنَّا، ولقد 
رأيتنا نغرتف من َوقِْب عينه بالِْقاَلِل ادلهن ونقطع 
منه الِْفَدَر اكثلور أو كقدر اثلور، ولقد أخذ منا أبو 

عدهم يف وقب عينه عبيدة ثالثة عرش رجال فأق
وأخذ ضلعا من أضالعه فأقامها ثم رحل أعظم بعري 
معنا فمر من حتتها وتزودنا من حلمه وََشائَِق، فلما 
قدمنا اَلدينة أتينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

هو رزق أخرجه اهلل لكم »فذكرنا ذلك هل، فقال: 
فأرسلنا إىل « فهل معكم من حلمه يشء فتطعمونا؟

  صىل اهلل عليه وسلم منه فأكله.رسول اهلل

** 

1825. Hadis: 

Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 

'anhuma-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pernah mengutus kami di bawah pimpinan Abu 

Ubaidah -raḍiyallāhu 'anhu- untuk menghadang kafilah 

Quraisy dan beliau memberi bekal sekantung kurma, 

karena yang ada hanya itu saja. Abu Ubaidah memberi 

kami masing-masing satu butir kurma. Ketika Jabir 

ditanya, "Apa yang kalian lakukan dengan kurma itu?" 

Jabir menjawab, "Kami menghisapnya sebagaimana 

bayi menghisap lalu kami minum air, maka yang 

demikian itu dapat mencukupi kami sampai malam hari. 

Kemudian kami menumbuk dedaunan dengan tongkat 

lalu kami basahi dengan air selanjutnya kami 

memakannya. Jabir berkata, "Kami melanjutkan 

perjalanan ke tepi pantai, di sana kami melihat seperti 

ada gundukan tanah yang menyerupai sebuah bukit 

besar, kami mendatangi tempat itu. Ternyata itu adalah 

seekor binatang yang disebut ikan paus. Abu Ubaidah 

berkata, "Bangkai," tetapi ia berkata lagi, "Tidak, kita ini 

utusan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

berjuang di jalan Allah, sedangkan kalian sendiri dalam 

keadaan terpaksa, karena itu makanlah bangkai ini!" 

Kami menetap di sana selama satu bulan dan jumlah 

kami tiga ratus orang hingga kami menjadi gemuk. 

Kami masih ingat waktu kami menciduk minyak dari 

mata ikan itu dengan tempayan dan memotong-motong 

ikan itu sebesar lembu atau seukuran lembu. Abu 

Ubaidah memilih tiga belas orang dari kami dan 

menyuruh mereka duduk di lubang bekas mata ikan itu, 

lalu ia juga mengambil satu tulang rusuknya dan 

ditegakkannya. Selanjutnya unta paling besar disuruh 

berjalan dan melintas di bawah tulang itu. Kami pun 

membawa bekal daging ikan tersebut untuk dibuat 

dendeng. Ketika sampai di Madinah, kami menghadap 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

menceritakan hal itu. Beliau bersabda, "Itu adalah 

rezeki yang dikaruniakan Allah untuk kalian. Apakah 

kalian masih menyimpan sisa daging itu untuk kami?" 

Kemudian kami membawakan daging ikan itu kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan beliau 

memakannya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .جراباً من تمر : اجلراب هو واعء من جدل معروف •

 .اخلبط : ورق شجر معروف تأكله اإلبل •

 الكثيب : اتلل من الرمل •

 .وقب عينه : هو نقرة العني •

 .القالل : اجلرار •

 .الفدر : القطع •

 .رحل ابلعري : أي جعل عليه الرحل •

 .الوشائق : اللحم اَّلي اقتطع يلقدد منه •

 .العنرب : سمكة حبرية كبرية •

 :فوائد احلديث
 .بيان َلا اكن عليه الصحابة ريض اهلل عنهم من الزهد يف ادلنيا واتلقلل منها والصرب ىلع اجلوع وخشونة العيش .1

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ر عليهم أبا  بعث انليب صىل اهلل عليه وسلم رسية وأمَّ
عبيدة أي: جعله عليهم أمرياً ألخذ قافلة حتمل الرب 
والطعام لقريش وأعطاهم واعء من جدل فيه تمر فاكن 

 واحد منهم تمرة لقلة الزاد اَّلي أمريهم يعطي للك
معهم فاكنوا يمصونها ويرشبون عليها اَلاء واكنوا 
يرضبون بعصيهم ورق الشجر اَّلي تأكله اإلبل ثم 
يبلونه باَلاء إلذهاب خشونته فلما وصلوا شاطئ 
ابلحر رأوا مثل اتلل من الرمل فأتوه فإذا يه سمكة 

أن يأكلوا  كبرية تسىم العنرب فنهاهم أمريهم أبوعبيدة
منها ألنها ميتة واَليتة حمرمة بنص الكتاب ثم تغري 
اجتهاده وأجاز هلم أن يأكلوا منها وذلك أن اَليتة 
جيوز األكل منها حال الرضورة وال سيما أنهم يف سفر 
طاعة هلل سبحانه، وخيف عليهم أن ميتة ابلحر 
حالل، ثم احتجوا باالضطرار فأكلوا منه ومحلوا 

وا اَلدينة أخربوا رسول اهلل صىل اهلل معهم فلما قدم
 .عليه وسلم فأقرهم ىلع فعلهم وأكل منه

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

mengutus pasukan di bawah pimpinan Abu Ubaidah, 

yakni Beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai 

komandan mereka untuk mencegat kafilah Quraisy 

yang membawa gandum dan makanan. Beliau 

memberi mereka kantung kulit berisi kurma. Komandan 

mereka memberi masing-masing satu butir kurma 

karena sedikitnya bekal yang mereka bawa. Mereka 

menghisap butir kurma itu dan minum air. Mereka juga 

menumbuk daun pohon yang biasa dimakan unta lalu 

membasahinya dengan air untuk menghilangkan serat 

kasarnya. Setiba di tepi pantai, mereka melihat sesuatu 

seperti bukit pasir lalu mereka mendatanginya. 

Ternyata itu bangkai seekor ikan besar yang bernama 

ikan paus. Komandan mereka, Abu Ubaidah melarang 

mereka makan ikan itu karena sudah jadi bangkai dan 

bangkai adalah haram dimakan berdasarkan nas 

Alqur`an. Selanjutnya ijtihadnya berubah dan dia 

membolehkan mereka untuk memakan ikan itu, karena 

bangkai boleh dimakan saat terpaksa, apalagi mereka 

sedang dalam perjalanan melaksanakan ketaatan 

pada Allah. Mereka tidak tahu bahwa bangkai laut itu 

halal. Mereka pun memakannya dan membawa 

sisanya. Saat mereka tiba di Madinah dan 

menceritakan hal itu kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, beliau membenarkan tindakan 

mereka dan beliau pun memakan dagingnya. 
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 .هلل لرفع رايتهحتمل الصحابة اَلشاق من أجل نرش اإلسالم واجلهاد يف سبيل ا .2

 .جواز االجتهاد ثم جواز تغيريه فقد نهاهم أبو عبيدة عن أكل السمكة ثم غري اجتهاده .3

 .عناية اهلل سبحانه وراعيته لصحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وإكرامه هلم حيث ساق هلم رزقاً حسناً َلا علم حاجتهم وإخالصهم .4

 .ميتة ابلحر حالل حيث أكل منها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .5

 .من تطييب نفوس أصحابه، ومن ذلك طلبه اللحم وأكله منه -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه انليب  .6

 .مرشوعية اَلواساة عند وقوع اَلجاعة .7

 .أن االجتماع ىلع الطعام يستديع الربكة فيه .8

 املراجع:املصادر و

-يلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب.  رياض الصاحلني اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأ
 2007 - ـه 1428الطبعة: األوىل، -بريوت -انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق -تعليق وحتقيق: ادلكتور ماهر ياسني الفحل -انلووي 

رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف: حممد يلع بن  م بهجة انلاظرين رشح
 .ه1425اعم  4حممد ابلكري الصدييق, عناية: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار اَلعرفة, ط 

   (5856) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .داود والرتمذي وأمحد والنسايئ يف الكربىرواه أبو  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-معاوية بن حيدة  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ويل : ويل: لكمة وعيد بمعىن اهلالك، أو وادي يف جهنم •

 .فيكذب : الكذب: هو اإلخبار باليشء ىلع خالف الواقع •

 :فوائد احلديث
 .الوعيد باهلالك َلن حيدث انلاس فيكذب عليهم .1

 .يف احلديث "ويل هل ثم ويل هل" إيذان فيه بشدة هلكته وِعَظِم األمر اَّلي وقع فيه قوهل .2

 .أن الكذب وحده رأس لك مذموم، فإذا انضم إيله الضحك اَّلي يميت القلب وجيلب النسيان ويورث الرعونة اكن أعظم إثماً  .3

 .ألموال بابلاطلأن الكذب إن اجتمع معه الضحك اكن عذابه شديد فكذلك إن اجتمع معه أكٌل ل .4

 .يدخل يف هذا احلديث أصحاب اتلمثيليات اَّلين يضحكون انلاس باهلزيلات، ويأتون بيشء ليس واقعاً، إنما كذٌب ألجل إضحاك انلاس .5

 .يدخل يف احلديث أيضا ذكر أشياء ال حقيقة هلا وتنسب لشخص )ما يسىم هذه األيام بـانلكت( .6

 املراجع:املصادر و

اعدل مرشد، وآخرون،  - أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباِن، حتقق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل
عمرو  إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن الرتيك، ط مؤسسة الرسالة. سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن

ِجْستاِن، حتقق: حممد حميي  موىس بن َسْورة بن عيىس بن َلحمد الرتمذي، سنن. بريوت – ادلين عبد احلميد، ط اَلكتبة العرصية، صيدا األزدي السِّ

ُث َفَيْكِذُب يِلُْضِحَك  ِي حُيَدِّ بِِه الَْقْوَم،  َوْيٌل لَِّلر
  َوْيٌل هَلُ، ُثمر َوْيٌل هَلُ 

Celakalah orang yang berbicara lalu 
berdusta untuk membuat orang lain 
tertawa. Celakalah dia, celakalah dia 

 :احلديث .1826
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن معاوية بن حيدة 

ويل لذلي حيدث, »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 .«به القوم, ويل هل, ثم ويل هل فيكذب; يلضحك

** 

1826. Hadis: 

Dari Mu'āwiyah bin Ḥaidah -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), “Celakalah orang yang 

berbicara lalu berdusta untuk membuat orang lain 

tertawa. Celakalah dia, celakalah dia.” 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يف احلديث حتذير شديد من الكذب ووعيد باهلالك 
َلن يتعاىط الكذب من أجل اَلزاح وإضحاك انلاس، 
فاكن من أقبح القبائح، وتغلظ حتريمه، فهذا من 
األخالق السيئة اليت جيب ىلع اَلؤمن أن يتزنه عنها، 

عنها، ويطهر لسانه من الكذب يف لك حال  وأن يبتعد
من األحوال، إال ما أذن الشارع فيه. وكما حيرم اتللكم 
بالكذب ألجل اَلزاح فكذلك حيرم ىلع السامعني 

 .سماعه إذا علموه كذباً، بل جيب عليهم إنكاره

** 

Hadis ini mengandung suatu peringatan keras 

terhadap kedustaan serta ancaman kebinasaan bagi 

orang yang melakoni kedustaan dengan tujuan 

bercanda dan membuat orang lain tertawa, bahkan itu 

merupakan keburukan yang paling buruk dan berat 

pengharamannya. Sebab ini termasuk akhlak buruk 

yang wajib dijauhi dan dihindari oleh seorang mukmin. 

Ia juga wajib mensucikan lisannya dari kedustaan di 

segala kondisi, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh 

Syariat. Dan sebagaimana berbicara dusta untuk 

tujuan bercanda itu diharamkan, maka begitu pula 

diharamkan bagi para pendengarnya untuk 

mendengarkannya jika mereka mengetahui bahwa itu 

adalah suatu kedustaan, bahkan mereka wajib 

mengingkari hal tersebut. 
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 ط ،(5 ،4 ـج) عوض عطوة وإبراهيم ،(3 ـج) ابلايق عبد فؤاد وحممد ،(2 ،1 ـج) شاكر حممد أمحد: وتعليق حتقيق عيىس، أبو الرتمذي، الضحاك، بن
 عبد حسن: حتقق النسايئ، اخلراساِن، يلع بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أليب الكربى، السنن. مرص –ايب احلليب ابل مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة
 آدم، بن َنايت بن نوح احلاج بن ادلين، نارص حممد الرمحن عبد أليب وزيادته، الصغري اجلامع صحيح. بريوت – الرسالة مؤسسة ط شليب، اَلنعم

يم. توضيح األحاكم من بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. اإلسال اَلكتب ط األبلاِن،
من بلوغ منحة العالم يف رشح بلوغ اَلرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث 

يخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط اَلكتبة اإلسالمية، اَلرام، الش
 .الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ اَلرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاِن، ط دار احلديث

   (5519) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ن ىلع ما تكونون واَّلي نفيس بيده، لو تدومو
عندي، ويف اَّلكر، لصافحتكم املالئكة ىلع 
فرشكم ويف طرقكم، لكن يا حنظلة ساعة 

 وساعة

 

Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-
Nya, seandainya kalian tetap sebagaimana 
keadaan kalian di hadapanku dan dalam 

keadaan zikir, niscaya para malaikat akan 
menjabat tangan kalian di tempat tidur dan 

di jalan kalian. Hanya saja, wahai 
Hanẓalah, sesaat dan sesaat". 

 :احلديث .1827
 -عن أيب ربيع حنظلة بن الربيع األسيدي الاكتب

صىل اهلل -أحد كتاب رسول اهلل  -ريض اهلل عنه
 -ريض اهلل عنه-قال: لقيين أبو بكر  -عليه وسلم

ظلة؟ قلت: نافق حنظلة! قال: فقال: كيف أنت يا حن
سبحان اهلل ما تقول؟! قلت: نكون عند رسول اهلل 

ُرنَا باجلنة وانلار كأنا   -صىل اهلل عليه وسلم- يَُذكِّ
َى َعنْيٍ فإذا خرجنا من عند رسول اهلل 

ْ
صىل اهلل -َرأ

يَْعاِت  -عليه وسلم اَعَفْسنَا األزواج واألوالد َوالضَّ
: فواهلل -ريض اهلل عنه- نسينا كثريا، قال أبو بكر

إنا نللىق مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حىت 
. فقلت: -صىل اهلل عليه وسلم-دخلنا ىلع رسول اهلل 

صىل اهلل -نافق حنظلة يا رسول اهلل! فقال رسول اهلل 
قلت: يا رسول اهلل، نكون « وما ذاك؟»: -عليه وسلم

ذا عندك تذكرنا بانلار واجلنة كأنا رأي العني فإ
خرجنا من عندك اعفسنا األزواج واألوالد 

صىل اهلل -والضيعات نسينا كثريا. فقال رسول اهلل 
واَّلي نفيس بيده، لو تدومون ىلع ما »: -عليه وسلم

ْكر، لصافحتكم اَلالئكة  تكونون عندي، ويف اَّلِّ
ىلع فرشكم ويف  ُطُرقُِكْم، لكن يا حنظلة ساعة 

 ثالث مرات.« وساعة

** 

1827. Hadis: 

Dari Abu Rib'i Hanẓalah bin Ar-Rabī' Al-Usaidi Al-Kātib 

-raḍiyallāhu 'anhu- salah seorang juru tulis Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Aku bertemu 

dengan Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu-, lalu ia berkata, 

"Bagaimana keadaanmu, wahai Hanẓalah? Aku jawab, 

"Hanẓalah kini telah munafik." Abu Bakar berkata, 

"Mahasuci Allah, apa yang kau katakan itu?!" Aku 

jawab, "Kalau kami berada di hadapan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu beliau menceritakan 

tentang surga dan neraka, maka seakan-akan kita 

melihat dengan mata kepala kita. Namun, bila kita 

meninggalkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dan bergaul dengan istri dan anak-anak serta 

mengurusi berbagai urusan mereka maka kita sering 

lupa." Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Demi 

Allah, kami juga begitu." Lantas aku dan Abu Bakar 

pergi hingga berjumpa dengan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, 

Hanẓalah telah munafik." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bertanya, "Mengapa demikian?" Aku jawab, 

"Wahai Rasulullah, apabila kami berada di hadapanmu 

kemudian engkau menceritakan tentang neraka dan 

surga, maka seolah-olah kami melihat dengan mata 

kepala kami. Namun, bila kami keluar dan bergaul 

bersama istri dan anak-anak serta mengurusi berbagai 

macam persoalan, maka kami sering lupa." Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun bersabda, "Demi Zat 

yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian 

tetap sebagaimana keadaan kalian di hadapanku dan 

dalam keadaan zikir, niscaya para malaikat akan 

menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan-

jalan kalian. Hanya saja, wahai Hanẓalah, sesaat dan 

sesaat." Beliau mengulanginya tiga kali. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لة أخرب حنظلة أبا بكر الصديق بأنه يكون ىلع حا
غري احلالة اليت يكون فيها عند انليب صىل اهلل عليه 
وسلم وذلك أنهم اكنوا يف حالة يذكرون اهلل فيها وإذا 

** 

Hanẓalah memberitahu Abu Bakar Aṣ-Ṣiddiq bahwa 

kondisinya berbeda dengan situasi ketika dirinya 

bersama Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

. Yaitu, ketika bersama Nabi, mereka senantiasa 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

سيِّدي اتلخريج:
ُ
 أبو ربيع حنظلة بن الربيع األ

 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 من انلفاق وهو إبطان الكفر وإظهار اإلسالمنافق حنظلة : أي: خاف ىلع نفسه  •

 .رأي عني : أي: كأنا نرى ما يصف بأعيننا •

 .اعفسنا : أي: هلونا مع النساء واألوالد ونسينا ما كنا عليه عند انليب صىل اهلل عليه وسلم, والعفس يف اللغة الوطء •

 .الضيعات : مجع ضيعة وهو معاش الرجل من حرفة أو مال أو صناعة •

 .: أي: سلمت عليكم اَلالئكة باأليدي صافحتكم •

اكن ساعة وساعة : أي: ساعة ألداء العبودية وساعة للقيام بما حيتاجه اإلنسان، وليس معىن احلديث أن يفعل يف الساعة اثلانية ما يريد ولو  •
 .معصية

 :فوائد احلديث
 ينبيغ للعبد مراقبة نفسه وجماهدتها وتفقد أحواهلا .1

 .ذكريهمترغيب العالم يف ترقيق قلوب أصحابه وت .2

 .ادلنيا تشغل العبد عن أمر اآلخرة .3

 .قلوب العباد تتغري من حال إىل حال .4

 .اإلسالم دين فطرة وتوسط واعتدال .5

 .ادلوام ىلع اَّلكر واَلراقبة وعدم االنقطاع من خواص اَلالئكة .6

 .جته من مطعم ومرشبىلع العاقل أن يكون هل سااعت: ساعة يناِج ربه فيها وساعة حياسب فيها نفسه وساعة خيلو فيها حلا .7

 املراجع:املصادر و

رشح  اَلسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين
ن بن اجلوزي, حتقيق: رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. كشف اَلشلك من حديث الصحيحني, أليب الفرج عبدالرمح

يلع حسني ابلواب, انلارش: دار الوطن.  رشح رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني, تأيلف: حممد بن صالح العثيمني, مدار الوطن بإرشاف 
مد لطيف, مؤسسة نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحم 1425اَلؤسسة, ط 
مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح,  2002 - 1423تطريز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار العاصمة, ط 1987 - 1407اعم  14الرسالة, ط 

 1422اعم  1تأيلف: يلع بن سلطان اهلروي القاري, انلارش: دار الفكر, ط
   (5846) الرقم املوحد:

خالطوا األبناء والنساء وادلنيا تغريت أحواهلم فظن 
أن هذا نفاق إذ حقيقة انلفاق إظهار حال غري احلال 
الىت عليها ابلاطن فلما أخربوا انليب صىل اهلل عليه 

بذلك قال هلم لو تستمرون ىلع احلال اليت وسلم 
تكونون عليها عندي لسلمت عليهم اَلالئكة 
باأليدي وىلع لك أحوالكم، ولكن ال بد من 

 .االعتدال فساعة لربه وساعة ألهله ودنياه

mengingat Allah, tetapi ketika mereka sudah bergaul 

dengan anak-anak dan para istri serta dunia, keadaan 

mereka berubah sehingga Hanẓalah mengira bahwa itu 

adalah kemunafikan. Sebab, hakekat kemunafikan 

adalah menampakkan situasi yang berbeda dengan 

batin. Ketika para sahabat memberitahukan hal itu 

kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

beliau bersabda kepada mereka bahwa seandainya 

mereka terus-menerus dalam kondisi seperti ketika 

bersama beliau, niscaya para malaikat akan menjabat 

tangan mereka dan di setiap kondisi mereka. Hanya 

saja harus ada keseimbangan, sesaat untuk Tuhannya 

dan sesaat untuk keluarga dan dunianya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

عطيتنا ما لم تعط وما نلا ال نرىض يا ربنا وقد أ
أحدا من خلقك؟! فيقول: أال أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: وأي َشء أفضل من ذلك؟ 

فيقول: أحل عليكم رضواين فال أسخط 
 عليكم بعده أبدا

 

Wahai Rabb kami, bagaimana mungkin 
kami tidak rida, padahal Engkau telah 

memberikan kepada kami apa yang tidak 
diberikan kepada seorang pun dari 

makhluk-Mu." Allah berfirman, "Maukah 
Aku berikan kepada kalian yang lebih 

utama dari itu?" Mereka bertanya, "Apa 
yang lebih utama dari itu?" Allah 

berfirman, "Aku halalkan keridaan-Ku 
untuk kalian sehingga Aku tidak murka 

kepada kalian setelahnya selama-lamanya". 

 :احلديث .1828
إنَّ اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

يقول ألهل اجلنة: يا أهل اجلنَّة، فيقولون:  -عزَّ وجل-
بَلَّيَْك َربَّنَا وََسْعَديَْك، واخلري يف  يََديَْك، فيقول: هل 

َقْد رَِضيتُْم؟ فيقولون: وما نلَا ال نَرىَض يا ربَّنَا وَ 
ْعَطيْتََنا ما لم ُتْعَط أحدا من خلقك؟! فيقول: أاَل 

َ
أ

ٍء  يُّ يَشْ
َ
فَْضَل من ذلك؟ فيقولون: وأ

َ
ْعِطيُكْم أ

ُ
أ

ِحلُّ َعلَيُْكْم رِْضَواِِن، فاََل 
ُ
فَْضُل من ذلك؟ فيقول: أ

َ
أ

ْسَخُط عليكم بعده أبدا
َ
 «.أ

** 

1828. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- berfirman 

kepada penghuni surga, "Wahai penghuni surga." 

Mereka menjawab, "Kami sambut panggilan-Mu wahai 

Rabb kami, dan pertolongan-Mu serta kebaikan ada di 

kedua tangan-Mu." Allah bertanya, "Apakah kalian 

rida?" Mereka menjawab, "Wahai Rabb kami, 

bagaimana mungkin kami tidak rida, padahal Engkau 

telah memberikan kepada kami apa yang tidak 

diberikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu." Allah 

berfirman, "Maukah Aku berikan kepada kalian yang 

lebih utama dari itu?" Mereka bertanya, "Apa yang lebih 

utama dari itu?" Allah berfirman, "Aku halalkan 

keridaan-Ku untuk kalian sehingga Aku tidak murka 

kepada kalian setelahnya selama-lamanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رشيف حواًرا سيكون يف اجلنة يصوِّر نلا احلديث ال
-واَلؤمنني، وهو أن اهلل  -تعاىل-يوم القيامة بني اهلل 

ينادي ىلع اَلؤمنني ويسأهلم  بعد دخوهلم  -تعاىل
إياها: )يا أهل اجلنة، فيقولون بليك( أي: إجابة بعد 
إجابة.  )يا ربنا وسعديك( بمعىن اإلسعاد، وهو 

اد.  )واخلري اإلاعنة، أي: نطلب منك إسعادا بعد إسع
يف يديك( أي: يف قدرتك، ولم يذكر الرش؛ ألن األدب 

هلم:  )هل رضيتم؟(  -تعاىل-عدم ذكره رصحيا.  فيقول 
بما رصتم إيله من انلعيم اَلقيم.  )فيقولون وما نلا ال 
نرىض( االستفهام تلقرير رضاهم، أي نعم قد رضينا، 
)وقد أعطيتنا( ويف رواية وهل يشء أفضل مما 

نا؟، أعطيتنا )ما لم تعط أحدا من خلقك( أعطيت
:  )أاَل -تعاىل-اَّلين لم تدخلهم اجلنة. فيقول 

** 

Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita 

dialog yang akan terjadi pada hari kiamat antara Allah 

-Ta'ālā- dengan orang-orang beriman. Allah -Ta'ālā- 

menyeru orang-orang beriman dan bertanya kepada 

mereka setelah masuk surga. "Wahai penghuni surga." 

Mereka menjawab, "Kami menyambut panggilan-Mu," 

yakni, jawaban setelah jawaban. "Wahai Rabb kami, 

dan pertolongan-Mu," maknanya "al-Is'ād", yaitu 

pertolongan. Yakni kami memohon kepada-Mu 

pertolongan setelah pertolongan. "Serta kebaikan ada 

di kedua tangan-Mu," yakni, dalam kekuasaan-Mu. 

Keburukan tidak disebutkan karena termasuk adab 

(sopan santun) tidak menyebutkannya secara jelas. 

Allah -Ta'ālā- bertanya kepada mereka, "Apakah kalian 

rida" terhadap kenikmatan abadi yang kalian 

dapatkan? "Mereka menjawab, "Wahai Rabb kami, 

bagaimana mungkin kami tidak rida," pertanyaan ini 

untuk menetapkan keridaan mereka. Yakni, ya, kami 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بليك ربنا وسعديك : أي: إجابة بعد إجابة، ومساعدة بعد مساعدة، وهما مثنيان للتكثري واتلعدد •

نِْزل •
ُ
ِحلُّ : أ

ُ
 .أ

 .فال أسخط : ال أغضب •

 :فوائد احلديث
 .أن انلعيم اَّلي حصل ألهل اجلنة ال مزيد عليه .1

 .رضوان اهلل أعظم نعيم حيل ىلع أهل اجلنة بعد دخوهلم هلا .2

 .تبشري اهلل ألهل اجلنة برضاه عنهم، وإحالل رضوانه عليهم وعدم سخطه أبداً  .3

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه، 1430وىل ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األ1423بريوت، الطبعة: 
م. ديلل الفاحلني 1987ه، 1407م.  نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  2009

عيد اهلاليل، دار  لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، نرش دار الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن
م.   رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن 1997ه،  1418ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 .م2007ه، 1428كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
   (8343) الرقم املوحد:

عِطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب، وأي يشء 
ُ
أ

ِحل عليكم رِْضَواِن( أي: 
ُ
أفضل من ذلك، فيقول أ

-رضايئ.  )فال أسخط عليكم بعده أبدا( فاهلل 
 .ال يسخط ىلع أهل اجلنة -تعاىل

telah rida. "Padahal Engkau telah memberikan kepada 

kami," dalam satu riwayat disebutkan, "Apakah ada 

sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah Engkau 

berikan kepada kami?" Engkau telah memberikan 

kepada kami, "apa yang tidak diberikan kepada 

seorang pun dari makhluk-Mu." Orang-orang yang 

tidak Engkau masukkan ke dalam surga. Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "Maukah Aku berikan kepada kalian yang 

lebih utama dari itu?" Mereka bertanya, "Wahai Rabb, 

apa yang lebih utama dari itu?" Allah berfirman, "Aku 

halalkan keridaan-Ku untuk kalian," yakni, keridaan-Ku. 

"Sehingga Aku tidak murka kepada kalian setelahnya 

selama-lamanya." Dengan demikian, Allah -Ta'ālā- 

tidak murka kepada penghuni surga. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 . وحيك. : لكمة تقال للرتحم َلن وقع منه أمر ال يستحقه •

، وال حيلة هل يف ترك ذلكال حمال •  . ة . : ال بدَّ

 . أحسبه. : أظنه •

 . ال يزيك . : ال يقطع بزاكة وطهارة أحد من العيوب •

 . وحسيبه اهلل. : حماسبه ىلع عمله •

 .قطعت عنق صاحبك. : أهلكتموه، وهو استعارة من قطع العنق الشرتاكهما يف اهلالك •

 .تلكرير للمبالغة يف الزجريقوهل مرارا. : أي هذه اللكمة اَلأيت بها، وا •

 :فوائد احلديث
 . من اكن مادحاً ال حمالة فليولك حال اَلمدوح يف انلهاية إىل اهلل فهو حسيبه وأعلم حباهل .1

 . اثلناء ىلع العبد ينبيغ أن يكون ىلع سبيل حسن الظن به وليس ىلع سبيل اجلزم والقطع .2

 Celakalah engkau! engkau telah memotong  وحيك! قطعت عنق صاحبك
leher temanmu. 

 :احلديث .1829
: أن رجاًل ذكر عند -ريض اهلل عنه-عن أيب بكرة 

فأثىن عليه رجٌل خرًيا،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
وحيك! قطعت »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

إن اكن أحدكم مادحا »يقوهل مراًرا: « عنق صاحبك
ن يرى أنه ال حمالة فليقل: أحسب كذا وكذا إن اك

 «.كذلك وحسيبه اهلل، وال يُزَكَّ ىلع اهلل أحد

** 

1829. Hadis: 

Dari Abu Bakrah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya ada 

seseorang disebutkan di hadapan Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu ada seseorang 

menyanjungnya dengan kebaikan. Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Celakalah 

engkau! Engkau telah memotong leher temanmu." 

Beliau mengatakannya berkali-kali, "Jika salah 

seseorang dari kalian harus memuji, maka ucapkanlah, 

'Aku kira orang tersebut begini dan begini,' jika ia 

melihat orang tersebut demikian adanya dan hisabnya 

terserah kepada Allah, dan tidak boleh ada yang 

menyucikan seseorang di hadapan Allah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث توجيهات السنة اَلباركة؛ فاَلسلم يبعد 
فالغرور والعجب أحد مداخل  عن اَلبالغة يف اثلناء،

الشيطان، واَلبالغة يف اثلناء واَلدح تغمر اَلمدوح 
بالغرور واتلكرب فيهلك، فيعتدل اَلسلم يف ثنائه 
ومدحه ويكل أمر انلاس هلل سبحانه العالم خبفايا 

 . انلفوس

** 

Dalam hadis ini terkandung berbagai arahan dari 

sunnah yang penuh berkah. Hendaknya seorang 

muslim tidak berlebihan dalam menyanjung, sebab 

kecongkakan dan kesombongan merupakan salah satu 

pintu masuk setan, dan berlebihan dalam memuji dapat 

menyelimuti orang yang dipuji dengan kesombongan 

dan kecongkakan sehingga ia binasa. Hendaknya 

seorang muslim bertindak obyektif (proporsional) 

dalam menyanjung dan memuji, dan menyerahkan 

urusan manusia kepada Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- 

yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi dalam 

jiwa. 
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 .  بما ليس فيهمانليه عن اجلزم يف اَلدح والقطع بمصائر العباد، وكذلك مدحهم جزافاً  .3

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اَلغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
وت. نزهة اَلتقني رشح رياض بري –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم  اَلحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -

رشح  1407الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، ط:الرابعة عرش
يلع بن حممد عالن. كنوز رياض  رياض الصاحلني، اَلؤلف : حممد بن صالح بن حممد العثيمني. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد

ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن 1430-1الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
اإلسالمية بدولة قطر. تطريز رياض اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون 

 . الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك
   (5735) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بلخاري.رواه ا راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بارئًا : معاىف •

 :فوائد احلديث
 .استحباب السؤال عن حال اَلريض إذا عرس الوصول إيله .1

 .جواز اتلفاؤل باخلري للمحبوب .2

 .-وسلم عليه اهلل صىل–بة ىلع انليب بيان حرص الصحا .3

 .استحباب نداء الرجل بكنيته واتلحبب إيله بها .4

 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
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار 1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

–ه. صحيح ابلخاري 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري

ْصَبَح رسوُل اهللِ 
َ
صىل اهلل -يا أبَا احَلَسِن، كيَف أ

ْصَبَح حِبَمِد اهللِ بَارِئًا-عليه وسلم
َ
  ؟ قاَل: أ

Wahai Abu Al-Hasan, bagaimana keadaan 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?" 

Ia menjawab, "Alhamdulillah, beliau sudah 
membaik". 

 :احلديث .1830
: أن يلعَّ بَن أيب -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

-َخَرَج من عنِد رسوِل اهلِل  -ريض اهلل عنه-طالٍب 
َ فيه، فقاَل  -صىل اهلل عليه وسلم يف وََجِعِه اَّلي تُُويفِّ

ْصبََح رسوُل اهلِل انلاُس: يا أبَ 
َ
صىل -ا احلََسِن، كيَف أ

ْصبََح حِبَمِد اهلِل بَاِرئًا.-اهلل عليه وسلم
َ
 ؟ قاَل: أ

** 

1830. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Ali bin 

Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu- keluar dari rumah 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau 

sedang sakit yang menyebabkan beliau meninggal 

dunia. Orang-orang bertanya kepadanya, "Wahai Abu 

Al-Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-?" Ia menjawab, "Al-hamdulillah, 

beliau sudah membaik". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن يلع بن أيب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 
صىل -خرج من عند انليب  -ريض اهلل عنه-طالب 

يف مرضه اَّلي مات فيه، واكن يلع  -اهلل عليه وسلم
 -صىل اهلل عليه وسلم-بن أيب طالب صهر رسول اهلل 

صبح : كيف أ-ريض اهلل عنه-وابن عمه، فُسئل يلع 
؟ وهذا حرص وحمبة -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

واهتمام من الصحابة بانليب عليه الصالة والسالم، 
 .قال يلع: أصبح حبمد اهلل معاىف

** 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Ali bin 

Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu- keluar dari rumah Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika sakit yang 

menyebabkan beliau meninggal dunia. Ali bin Abi 

Thalib adalah menantu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan sepupunya. Lantas Ali -raḍiyallāhu 'anhu- 

ditanya, "Bagaimana keadaan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-?" Ini merupakan kepedulian, kecintaan dan 

perhatian para sahabat kepada Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu 

wassalām-. Ali berkata, "Al-hamdulillah, dia sehat wal 

afiat." 
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ه. كنوز رياض 1422بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

   (5912) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

 -عنهما اهلل ريض–عبداهلل بن عمر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

ِك  يا أرُض، ريب وربُّك اهلل، أعوذ باهلل ِمن ََشِّ
فيك، وَش ما ُخلق فيك، وَش ما يَُدبُّ  وَش ما

عليك، وأعوذ بِِك من َش أسد وأسود، ومن 
احلية والعقرب، ومن ساِكن ابلدل، ومن وادل 

 وما ودل

 

Wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah 
Allah. Aku berlindung kepada Allah dari 
kejahatanmu, dan kejahatan yang ada di 

dalammu, kejahatan apa-apa yang 
diciptakan di dalammu, dan kejahatan 

segala sesuatu yang merayap di atasmu. 
Dan aku berlindung kepada Allah dari 

kejahatan singa, seseorang, ular, 
kalajengking, penghuni negeri, dan dari 

yang melahirkan dan apa yang ia 
lahirkannya. 

 :احلديث .1831
اكن رسول  -ريض اهلل عنهما- بن عمر عن عبداهلل

إذا سافر فأقبل الليُل،  -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلل 
ِك »قال:  يا أرُض، ريب وربُّك اهلل، أعوذ باهلل ِمن رَشِّ

ورش ما فيك، ورش ما ُخلق فيك، ورش ما يَُدبُّ 
عليك، وأعوذ بِِك من رش أسد وأسود، ومن احلية 

 «.من وادل وما ودلوالعقرب، ومن ساِكن ابلدل، و

** 

1831. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma, Apabila 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bepergian, lalu 

tibalah waktu malam, beliau mengucapkan, "Wahai 

bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Aku 

berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, dan 

kejahatan yang ada di dalammu, kejahatan apa-apa 

yang diciptakan di dalammu, dan kejahatan segala 

sesuatu yang merayap di atasmu. Dan aku berlindung 

kepada Allah dari kejahatan singa, seseorang, ular, 

kalajengking, penghuni negeri, dan dari yang 

melahirkan dan apa yang ia lahirkannya. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

قوهل: "يا أرض، ريب وربك اهلل"، أي: إذا اكن خاليق 
وخالقك هو اهلل، فهو اَلستحق أن يلتجأ إيله، ويتعوذ 

ك"، أي: من رش به من رشك، وقوهل: "أعوذ باهلل من رش
ما حصل من ذاتك بتقدير اهلل من اخلسف والزلزلة 
والسقوط عن الطريق واتلحري يف الفيايف، وقوهل: 
"ورش ما فيك"، أي: من الرضر بأن خيرج منك ما 
يهلك أحداً من ماء أو نبات، وقوهل: "ورش ما خلق 
فيك"، أي: من اهلوام وغريها. واحلديث ضعيف، فال 

ح، وإنما يُذكر للتنبيه عليه، واهلل حيتاج إىل كثري رش
 .أعلم

** 

Sabda beliau, "Wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu 

adalah Allah." Yakni, jika penciptaku dan penciptamu 

adalah Allah, maka Dia-lah yang pantas untuk dijadikan 

tempat berlindung dan memohon perlindungan dari 

kejahatanmu. Sabdanya, "Aku berlindung kepada Allah 

dari kejahatanmu," yaitu kejahatan yang berasal dari 

zatmu berdasarkan ketetapan Allah berupa longsor, 

gempa, jatuh di jalan dan kehilangan jejak. Sabdanya, 

"dan kejahatan yang ada di dalammu," yakni, berupa 

bahaya dengan cara keluarnya air atau tumbuhan 

darimu yang membinasakan seseorang. Sabdanya, 

"kejahatan apa-apa yang diciptakan di dalammu," 

yakni, binatang beracun dan sebagainya. Hadis ini 

lemah, karena itu tidak dibutuhkan penjelasan yang 

banyak. Penyebutan hadis di sini hanya sebagai 

peringatan saja. Dan Allah-lah Yang Mahatahu. 
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 :معاين املفردات
 .يدب عليك : يميش ويتحرك من احليوانات واحلرشات مما فيه رضر •

 .أسود : األسود، قيل: يه العظيم من احليات، وهو أخبثها •

ُن األرْض • يَن ُهْم ُساكَّ ِ  .ساكن ابلدل : ُهُم اجِلنُّ اَّلَّ

 بليسومن وادل : قيل هو إ •

 وما ودل : هم الشياطني •

 :فوائد احلديث
 .الليل مظنة األذى أكرث من انلهار؛ الستتار اَلؤذيات يف ظلمته .1

 املراجع:املصادر و

ووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل
ه. سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاِن، تعليق عزت 1428الطبعة األوىل،  دمشق،-حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

الكويت، الطبعة األوىل، -ه. ضعيف سنن أيب داود؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاِن، غراس1418بريوت، الطبعة األوىل، -ادلاعس وغريه، دار ابن حزم
ه. مرقاة اَلفاتيح رشح مشاكة 1430الرياض، الطبعة األوىل، -ريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيلياه. كنوز رياض الصاحلني؛ ف1423

ه. اَلسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش اَلكتب 1412بريوت، الطبعة األوىل، -اَلصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكر
بريوت، الطبعة -ر عن الطبعة اَليمنية. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةبريوت، مصو-اإلساليم

 .ه1407الرابعة عرش، 
   (6182) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

492 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أنس بن مالك  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أال حتدثين عن حارثة : أي : عن حاهل ومآهل •
 .ه2يوم بدر : أي : غزوة بدر اليت اكنت بني اَلسلمني وقريش يف رمضان  •

 فإن اكن يف اجلنة صربت : أي : يسليين عنه عليم برشف مصريه •

 وإن اكن غري ذلك : أي : وإن اكن يف انلار •

 اجتهدت عليه يف ابلاكء : أي : أكرثت ابلاكء عليه •

 جنان : أي : جنات كثرية •

 الفردوس : البستان اَّلي جيمع لكَّ يشء، واَلراد به أنه حمٌل خمصوص يف اجلنة، وهو أعالها •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ اجلنة جنان ومنازل، وأنَّ الشهداء يف أعالها .1

 .األىلع الفردوس أصاب وأنه ،- عنه اهلل ريض –فضيلة حارثة  .2

ن مصائب ادلنيا ىلع اَلؤمنني .3  .معرفة ما أعد اهلل للمتقني تُهوِّ

 .من صفات ادلاعية اتلبشري واتللطف بمن أصيب بمصيبة .4

يا أم حارثة إنها جنان يف اجلنة، وإن ابنك 
  أصاب الفردوس األىلع

Wahai Ummu Hāriṡah, sesungguhnya di 
surga itu ada beberapa surga dan 

sesungguhnya putramu mendapatkan 
surga Firdaus yang paling tinggi. 

 :احلديث .1832
: أن أم الربيع بنت الرباء -ريض اهلل عنه-عن أنس 

صىل اهلل عليه -ويه أم حارثة بن رساقة، أتت انليب 
ثيُن عن حارثة  -وسلم  -فقالت: يا رسول اهلل، أال حُتَدِّ

اكن يف اجلنة َصرَبُْت، وإن  فإن -واكن قتل يوم بدر 
يا أم »اكن غري ذلك اجتهدت عليه يف ابلاكء، فقال: 

حارثة إنها جنان يف اجلنة، وإن ابنك أصاب الفردوس 
 «.األىلع

** 

1832. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Ummu Ar-Rubai'i 

binti Al-Barā', yaitu Ummu Hāriṡah bin Surāqah datang 

kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dan berkata, "Wahai Rasulullah, maukah engkau 

menceritakan kepadaku tentang Hāriṡah (ia telah 

gugur pada perang Badar)? Jika ia berada di surga, aku 

pasti bersabar. Jika ia tidak disana, aku pasti 

bersungguh-sungguh menangisinya." Beliau bersabda, 

"Wahai Ummu Hāriṡah , sesungguhnya di surga itu ada 

beberapa surga dan sesungguhnya putramu 

mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نها تسأل عن حال ابنها جاءت أم حارثة ريض اهلل ع
بعد أن انتىه القتال فإن اكن قد أصاب اجلنة صربت 
واحتسبُت األجَر عند اهلل وإن اكن غري ذلك 
اجتهدُت عليه يف ابلاكء كما يفعل اغلب النساء، 
فبرشها انليب عليه السالم بأنه يف اجلنة وأنه أصاب 

 الفردوس األىلع منها

** 

Ummu Hāriṡah -raḍiyallāhu 'anha- datang untuk 

menanyakan keadaan anaknya setelah selesai 

pertempuran. Jika ia sudah mendapatkan surga, maka 

aku akan bersabar dan mengharap pahala dari Allah. 

Jika sebaliknya, aku akan menangis sejadi-jadinya 

sebagaimana kebiasaan para wanita. Lantas Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- memberinya 

kabar gembira bahwa anaknya berada di surga dan ia 

telah memperoleh surga Firdaus yang paling tinggi. 
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 ة يظن هل الشهادةجواز ابلاكء ىلع اَليت وإن اكن قتيل اَلعرك .5

 إذا رأى اَلسلم أمرا ال خيالف الرشيعة عند أهل اَليت لم ينكره ويسكت عنه .6

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن 1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني َلحمد بن 1430ف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, كنوز رياض الصاحلني بإرشا 1418اجلوزي.

ه . مرقاة 1407عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني َلجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 
 .بريوت –يح، لعيل القاري، دار الفكر اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصاب

   (6408) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يا أيها انلاس، اْرَبُعوا ىلع أنفسكم، فإنكم ال 
تدعون أصمر وال اغئباً، إنره معكم، إنره سميع 

 قريب
 

Wahai sekalian manusia, tenangkanlah diri 
kalian, karena kalian tidak berdoa kepada 
Zat yang tuli dan tidak ada! Sesungguhnya 

Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia 
Maha mendengar lagi Maha dekat. 

 :احلديث .1833
قال: كنا مع  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

يف سفر، فكنا إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
نَا وارتفعت أصواتنا، فقال  ْ ْفنَا ىلع واد َهلَّلْنَا وكربَّ أرْشَ

يا أيها انلاس، اْرَبُعوا »: -عليه وسلمصىل اهلل -انليب 
ىلع أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصمَّ وال اغئباً، إنَّه 

 «.معكم، إنَّه سميع قريب

** 

1833. Hadis: 

Dari Abu Musa al-Asy‘ari -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, “Kami pernah bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dalam satu perjalanan. Maka ketika kami 

mendekati sebuah lembah, kami bertahlil dan bertakbir 

dengan mengeraskan suara kami. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- pun bersabda: ‘Wahai sekalian 

manusia, tenangkanlah diri kalian, karena kalian tidak 

berdoa kepada Zat yang tuli dan tidak ada! 

Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia 

Maha mendengar lagi Maha dekat”’. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنهم  -ريض اهلل عنه-حديث أيب موىس األشعري 
فاكنوا يف سفر،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكنوا مع انليب 

-يهللون ويكربون ويرفعون أصواتهم، فقال انليب 
: "أيها انلاس اربعوا ىلع -صىل اهلل عليه وسلم

يعين: هونوا عليها، وال تشقوا ىلع -أنفسكم 
فإنكم ال تدعو أصم  -أنفسكم يف رفع الصوت؟

وال اغئباً، إنما تدعون سميعاً جميباً قريباً"، وهو اهلل 
أنفسكم يف رفع  عز وجل ال حيتاج أن جتهدوا

الصوت عند التسبيح واتلحميد واتلكبري؛ ألن اهلل 
تعاىل يسمع ويبرص وهو قريب جل وعال، مع أنه فوق 
السماوات لكنه حميط بكل يشء جل وعال. قوهل: 
"تدعون سميعاً بصرياً قريباً"، وهذه صيغ مبالغة هلل؛ 

تمام الكمال من هذه الصفات، فال  -تعاىل-ألن هل 
أي حركة وإن خفيت، فيسمع دبيب يفوت سمعه 

انلملة ىلع الصفاة الصماء يف ظلمة الليل، وأخىف من 
ال حيجب برصه يشء من  -تعاىل-ذلك، كما أنه 

احلوائل، فهو يسمع نغماتكم وأصوات أنفاسكم 
ومجيع ما تتلفظون به من لكمات، ويبرص حراكتكم، 
وهو معكم قريب من داعيه، وهو أيضاً مع مجيع 

عه وإحاطته، وهم يف قبضته، ومع ذلك خلقه باطال

** 

Di hadis Abu Musa al-Asy‘ari -raḍiyallāhu 'anhu- ini 

disebutkan bahwa mereka pernah bersama Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam suatu perjalanan, 

lalu mereka bertahlil dan bertakbir sembari 

mengeraskan suara mereka. Maka Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda: “Wahai sekalian manusia, 

tenangkanlah diri kalian!” maksudnya: mudahkanlah 

diri kalian dan jangan memperberatnya dengan 

mengeraskan suara. “…karena kalian tidak berdoa 

kepada Zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Dia 

hadir bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha 

mendengar lagi Maha dekat”, yaitu Allah -'Azza wa 

Jalla-, tidak perlu kalian memaksa diri untuk 

mengeraskan suara saat mengucapkan tasbih, tahmid 

dan takbir, karena Allah -Ta'ālā- Maha mendengarkan 

dan melihat, dan Dia -Jalla wa ‘Alā- Maha dekat, 

meskipun ia berada di atas langit, namun ilmu-Nya -

Jalla wa ‘Alā- meliputi segala sesuatu. Sabda beliau: 

“…kalian berdoa kepada Yang Maha mendengar, 

Maha melihat dan Maha dekat”. Ini merupakan 

ungkapan superlatif untuk Allah; karena milik Allah -

Ta'ālā- kesempurnaan yang utuh dalam semua sifat ini. 

Sehingga tidak ada gerakan apapun meskipun 

tersembunyi yang luput dari pendengaran-Nya. Dia 

mendengarkan rayapan semut di atas batu licin di 

kegelapan malam, bahkan yang lebih samar dari itu 

sekalipun. Sebagaimana pandangan-Nya tidak 

terhalangi oleh satu penghalang pun. Dia 

mendengarkan lantunan dan suara nafas kalian, 
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 متفق عليه واللفظ للبخاري راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–أبو موىس األشعري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
لَعنا عليه من فوق، أي: أقبلنا عليه •  .أرشفنا ىلع واٍد : اط 

 .هللنا : قلنا: ال هلإ إال اهلل •

 اربعوا : ارفقوا •

 كرب : قال اهلل أكرب •

 :فوائد احلديث
 .كراهية رفع الصوت باَّلكر وادلاعء .1

 .تعطيل إثبات السمع وابلرص والقرب هلل تعاىل بال حتريف وال تمثيل، وال تكييف وال .2

 .تفسري معية اهلل، وأنها معية علم بكافة اخللق، وراعية وقرب للمؤمنني .3

 .ىلع أصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-إشفاق انليب  .4

 املراجع:املصادر و

ووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد اَلرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل
ه. رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة؛ تأيلف د. سعيد القحطاِن. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -د. ماهر الفحل، دار ابن كثريحتقيق 

ه. رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري؛ للشيخ عبداهلل 1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن
 عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1409دمنهور، الطبعة األوىل، -، مكتبة يلنةالغنيمان

 اعلم دار عبدابلايق، فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد
الرياض، الطبعة األوىل، -ه. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا1417الرياض، الطبعة األوىل، -الكتب

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -ه. نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة1430
 (6207) الرقم املوحد:

  

هو ىلع عرشه اعل فوق مجيع خملوقاته، وال خيىف عليه 
خافية يف مجيع خملوقاته مهما اكنت. والسمع وابلرص 

ىلع الوجه الالئق  -عز وجل-والقرب صفات ثابتة هلل 
به، من غري تكييف وال تمثيل وال حتريف وال 

 .تأويل

bahkan semua kalimat yang kalian ucapkan. Dia 

melihat semua gerakan kalian, dan Dia bersama kalian, 

dekat dengan siapa yang berdoa kepadanya. Dia juga 

bersama semua makhluk-Nya dengan pengawasan 

dan penguasaan-Nya. Mereka semua dalam 

genggaman-Nya. Meski demikian, Dia tetap berada di 

atas Arsy-Nya, Mahatinggi di atas seluruh makhluk-

Nya, tanpa ada satu hal pun dari seluruh makhluk-Nya 

yang tersamar dari-Nya, apapun yang terjadi. 

Pendengaran, penglihatan dan kedekatan adalah sifat-

sifat yang ditetapkan untuk Allah -'Azza wa Jalla- 

sesuai dengan kemuliaan-Nya, tanpa melakukan takyīf 

(menanyakan cara Allah melakukannya), tamṡīl 

(mempermisalkan), taḥrīf (menyelewengkan) dan 

takwil (menakwilkan). 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يومئذ : هو يوم القيامة •

 .زمام : هو ما تقاد به ادلابة من حبل وغريه •

 :فوائد احلديث
 .ِعظم خلق جهنم .1

 .وأن هلا أزمة تقاد بها، وهلا من يقودها من اَلالئكة تفصيل خلَلق جهنم، .2

 .بيان عدد اَلالئكة اَّلين جيرون جهنم .3

 .جيب اإليمان خبرب الواحد اَلتعلق بالعقائد واألحاكم كهذا احلديث .4

 .ختويف اهلل لعباده يلتقوه ويعبدوه .5

 املراجع:املصادر و

 الصاحلني، رياض كنوز. ه1425 الرابعة الطبعة-بريوت–اَلعرفة  دار -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، حتقيق خليل مأمون شيحا
 الطبعة -اجلوزي ابن للهاليل،دار الصاحلني، رياض رشح انلاظرين بهجة. م2009 ه1430 األوىل،: الطبعة إشبيليا، كنوز دار: نرش ، العمار محد ارشاف
 صالح بن حممد للشيخ الصاحلني؛ رياض رشح. بريوت –حياء الرتاث العريب إ دار: نرش ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق مسلم، صحيح. ه1418األوىل

 الرابعة الطبعة بريوت،-الرسالة مؤسسة وغريه، اخِلن مصطىف. د تأيلف الصاحلني؛ رياض رشح اَلتقني نزهة. ه1426 الرياض، الوطن، مدار العثيمني،
 .ه1407 عرشة،

   (5463) الرقم املوحد:

لَْف زَِماٍم، َمَع لُكِّ 
َ
يْؤََت ِِبََهنرَم يَْوَمئٍِذ هلا َسْبُعوَن أ

وَنَها لَْف َملٍَك جَيُرُّ
َ
  زَِماٍم َسْبُعوَن أ

Pada hari itu (kiamat), Jahannam akan 
didatangkan dengan 70.000 tali kekang, 

pada setiap tali kekang itu ada 70.000 
malaikat yang menariknya 

 :احلديث .1834
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

يُْؤىَت جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف ِزَماٍم مع لك زمام »
وَنَها  .«سبعون ألف ملك جَيُرُّ

** 

1834. Hadis: 

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

marfū, (Nabi bersabda), “Pada hari itu (kiamat), 

Jahannam akan didatangkan dengan 70.000 tali 

kekang, pada setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat 

yang menariknya.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يؤىت بانلار يوم القيامة هلا سبعون ألف حبل تقاد به، 
 .ويف لك حبل سبعون ألف ملك جيرونها به

** 

Pada hari kiamat, neraka (Jahannam) akan 

didatangkan dengan 70.000 tali untuk 

mengendalikannya, dan pada setiap tali itu ada 70.000 

malaikat yang menariknya. 



حاديث الفقهأ
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 .رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-اَلغرية بن شعبة  اتلخريج:
 .سنن الرتمذي مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أجدر : أحرى وأيلق •

  اذهب فانظر إيلها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما
Pergilah dan lihatlah wanita itu, karena 

dengan melihatnya itu lebih 
melanggengkan cinta kalian berdua 

 :احلديث .1835
صىل اهلل عليه -عن اَلغرية بن شعبة، قال: أتيُت انليب 

اذهب فانظر »وسلم فذكرت هل امرأًة أخِطبُها، فقال: 
، فأتيت امرأة من « إنه أجدُر أن يُؤدَم بينكماإيلها، ف

األنصار، فخَطبتُها إىل أبَويها، وأخربتهما بقول انليب 
صىل اهلل عليه وسلم، فكأنهما كِرها ذلك، قال: 
فسمعت ذلك اَلرأة، ويه يف ِخدرها، فقالت: إن اكن 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أمرك أن تنظر، فانظر، 

ْعَظمت ذلك، قال: فنظرُت إيلها وإال فأنشُدك، كأن
َ
ها أ

 .فزتوجتُها، فذكر من موافقتها

** 

1835. Hadis: 

Dari Al-Mugīrah bin Syu'bah, ia berkata, Aku pernah 

mengunjungi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dan menceritakan tentang wanita yang hendak aku 

pinang. Lantas beliau bersabda, "Pergilah dan lihatlah 

wanita itu, karena dengan melihatnya itu lebih 

melanggengkan cinta kalian berdua." Maka akupun 

mendatangi wanita dari kalangan Anṣār, lalu 

meminangnya dari kedua orang tuanya dan aku 

menceritakan apa yang dipesankan oleh Rasulullah 

kepadanya. Namun, keduanya seolah risih dengan 

proses itu. Ternyata sang putri mendengar percakapan 

itu dari dalam bilik kamarnya dan berkata, "Jika 

memang Rasulullah memerintahkanmu untuk 

melihatku maka lihatlah; namun jika tidak maka aku 

doakan kebaikan untukmu." Sang putri sangat 

menghormati perintah Rasulullah itu. Maka akupun 

melihatnya, kemudian aku menikahinya dan ia 

menerimanya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 من يريد دل احلديث ىلع استحباب نظِر الرجِل إىل
أن يزتوجها، وأن ذلك أقرب إىل الوفاق واالتفاق 
بينهما؛ ألنَّ  انلظر إيلها أوىل باإلصالح وإيقاع 
األلفة والوفاق بينهما، فيكون تزوجها عن معرفة، 
فال يكون بعده ندامة اغبًلا، وهلذا جاء اَلغرية ريض 
اهلل عنه يستشري انليب صىل اهلل عليه وسلم يف 

مره بانلظر إيلها يلتأكد اتلوافق بينهما  نكاح امرأة فأ
ودل ىلع أنه جيب قبول ما جاء عن انليب صىل اهلل 
عليه وسلم دون أدىن حرج ألنه ال يأمر صىل اهلل 

 .عليه وسلم إال بما فيه خري وصالح

** 

Hadis ini menunjukkan disunahkannya melihat seorang 

wanita yang hendak dinikahi. Proses tersebut sangat 

positif untuk menambah kecocokan dan kerukunan 

kedua pasangan, karena melihat calon istri lebih bisa 

menyatukan dan merukunkan keduanya, sehingga 

pernikahan itu berlandaskan saling mengenal dan tidak 

ada sesal di kemudian hari. Untuk itu, Al-Mugīrah 

sowan kepada Rasulullah dan meminta pertimbangan 

terkait maksud hatinya menikahi seorang wanita. Maka 

beliau memerintahkannya untuk melihatnya terlebih 

dahulu demi meyakinkan adanya kecocokan 

keduanya. Hadis ini juga menunjukkan kewajiban 

menerima apapun yang datang dari Rasulullah tanpa 

merasa risih, karena Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- tidak menyuruh sesuatu kecuali ada kebaikan 

di dalamnya. 
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ْدم وهو األلفة واالتفاق •
ُ
 .يُؤدم : من األ

ي َطبْعا اَل إنكارا ألمره •
َ
 .، وَّلا سلمت به اَلرأة يف األخري ألنه أمر الرشع-َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ - كرها َذلِك : أ

َها اَكنَْت بِْكًرا • نَّ
َ
 .ِخْدرَِها : ِسرْتَِها, يُِريُد أ

ْن اَل َتنُْظَر إيَِلَّ  •
َ
ِ أ لَُك بِاّللَّ

َ
ْسأ

َ
نُْشُدَك : أ

َ
 فَإِِنِّ أ

 .َوإِالَّ

ة َوافَقت طبعه؛ ألنه رأى قبل انلِّاَكح َما يدعوا ِمنَْها ايله بقول انلَّيِب فَذكر من موافقتها : ذكر أن تِلَْك الْمَ  •
َ
 .-َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ -ْرأ

 :فوائد احلديث
 .إباحة نظر اخلاطب  إىل خمطوبته قبل أن يزتو جها؛ وذلك يلكون داعيًا نلاكحها، أو دافًعا لرتكها .1

 .مرااعة مصالح العباد بما فيه تنظيم معاشهم ومعادهم .2

 املراجع:املصادر و

سنن للنسايئ, حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة,  - ـه  1395سنن الرتمذي, ت:حممد فؤاد عبد ابلايق , مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة: اثلانية،  -
مسند أمحد،  -سنن ابن ماجه اَلؤلف: ت: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية  -  1406مكتب اَلطبواعت اإلسالمية الطبعة: اثلانية، 

بلوغ اَلرام من أدلة األحاكم البن حجر ت: سمري بن أمني  -م  2001 - ـه 1421حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، 
 -آل بروم , الطبعة: األوىل لإلثيويب, دار « ذخرية العقىب يف رشح اَلجتىب»رشح سنن النسايئ اَلسىم  - ـه 1424ط: السابعة،  -الزهري, دار الفلق 

مة.الطبعة: اخلاِمَسة،  ة اَلكر  حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه , انلارش: دار  - ـه  1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مك 
رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي , ت: جلنة  -كراتيش  -إَناح احلاجة  َلحمد عبد الغين اَلجددي احلنيف , انلارش: قدييم كتب خانة  -اجليل  

 ـه سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص ادلين  1433خمتصة من اَلحققني بإرشاف: نور ادلين طالب, إدارة اثلقافة اإلسالمية, الطبعة: األوىل، 
ه ".   مسند ادلاريم اَلعروف بـ )سنن ادلاريم( عبد اهلل بن 1415اَلعارف(، األبلاِن، مكتبة اَلعارف للنرش واتلوزيع، الرياض. الطبعة: األوىل، )َلكتبة 

دار اَلغين للنرش واتلوزيع، اَلملكة العربية  -عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم، اتلمييم حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراِن 
 م 2000 - ـه 1412السعودية الطبعة: األوىل، 

   (58062) الرقم املوحد:
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 سلم.رواه م راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 األر •

ُ
 .َض من رِْجِل اإلنسانقََدمه : الَقَدم ما يَطأ

 :فوائد احلديث
 .تعنيُّ اَلاء يف الوضوء؛ فال يقوم غريه مقامه .1

 .وجوب اَلبَاَدرة إىل األمِر باَلعروف، وإرشاِد اجلاهِل والَغافل؛ تلصحيِح عبادته .2

 .يف إنكار اَلنكر -صىل اهلل عليه وسلم-حسن طريقة انليب  .3

 .لم يصح معه الوضوء ولزمته اإلاعدة إذا اكن الفاصل طويال -ولو يسريا-عضو وجوب تعميم أعضاء الوضوء باَلاء، وأنَّ من ترك جزًءا من ال .4

 .مرشوعية إحسان الوضوء، وذلك بإتمامه وإْسبَاغه ىلع الوجه اَلأمور به رشاع .5

إذا قمتم إىل الصالة  أنَّ القدمني من أعضاء الوضوء، وأنَّه ال يكيف فيهما اَلسح، بل البدَّ من الغسل؛ كما جاء رصحيًا )يا أيها اَّلين آمنوا .6
 .[ األرجل معطوفة ىلع الوجوه َّللك نصبت6فاغسلوا وجوَهكم وأيديكم إىل اَلرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إىل الكعبني( ]اَلائدة: 

غسل الرِّْجِل عن بقيَّة أمره بأْن يرجع يلحسن وضوءه لكه، من أجل تأخري  -صىل اهلل عليه وسلم-وجوب اَلواالة بني أعضاء الوضوء؛ فإنَّ انلَّيب  .7
 .ن معتدلاألعضاء، ولو لم تعترب اَلواالة القترص ىلع أمره بَِغْسِل ما تركه فقْط.  واَلواالة: أن ال يؤخر غسل عضو حىت ينشف اَّلي قبله يف زم

صىل اهلل عليه -يسقط عنه انليب أن اجلهل والنسيان ال يسقطان الواجب، وإنما يسقطان اإلثم؛ فهذا الرجل اَّلي لم يُْسِبغ وضوءه جلهله لم  .8
نه، أي: يعيده كما جاء رصحيا يف الرواية األخرى -وسلم  .الواجب، وهو الوضوء، وإنما أمره أن حيسِّ

 !Kembalilah dan perbaiki wudumu  ارجع فأحسن وضوءك

 :احلديث .1836
عن عمر بن اخلطاب: أن رجال توضأ، فرَتك َموِْضع 

ُه انليب  برَْصَ
َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-ُظُفر ىلع َقَدِمه، فَأ

ْحِسْن وُُضوَءكَ »فقال: 
َ
.« ارِْجع فَأ  فرَجع، ثم صىلَّ

** 

1836. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khaṭṭāb bahwa seorang lelaki 

berwudu lalu tidak membasuh bagian kakinya 

seukuran kuku. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melihatnya, maka beliau bersabda, 

"Kembalilah dan perbaguslah wudumu!" Orang itu pun 

kembali mengulangi wudunya lalu salat. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن رجال توضأ  -ريض اهلل عنه-خيرب عمر بن اخلطاب 
ولم يتم وضوؤه كما أمره اهلل، بل تَرك َموِْضع ُظُفر ىلع 
قََدِمه، فتجاوزه من غري أن َيُمرَّ عليه اَلاء، فرأى انليب 

صىل اهلل -ذلك، فأمره انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-
ع فيتوضأ وضوءا يأيت به ىلع أن يرج -عليه وسلم

الوجه اَلرشوع، حبيث ال يرتك أي جزء من أجزاء 
األعضاء اليت جيب استيعابها باَلاء، فرجع الرجل 

 .فتوضأ ثم صىل

** 

Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- 

memberitahukan bahwa ada seorang lelaki berwudu 

dan tidak menyempurnakan wudunya sebagaimana 

yang diperintahkan oleh Allah, tetapi ia tidak 

membasuh bagian kakinya seukuran kuku sehingga ia 

melewatinya tanpa mengalirkan air kepadanya. Lantas 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat bagian yang 

tidak terbasuh tersebut. Beliau pun memerintahkannya 

untuk kembali (mengulang wudunya). Orang itu pun 

berwuhdu dengan wudu yang sesuai syariat tanpa 

meninggalkan satu bagian pun dari anggota wudu yang 

harus dibasuh air. Orang itu pun kembali lalu berwudu 

kemudian salat. 
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 املراجع:املصادر و

الطبعة: تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث من بلوغ اَلرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
مة، الطبعة: اخلاِمَسة 2006ه، 1427ألوىل ا ه، 1423م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ اَلرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة اَلكر 

م. رشح سنن أيب داود، عبد اَلحسن بن محد بن عبد اَلحسن العباد، نسخة اإللكرتونية. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 2003
 .ه1423يسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: انل

   (8386) الرقم املوحد:
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 رواه ادلارقطين. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه -أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .استزنهوا : اطلبوا الزناهة بابتعادكم عن ابلول •

 .اعمة : أكرث •

 :فوائد احلديث
 . احلرص ىلع اتلزنه واالبتعاد من ابلول، بأن ال يصيبه يف بدنه وال ثوبه .1

 .فضل اَلبادرة بغسله، والطهارة منه بعد إصابته؛ ئلال تصاحبه انلجاسة، أما وجوب إزاتلها فيكون عند الصالةاأل .2

 .أن ابلول َنس، فإذا أصاب بدناً أو ثوباً أو بقعة، َنسها؛ فال تصح بذلك الصالة؛ ألن الطهارة من انلجاسة أحد رشوطها .3

 .أن ترك اتلزنه من ابلول من كبائر اَّلنوب .4

 .ت عذاب القرب، وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاعثبو .5

 .إثبات اجلزاء يف اآلخرة، فأول مراحل اآلخرة يه القبور، فالقرب: إما روضة من رياض اجلنة، أو حفرة من حفر انلار .6

 املراجع:املصادر و

ه، 1424بلنان، الطبعة: األوىل،  سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين، حتقيق: شعيب االرنؤوط وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، بريوت،
ثلانية م. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاِن، إرشاف: زهري الشاويش، اَلكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: ا2004
مة، الطبعة: اخلاِمَسة م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ اَلرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسد1985ه، 1405 م. 2003ه، 1423ي، مكة اَلكر 

ه. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث من بلوغ 1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ اَلرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
م. فتح 2006ه، 1427ن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل اَلرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم ب

الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -اَلكتبة اإلسالمية القاهرة -ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ اَلرام للشيخ ابن عثيمني
 .ه1427

   (10044) الرقم املوحد:

  استْنهوا من ابلول؛ فإن اعمة عذاب القب منه
Bersucilah dari kencing, karena 

sesungguhnya kebanyakan siksa kubur 
disebabkan tidak bersuci darinya. 

 :احلديث .1837
اْستَزْنِهوا »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ة عذاب القرب منه  «.من ابلول؛ فإنَّ اعمَّ

** 

1837. Hadis: 

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

"Bersucilah dari kencing, karena sesungguhnya 

kebanyakan siksa kubur disebabkan tidak bersuci 

darinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني نلا انليب 
أحد أسباب عذاب القرب، وهو األكرث شيواعً، أال وهو 

 .عدم االستزناه والطهارة من ابلول

** 

Dalam hadis ini Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjelaskan kepada kita salah satu faktor 

siksa kubur, bahkan merupakan faktor yang sangat 

dominan, yaitu tidak bersih dan tidak suci dari kencing. 
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 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ما أعيب عليه : ما أجد عيبًا فيه، ال يف دينه، وال يف خلقه وعرشته •

 .معارشة كريمةُخلٍُق : بضم اخلاء اَلعجمة، وضم الالم: صفات محيدة باطنة، ينشأ عنها  •

 Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia  اقبل احلديقة وطلقها تطليقة
dengan talak satu! 

 :احلديث .1838
-عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت انليب 

فقالت: يا رسول اهلل، ثابت بن  -صىل اهلل عليه وسلم
قيس، ما أْعِتُب عليه يف ُخلٍُق وال ِديٍْن، ولكين أكره 

صىل اهلل عليه -الكفر يف اإلسالم، فقال رسول اهلل 
قالت: نعم، قال « ن عليه حديقته؟أتردي»: -وسلم

اقبل احلديقة »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.وطلقها تطليقة

** 

1838. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas bahwa istri Ṡābit bin Qais datang 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan berkata, 

"Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Ṡābit bin Qais 

karena agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku 

hanya tidak mau (terjatuh pada) kekufuran dalam 

Islam." Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Apakah kamu bersedia mengembalikan 

kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda (kepada Ṡābit): 

"Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak 

satu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -أفاد هذا احلديث أن امرأة ثابت بن قيس 
جاءت إىل واكن ثابت من خيار الصحابة:  -عنه وعنها
، وأخربته أنها ال -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ُخلًُقا وال دينًا،  -ريض اهلل عنه-تنكر من أمر ثابت 
فهو من أحسن الصحابة خلًقا وديانًة، ولكنها كرهت 
إن بقيت معه أن حيصل منها كفران العشري 
باتلقصري يف حقه، وكفران العشري خمالف لرشع اهلل، 

ريض اهلل -ها هل َدَماَمُة ِخلَْقِتِه و اكن سبب كراهت
كما يف بعض الروايات، فلم يكن مجياًل،  -عنه

ىلع ثابت أن ترد  -عليه الصالة والسالم-فعرض 
عليه امرأته احلديقة اليت أعطاها إياها مهًرا، 

ريض اهلل -ويطلقها تطليقة تكون بها بائنًا، ففعل 
قهاء ، وهذا احلديث أصل يف باب اخللع عند الف-عنه

 .-رمحهم اهلل-

** 

Hadis ini menginformasikan bahwa istri Ṡābit bin Qais 

-raḍiyallāhu 'anhumā- (di mana Ṡābit ini termasuk 

sahabat terbaik Nabi) mendatangi Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan mengabarkan pada 

beliau bahwa ia tidak mengingkari kebaikan akhlak dan 

agama Ṡābit -raḍiyallāhu 'anhu-, sebab ia merupakan 

salah satu sahabat yang paling baik akhlak dan 

agamanya, namun ia hanya tidak suka bila tetap hidup 

bersamanya akan membuat dirinya durhaka 

terhadapnya dengan melalaikan hak-haknya." Karena 

durhaka terhadap suami merupakan amalan yang 

menyelisihi syariat Allah. Adapun faktor ketidaksukaan 

istrinya terhadapnya adalah karena kekurangan 

fisiknya -raḍiyallāhu 'anhu- sebagaimana disebutkan 

dalam sebagian riwayat, dan ia bukan lelaki yang 

tampan. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menawarkan kepada Ṡābit untuk mengambil kembali 

dari istrinya kebun yang dulu ia berikan sebagai mahar, 

dan mentalaknya dengan talak satu hingga mereka 

bercerai, lalu Ṡabit -raḍiyallāhu 'anhu- melakukan apa 

yang diperintahkan kepadanya. Hadis ini merupakan 

landasan utama dalam masalah khuluk bagi para ahli 

fikih -raḥimahumullāhu-. 
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 .أكره الكفر يف اإلسالم : اَلراد بالكفر: كفران العشري واتلقصري فيما جيب هل بسبب شدة ابلغض هل •

 .حديقته : هو البستان يكون عليه حائط، واكن قد أصدقها بستانًا •

 .اقبل احلديقة وطلقها تطليقة : واألمر هل أمر إجياب ما دام أنه تعذرت العرشة بينهما، فيطلقها تطليقة واحدة وال يزيد ويه طلقة بائنة •

 :فوائد احلديث
 .ثبوت اخللع، وأنه فرقة جائزة يف الرشيعة بأن تفتدي الزوجة بما تدفعه للزوج مقابل الفسخ .1

 .لسوء عرشته معها، أو دمامته، أو حنو ذلك من األمور اَلنفرة أن طلب الزوجة للخلع مباح إذا كرهت الزوج، إما .2

 .قيد بعض العلماء اإلباحة للزوجة بالطلب بما إذا لم يكن زوجها حيبها، فإن اكن حيبها، فيستحب هلا الصرب عليه .3

 ."طلقها تطليقة: "اقبل احلديقة، و-صىل اهلل عليه وسلم-أنه ينبيغ للزوج إجابة طلبها إىل اخللع إذا طلبته؛ لقوهل  .4

 .": "اقبل احلديقة، وطلقها تطليقة-صىل اهلل عليه وسلم-جيب أن يكون اخللع ىلع عوض؛ لقوهل تعاىل .5

 ."أنه البد يف اخللع من صيغة قويلة؛ لقوهل: "وطلقها تطليقة .6

مرأة ثابت أيه ىلع طهر أم حيض، لم يستفصل ا -عليه الصالة والسالم-يستدل باحلديث ىلع أنه جيوز إيقاع اخللع زمن احليض، ألن انليب  .7
 .فدل ذلك ىلع اجلواز

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
توضيح األحاكم رشح بلوغ  -. 1428الطبعة األوىل -ابن  اجلوزيطبعة دار -منحة العالم يف رشح بلوغ اَلرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان -ه. 1422

: اَلرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلَلام تسهيل -. م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– اَلكرمة مكة–مكتبة األسدي  -اَلرام: تأيلف عبد اهلل البسام
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ اَلرام للشيخ ابن  -ة الرسالة الطبعة األوىل. مؤسس - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف

بلوغ اَلرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار  -. 1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -اَلكتبة اإلسالمية القاهرة -عثيمني
 .م 2014 - ـه 1435ية السعودية الطبعة: األوىل، اَلملكة العرب -القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

   (58133) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود الرتمذي النسايئ ابن ماجه أمحد ادلاريم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نية أسود، يطلق ىلع احلية والعقرب ىلع أيِّ لون اكنا، ولو لم يكونا أسودين، وتسميتهما بذلك من باب اتلغليب؛ ألن اَلسىم اقتلوا األسودين : تث •

 .باألسود يف األصل: احلية

ث من احلية والعقرب : بيان لألسودين، واحلية: دابة من الزواحف، طويلة ابلطن، جسمها حمرشف، عديم األطراف، ويه أنواع، بعضها أخب •
ادة بعض، ويه تدلغ بواسطة العضِّ بفمها، ثم تفرز مادة سامة تنتقل إىل الدليغ. والعقرب: دابة معروفة، تلسع بشوكة يف طرف ذيلها، فتفرز م

 .سامة، وهو لفظ يطلق ىلع اَّلكر واألنىث

 :فوائد احلديث
 .استحباب قتل احلية والعقرب يف الصالة .1

 .تنقصها، ولو لم تكن من مصلحة الصالة أنَّ هذه حركة قليلة حممودة، فال تبطل الصالة وال .2

 .مرشوعية قتل لك مؤٍذ من اهلوام وغريها، يف الصالة أو خارجها؛ فإنَّه إذا استحب قتل هذه الفواسق يف الصالة، فقتلها خارجها يكون أوىل .3

 املراجع:املصادر و

دلين عبد احلميد. سنن الرتمذي، أليب عيىس السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاِن األزدي، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ا
: تعليق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة البن السنن،. بريوت –حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم 

 –عبدالفتاح أبو غدة، مكتب اَلطبواعت اإلسالمية  :حتقيق النسايئ، الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد السنن،.  اَلعايط أيب مكتبة خليل، حممود
 مسند الكتب اعلم انلوري، اَلعايط أبو حتقيق حنبل، بن حممد بن أمحد اهلل عبد إليب حنبل، بن أمحد مسند. م1986 – ـه1406 اثلانية، الطبعة حلب،
يب اإِلَمام تأيلف ادلاريم، بسنن اَلعروف ادلاريم

َ
دٍ  أ ، حتقيق: حسني سليم أسد . تسهيل اإلَلام بفقه بْ  اهللِ  َعبْدِ  حُمَمَّ اِريِمَّ ِن َعبِْد الرَّمْحَِن بن الفضل ادلَّ

األحاديث من بلوغ اَلرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد السالم 
ه. منحة 1423بلوغ اَلرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة  م. توضيح األحاكم من2006ه/1427، 1السليمان،ط 

 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1العالم يف رشح بلوغ اَلرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 
   (10657) الرقم املوحد:

  اقتلوا األسودين يف الصالة: احلية، والعقرب

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia 
berkata: "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Bunuhlah dua 
(binatang) yang berwarna hitam ketika 

ṣalat; yakni ular dan kala jengking." Sunan 
Abi Dawud. 

 :احلديث .1839
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اقتلوا األسوَدين يف الصالة: »: -صىل اهلل عليه وسلم
 «.احليَّة، والعقرب

** 

1839. Hadis: 

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

"Bunuhlah dua (binatang) yang berwarna hitam ketika 

ṣalat; yakni ular dan kala jengking". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف استحباب قتل احلية والعقرب 
ألن حركة حال الصالة؛ ألنه ورد األمر بذلك وذلك 

 .القتل حمدودة ال تبطل الصالة

** 

Hadits yang mulia ini menjelaskan anjuran membunuh 

ular dan kalajengking saat ṣalat; karena ada perintah 

terkait masalah ini. Juga karena gerakan membunuh ini 

terbatas hingga tidak membatalkan ṣalat. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .اثلَّيِّب : يطلق ىلع اَّلكر واألنىث، وهو من ليس ببكر •

ا,  • ا, ولويلها حقًّ وحقها أوكد من حقه, فلو أراد أحق بنفسها : صيغة اتلفضيل اَلقتضية للمشاركة يف احلق, واَلعىن أن هلا يف نفسها يف انلاكح حقًّ
 وامتنعت لم جترب, ولو أرادت الزواج من كفء فامتنع الويل أجرب, فإن أرص زوجها القايض

ً
 .تزوجيها كفأ

 ابلكر : بكرس ابلاء مجعه أبكار، وهو اَّلي لم يزتوج من ذكر وأنىث •

 ويلها : الويل هو أقرب الرجال إىل اَلرأة من عصبتها •

 .ئمار طلب األمر, أي حىت يؤخذ أمرهاحىت تستأمر : من االست •

 :فوائد احلديث
خلايل من انلَّيه عن نكاح اثليب قبل استئمارها، وإذنها يف ذلك إذنًا رصحيًا,  وقد ورد انلَّيه بصيغة انليف، يلكون أبلغ، فيكون عقد انلاكح ا .1

 .إذنها باطاًل 

 .ونه باطل أيًضاانلَّيه عن نكاح ابلكر قبل استئذانها، ويقتيض طلب إذنها فيه، أنَّ نكاحها بد .2

اليت  يفيد طلب إذنها أنَّ اَلراد بها ابلنت ابلالغة اليت عرفت أمور انلاكح، والزوج الصالح من غريه؛ يلكون إلذنها اعتباٌر ومعىن، هذه يه .3
 .يؤخذ إذنها

م به أنَّها بعد انتهاء مدته راضية، ابلكر يكيف يف إذنها السكوت؛ حليائها اغبلًا عن انلطق، واألحسن أن جيعل َلوافقتها بالسكوت أجاًل، تعل .4
 .يعترب سكوتها إذنًا منها وموافقةً 

 .ال يكيف يف استئمار اثليب واستئذان ابلكر جمرد اإلخبار بالزواج، واسم الزوج، بل البد من تعريفها بالزوج تعريًفا اكماًل  .5

اثليب أحق بنفسها من ويلها، وابلكر تستأمر، 
  وإذنها سكوتها

Wanita janda lebih berhak atas dirinya 
daripada walinya. Sementara wanita lajang 

harus dimintai persetujuan dan 
persetujuannya adalah diamnya 

 :احلديث .1840
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

اثلَّيِّب أحقُّ بنفسها ِمن َويِلِّها، »قال:  -عليه وسلم
 .«نُها ُسُكوتهاوابِلكر تُْستَأَمر، وإذْ 

** 

1840. Hadis: 

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwasanya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada 

walinya. Sementara wanita lajang harus dimintai 

persetujuan dan persetujuannya adalah diamnya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

دل احلديث ىلع أن اثليب أحق بنفسها من ويلها يف 
اإلذن بمعىن أنه ال يزوجها حىت تأذن هل بانلطق ألنها 
أحق منه بالعقد فإن لم ترض فليس للويل مع اثليب 

تزوجيها, وإذنها أمر, وابلكر ابلالغ يستأذنها ويلها يف 
 .سكوتها, وسكوتها إقرارها وال جيوز إجبارها

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita janda 

lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dalam 

menyatakan persetujuan. Artinya, sang wali tidak boleh 

menikahkannya sampai wanita itu memberi izin secara 

verbal, karena dia lebih berhak atas dirinya dalam hal 

akad; jika dia tidak mengizini maka sang wali tidak 

memiliki kuasa atasnya. Sementara wanita lajang yang 

telah balig dimintai persetujuan oleh walinya untuk 

dinikahkan. Persetujuannya ada dalam diamnya, 

karena diamnya menunjukkan persetujuannya. Dan 

sekali-kali tidak boleh memaksanya. 
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 .حكمة الرشع يف اتلفريق بني اثليب وابلكر .6

م, ووجهه: أنه إنما فرق بني ابلكر واثليب؛ ألن ابلكر تستيح اغبلا وال تتمكن من اَلشاورة واالئتمار فجعل مرااعة العلل واَلعاِن يف األحاك .7
 .هلا اإلذن فقط

 .احلديث ديلل ىلع اشرتاط الويل يف انلاكح, َليجء صيغة اتلفضيل ادلالة ىلع اَلشاركة واَلفاضلة .8

 املراجع:املصادر و

ة  -فؤاد عبد ابلايق. صحيح مسلم .ط دار إحياء الرتاث العريب .حتقيق حممد  - توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مك 
مة.الطبعة: اخلاِمَسة،  اَلملكة العربية  -بلوغ اَلرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423اَلكر 
فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي, اَلكتبة اتلجارية  -سبل السالم للصنعاِن، نرش: دار احلديث.  -م  2014 - ـه 1435السعودية الطبعة: األوىل، 
م  - 1356الكربى , الطبعة: األوىل، 

ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ اَلرام َلحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

منحة العالم يف رشح بلوغ اَلرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن  -ه. 1427، اَلكتبة اإلسالمية، مرص، 1، طإرساء بنت عرفة
 .م 2006 – 1427تسهيل االَلام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  - ـه 1431 ـهـ  1427اجلوزي الطبعة : األوىل ، 

   (58068) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
لكب، واجلامع بينهما: أشار إيله بقوهل: " ييقء ثم يعود العائد يف هبته" : هنا مشبه ومشبه به ، اَلشبه: العائد اَّلي يرجع يف هديته، واَلشبه به: ال •

ع أكل ما يف قيئه" أي اكللكب يف رجوعه يف قيئه ، يعين: أن اللكب ييقء ما يف بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا اليقء، وذلك ألن اللكب إذا جا
 .يليه ، فأي يشء يصادفه يأكله

 .من فمه ييقء" : مصدر قاء: أي أخرج ما بداخل بطنه" •

 .ثم يعود يف قيئه" : أي ما تقيأه ، أي يعود يأكل يف قيئه •

 :فوائد احلديث
: احلديث ديلل ىلع حتريم العود يف اهلبة ، ألن هذا من لؤم الطبع وادلناءة، يقول ابن دقيق العيد: وقد ورد التشديد يف التشبيه من وجهني- .1

 .أحدهما: تشبيه الراجع باللكب. اثلاِن: تشبيه الرجوع فيه باليقء

 .اتلنفري من ذلك بهذا اَلثل اَّلي هو الغاية يف البشاعة وادلناءة .2

  مع ودلهاستثىن مجهور العلماء من حتريم العودة يف اهلبة ما يهبه الوادل لودله، فإن هل الرجوع يف ذلك، عمال بما  يف السنة من استثناء الوادل .3

 ثم أراد أن يرجع ىلع اَلوهوب هل ، قلنا: ال جيوزأنه ال فرق بني كون الراجع غنيا أو فقريا ، فلو افتقر الواهب  .4

ن ال فرق بني أن يرجع ىلع اَلوهوب هل بصيغة رصحية أو حبيلة ، مثال الصيغة الرصحية: أن يذهب إيله ويقول : أعطين ما وهبتك. واحليلة: أ .5
 .يشرتيه منه بأقل من ثمنه

 املراجع:املصادر و

بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
تيسري  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

منحة العالم  -ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -صبيح حسن حالق حتقيق حممد-عبد اهلل البسام-العالم رشح عمدة األحاكم

  العائد يف هبته، اكلعائد يف قيئه
"Orang yang mengambil kembali 

pemberiannya, bagaikan orang yang 
memakan kembali muntahnya". 

 :احلديث .1841
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

"العائد يف ِهبَِتِه، اكلعائد يف َقيْئِِه".  ويف لفظ: "فإن 
 ِقئُ ثم يعود يف قيئه".اَّلى يعود يف صدقته: اكللكب يَ 

** 

1841. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma secara 

marfū', "Orang yang mengambil kembali 

pemberiannya, bagaikan orang yang menelan kembali 

muntahnya." Dalam satu redaksi, "Sesungguhnya 

orang yang mengambil kembali sedekahnya, laksana 

anjing yang muntah lalu memakan kembali 

muntahnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رضب انليب صىل اهلل عليه وسلم مثال للتنفري من 
العود يف اهلدية بأبشع صورة وىه أن العائد فيها، 

ا يدل اكللكب اَّلي يىقء ثم يعود إىل قيئه فيأكله مم
 .ىلع بشاعة هذه احلال وخستها، ودناءة مرتكبها

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberikan perumpamaan dengan gambaran yang 

sangat buruk agar (pendengarnya) jera dari 

meminta/menarik kembali hadiah. Jadi orang yang 

mengambil kembali hadiah, laksana anjing yang 

muntah lalu menjilat kembali muntahnya kemudian 

memakannya. Hal ini menjadi dalil buruknya perbuatan 

dan hina serta rendahnya orang yang melakukannya. 
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فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ اَلرام للشيخ ابن  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-يف رشح بلوغ اَلرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان
 -1427الطبعة األوىل  - رمضان وأم إرساء بيويمحتقيق صبيح -اَلكتبة اإلسالمية القاهرة -عثيمني

   (6074) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -عنهريض اهلل -أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .واِجب : متأكد، وليس اَلراد هنا اللزوم، ولكن أصل معىن واجب ما يُثاُب فاعله امتثااًل، ويستحقُّ العقاَب تاركه •

 .اء اكن ذكًرا أو أنىَْث حُمْتَِلم : باِلغ، سو •

 .يَْسنَت  : يَْستَاك •

الغسل يوم اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم، وأن 
  يسنت، وأن يمس طيبا إن وجد

Mandi besar pada hari Jumat hukumnya 
wajib bagi setiap orang yang balig. 

Hendaknya dia bersiwak dan memakai 
wewangian jika ada. 

 :احلديث .1842
و بن سليم األنصاري قال: أشهد ىلع أيب عن عمر

صىل اهلل عليه -سعيد قال: أشهد ىلع رسول اهلل 
الُغْسل يوم اجلمعة واِجب ىلع لك »قال:  -وسلم

، وأن َيَمسَّ ِطيبًا إن وَجد  «.حُمْتَِلٍم، وأن يَْسنَتَّ

** 

1842. Hadis: 

Dari 'Amru bin Sulaim Al-Anṣāri, ia berkata, saya 

bersaksi atas nama Abu Sa'īd, dia berkata, saya 

bersaksi atas nama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, beliau bersabda, "Mandi besar pada hari 

Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang balig. 

Hendaknya dia bersiwak dan memakai wewangian jika 

ada". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: " أشهد ىلع -ريض اهلل عنه-يقول أبو سعيد اخلدري 
" أي أخربكم عن -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

خرباً أكيداً صادراً عن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-يقني وعلم قاطع، أنه 

لك حمتلم" أي: الغسل  "الغسل يوم اجلمعة واجب ىلع
يوم اجلمعة متأكد ىلع لك ذكر بالغ من اَلسلمني 
مطلقاً، جامع أو لم جيامع، أجنب أو لم جينب، 

ريض -وخيرجه من الوجوب حديث سمرة بن جندب 
مرفواع: "من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت،  -اهلل عنه

ومن اغتسل فهو أفضل"، أي: من اكتىف يوم اجلمعة 
أخذ بالرخصة، وأجزأه الوضوء، ونعمت بالوضوء فقد 

الرخصة، ومن اغتسل، فالغسل أفضل؛ ألنه سنة 
مستحبة. قوهل: "وأن يسنت" أي: وأن يستاك، من 
االستنان وهو االستياك. وأما قوهل: "وأن يمس طيباً إن 
يب بأي راِئة عطرية،  وجد" فيعين: وأن يتط 

 .واجلملتان معطوفتان ىلع اجلملة األوىل

** 

Abu Sa'īd -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Saya bersaksi 

atas nama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-," 

Artinya saya memberitahukan kepada kalian kabar 

valid dan bersumber dari keyakinan dan pengetahuan 

yang pasti dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

, beliau bersabda, "Mandi besar pada hari Jumat 

hukumnya wajib bagi setiap orang yang balig." Artinya, 

mandi besar pada hari Jumat sangat dianjurkan bagi 

setiap laki-laki Muslim yang balig secara mutlak, baik 

karena melakukan jimak ataupun tidak, baik karena 

janabat ataupun tidak. Hukum ini keluar dari wajib 

(menjadi sunah) berdasarkan hadis Samurah bin 

Jundub -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Barangsiapa yang berwudu saja di hari Jumat, maka 

itu saja sudah cukup baik. Dan barangsiapa yang 

mandi besar, maka itu lebih utama." Yakni, 

barangsiapa yang berwudu saja pada hari Jumat 

berarti dia mengambil rukhsah (keringanan), wudunya 

sah dan sebaik-baik rukhsah. Dan barangsiapa yang 

mandi besar, maka mandi besar itu lebih utama, karena 

hukumnya sunah muakkad. Sabda beliau, "Hendaknya 

dia bersiwak dan memakai wewangian jika ada." 

Artinya adalah keumuman minyak wangi dengan 

ragam aromanya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

512 
 

 :فوائد احلديث
 ."غسل اجلمعة ال جيزئ قبل طلوع الفجر؛ لقوهل: "يوم اجلمعة .1

 .تأكد استحباب ُغسل يوم اجلمعة ىلع لكِّ رجل بالغ، رشيطة أن يكون قاصدا اجلمعة .2

ع العظيم، اكن من الُمنَاسب االغتسال قبلها ال بعدها، وهو َلا اكن اَلقصود األول من االغتسال اتلَّنَظف واتلَّجمل واتلَّهيؤ حلضور هذا اجلَمْ  .3
 .وقتها الرشيع

ماعة، أن انلَّظافة وإزالة الروائح الَكريهة مطلوبة رشاع للمسلم خاصة عندما حَيرض االجتمااعت ادلينية، كيوم اجلمعة ويوم العيد وصالة اجل .4
يبة احلَ   .سنةفاإلسالم ِدين انلَّظافة واجلَمال واآلداب الطَّ

ِغ تعَظيِم هذا ايلوم اجلَليل، ويكوُن تعظيُمُه بشعور الَقلب بذلك، وباالستعداِد للصالِة، واجتماِعِه بالُغسِل والطيب واللباِس احلَس .5 ن، واتلفرُّ
 .للِعبَادة فيه

 .استحباب االْستِيَاك للجمعة، وأنه من األمور اَلؤكدة .6

نة ىلع ذلك خُيص من احلديث اَلرأة إذا راحت للجمعة فإنه ال .7  .جيوز هلا اتلََّطيب؛ دلاللة السُّ

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب،  ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري،1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. خمتار الصحاح، زين ادلين حممد بن أيب بكر الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، انلارش: اَلكتبة العرصية، ادلار انلموذجية، 1423بريوت، الطبعة: 
بطال، حتقيق: أيب تميم يارس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض،  م. رشح صحيح ابلخاري البن1999ه، 1420بريوت، صيدا، الطبعة: اخلامسة 

م.  اَلنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية 
ه، 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة اَلكرمة، الطبعة اخلاِمَسة،  ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ اَلرام،1392الطبعة: اثلانية 

ن، م. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث من بلوغ اَلرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليما 2003
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ اَلرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد 2006 ه،1427الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

ه. منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، محزة حممد قاسم، راجعه: عبد 1427رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، اَلكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 
 .م1990ه، 1410ه: بشري حممد عيون، انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة اَلؤيد، الطائف، الطبعة: القادر األرناؤوط، عين بتصحيحه ونرش

   (10036) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

امهلل اهدنا فيمن هديت، واعفنا فيمن اعفيت، 
وتونلا فيمن تويلت، وبارك نلا فيما أعطيت، 

وقنا َش ما قضيت، إنك تقيض وال يقىض 
باركت ربنا عليك، إنه ال يذل من وايلت، ت

 وتعايلت

 

Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti 
mereka yang telah Engkau beri petunjuk. 
Berilah aku keselamatan seperti mereka 

yang telah Engkau beri keselamatan. 
Pimpinlah aku seperti orang-orang yang 

telah Engkau pimpin. Berilah keberkahan 
pada segala apa yang telah Engkau berikan 
kepadaku. Dan jagalah aku dari kejelekan 

yang Engkau takdirkan, sesungguhnya 
Engkaulah yang menentukan dan tidak ada 

yang menghukum atau menentukan atas 
Engkau. Sesungguhnya tidak akan hina 
orang-orang yang telah Engkau tolong. 

Maha Suci Engkau wahai Rabb kami dan 
Maha Tinggi. 

 :احلديث .1843
قال: اكن  -ريض اهل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

ُيَعلُِّمنا داعء ندعو  -رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
به يف القنوت من صالة الصبح: "امهلل اهدِن فيمن 

َْت، هديت، واََعِفيِن  ِفيَمْن اَعَفيَْت، َوتََولَّيِن ِفيمَ  ْن تََويلَّ
ْعَطيَْت، َوقِيِن رَشَّ َما َقَضيَْت، إِنََّك 

َ
وبارك يل  ِفيَما أ

َتْقيِض َواَل ُيْقىَض َعلَيَْك، وإنه اَل يَِذلُّ َمْن َوايَلَْت، َواَل 
َنا َوَتَعايَلَْت   «.يَِعزُّ َمْن اَعَديَْت، َتبَاَرْكَت َربَّ

** 

1843. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, “Bahwasanya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

mengajarkan kami sebuah doa yang kami baca dalam 

qunut salat Subuh, yaitu: “Ya Allah, berilah aku 

petunjuk seperti mereka yang telah Engkau beri 

petunjuk. Berilah aku keselamatan seperti mereka 

yang telah Engkau beri keselamatan. Pimpinlah aku 

seperti orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah 

keberkahan pada segala apa yang telah Engkau 

berikan kepadaku. Dan jagalah aku dari kejelekan yang 

Engkau takdirkan, sesungguhnya Engkaulah yang 

menentukan dan tidak ada yang menghukum atau 

menentukan atas Engkau. Sesungguhnya tidak akan 

hina orang-orang yang telah Engkau tolong. Maha Suci 

Engkau wahai Rabb kami dan Maha Tinggi". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

تعليم أصحابه جوامع  -عليه السالم-اكن من هديه 
ادلاعء ومن بينها داعء القنوت اَّلي رواه ابن عباس 

، ولكنه حديث ضعيف فال يرشع -ريض اهلل عنهما-
الزتام هذا ادلاعء يف صالة الصبح، وال يمنع ذلك من 
اتلعرف ىلع معاِن ألفاظه: )يف القنوت(، القنوت 

به ههنا ادلاعء يف حمل  يطلق ىلع معان، واَلراد
خمصوص من القيام.  )امهلل اهدِن( أي ثبتين ىلع 
اهلداية، أو زدِن من أسباب اهلداية. )فيمن هديت( 
أي يف مجلة من هديتهم، أو هديته من األنبياء 
واألويلاء، قوهل: )واعفين( من اَلعافاة اليت يه دفع 

** 

Di antara petunjuk Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

adalah mengajarkan para sahabatnya doa-doa yang 

mencakup banyak kebaikan, dan di antaranya adalah 

doa qunut yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas -

raḍiyallāhu 'anhumā-. Akan tetapi hadis ini daif, maka 

tidak disyariatkan untuk terus menerus berdoa dengan 

doa tersebut dalam salat Subuh, namun hal itu tidak 

menghalangi kita untuk mengetahui makna dari setiap 

lafalnya. (في القنوت) lafal qunut memiliki beberapa 

makna, namun yang dimaksud dengan qunut disini 

adalah doa yang dipanjatkan pada tempat tertentu 

dalam keadaan berdiri. (اللهّم اهدني) maknanya adalah 

teguhkanlah aku di atas petunjuk atau tambahkanlah 

untukku sebab-sebab hidayah (petunjuk). (فيمن هديت) 
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: )وتولين( -صىل اهلل عليه وسلم-السوء، وأما قوهل 
أي تول أمري وأصلحه. )فيمن تويلت( أمورهم وال 
تكلين إىل نفيس. )وبارك( أي أكرث اخلري. )يل( أي 
َلنفعيت. )فيما أعطيت( أي فيما أعطيتين من العمر 
واَلال والعلوم واألعمال. واَلعىن أوقع الربكة فيما 
أعطيتين من خري ادلارين. )وقين( أي احفظين من  

ضيته أي قدرته يل، )رش ما قضيت( أي رش ما ق
)تقيض( أي تقدر أو حتكم بكل ما أردت )وال 
ُيْقىَض عليك( أي: ال يقع حكم أحد عليك، فال 
معقب حلكمك وال جيب عليك يشء إال ما أوجبته 
ىلع نفسك بمقتىض وعدك. )إنه( أي الشأن، ويف 
( أي ال  بعض الروايات: وإنه بزيادة الواو، )ال يِذلُّ

ت( اَلواالة ضد اَلعاداة، وهذا يصري ذيلاًل )من وايل
يف مقابلة: ال يعز من اعديت، كما جاء يف بعض 
الروايات، زاد ابليهيق، وكذا الطرباِن من عدة طرق: 
"وال يعز من اعديت"، قال ابن حجر: أي ال يذل من 
وايلت من عبادك يف اآلخرة أو مطلقاً وإن ابتيل بما 

بار الظاهر؛ ابتيل به، وسلط عليه من أهانه وأذهل باعت
ألن ذلك اغية الرفعة والعزة عند اهلل وعند أويلائه، 

عليهم -وال عربة إال بهم، ومن ثم وقع لألنبياء 
من االمتحانات العجيبة ما هو  -الصالة والسالم

مشهور، وال يعز من اعديت يف اآلخرة أو مطلقاً وإن 
أعطي من نعيم ادلنيا وملكها ما أعطي، لكونه لم 

، ولم جيتنب نواهيك.  وُخِتم احلديث يمتثل أوامرك
بقوهل: )تباركت( أي تكاثر خريك يف ادلارين. )ربَّنا( 
أي يا ربنا. )وتعايلت( أي ارتفع عظمتك وظهر 

 .قهرك وقدرتك ىلع من يف الكونني

yakni termasuk orang yang Engkau beri petunjuk, atau 

seperti mereka yang telah Engkau beri petunjuk dari 

para Nabi dan para wali. Sabda beliau (وعافني) berasal 

dari kata mu'āfāh yaitu mencegah keburukan. Adapun 

sabda beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (وتولني) 

maknanya adalah bimbing dan perbaikilah urusanku. 

 seperti orang-orang yang telah Engkau (فيمن توليت)

bimbing urusan mereka dan janganlah Engkau biarkan 

aku bergantung pada diri sendiri. (وبارك) yakni 

perbanyaklah kebaikan. (لي) yakni untuk kemanfaatan 

diriku. (فيما أعطيت) pada apa yang Engkau berikan 

kepadaku berupa usia, harta, ilmu dan amal perbuatan. 

Maknanya adalah berkahilah segala apa yang Engkau 

berikan kepadaku dari berbagai kebaikan dunia dan 

akhirat. (وقني) dan jagalah diriku (من شّر ما قضيت) dari 

kejelekan yang telah Engkau takdirkan untukku. (تقضي) 

yakni Engkau yang mentakdirkan atau memutuskan 

segala sesuatu yang Engkau kehendaki. (  ( يقضى عليكوال

maknanya adalah tidak ada ketentuan seorangpun 

atas diri-Mu, maka tidak ada seorangpun yang 

mengoreksi keputusan-Mu, serta tidak ada suatu 

kewajiban apapun atas-Mu kecuali apa yang telah 

Engkau wajibkan atas diri-Mu sendiri sesuai dengan 

janji-Mu. (إنّه) yakni perkara tersebut. Dan dalam riwayat 

lain disebutkan dengan lafal (وإنه) tambahan huruf 

“wāwu” ( ّال يذل) tidak akan menjadi hina (من واليت) kata 

muwālāh (cinta) adalah antonim dari mu'ādāh 

(permusuhan). Makna ini adalah sebagai pembanding 

dari kalimat (وال يعّز من عاديت) dan tidaklah akan mulia 

orang yang Engkau musuhi, sebagaimana disebutkan 

dalam beberapa riwayat lain. Al-Baihaqi dan Aṭ-Ṭabrani 

menambahkan dari beberapa jalan periwayatan: ( وال

 Ibnu Hajar berkata, "Maknanya adalah .(يعّز من عاديت

tidaklah akan hina orang yang Engkau cintai dari 

hamba-hamba-Mu di akhirat kelak atau secara mutlak 

meskipun dia diuji dengan berbagai cobaan yang 

menimpanya, serta dikuasai oleh orang yang 

merendahkan dan menghinakannya secara lahir; 

karena sesungguhnya itu adalah derajat tertinggi dan 

kemuliaan di sisi Allah dan para wali-Nya, dan tidak ada 

kemuliaan yang hakiki kecuali di sisi mereka. Oleh 

karena itulah para Nabi -'alaihiṣ ṣalātu was salām- 

menghadapi berbagai macam bentuk ujian yang 

sangat berat dan mencengangkan sebagaimana yang 

telah diketahui. Dan tidaklah akan mulia orang yang 

Engkau musuhi di akhirat kelak atau secara mutlak, 

meskipun ia dianugerahi berbagai macam kenikmatan 

dunia dan kerajaannya, karena dirinya tidak 

melaksanakan perintah serta tidak menjauhi larangan-

Mu. Hadis ini ditutup dengan sabda beliau (تباركت) yang 
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 رواه ابليهيق. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 السنن الكربى للبيهيق. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ."فيمن هديت : من انلبيني، والصديقني، والشهداء، والصاحلني، و"يف" يف هذه الفقرة واليت بعدها بمعىن "مع •

 .اعفين : احفظين من لك نقص ظاهر، أو باطن يف ادلنيا واآلخرة، واجعلين مندرًجا فيمن اعفيت •

 .خمالفة، ونظر إىل غريك، واجعلين مندرًجا فيمن تويلت، واَلواالة ضد اَلعاداةتولين : حبفظك عن لك  •

نِْزل يلَعَّ بركتك العظىم، من الترشيف والكرامة، وزدِن من فضلك •
َ
 .بارك يل : أ

 .قين : اجعل يل وقايًة من عندك، تقيين رش ما خلقته ودبرته •

 .اَلهمة العظام إالَّ من كملت قدرته وقضاؤه، ولم يوجد منها يشء يف غري اهلل تعاىلإنَّك تقيض : تعليل َلا قبله؛ إذ ال يعطي تلك األمور  •

 .ال يِذل : أي: ال يضعف وال يهون من وايلت، واَّلل ضد العز •

 .ال يَِعز : بفتح ايلاء وكرس العني؛ أي: ال ينترص من اعديت، فهو ضد اَّلل •

 .تباركت : تعاظمت وتزايد برك وإحسانك، وكرث خريك •

 .ت : تزنًها عما ال يليق بكتعايل •

 :فوائد احلديث
 .استحباب هذا ادلاعء اجلامع خلريي ادلنيا واآلخرة .1

 .القنوت يف صالة الصبح بهذا ادلاعء لم يثبت، واهلل أعلم .2

 املراجع:املصادر و

بد القادر ع حممد: حتقيق ،1994 – 1414مكة اَلكرمة ،  -سنن ابليهيق الكربى، ألمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق، مكتبة دار ابلاز 
 األحاكم توضيح. 1985 – 1405- اثلانية. ط بريوت، –عطا. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاِن، اَلكتب اإلساليم 

اَلرام، تأيلف: عبد اهلل بن  بلوغ رشح يف العالم منحة. ه1423 اخلامسة ط ، مكة األسدي، مكتبة البسام، الرمحن عبد بن لعبداهلل اَلرام، بلوغ من
 .ه، دار ابن اجلوزي، الرياض1427، 1صالح الفوزان، ط 

   (10937) الرقم املوحد:

maknanya adalah bertambah banyaknya kebaikan 

yang Engkau berikan di dunia dan akhirat. (ربّنا) wahai 

Rabb kami. (وتعاليت) maknanya adalah Maha Tinggi 

keagungan-Mu, menang kekuasaan-Mu atas siapa 

saja di dunia dan akhirat. 
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 ، وأمحد .رواه أبو داود، والنسايئ راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رواه أبو داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . برئ بُضاعة . : برئ يف اَلدينة •

 .احليض . : اخلرق اليت يُمسح بها دم احليض •

 . طهور : الطاهر بذاته اَلطهر لغريه •

 :فوائد احلديث
 . األصل يف اَلياه الطهارة .1

 . أن اَلاء ال يتنجس بوقوع انلجاسة فيه إال إن تغري وصف من أوصافه اثلالثة: اللون أو الطعم أو الريح .2

 املراجع:املصادر و

ِجْستاِن حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: اَلكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود  - مسند اإلمام أمحد بن  -بريوت  -سليمان بن األشعث السِّ
 -م  2001 - ـه 1421اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد اَلحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  -ؤوط حنبل اَلحقق: شعيب األرن

 بريوت –ه( حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد اَلنعم شليب أرشف عليه: شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة 303السنن الكربى للنسايئ )اَلتوىف: 
ه( إدارة ابلحوث العلمية 1414مراعة اَلفاتيح رشح مشاكة اَلصابيح :أبو احلسن عبيد اهلل اَلباركفوري )اَلتوىف:  -م  2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة

 -متوضيح األحاكم رشح بلوغ اَلرام:تأيلف عبد اهلل البسا  - 1984ه،  1404 -بنارس اهلند الطبعة: اثلاثلة  -اجلامعة السلفية  -وادلعوة واإلفتاء 
 م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– اَلكرمة مكة–مكتبة األسدي 

   (8356) الرقم املوحد:

 Air itu suci, tidak bisa menjadi najis oleh  املاء طهور ال ينجسه َشء
apa pun. 

 :احلديث .1844
قيل لرسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

َة ويه اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أنتوضأ من بِرئ بَُضاعَ 
؟ فقال  برئ يُطرُح فيها احلَيُض وحلم الالكب وانلَّنَتُ

اَلاء طهور ال »رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
 «.ينجسه يشء

** 

1844. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri bahwasanya seseorang 

bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Bolehkan kita berwudhu dari sumur Bidha'ah, 

yaitu sumur tempat dilemparkannya darah haid, daging 

anjing dan sesuatu yang busuk?" Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menjawab, " Air itu suci, tidak bisa 

menjadi najis oleh apa pun". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن اَلاء الطهور ال 
ينجس بمجرد مالقاة انلجاسة هل مالم يتغري لونه أو 

 . طعمه أو رحيه

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan 

bahwa air suci tidak menjadi najis hanya sekedar 

dilempari najis kepadanya, selama tidak berubah 

warnanya atau rasanya atau baunya. 
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 Para muazin adalah orang yang paling  املؤذنون أطول انلاس أعناقًا
panjang lehernya. 

 :احلديث .1845
قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن معاوية 

اِس الُمؤَذِّنوَن أطوُل انل  »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.أعنَاقاً يَوَم الِقَياَمةِ 

** 

1845. Hadis: 

Dari Mu'āwiyah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku 

pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Para muazin adalah orang yang 

paling panjang lehernya pada hari kiamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن معاوية 
قال: "اَلؤذنون أطول انلاس أعناقاً" مجع عنق،  -وسلم

واختلف السلف واخللف يف معناه، فقيل: هو طول 
حقييق للعنق، إذا أجلم انلاس العرق يوم القيامة 

ال يناهلم ذلك الكرب طالت أعناق اَلؤذنني؛ ئل
والعرق، وقيل: معناه أكرث انلاس تشوًفا إىل رمحة اهلل 

؛ ألن اَلتشوف يطيل عنقه إىل ما يتطلع إيله، -تعاىل-
فمعناه كرثة ما يرونه من اثلواب، وقيل: معناه أنهم 
سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق، 

هل: "يوم وقيل: معناه أكرث أتبااًع، وقيل غري ذلك، قو
القيامة"، فإذا بعث اهلُل انلاَس فإن اَلؤذنني يكون 
هلم مزية ليست لغريهم، ويه أنهم أطول انلاس 
أعناًقا، فيعرفون بذلك تنويًها لفضلهم وإظهاًرا 

عز -لرشفهم؛ ألنهم يؤذنون ويعلنون بتكبري اهلل 
صىل اهلل عليه -وتوحيده والشهادة لرسوهل  -وجل
عوة إىل الصالة وإىل الفالح، بالرسالة، وادل -وسلم

يعلنونها من األماكن العايلة، وهلذا اكن جزاؤهم 
من جنس العمل أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو 
وجهوههم، وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة، فينبيغ 
لإلنسان أن حيرص ىلع أن يكون مؤذناً حىت ولو لم 

 .يكن يف مسجد، فينبيغ أن يبادر َّللك

** 

Dari Mu'āwiyah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Para muazin adalah orang yang paling panjang 

lehernya," A'nāqan adalah bentuk jamak dari 'Unuqun. 

Para ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat 

mengenai maknanya. Ada yang berpendapat bahwa ini 

adalah panjang yang nyata. Ketika manusia dibelenggu 

dengan keringat pada hari kiamat, maka leher-leher 

mereka menjadi panjang agar tidak terkena kesusahan 

dan keringat tersebut. Ada juga yang berpendapat, 

"Maknanya adalah orang yang paling banyak melihat 

kepada rahmat Allah. Sebab, orang yang melihat akan 

memanjangkan lehernya kepada apa yang sedang 

dilihatnya. Maknanya adalah banyaknya pahala yang 

mereka lihat. Ada juga yang berpendapat, "Maknanya 

bahwa mereka itu jadi pembesar dan pemimpin. 

Orang-orang Arab menggambarkan para pembesar itu 

dengan panjang leher." Ada juga yang berpendapat, 

"Maknanya adalah yang paling banyak pengikutnya." 

Ada juga yang berpendapat selain itu. Sabda beliau, 

"pada hari kiamat" Ketika Allah membangkitkan 

manusia, sesungguhnya para muazin memiliki 

keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu 

mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya 

sehingga mereka diketahui. Ini adalah pujian untuk 

keutamaan mereka dan penjelasan untuk kemuliaan 

mereka, karena mereka itu menyeru dan 

mengumumkan dengan membesarkan Allah -Azza wa 

Jalla-, mengesakan-Nya, memberikan kesaksian untuk 

Rasul-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terhadap 

risalahnya, seruan kepada salat dan kepada 

kemenangan. Mereka mengumumkannya dari tempat-

tempat yang tinggi. Untuk itu, balasan mereka sesuai 

dengan jenis amalnya. Kepala-kepala dan wajah-wajah 

mereka meninggi. Hal ini terjadi dengan 

dipanjangkannya leher-leher mereka pada hari kiamat. 

Seharusnya manusia berusaha agar menjadi seorang 

muazin meskipun bukan di dalam masjid. Hendaknya 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

 - عنهريض اهلل-معاوية بن أيب سفيان  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 فضل األذان. .1
 .اَلؤذنون أطول انلاس أعناقاً يوم القيامة، هذا مما أختص به اهلل هذه الطائفة من األمة اإلسالمية .2

 .ف اَلؤذنني، وعلو مزنتلهم يوم القيامةبيان رش .3

 املراجع:املصادر و

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

صحيح مسلم؛ لإلمام -5ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث-4ه. 1426الرياض، 
نزهة اَلتقني رشح رياض الصاحلني؛ -6ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (10115) الرقم املوحد:

ia berlomba untuk itu. Lihat, Syarhu Muslim, (4/91), 

Syarḥu Riyāḍiṣ Ṣāliḥīn, (5/32). 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود أمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-بُريدة األسليم  اتلخريج:
 .سنن أيب داوود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الِوتر : الفرد، وهو ضد الشفع •

الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، 
فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر 

 فليس منا.
 

Witir adalah hak (ketetapan berdasarkan 
Alquran dan Sunah). Siapa yang tidak 

melaksanakan salat witir, maka dia bukan 
golongan kami. Witir adalah hak. Siapa 

yang tidak melaksanakan salat witir, maka 
dia bukan golongan kami. Witir adalah hak. 
Siapa yang tidak melaksanakan salat witir, 

maka dia bukan golongan kami 

 :احلديث .1846
عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت رسول 

، َفَمن »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  الِوتر َحقٌّ
، َفَمن لم يُوتر فليس ِمنَّا،  لم يُوتر فليس ِمنَّا، الِوتر َحقٌّ

، َفَمن لم يُوتر فليس ِمنَّا  .«الوتر َحقٌّ

** 

1846. Hadis: 

Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, ia berkata, 

"Aku pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Witir adalah hak (ketetapan 

berdasarkan Alquran dan Sunah). Siapa yang tidak 

melaksanakan salat witir, maka dia bukan golongan 

kami. Witir adalah hak. Siapa yang tidak melaksanakan 

salat witir, maka dia bukan golongan kami. Witir adalah 

hak. Siapa yang tidak melaksanakan salat witir, maka 

dia bukan golongan kami." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

: يأيت بمعىن اثلُّبوت، معىن احلد يث: "الِوتر َحق". احلَقُّ
ع، وفيه نوع تأكيد، ويأيت  نة والرشَّ أي: ثابت يف السُّ
بمعىن الوجوب، واَلراد به هنا: تأكد مرشوعيته؛ مجعا 

الة ىلع عدم وجوبه.    بينه وبني األحاديث الرصحية ادلَّ
جر "َفَمن لم يُوتر فليس ِمنَّا". هذا من باب الوعيد والزَّ 

ىلع ترك الوتر، وليس معناه أنه اكفر، بل اَلعىن: أن 
، َفَمن لم يُوتر فليس  ليس ُسنتنا وطريقتنا. "الوتر َحقٌّ
ِمنَّا..". وهذا تكرار للحكم زيادة يف تأكيده وإثباته. 

رمحهم -ىلع أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء 
 .فال يبىق فيه تعارض -اهلل

** 

Makna hadis, "Witir adalah hak" yakni, ditetapkan 

dalam Sunah dan syariat. Ini merupakan bentuk 

penegasan dan mengandung arti kewajiban. Dan yang 

dimaksud di sini adalah penegasan mengenai syariat 

salat witir untuk mengkompromikan antara hadis ini 

dan berbagai hadis yang secara jelas menunjukkan 

tidak wajibnya salat witir. "Siapa yang tidak 

melaksanakan salat witir, maka dia bukan golongan 

kami." Ini termasuk ancaman kepada orang yang 

meninggalkan salat witir. Namun tidak berarti bahwa 

orang itu telah kafir, tetapi maknanya bahwa hal itu 

bukan sunah dan jalan kami. "Witir adalah hak. Siapa 

yang tidak melaksanakan salat witir maka dia bukan 

golongan kami." Ini merupakan pengulangan hukum 

untuk menambah penegasan dan penetapannya. 

Hanya saja hadis ini dianggap lemah oleh sejumlah 

ulama -raḥimahumullāh- sehingga tidak ada 

pertentangan dalam hadis tersebut. 
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 :فوائد احلديث
الة ىلع .1  فيه ديلل ىلع وجوب الوتر، إال أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء، وىلع فرض صحته فهو َمرصوف الظاهر باألحاديث الرصحية ادلَّ

 .عدم وُجوبه

 املراجع:املصادر و

يمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، اَلكتبة العرصية، صيدا، بريوت.  مشاكة اَلصابيح، ويل ادلين حممد سنن أيب داود، سل
 م. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاِن،1985اخلطيب اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: اَلكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة 

ىن بإخراجه دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث من بلوغ اَلرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعت
 .م2006ه، 1427عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

   (11267) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النسايئ ابن ماجه. رواه الرتمذي أمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 بلوغ اَلرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حِبَتٍْم : بواجٍب جزًما •

ء وكيفيته، وَشلْكِه وصورته •  .َكَهيْئَِة : حال اليشَّ

نة: الطريقة، حسنة اكنت أو قبيحة، وسنة انليب  • ما  عند الُمحدثني هو قوهل، وفعله، وتقريره، وعند الفقهاء -صىل اهلل عليه وسلم-ُسنَّة : السُّ
 .أثيب فاعله، ولم يُعاقب تاركه

 :فوائد احلديث
 .أن الصلوات اخلَمس من الفرائض .1

 .أن صالة الِوتر ُسنة .2

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة 
م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِن، حتقيق: شعيب 1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

م. السنن الكربى، أمحد 2001ه، 1421األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد اَلحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
 -ه 1421حسن عبد اَلنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، بن شعيب النسايئ، حققه وخرج أحاديثه: 

ه.  1430م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاَلية، الطبعة: األوىل 2001
نارص ادلين األبلاِن، مكتبة اَلعارف، الرياض، الطبعة: اخلامسة. توضيح األحاكم رشح بلوغ اَلرام، عبد اهلل بن  صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد

م. تسهيل اإلَلام بفقه األحاديث من بلوغ اَلرام، صالح بن فوزان  2003ه، 1423عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة اَلكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 
 .م2006ه، 1427لفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل بن عبد اهلل ا

   (11263) الرقم املوحد:

املكتوبة، ولكن الوتر ليس حبتم كهيئة الصالة 
  -صىل اهلل عليه وسلم-سنة سنها رسول اهلل 

Witir itu tidak wajib seperti salat fardu, 
tetapi sunah yang dicontohkan oleh 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

 :احلديث .1847
الِوتر ليس حِبَتٍْم »قال:  -ريض اهلل عنه-عن يلع 

نَّة َسنَّها رسول اهلل َكَهيْئَِة الصالة الَمكتوبة، ولكن سُ 
 «.-صىل اهلل عليه وسلم-

** 

1847. Hadis: 

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Witir itu tidak 

wajib seperti salat fardu, tetapi sunah yang dicontohkan 

oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: صالة الوتر ليس بواجبة، اكلصلوات 
صىل اهلل عليه -اخلَمس، ولكن ُسنَّة َسنَّها رسول اهلل 

َسنَّ نلا  -صىل اهلل عليه وسلم-، أي: أن انليب -وسلم
الِوتر ولم يُوجبه علينا.وهذا تأكيد لقوهل: "ليس 

 .صالة مستحبة ومندوبة فقط حِبَتم"، فالوتر

** 

Makna hadis "Witir itu tidak wajib", yaitu salat witir itu 

hukumnya tidak wajib, "seperti halnya salat fardu", 

yakni salat lima waktu. "Tetapi sunah yang dicontohkan 

oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Ini 

merupakan bentuk penguatan atas pernyataan 

sebelumnya "Witir itu tidak wajib." Jadi, salat witir 

hukumnya sunah. "sunah yang dicontohkan Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-", yakni bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyunahkan bagi kita dan 

tidak mewajibkannya atas kita. Lihat: "Tashīl al-Ilmām, 

(2/371) 
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 Walā` (hak perwalian budak) bagi orang  الوالء ملن ويل انلعمة
yang memberikan nikmat 

 :احلديث .1848
أنها اشرتْت بَريَرة ِمْن  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
ناٍس من ا

ُ
-ألنصار واْشرَتَطوا الَوالء، فقال رسول اهلل أ

، «الَوالُء لَِمْن َويِلَ انلِّْعَمة»: -صىل اهلل عليه وسلم
ََها رسول اهلل  واكن  -صىل اهلل عليه وسلم-وَخريَّ

-زوُْجها عبْدا، وأهَدْت لعائشة حلْما، فقال رسول اهلل 
لو َصنَْعتُم نلا من هذا »: -صىل اهلل عليه وسلم

َق به ىلع بَِريَرة، فقال:  ،«اللحم هو »قالت اعئشة: تُُصدِّ
 .«هلا صَدقة ونلا هديَّة

** 

1848. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwasanya dia 

membeli Barīrah dari sekelompok orang Anṣār dan 

mereka mensyaratkan walā` (hak perwalian budak). 

Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Walā` (hak perwalian budak) bagi orang 

yang memberikan nikmat." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memberikan pilihan kepadanya, sedangkan 

suaminya seorang budak. Barīrah menghadiahkan 

daging kepada Aisyah. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Seandainya kalian 

membuat sesuatu dari daging ini untuk kami." Aisyah 

berkata, "Daging ini disedekahkan untuk Barīrah." Nabi 

bersabda, "Bagi Barīrah sedekah, sedangkan bagi kita 

hadiah." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنها-أفاد احلديث أن أم اَلؤمنني اعئشة 
اشرتت بريرة وأعتقتها فأراد أصحابها أن يكون 

بأن  -عليه الصالة والسالم-والؤها هلم, فأخربها 
هذا الرشط  ال يصح، وأن من أنعم بالعتق ىلع العبد 

مه يكون والؤه هل، و وبريرة اكنت زوجة لعبد  اس
ها  عليه -مغيث، فلما حتررت وملكت نفسها  خريَّ

بني أن تبىق حتته, أو تفارقه؛ ألنها  -الصالة والسالم
صارت أىلع منه رتبة حبريتها، ثم إنه أهدي هلا حلم, 

 -عليه الصالة والسالم-فأرسلت لعائشة منه, فأراد 
بأنه  -ريض اهلل عنها-أن يأكل منه, فأخربته اعئشة 

 -عليه الصالة والسالم-يرة, وهو صدقة أعطيت لرب
 -عليه الصالة والسالم-ال يأكل الصدقة, فأخربها 

بأن بريرة ملكته عن طريق الصدقة, وينتقل إىل 
بطريق اهلدية, فيتغري  -عليه الصالة والسالم-انليب 

حكمه, ويصري هدية وهبة, فال حيرم عليه وال ىلع 
 .أهل بيته

** 

Hadis ini menjelaskan bahwa Ummul Mukminin Aisyah 

- raḍiyallāhu anhā- membeli Barīrah dan 

memerdekakannya. Lantas (mantan) para pemiliknya 

ingin agar walā` (hak perwalian budak) untuk mereka. 

Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- memberitahunya 

bahwa syarat itu tidak sah dan sesungguhnya orang 

yang memberikan anugerah kemerdekaan bagi 

seorang budak maka walā` (hak perwaliannya) bagi 

orang itu. Sementara itu Barīrah merupakan istri 

seorang budak bernama Mugīṡ. Setelah Barīrah 

merdeka dan memiliki dirinya, beliau pun memberikan 

pilihan kepadanya antara tetap bersama suaminya 

atau berpisah dengannya karena dia sudah memiliki 

derajat yang lebih tinggi dari suaminya dengan 

kemerdekaannya. Selanjutnya Barīrah diberi hadiah 

daging lalu ia mengirimkan sebagian daging itu kepada 

Aisyah. Ternyata Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- 

ingin makan daging itu. Lantas Aisyah -raḍiyallāhu 

'anhā- memberitahu beliau bahwa daging itu 

merupakan sedekah yang diberikan kepada Barīrah. 

Sedangkan Rasulullah -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- 

tidak makan sedekah. Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-

salām- memberitahu Aisyah bahwa Barīrah 

mendapatkan daging itu dengan jalan sedekah dan 

pindah kepada Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- 

dengan jalan hadiah sehingga hukumnya berubah dan 

menjadi hadiah serta hibah. Dengan demikian, daging 

itu tidak haram bagi beliau dan keluarganya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الوالء : حق ثبت بوصف، وهو اإلعتاق فال يقبل انلقل إىل الغري بوجه من الوجوه •

 .لَِمْن َويِلَ انلِّْعَمة : َلن توىلَّ نعمة اإلعتاق •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية ماكتبة الرقيق، ألنَّها طريق إىل ختليصه من الرق .1

 .؛ ألنَّه حُلْمة لَكُحَمة النسب، أما اشرتاطه للبائع فباطلأنَّ الوالء َلن أعتق .2

 .أنَّ لك رشط خيالف حكم اهلل فهو باطل مردود، وإن أكرث .3

ىلع خالف  أنَّ اشرتاط الوالء من ابلائع ال يؤثر يف صحة عقد ابليع، إنما اَّلي َيبْطل: الرشُط وحده، َلخالفته مقتىض العقد؛ ألنَّ الرشوط اليت .4
 .د فاسدة بنفسها، ولكنها غري مفسدة للعقدمقتىض العق

ًزا أو ماكتباً، أو غري ذلك من طرقه، لعموم "الوالء َلن أعتق .5  ."أنَّ العتق بأي طريق يسبب الوالء، سواء اكن منجَّ

 .الوالء عصوبة سببها نعمة الُمعِتق ىلع عتيقه .6

 لفسخ من عصمة نكاحه، وجواز ذلك بإمجاع العلماءأن األَمة إذا عتقت حتت عبد يكون هلا اخليار يني ابلقاء معه ويني ا .7

 .اعتبار الكفاءة بني الزوجني, وأن من موانع اتلاكفؤ بني الزوجني احلرية والرق .8

 .أن الفقري إذا ملك شيئا ىلع وجه الصدقة: لم يمتنع ىلع غريه ممن ال حتل هل الصدقة أكله، إذا وجد سبب رشيع من جهة الفقري يبيحه هل .9

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ة ىلع انليب حتريم الصدق .10

استحباب تبيني األحاكم عند اَلناسبات، وأن يكون يف اَلجامع احلافلة، كخطب اجلمعة، واَلجامع الكبرية، ووسائل اإلعالم، من الصحف،  .11
 .واإلذاعة، واتللفاز وغري ذلك

 املراجع:املصادر و

خاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ابل إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
توضيح -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

 عمدة بفوائد اإلعالم- م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة–اَلكرمة  مكة–مكتبة األسدي  -األحاكم رشح بلوغ اَلرام:تأيلف عبد اهلل البسام
 - ـه 1417 األوىل،: الطبعة السعودية العربية اَلملكة واتلوزيع، للنرش العاصمة دار, اَلشيقح حممد بن أمحد بن العزيز عبد: اَلحقق اَللقن البن األحاكم

فتح ابلاري رشح صحيح  -انلارش: مطبعة السنة اَلحمدية بدون طبعة وبدون تاريخ  -يق العيددق البن األحاكم عمدة رشح اإلحاكم إحاكم- م 1997
قام بإخراجه  -بريوت،  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق -دار اَلعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن الشافيع -ابلخاري

 .ه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازعلي -وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب
   (58081) الرقم املوحد:
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  الودل للفراش، وللعاهر احلجر
Anak itu menjadi hak pemilik ranjang 

(suami si wanita) dan bagi lelaki pezina 
adalah batu (kerugian). 

 :احلديث .1849
اْختََصَم سعد بن »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َزْمَعَة يف غالم: فقال سعد: يا  أيب وقاص، وعبد بن
رسول اهلل، هذا ابن أيخ عتبة بن أيب وقاص، عهد إيل 
أنه ابنه، انظر إىل شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أيخ 
يا رسول اهلل، ُودِلَ ىلع فَِراِش أيب من َويِلَدتِِه، فنظر 

إىل َشبَِهِه، فرأى  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الودُل  َشبًَها بَيًِّنا

لِلِْفَراِش ولِلَْعاِهِر احلََجُر. واْحتَِجيِب منه يا َسوَْدُة. فلم 
 «.يََر َسوَْدَة َقطُّ 

** 

1849. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā - ia mengatakan, "Sa'ad 

bin Abi Waqqāsh bersengketa dengan 'Abdu bin 

Zam'ah tentang anak laki-laki. Sa'ad mengatakan, 

"Wahai Rasulullah, (dia adalah) anak saudaraku 'Utbah 

bin Abi Waqqāṣ, dia berpesan kepadaku bahwa dia 

adalah anaknya, lihatlah kemiripannya!" Sedang 'Abdu 

bin Zam'ah berkata, "Anak ini adalah saudaraku wahai 

Rasulullah, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku dari 

budak wanitanya!" Lantas Rasulullah - ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- mencermati kemiripannya dan melihat 

kemiripan yang jelas dengan 'Utbah, kemudian beliau 

bersabda, "Anak laki-laki ini untukmu wahai 'Abdu bin 

Zam`ah, anak itu hak pemilik ranjang (suami/tuan si 

wanita) dan bagi pezina adalah batu (kerugian). Maka 

berhijablah engkau dari dia wahai Saudah binti 

Zam'ah." Maka anak itu tidak pernah melihat Saudah 

sama sekali". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكنوا يف اجلاهلية يرضبون ىلع اإلماء رضائب 
يكتسبنها من فجورهن، ويلحقون الودل بالزاِن إذا 
اداعه. فزنا عتبة بن أيب وقاص بأمة لزمعة بن األسود، 
فجاءت بغالم، فأوىص عتبة إىل أخيه سعد بأن يلحق 
ا جاء فتح مكة، ورأى سعد  هذا الغالم بنسبه. فلمَّ

أخيه، فأراد استلحاقه، أي أن الغالم، عرفه بشبهه ب
يلحقه بأخيه. فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة، 
فأدىل سعد حبجته ويه: أن أخاه أقر بأنه ابنه، وبما 
بينهما من شبَه. فقال عبد بن زمعة: هو أيخ، ودل من 
ويلدة أيب، يعين: أبوه سيد األمة اليت ودلته، فهو 

 -سلمصىل اهلل عليه و-صاحب الفراش. فنظر انليب 
إىل الغالم، فرأى فيه شبها بَيِّنًا بعتبة. وقىض به لزمعه 
وقال: الودل للفراش، وللعاهر الزاِن اخليبة واخلسار، 
فهو بعيد عن الودل؛ ألن األصل أنَّه تابع َلالك األمة 
اَّلي يستحقه، وطأها بطريقة صحيحة، ولكن َلا 

 -صىل اهلل عليه وسلم-رأى شبه الغالم بعتبة، تورع 
يستبيح انلظر إىل أخته سودة بنت زمعة بهذا  أن

** 

Orang-orang Arab pada masa jahiliyah suka 

menetapkan pajak kepada para budak perempuannya 

yang mendapatkan penghasilan dari menjual diri, lalu 

mereka menisbahkan anak hasil zina kepada orang 

yang menzinainya ketika dia mengklaimnya. 'Utbah bin 

Abi Waqqāṣ pernah berzina di masa jahiliyyah dengan 

seorang budak wanita milik Zam'ah bin Al-Aswad. 

Budak ini melahirkan seorang anak. Lantas 'Utbah 

berwasiat kepada saudaranya Sa'ad agar 

menghubungkan anak tersebut dengan nasabnya. 

Ketika tiba pembebasan kota Makkah dan Sa'ad 

melihat anak itu, ia pun mengenalinya karena 

kemiripannya dengan saudaranya, sehingga ia ingin 

menghubungkannya, yakni menghubungkan 

(nasabnya) dengan saudaranya. Lantas terjadilah 

perselisihan antara dia dengan 'Abdu bin Zam'ah. 

Sa'ad pun mengemukakan argumentasinya, yaitu 

bahwa saudaranya itu mengaku bahwa dia itu putranya 

dan antara keduanya ada kemiripan. 'Abdu bin Zam'ah 

berkata, "Dia saudaraku, anak dari budak perempuan 

ayahku." Yakni, ayahnya adalah tuan budak 

perempuan yang telah melahirkan anak itu. Dialah 

yang menggaulinya. Lantas Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengamati anak itu lalu 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يف غالم : اسمه عبدالرمحن •

 .ويلدته : جاريته •

 .هو لك : أخوك؛ إذ لو قىض بأنه عبد لم يلزم سودة أن حتتجب عنه •

 .الودل للفراش : الودل منسوب لصاحب الفراش اَّلي يودل عليه، واَلراد أن نسبه يكون هل، وصاحب الفراش إما الزوج أو سيد اَلملوكة •

 .وللعاهر احلجر : للزاِن اخليبة مما اداعه وطلبه، وتفسري هذه اللكمة بالرجم يرده أنه ليس لك اعهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه اَلحصن •

 .منه : أمر باحلجاب، ىلع سبيل االحتياطفاحتجيب  •

 :فوائد احلديث
 .أن االستلحاق ال خيتص باألب، بل جيوز من األخ وغريه من األقارب .1

 .أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه، إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه اكلفراش .2

فراش، لكن ال تعترب إال بوطء السيد، فال  أن الزوجة تكون فراشاً بمجرد عقد انلاكح وإماكن الوطء )حصول اخللوة بعد العقد(، وأن األمة .3
 .يكىف جمرد اَللك. والفرق بينهما، أن عقد انلاكح مقصود للوطء، وأما تملك األمة، فلمقاصد كثرية

 .أن الودل للفراش، برشط إماكن اإلحلاق بصاحب الفراش، واحلديث أصل يف إحلاق الودل بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء حمرم .4

زوجته سودة باالحتجاب من الغالم ىلع سبيل االحتياط والورع؛ َلا رأى الشبه قويا بينه وبني عتبة بن أيب  -ىل اهلل عليه وسلمص-أمر انليب  .5
 .وقاص

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. عمدة 1381ه. اإلَلام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 1426، الطبعة: العارشة القاهرة

وط، لعبد الغين اَلقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤ -صىل اهلل عليه وسلم-األحاكم من الكم خري األنام 
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق:  حممد زهري 1408دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

م بن احلجاج ه. صحيح مسلم، مسل1422انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 .ه1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (6160) الرقم املوحد:

النسب، فأمرها باالحتجاب منه؛ احتياطا وتوراُعً. 
 .فالشبه والقرائن ال يلتفت هلا مع وجود الفراش

melihat ada kemiripan yang jelas padanya dengan 

'Utbah. Akan tetapi beliau pun menetapkan anak itu 

milik Zam'ah. Beliau bersabda, "Anak itu dinisbahkan 

kepada suami/pemilik wanita yang digauli, dan pezina 

itu mendapatkan kerugian dan kegagalan dan ia sendiri 

jauh dari anak itu". Sebab, pada dasarnya anak itu 

menjadi milik pemilik budak perempuan yang berhak 

untuk menyetubuhinya dengan cara yang benar. Tetapi 

ketika beliau melihat kemiripan anak itu dengan 'Utbah, 

beliau pun tidak membolehkan anak itu untuk melihat 

kepada saudarinya, Saudah binti Zam'ah karena nasab 

tersebut. Beliau pun menyuruh Saudah untuk berhijab 

darinya sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga diri. 

Dengan demikian, kemiripan dan berbagai konteks 

tidak dianggap karena adanya pemilik ranjang (orang 

yang berhak menyetubuhi secara sah). 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ادلارقطين يف سننه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-اَلغرية بن شعبة  اتلخريج:
 سنن ادلارقطين. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اَلفقود : هو اَّلي َخيِف خربه، فال تُعلم هل حياة وال موت •

 .رب : أي أنَّها تنتظر حىت يتبني أنَّه ِحٌّ أو ميٌِّت؛ فتبين حكمها ىلع ما يتحقق عندهاحىت يأتيها اخل •

 .امرأته : يعين : باقية ىلع نكاحه •

 :فوائد احلديث
 .أنه إذا فُِقَد الرجُل من أهله، ولم يوقف هل ىلع أثر فإنه ينتظر به حىت يتحقق موته، أو تميض مدة ال يعيش مثلها .1

 .جتهاد احلاكم، أو من يقوم مقامه اكلقايضأنه يُرجع يف تقدير اَلدة إىل ا .2

 .أن تزتوج غريه -بعد حكم احلاكم بموت زوجها وقضاء عدتها-أن زوجة اَلفقود هلا  .3

 املراجع:املصادر و

منحة العالم يف رشح بلوغ  -م  2004 - ـه 1424بلنان. الطبعة: األوىل،  -سنن ادلارقطين، حتقيق شعيب االرنؤوط. انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت  -
مة. الطبعة: اخلاِمَسة،  -ه 1428 1، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. طاَلرام ة اَلكر  توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مك 
 1435سعودية الطبعة: األوىل، اَلملكة العربية ال -بلوغ اَلرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2003 - ـه 1423

 دار. األبلاِن للشيخ الضعيفة، األحاديث سلسلة - م 2006 – 1427تسهيل االَلام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -م  2014 - ـه
 .م 1992/  ـه 1412 األوىل،: الطبعة. السعودية العربية اَلملكة - الرياض اَلعارف،

   (58171) الرقم املوحد:

  امرأة املفقود امرأته حىت يأتيها اخلب
Seorang wanita yang kehilangan 

(suaminya) tetap sebagai istrinya sampai 
datang kabarnya 

 :احلديث .1850
بن شعبة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عن اَلغرية 
ِتيََها »: -عليه وسلم

ْ
تُُه حىت يَأ

َ
امرأة الَمْفُقوِد اْمَرأ

 .«اخلرََب 

** 

1850. Hadis: 

Dari Al-Mugīrah bin Syu'bah ia berkata, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Seorang wanita 

yang kehilangan (suaminya) tetap sebagai istrinya 

sampai datang kabarnya." 

 ضعيف جداً   :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) sekali Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان حال امرأة الرجل اَلفقود، وهو 
اَّلي انقطع خربه وال يُعرف أين هو، واحلكم أنها 

حيصل به الرضر ىلع تنتظره ولو طالت اَلدة، طًوال ال 
اَلرأة، حىت يتبني أنَّه ِحٌّ أوميٌِّت؛ فتبين حكمها ىلع 
ما يتحقق عندها، وذلك ألن األصل حياته واَلوت 

 .مشكوك فيه فال يرتك ايلقني بالشك

** 

Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang 

keadaan istri yang suaminya menghilang yaitu yang 

terputus kabar beritanya dan tidak diketahui 

keberadaannya. Hukumnya, hendaklah dia menunggu 

suaminya meskipun dalam jangka waktu lama, selama 

tidak mengakibatkan kemudaratan bagi si istri, sampai 

jelas bahwa dia masih hidup atau sudah meninggal. 

Maka hukumnya didasarkan atas apa yang terbukti di 

sisinya, hal itu karena hukum asalnya adalah masih 

hidup sedangkan kematiannya masih diragukan, maka 

keyakinan tidak ditinggalkan karena adanya keraguan. 
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امكَث يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله، قالت: 
  فاعتددت فيه أربعة أشهٍر وعرًشا

"Tinggallah di rumahmu hingga masa 
iddah sampai usai batas waktunya!”. Al-

Furai'ah berkata, “Kemudian akupun 
menjalani iddahku dengan menetap di 

rumah tersebut selama empat bulan 
sepuluh hari". 

 :احلديث .1851
عن الُفَريَْعَة بنت مالك بن سنان، ويه أخت أيب 

أنها جاءت إىل  -ريض اهلل عنهما-سعيد اخلدري 
تسأهل أن ترجع إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ْعبٍُد 
َ
أهلها يف بين ُخْدَرَة، فإن زوجها خرج يف طلب أ
َبُقوا، حىت إذا اكنوا بَِطَرِف الَْقُدوِم حلقهم فقت

َ
لوه، هل أ

: أن أرجع -صىل اهلل عليه وسلم-فسألت رسول اهلل 
إىل أهيل، فإِن لم يرتكين يف مسكن يملكه، وال 

-صىل اهلل عليه وسلم-نفقة؟ قالت: فقال رسول اهلل 
، قالت: فخرجت حىت إذا كنت يف احلُْجَرِة، أو «نعم: »

يف اَلسجد، داعِن، أو أمر يب، فَُدِعيُت هل، فقال: 
ددت عليه القصة اليت ذكرت من ، فر«كيف قلت؟»

اْمُكيِث يف بيتك حىت يبلغ »شأن زوِج، قالت: فقال: 
َجلَهُ 

َ
، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهٍر «الكتاب أ

وعرًشا، قالت: فلما اكن عثمان بن عفان أرسل إِيَلَّ 
بََعُه، وقىض به.  فسألين عن ذلك، فأخربته فَاتَّ

** 

1851. Hadis: 

Dari Al-Furai'ah binti Malik bin Sinān, dia adalah 

saudari Abu Sa'id Al Khudrī -raḍiyallāhu 'anhumā- 

bahwa dirinya telah datang kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk meminta beliau agar 

mengizinkannya pulang kepada keluarganya di Bani 

Khudrah, karena suaminya telah keluar untuk mencari 

budak-budak miliknya yang melarikan diri, hingga 

kemudian dia menemukan mereka di Ṭaraf Al-Qadum 

namun mereka membunuhnya. Al-Fura'iah berkata, 

"Lalu aku meminta kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam memberiku izin kembali ke keluargaku, 

karena sesungguhnya dia (suamiku) tidak 

meninggalkanku di rumah miliknya dan tidak memberi 

nafkah." Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Iya.” Al-Furai'ah berkata, “Lalu aku pun 

keluar hingga ketika aku sedang berada di kamar, atau 

di Masjid, beliau memanggilku, atau menyuruh 

seseorang untuk memanggilku, lalu beliau bertanya, 

“Apa yang kamu katakan tadi?.” Aku pun kembali 

menyebutkan kisah tentang suamiku. Al-Furai'ah 

berkata, “Kemudian Nabi bersabda, “Tinggallah di 

rumahmu hingga masa iddah sampai usai batas 

waktunya!” Kemudian aku pun menjalani iddahku 

dengan menetap di rumah tersebut selama empat 

bulan sepuluh hari.” Al-Furai'ah melanjutkan, “Tatkala 

Usman menjadi khalifah, beliau mengirim surat 

kepadaku dan bertanya mengenai hal itu, maka aku 

mengabarkan kepadanya, setelah itu Usman 

mencontoh hal itu dan memberikan keputusan 

dengannya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يان أنَّ هذه الصحابية تويف زوجها يف هذا احلديث ب
وأرادت أت تعتد يف غري ابليت اَّلي اكنت فيه مع 

بأن  -عليه الصالة والسالم-زوجها، فأخربها انليب 
اهلل فرض عليها أن تالزم بيتها حىت تنقيض عدتها، 
فهذا احلديث أصل يف أن اَلتوىفَّ جيب عليها أْن 

زوجها تقيض عدتها وحدادها يف ابليت اَّلي تويف 

** 

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa suami dari sahabiyah 

tersebut telah wafat dan ia ingin menjalani masa 

iddahnya di tempat yang bukan rumah tempat dia dan 

suaminya tinggal. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memberitahunya bahwa Allah telah 

mewajibkan atas dirinya untuk tetap tinggal di rumah 

hingga selesai masa iddah. Hadis ini adalah landasan 

bahwa seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya 
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 رواه  أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه ومالك وادلاريم وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-الفريعة بنت مالك بن سنان  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بين خدرة : بضم اخلاء اَلعجمة: ِح من األنصار •

ْعبٍد : مجع قلة للعبد، وهم اَلمايلك •
َ
 .أ

َبُقوا : هربوا •
َ
 .أ

ْميَال من الَْمِدينَةبِطرف الْق •
َ
 .دوم : َموِضع ىلع ِستَّة أ

 .احلُْجرة : بضم احلاء، ابليت، واَلقصود هنا: حجرة بعض نسائه •

 .امكيث : أقييم يف بيتك •

 .حىتَّ يبلغ الكتاب أَجلَُه : حىت تنقيض عدة الوفاة واإلحداد •

 :فوائد احلديث
 .د به: اَلزنل اَّلي مات زوجها ويه ساكنة فيهأن اَلتوىف عنها زوجها تعتد يف بيتها، وال خترج عنه إىل غريه، واَلرا .1

 .سكت عن انلفقة ولم يتعرض هلا -صىل اهلل عليه وسلم-أنه ال نفقة للمتوىف عنها زوجها؛ ألن انليب  .2

 .قبول قول اَلرأة يف األحاكم الرشعية .3

 .أنه ينبيغ لإلنسان أن يتوىق اخلطر، وأال خياطر بنفسه .4

 املراجع:املصادر و

توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -غ اَلرام، للشيخ ابن عثيمني، اَلكتبة اإلسالمية فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلو -
مة. الطبعة: اخلاِمَسة،  ة اَلكر  بلوغ اَلرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش  -م  2003 - ـه 1423الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مك 

سنن ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. انلارش: دار إحياء  -م  2014 - ـه 1435اَلملكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -، الرياض واتلوزيع
سنن  -بريوت.  -سنن أيب داود. اَلحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: اَلكتبة العرصية، صيدا  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -الكتب العربية 

 ، األوىل:  الطبعة الرسالة مؤسسة:  انلارش. األرنؤوط شعيب حتقيق أمحد، مسند - م 1998 بريوت، –الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم 
بلوغ اَلرام، لعبد اهلل الفوزان.  رشح يف العالم منحة -  1406 ، اثلانية الطبعة. حلب - اإلسالمية اَلطبواعت مكتب. النسايئ سنن - م 2001 - ـه 1421

 للشيخ حبان، ابن صحيح ىلع احلسان اتلعليقات  - ه 1407 ، األوىل الطبعة بريوت، –سنن ادلاريم، دار الكتاب العريب  -ه 1428 1دار ابن اجلوزي. ط
موطأ اإلمام مالك. اَلحقق: بشار عواد  -م  2003 - ـه 1424 األوىل،: الطبعة. السعودية العربية اَلملكة - جدة واتلوزيع، للنرش وزير با دار. األبلاِن

رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي، البن اَللك. انلارش: إدارة اثلقافة  - ـه 1412حممود خليل. انلارش: مؤسسة الرسالة. سنة النرش:  -معروف 
 )مطبوع مع السنن(، نلور ادلين السندي. انلارش: مكتب اَلطبواعت حاشية السندي ىلع سنن النسايئ -م  2012 - ـه 1433اإلسالمية. الطبعة: األوىل، 

 .1986 - 1406حلب. الطبعة: اثلانية،  -اإلسالمية 
   (58164) الرقم املوحد:

ويه تسكنه، وأنَّه ال حيل هلا االنتقال منه حىت يبلغ 
الكتاب أجله بانقضاء عدتها وحدادها؛ وذلك بوضع 
احلمل إْن اكنت حاماًل، أو بإتمام أربعة أشهر وعرشة 

 .أيام لغري ذات احلمل

wajib untuk menjalani masa iddah di rumah suaminya 

yang telah meninggal dan yang dia tinggali, serta tidak 

dibolehkan untuk pindah darinya hingga masa iddah itu 

selesai; yaitu dengan melahirkan jika wanita tersebut 

adalah seorang yang sedang hamil, atau dengan 

menetap selama empat bulan sepuluh hari bagi wanita 

yang tidak sedang hamil. 
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 .ماجه رواه ابن راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .سنن ابن ماجه مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َزنَْديَّ : تثنية زند وهو عظم الساعد •
أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه، ويدخل يف ذلك الوسائل الطبية اكجلبس ىلع  اجَْلَبَائِِر : مجع جبرية ويه ما جيرب به العظم اَلكسور من •

 .الكسور واللزقات ىلع أجزاء من ابلدن أو ىلع اجلروح وحنو ذلك

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية اَلسح ىلع اجلبرية وبيان سماحة اإلسالم .1

سح ىلع اجلبرية باحلدثني األكرب واألصغر، خبالف اخلفني يم/1اَلسح ىلع اجلبرية خيالف اَلسح ىلع اخلفني وىلع العمامة ببعض األحاكم منها:  .2
أنَّ مسح اجلبرية يمتد حىتَّ يربأ اجلرح أو الكرس، خبالف اخلف وحنوه : فاَلسح يوم ويللة للمقيم، وثالثة /2والعمامة واخلمار فيف األصغر فقط . 

الصحيح من قويل العلماء: أنَّه ال يشرتط يف /4ف والعمامة واخلمار: فعىل أعاله. أنَّه يمسح ىلع اجلبرية لكِّها، خبالف اخل/3أيَّام ويلايلها للمسافر. 
 .اجلبرية ربطها ىلع طهارة،  خبالف اخلف والعمامة واخلمار

 .سؤال أهل العلم عما يشلك يف أمور ادلين .3

 املراجع:املصادر و

فيصل عيىس ابلايب  -سنن ابن ماجه: البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية 
سالم ه(. تسهيل اإلَلام للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدال1423، مكتبة األسدي، مكة اَلكرمة، )5احلليب. توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط

-انكرست إحدى زندي فسألت رسول اهلل 
فأمرين أن أمسح ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم

 اجلبائر
 

Salah satu dari pergelanganku retak 
(patah), lalu aku tanyakan kepada 

Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam 
dan beliau menyuruhku agar mengusap di 

atas perbannya. 

 :احلديث .1852
قال:  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

صىل -انكرست إحدى َزنَْديَّ فسألُت رسوَل اهلل 
 .فأمرين أن أمسح ىلع اجَْلَبَائِرِ  -اهلل عليه وسلم

** 

1852. Hadis: 

Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu `Anhu, ia berkata: 

“Salah satu dari pergelanganku retak (patah), lalu aku 

tanyakan kepada Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi wa 

Sallam dan beliau menyuruhku agar mengusap di atas 

perbannya.” 

 ضعيف جداً   :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) sekali Derajat hadis: 

يبني احلديث يرس اإلسالم يف حكم اجلبائر حال 
الوضوء كيف يفعل بها لعدم اَلقدرة ىلع غسل 

 -صىل اهلل عليه وسلم-العضو اَلجرب، فأمر انليب 
باَلسح عليها وأن ذلك جيزئ عن غسله. واحلديث 

وقد وردت آثار وإن اكن ضعيًفا فإن معناه صحيح 
عن الصحابة بمعناه، وال مانع من ذكره لالعتضاد 

 .واالستشهاد

** 

Hadits ini menjelaskan tentang kemudahan Islam 

dalam hukum yang berkaitan dengan perban (pada 

luka) dalam berwudhu', apakah yang seharusnya 

dilakukan dengannya karena ketidakmampuan untuk 

membasuh anggota wudhu' yang diperban. Nabi 

Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam memerintahkan agar 

mengusap diatasnya, dan hal ini telah menggantikan 

basuhan. 
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ه(. ضعيف سنن ابن 1427(، اَلكتبة اإلسالمية، مرص، )1ه(. رشح الشيخ ابن عثيمني، حتقيق صبيح رمضان وآخر، )ط1427(، )1السليمان، )ط
 .ه1417ماجه، األبلاِن، مكتبة اَلعارف الرياض الطبعة األوىل

   (10020) الرقم املوحد:
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 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

 -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-حاب انليب رجل من أص اتلخريج:
 بلوغ اَلرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إذا اجتمع ادلاعيان : أي إىل الطعام •

إذا اجتمع ادلاعيان فأجب أقربهما بابًا، فإن 
أقربهما جواًرا، وإن سبق أحدهما  أقربهما بابًا

 فأجب اَّلي سبق
 

Apabila ada dua undangan yang 
bersamaan, maka penuhilah yang lebih 

dekat pintunya (rumahnya) di antara 
keduanya itu, sebab yang lebih dekat 

pintunya itulah tetangga yang paling dekat. 
Lalu apabila salah satu di antara dua 

undangan itu datang lebih dahulu, maka 
penuhilah undangan yang datang lebih 

dahulu itu. 

 :احلديث .1853
 -صىل اهلل عليه وسلم-عن رجل من أصحاب انليب 

إذا اْجتََمَع »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
قَْرَبهما بابًا، فإنَّ أقْرَبهما بابًا أقْ 

َ
ِجْب أ

َ
اِعيَان فَأ رُبهما ادلَّ

ِجِب اَّلي َسبََق 
َ
 «.ِجَواًرا، وإن َسبََق أحُدهما فَأ

** 

1853. Hadis: 

Dari seorang laki-laki di antara para sahabat Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, “Apabila ada dua 

undangan yang bersamaan, maka penuhilah yang 

lebih dekat pintunya (rumahnya) diantara keduanya itu, 

sebab yang lebih dekat pintunya itulah tetangga yang 

paling dekat. Lalu apabila salah satu di antara dua 

undangan itu datang lebih dahulu, maka penuhilah 

undangan yang datang lebih dahulu itu”. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

يدل احلديث ىلع أن اإلنسان إذا داعه رجالن من 
كأن يكون وقت -جريانه, ولم يمكن اجلمع بينهما 

, فإنه جييب األسبق منهما بادلعوة -الويلمتني واحدا
السبق بادلعوة, وألن  ولو اكن بعيًدا؛ ألن هل فضل

إجابته وجبت حني داعه, فإن دعياه يف وقت واحد 
بأن لم يسبق أحدهما اآلخر, فإنه جييب أقربهما بابًا؛ 
ألن أقربهما بابًا أقربهما جواًرا, زاد بعض العلماء: 
فإن استويا يف القرب أجاب أكرثهما علًما ودينًا 

 .وصالًحا, فإن استويا أقرع بينهما

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang diundang 

oleh dua orang tetangganya dan tidak mungkin 

digabungkan antara keduanya -seperti apabila waktu 

walimah (resepsi) keduanya bersamaan satu waktu-, 

maka wajib baginya memenuhi undangan yang terlebih 

dahulu meskipun jauh karena ia memiliki keutamaan 

dengan lebih dahulu mengundang dan karena 

memenuhi undangannya wajib ketika dia mengundang. 

Apabila keduanya mengundang pada waktu yang 

sama yakni salah satu dari keduanya tidak ada yang 

mendahului, maka hendaklah dia memenuhi undangan 

orang yang lebih dekat pintunya (rumahnya) karena 

yang lebih dekat pintunya itulah tetangga yang paling 

terdekat. Sebagian ulama menambahkan: Jika 

keduanya sama-sama dekat maka dahulukan 

memenuhi undangan yang paling banyak ilmunya, 

(paling baik) agama, dan kesalehannya. Jika sama 

juga, maka diundi di antara keduanya. 
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 :فوائد احلديث
 بذلك؛ األفضل َلن يقوم بإجابة ادلعوة، ويقوم بزيارة من هل حق عليه، أو عيادته يف مرضه، وحنو ذلك أن ينوي مع ذلك اتلقرَُّب إىل اهلل تعاىل .1

 .ري الكبري، واألجر اجلزيليلحصل هل اخل

 .مرشوعية إقامة الويلمة يف الزواج، وأنَّها من السنة .2

 .مرشوعية إجابة ادلعوة َلن ديع إىل ويلمة .3

م أقربهما بابًا من .4 ، أو ادلاِعني؛ ألنَّ هل فضل السبق بادلعوة، فإن اكنا يف ادلعوة سواء، قدَّ نَّ باب اَلدعو، أل مرشوعية إجابة السابق من ادَلاعينْيِ
 .هل مزية قرب اجلوار

 .بيان حق اجلار ىلع جاره، وأنَّ حقه كبري، واألحاديث يف ذلك كثرية .5

ب اَلحبة، من احلقوق اليت بني األقارب، واجلريان، واألصدقاء إجابة ادلعوات، وتبادل الزيارات؛ فإنَّ هلا تأثرًيا كبرًيا، يف صفاء القلوب، وجل .6
 .وتوثيق الصلة

 املراجع:املصادر و

ِجْستاِن, اَلحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, اَلكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود, أبو   مسند. بريوت –داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ
 ختريج يف الغليل إرواء. م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام

, األوطار نيل. م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –ديث منار السبيل, حممد نارص ادلين األبلاِن, إرشاف: زهري الشاويش, اَلكتب اإلساليم أحا
م. منحة العالم 1993 - ـه1413 األوىل،: الطبعة, مرص احلديث، دار, الصبابطي ادلين عصام: حتقيق, ايلمين الشواكِن اهلل عبد بن حممد بن يلع بن حممد

 ـهتوضيح األحاكم ِمن بلوغ اَلرام،  1431 ـهـ  1427يف رشح بلوغ اَلرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
مة الطبعة: اخلامِ  م سبل السالم رشح بلوغ  2003 - ـه 1423َسة، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة اَلكر 

ُح اجلَاِمع ِغرِي, حممد بن  اَلرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِن، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ اتلَّنويُر رَشْ الصَّ
د إبراهيم, مكتبة دار السالم، الرياض, إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالِن ثم الصنعاِن، اَلعروف  باأل د إسحاق حممَّ مري, اَلحقق: د. حممَّ

اَلملكة العربية السعودية الطبعة:  -بلوغ اَلرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م  2011 - ـه 1432الطبعة: األوىل، 
 .م 2014 - ـه 1435األوىل، 

 (58118) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 . - ريض اهلل عنه -أبو هريرة  اتلخريج:

ستيقظ أحدكم من منامه فتوضأ إذا ا
فليستنرث ثالثا، فإن الشيطان يبيت ىلع 

 خيشومه
 

Jika seseorang dari kalian bangun dari 
tidurnya lalu berwudu, maka hendaklah ia 

beristinṡār (membasuh bagian dalam 
hidungnya) tiga kali, karena sesungguhnya 

setan bermalam di rongga hidungnya. 

 :احلديث .1854
إذا اْستَيقَظ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 فليَستنرْث ثالثا، فإن 
َ
أحُدكم من منامه فتوضأ
 .«الشيطان يبيت ىلع َخيُشومه

** 

1854. Hadis: 

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

“Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya 

lalu berwudu maka hendaklah ia beristinṡār 

(membasuh bagian dalam hidungnya) tiga kali, karena 

sesungguhnya setan bermalam di rongga hidungnya.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خيرب أبو هريرة أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال: "إذا 
كم من نومه فتوضأ": أي: أراد الوضوء. استيقظ أحد

" فليستنرث": أي: يلغسل داخل أنفه " ثالثا ". وجاء 
اتلعليل انلبوي هلذا االستنثار للقائم من نوم يلله؛ 
بقوهل:  "فإن الشيطان: " الفاء للسببية " يبيت ىلع 
خيشومه ": يعين: أن الشيطان إذا لم يمكنه الوسوسة 

يبيت ىلع أقىص أنفه؛ عند انلوم لزوال اإلحساس 
يلليق يف دماغه الرؤيا الفاسدة، ويمنعه عن الرؤيا 

صىل اهلل عليه  -الصاحلة، ألن حمله ادلماغ فأمر 
أن يغسلوا داخل أنوفهم إلزالة لوث الشيطان  -وسلم 

ونتنه منها، وبيتوتة الشيطان حقيقية، فإن األنف 
أحد اَلنافذ إىل القلب وليس عليه وال ىلع األذنني 
غلق، ويف احلديث: إن الشيطان ال يفتح الغلق وجاء 
األمر بكظم الفم يف اتلثاؤب من أجل عدم دخول 

 .الشيطان يف الفم

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "jika salah 

seorang diantara kalian bangun dari tidurnya kemudian 

berwudu" yakni hendak berwudu. "Falyaṡtanṡir" 

(hendaklah ia beristinṡār) yakni hendaklah mencuci 

bagian dalam hidungnya sebanyak tiga kali. Lalu 

disebutkan setelahnya alasan perintah beristinṡār bagi 

siapa saja yang bangun dari tidur malamnya dengan 

sabdanya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Fainnasy 

syaiṭāna" (karena sesungguhnya setan) huruf “fā” 

menunjukkan kepada sebab, yaitu: "yabītu 'alā 

khaisyūmihi" yakni bahwa setan itu jika ia tidak dapat 

membisikkan kejahatan ketika tidur karena hilangnya 

sensitifitas, maka dia akan bermalam/tinggal di dalam 

pangkal hidungnya; agar dapat memasukkan mimpi 

buruk pada otak pikirannya serta menghalanginya dari 

mimpi baik, karena tempat mimpi itu berada pada otak 

manusia. Oleh karena itu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memerintahkan mereka membasuh bagian 

dalam hidung mereka (beristinṡār) untuk 

menghilangkan kotoran dan bau busuk setan dari 

rongga hidung. Berdiamnya setan di dalam rongga 

hidung sifatnya adalah hakiki (sungguhan), karena 

hidung adalah salah satu jendela untuk masuk ke 

dalam hati. Hidung dan kedua telinga tidak memiliki 

penutup. Dalam hadis disebutkan bahwa 

sesungguhnya setan itu tidak dapat membuka penutup, 

dan juga telah disebutkan tentang perintah untuk 

menutup mulut ketika sedang menguap dengan 

maksud agar setan tidak dapat masuk melalui mulut. 
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 بلوغ اَلرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . فليستنرث : يلخرج من أنفه اَلاء اَّلي استنشقه، والالم لألمر •

 .ثالثاً : أي يكون االستنثار ثالثاً  •

 . يبيت : يمكث بالليل نام أو لم ينم •

ت اهلل رشير مفسد، وهم اعلم غييب، اهلل أعلم بكيفية خلقهم، وهم من ذرية إبليس الشيطان : الشيطان: واحد الشياطني، من خملوقا •
 . خملوقون من نار، وقد جعل اهلل هلم القدرة ىلع اتلكيف والتشلك؛ حلكمة أرادها جلَّ وعال

 . خيشومه : هو أىلع األنف من داخله •

 :فوائد احلديث
َلرض أو لكونه اعدماً اَلاء، ولكن عنده ما يستنرث به، فإن لم يتيرس  يرشع االستنثار عند االستيقاظ من انلوم وإن لم يصادف وضوءاً، إما .1

 .ذلك كىف استنثاره يف الوضوء، فإنه حاصل به فعل اَلرشوع

 االستنثار فرع عن االستنشاق .2

 . تقييده بنوم الليل، أخذاً من لفظ "يبيت"؛ فإن ابليتوته ال تكون إال من نوم الليل، وألنه مظنة الطول واالستغراق .3

 . يف احلديث ديلل ىلع مالبسة الشيطان لإلنسان وهو ال يشعر بذلك .4

 . االحرتاس من الشيطان؛ فإنه يريد الولوج إىل ابن آدم مع لك طريق، وهو جيري منه جمرى ادلم .5

 املراجع:املصادر و

، )د.ت( تسهيل اإلَلام ه( ُسبل السالم، للصنعاِن، )د.ط (، دار احلديث1423، مكتبة األسدي، مكة اَلكرمة، )5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
(، اَلكتبة 1ه( رشح الشيخ ابن عثيمني، حتقيق صبيح رمضان وآخر، )ط1427(، )1للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، )ط

م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط1427اإلسالمية، مرص، ) خاري، حتقيق: حممد ه( صحيح ابل1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1ه( منحة العالَّ
ه(. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )1زهري بن نارص انلارص، ط

 عبد ابلايق،)د.ط(،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ت(
   (8377) الرقم املوحد:
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 اَلحتويات
  ........................................................................................................................................ األحاديث العامة

 1 ................................................................................ يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدِن -عز وجل-إن اهلل 

Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- mengatakan pada hari kiamat: "Wahai anak Adam! Aku sakit, 
namun engkau tak menjenguk-Ku". ............................................................................................ 1 

 4 ............................................................................................................. إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر لكه

Sesungguhnya Allah Mahalembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal .......................... 4 

بة، في  5 ...................................................... حمده عليهاإن اهلل لريىض عن العبد أن يأكل األكلة، فيحمده عليها، أو يرشب الرشَّ

Sesungguhnya Allah rida kepada seorang hamba jika menyantap makanan lalu memuji Allah atas 
makanan itu atau minum lalu memuji Allah atas minuman itu. .................................................. 5 

بُوَن انلاس يف ادلنيا يَن ُيَعذِّ ِ ب اَّلَّ  6 ...................................................................................................... إن اهلل ُيَعذِّ

Dari Hisyām bin Ḥakīm bin Ḥizām -raḍiyallāhu 'anhumā-: Bahwa ia pernah melewati beberapa 
orang petani dijemur di bawah terik matahari di Syam dan disiramkan minyak di atas kepala 
mereka. Lalu ia berkata, “Ada apa ini?” Kemudian dikatakan kepadanya, “Mereka dihukum karena 
tidak membayar upeti.” Dalam riwayat lain disebutkan: karena mereka tidak membayar pajak. 
Lalu Hisyām berkata, “Aku bersaksi sesungguhnya aku benar-benar telah mendengar Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang 
menyiksa orang lain di dunia.” Kemudian ia menghadap kepada penguasa di sana untuk 
menasihatinya, kemudian penguasa itu memerintahkan agar mereka dibebaskan. (HR. Muslim). 

"Al-Anbāṭ"; para petani dari kalangan orang-orang ajam. ........................................................... 6 

 9 .............................................................................................................. ين اخليفإن اهلل حيب العبد اتليق الغ

Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertaqwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan 
(amalnya). ................................................................................................................................... 9 

 11................................................................................................ إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواًما ويضع به آخرين

Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini (Alquran) beberapa kaum dan merendahkan 
dengannya kaum yang lain. ........................................................................................................11 

 13............................................................................................... إن اَلؤمن يلدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم

Sesungguhnya seorang mukmin dapat meraih derajat orang yang berpuasa dan qiyāmullail 
dengan akhlak baiknya. ..............................................................................................................13 

 14......................................................................................................ُغوَن، فَخاِلُفوهمإن ايلهود وانلصارى ال يَْصب

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak mewarnai rambut mereka, maka 
selisihilah mereka"! ....................................................................................................................14 

ْمالك، ال مالك إال اهلل
َ
ْخنََع اسٍم عنَد اهلل رَُجٌل تََسىمَّ َمِلَك األ

َ
 15............................................................................... إن أ

Sesungguhnya nama paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang diberi nama dengan Raja 
Diraja. Tidak ada raja selain Allah ..............................................................................................15 

 17. هإن أدىن مقعد أحدكم من اجلنة أن يقول هل: تمن، فيتمىن ويتمىن فيقول هل: هل تمنيت؟ فيقول: نعم، فيقول هل: فإن لك ما تمنيت ومثله مع

"Sesungguhnya orang yang paling rendah kedudukannya di surga ialah orang yang Allah 
berfirman kepadanya, "Berangan-anganlah!" Lantas orang itu berangan-angan dan berandai-
andai." Allah berfirman, "Apakah engkau sudah berangan-angan?" Orang itu menjawab, "Ya." 
Allah berfirman kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan mendapatkan apa yang kau angan-

angankan dan yang semisalnya (dua kali lipatnya)." ...................................................................17 

 19......................................................................... إن أهل اجلنة يلرتاءون الغرف يف اجلنة كما ترتاءون الكوكب يف السماء

Sesungguhnya ahli surga itu akan melihat ke arah kamar-kamar di surga, sebagaimana mereka 
melihat bintang di langit. ...........................................................................................................19 

 20.............. إن أهل اجلنة يلرتاءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب ادلري الغابر يف األفق من اَلرشق أو اَلغرب تلفاضل ما بينهم
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"Sesungguhnya penghuni surga berusaha melihat para penghuni kamar-kamar di atas mereka 
sebagaimana mereka berusaha melihat bintang yang berkilauan yang berlalu di timur dan barat, 

karena perbedaan yang ada pada mereka." .................................................................................20 

فه نِعمته، فعَرفَها، قال: فما َعِملت فيها؟ قال: قَاتَلُْت  يت به، فعرَّ
ُ
 22..  فيك حىت اْستُْشِهْدُت إن أول انلاس يُقىض يوم القيامة عليه رُجل اْستُْشِهَد، فأ

"Sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah orang 
yang mati syahid. Ia dihadapkan kepada Allah lalu dikenalkan kepadanya nikmat-Nya, maka ia 
pun mengenalnya. Allah berfirman, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat ini?" Ia 

menjawab, "Aku telah berperang di jalan-Mu hingga aku mati syahid". .....................................22 

قَكم يف هذه وِْدية إنما ذلكم من الشيطان إن َتَفرُّ
َ
عاب واأل  25................................................................................. الشِّ

Dahulunya orang-orang (para sahabat) apabila singgah di satu tempat, mereka berpencar di 
persimpangan jalan dan di lembah-lembah. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
"Sesungguhnya berpencarnya kalian di jalan-jalan dan lembah-lembah, itu adalah dari perbuatan 

setan". ........................................................................................................................................25 

ْعىَم، فأراد اهلل أن يَبْتَِليَهم، فبَعث إيلهم َملاًَك 
َ
قَْرَع وأ

َ
بَْرَص وأ

َ
 27........................................................ إن ثالثة من بين إرسائيل: أ

  ًSesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel: yang berpenyakit sopak (belang kulitnya), botak 
dan buta. Selanjutnya Allah hendak menguji mereka lalu mengutus seorang malaikat kepada 

mereka. ......................................................................................................................................27 

 34................................................................................................................ إن يف اجلنة سوقا يأتونها لك مجعة

Sesungguhnya di surga itu terdapat pasar yang mereka (ahli surga) datangi setiap hari Jum'at. 34 

 36...................................................................... ن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد اَلضمر الرسيع مائة سنة ما يقطعهاإ

"Sesungguhnya di surga itu terdapat sebatang pohon, jika seorang penunggang kuda terlatih yang 
berlari kencang berjalan selama seratus tahun niscaya ia tidak akan dapat menjelajahinya". .....36 

 38...................................................................................................... إن فيك خصلتني حيبهما اهلل: احللم واألناة

Sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang disukai Allah, yaitu tabah dan hati-hati. ...........38 

 39................................................... إن لربك عليك حقا، وإن نلفسك عليك حقا، وألهلك عليك حقا، فأعط لك ذي حق حقه

Sesungguhnya engkau memiliki kewajiban kepada Tuhanmu, sesungguhnya engkau juga memiliki 
kewajiban kepada dirimu, dan engkau pun memiliki kewajiban terhadap keluargamu. Maka 

tunaikanlah kewajiban itu kepada setiap yang berhak menerimanya ..........................................39 

 41 ضاإن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا يف السماء ستون ميال، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم اَلؤمن فال يرى بعضهم بع

Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga sebuah kemah dari sebutir mutiara yang berongga, 
panjangnya di langit 60 (enam puluh) mil. Bagi seorang mukmin di dalam kemah tersebut istri-
istri, mukmin tersebut berkeliling menyinggahi (mengitari) mereka namun sebagian mereka tidak 

dapat melihat sebagian yang lain. ...............................................................................................41 

أبغضكم إيل وأبعدكم مين يوم القيامة الرثثارون واَلتشدقون  إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً، وإن
 43...................................................................................................................................... واَلتفيهقون

Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada 
hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Sesungguhnya orang 
yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang 

yang banyak bicara, banyak gaya dalam bicara, dan bermulut besar. .........................................43 

 45................................................................................................................ إن من خياركم أحسنكم أخالقا

Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya .....................45 

؟ قلت: اهلل   46....................................... -ثالثا-إن هذا اْخرَتََط يلعَّ َسييِف وأنا نائم فاستيقظت وهو يف يده َصلتًا، قال: من َيْمنَُعَك ِمينِّ

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ia berperang bersama Nabi –ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ke 
arah Nejd. Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pulang, ia pulang bersama mereka. 
Ketika tiba tengah hari mereka telah berada di sebuah lembah yang banyak pohon berdurinya. 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu turun (dari tunggangannya), dan orang-orangpun 
berpencar mencari naungan pohon. Adapun Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka beliau 
singgah beristirahat di bawah pohon Samurah (salah satu jenis pohon berduri). Beliau 
menggantungkan pedang di pohon ini dan kami pun tidur sesaat. Tiba-tiba Rasulullah -ṣallallāhu 
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'alaihi wa sallam- memanggil kami, dan ternyata di depannya ada seorang arab badui. Beliau 
bersabda, “Sesungguhnya orang ini menghunus pedangku untuk mencelakaiku saat aku tidur, lalu 
aku bangun sedang pedang terhunus di tangannya. Ia berkata, “Siapa yang bisa melindungimu 
dariku?” Aku menjawab, “Allah”. -Ini terjadi tiga kali-. Beliau tidak menghukum orang tersebut, 
dan beliau duduk.” (Muttafaq 'Alaih). Dalam riwayat lain, Jabir menuturkan, “Kami bersama 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam perang Żātu ar-Riqā’. Kami mendatangi sebuah 
pohon rindang yang kami tinggalkan untuk tempat istirahat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-. Lalu seorang laki-laki dari kaum musyrik datang, sementara pedang Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tergantung di pohon itu. Orang itu menghunusnya, lalu berkata, 
“Engkau takut padaku?” Beliau menjawab, “Tidak.” Ia berkata, “Siapa yang bisa melindungimu 
dariku?” Beliau menjawab, “Allah.” Dalam riwayat Abu Bakar al-Ismā'īlī dalam kitab Ṣaḥiḥ-nya 
disebutkan, “Orang itu berkata, “Siapa yang bisa melindungimu dariku?” Beliau menjawab, 
“Allah.” Ia menuturkan, “Maka pedang itu jatuh dari tangannya, lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- mengambilnya dan berkata, “Siapa yang bisa melindungimu dariku?” Orang itu 
berkata, “Jadilah sebaik-baik orang yang membalas?” Beliau bersabda, “Engkau bersedia bersaksi 
bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku utusan Allah?” Ia 
menjawab, “Tidak, tapi aku berjanji tidak memerangimu dan tidak bekerjasama dengan orang-
orang yang memerangimu.“ Lalu beliau melepaskannya. Lantas orang itu mendatangi kawan-
kawannya dan berkata, “Aku datang pada kalian dari sisi sebaik-baik manusia.” Ucapannya, 
“Qafala” artinya pulang, “al-'Uḍāh” adalah pohon berduri, “as-Samurah” -dengan huruf Sin 
berharakat fatḥah dan Mim berharakat ḍammah- adalah pohon jenis akasia dan termasuk pohon 
berduri yang berbatang besar, “ikhtaraṭa as-saifa” artinya menghunus pedang dengan tetap 
dipegang, “ṣaltan “ artinya terhunus, dengan huruf ṣad berharakat fatḥah dan bisa pula berharakat 

ḍammah (ṣultan). .......................................................................................................................46 

 51.. «نازل أنا»إنا كنا يوم اخلندق حنفر فعرضت كدية شديدة، فجاؤوا إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت يف اخلندق. فقال: 

Pada saat perang Khandaq, kami menggali parit tetapi terbentur tanah yang keras. Lantas para 
sahabat datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Tanah ini keras sehingga 

menghalangi kami membuat parit." Lantas beliau bersabda, "Aku yang turun". .........................51 

 55 -صىل اهلل عليه وسلم-لكم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعد هذا نفاقا ىلع عهد رسول اهلل إنا ندخل ىلع سالطيننا فنقول هلم خبالف ما نت

Dari Muhammad bin Zaid bahwa sekelompok orang berkata pada kakeknya, Abdullah bin Umar -
raḍiyallāhu 'anhumā-, "Sesungguhnya kami masuk menemui penguasa-penguasa kami, lalu kami 
mengatakan pada mereka hal yang berbeda dengan apa yang kami katakan ketika telah keluar dari 
hadapannya." Ia berkata, "Kami dulu, di masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menganggap hal ini sebagai kemunafikan". ................................................................................55 

 57............................................................................... ِت اَلسلمني أفَْسْدَتُهم، أو ِكْدَت أن ُتْفِسَدُهمإنك إن اتَّبَْعَت َعْوَرا

Jika engkau mengikuti cela (aib)kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau engkau 
hampir merusak mereka. ...........................................................................................................57 

 58................................................................................ ما ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيتهإنكم سرتون ربكم ك

Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak 
akan saling berdesakan dalam memandang-Nya. .......................................................................58 

لَة  60.................................................................................................... إنما مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل الُمَعقَّ

Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Alquran itu seperti (pemilik) unta yang 
diikat. .........................................................................................................................................60 

ب بانلَّار إال رَبُّ انلَّارِ   62........................................................................................................ إنه ال ينبيغ أن ُيَعذِّ

Sesungguhnya tidak layak menyiksa dengan menggunakan api kecuali Rabbnya api. ................62 

 64.................................................................................... اخلإنهم خريوين أن يسألوين بالفحش، أو يبخلوين ولست بب

Sesungguhnya mereka ini memberikan pilihan kepadaku antara meminta kepadaku secara kasar, 
ataukah mereka akan menuduhku orang bakhil. Padahal aku bukan orang yang bakhil. ............64 

 66................................................................................................ إِن أراك حتب الغنم وابلادية فإذا كنت يف غنمك

Sungguh aku melihatmu menyukai kambing dan daerah pedalaman. Jika engkau menggembala 
kambingmu ................................................................................................................................66 
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هل: اذهب فادخل اجلنة،  -عز وجل-إِن ألعلم آخر أهل انلار خروًجا منها، وآخر أهل اجلنة دخواًل اجلنة. رجل خيرج من انلار حبًوا، فيقول اهلل 
 68............................................................................. تها مألىفيأتيها، فيخيل إيله أنها مألى، فريجع، فيقول: يا رب وجد

Sungguh aku mengetahui orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk 
surga. Yaitu seorang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu Allah berfirman kepadanya, 
"Pergi dan masuklah ke dalam surga." Maka dia pergi ke surga. Dia berkhayal seolah-olah surga 

telah penuh sesak. Maka dia segera kembali dan berkata, "Wahai Rabb, surga telah penuh sesak".
 ...................................................................................................................................................68 

، َواَل إهَلَ  ِ ، َواحْلَْمُد ّلِلَّ ِ ت: ُسبَْحاَن اّللَّ
ْ
يِِّهنَّ بََدأ

َ
ْرَبٌع، اَل يرَُضُّك بِأ

َ
ِ أ ِم إىَل اّللَّ َحبُّ الالَْكَ

َ
ْكرَبُ أ

َ
ُ أ ، َواّلَلَّ ُ  71............................................  إالَّ اّللَّ

Perkataan paling disukai Allah ada empat, tidak masalah dengan yang mana saja engkau 
memulainya; Subḥānallāh (Mahasuci Allah), Alḥamdulillāh (segala puji hanya milik Allah), Lā 

Ilāha illallāh (Tidak ada Tuhan selain Allah), dan Allāhu Akbar (Allah Mahabesar). ..................71 

 ِ ْكرَثُ َما يُْدِخُل اجْلَنََّة َتْقَوى اّللَّ
َ
 73..................................................................................................... وَُحْسُن اخْلُلُِق أ

Hal paling banyak yang menyebabkan masuk surga adalah taqwa kepada Allah dan akhlak yang 
baik ............................................................................................................................................73 

نَّ انليبَّ 
َ
َصابَِعُه فيهِ  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

َ
ٌء من ماٍء، فوضَع أ يِتَ بَقَدٍح رَْحَراٍح فيِه يَشْ

ُ
 74..................................... داع بإناٍء من َماٍء، فأ

Sesungguhnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meminta wadah berisi air. Lantas 
dibawakanlah wadah air yang lebar tapi isinya sedikit. Lantas beliau meletakkan jari-jarinya di 
dalam wadah itu. Anas berkata, "Selanjutnya aku melihat air memancar dari sela-sela jari-jemari 
beliau. Aku pun menaksir (jumlah) orang yang berwudu antara tujuh puluh sampai delapan puluh 

orang ..........................................................................................................................................74 

 76................................................................................................................... أحاديث يف فضل جمالس اَّلكر

Hadis-hadis Mengenai Keutamaan Majelis Zikir ........................................................................76 

 81............................................................... بما اكن وبما هو اكئن، فأعلمنا أحفظنا  -صىل اهلل عليه وسلم-أخربنا رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahukan kepada kami tentang sesuatu yang telah 
dan sedang (bahkan akan) terjadi. Maka orang yang paling tahu (alim -edit) diantara kami adalah 

orang yang paling hafal khutbah itu di antara kami. ...................................................................81 

 83....................... ؟ قال: نعم ولك، ثم تال هذه اآلية: )واستغفر َّلنبك وللمؤمنني واَلؤمنات(-صىل اهلل عليه وسلم-أستغفر لك رسول اهلل 

Apakah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memohonkan ampunan untukmu? Ia menjawab, 
"Ya, dan untukmu." Kemudian ia membaca ayat ini" )واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات( :Dan mohonlah 

ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan". ...........83 

 85..................................... ينكم، ثم ال جتدوين خبياًل وال كذابًا وال جبانًاأعطوين ردايئ، فلو اكن يل عدد هذه العضاه نعًما، لقسمته ب

Kembalikan serbanku. Andaikan aku memiliki unta sebanyak duri pohon ini (pohon Samurah) 
pastilah aku akan membagikannya kepada kalian, kemudian kalian tidak akan mendapatiku 

sebagai orang pelit, pendusta, maupun pengecut .......................................................................85 

انه؟ لَْستَُما ُتبرِْصَ
َ
 87................................................................................................................. أَفَعْميَاَواِن أنتما أ

Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihatnya"? .................................87 

يعه وتُْدئِبه  89.......................................................... أفال تتيق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت َملََّكك اهلل إياها؟ فإنه يَْشُكو إيل أنك جُتِ

Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah terkait binatang yang telah Allah jadikan milikmu? 
Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya lapar dan 

memayahkannya ........................................................................................................................89 

 91.................................................................................. أكمل اَلؤمنني إيماناً أحسنهم خلًقا، وخياركم خياركم لنسائهم

Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik 
kalian adalah orang yang paling baik terhadap isterinya ............................................................91 

نَبِّئُكم ما الَعْضُه؟ يه انلَِّميَمُة الَقالَُة بنَي انلَّاس
ُ
 92......................................................................................... أال هل أ

Maukah kalian aku sampaikan tentang apakah kedustaan? Itulah namimah (yang) banyak 
menyebarkan pembicaraan di tengah masyarakat. .....................................................................92 

 94....................................................................................................اكن ال َيتََطريَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

Bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah meramalkan kesialan. .......94 
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 95.............................................................................................. اكن ال يرد الطيب -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah menolak wewangian .....................95 

ِء األْسَقامِ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب   96.................................... اكن يقول: امهلل إِن أعوذ بك ِمَن الرَبَِص، واجلُنُوِن، واجلَُذاِم، وََسييِّ

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung diri 
kepada-Mu dari penyakit lepra, gila, kusta dan penyakit-penyakit jelek lainnya". ......................96 

 98............................................................................ بربدة منسوجة -صىل اهلل عليه وسلم-أن امرأة جاءت إىل رسول اهلل 

Seorang wanita datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan membawa sebuah 
kain burdah yang dipintal ..........................................................................................................98 

 100 .............. أن رجاًل سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أي اإلسالم خري؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Amalan apa yang terbaik 
dalam Islam?" Beliau menjawab, "Engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada 

orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal". ................................................. 100 

 101 .......................................................... أمر بقتل األوزاغ وقال: اكن ينفخ ىلع إبراهيم -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkannya untuk membunuh cecak dan 
beliau bersabda, "Dahulu cecak itu meniup-niup api (agar semakin berkobar) membakar Nabi 

Ibrahim". .................................................................................................................................. 101 

، فخرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  يصلح بينهم يف أناس  -صىل اهلل عليه وسلم- بَلََغُه أن بين عمرو بن عوف اكن بينهم رَشٌّ
 102 ............................................................................................................................................. معه

Dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad as-Sā'idī -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa sampai berita pada Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa telah terjadi perselisihan di antara kalangan Bani 'Amru bin 
'Auf. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersama beberapa orang keluar untuk 
mendamaikan mereka. Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tertahan, padahal waktu salat 
telah tiba. Maka Bilal menghampiri Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhumā- lalu berkata, “Wahai Abu 
Bakar, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditahan sementara waktu salat telah tiba. Maukah 
engkau mengimami orang-orang?” Ia menjawab, “Ya, jika engkau menginginkan.” Lantas Bilal 
mengumandangkan iqamat salat. Abu Bakar maju lalu bertakbir dan orang-orang pun bertakbir. 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tiba-tiba datang, berjalan membelah saf-saf salat hingga 
berdiri di saf pertama. Orang-orang pun bertepuk tangan namun Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- 
tidak menoleh dalam salatnya. Hingga ketika orang-orang semakin banyak bertepuk ia pun 
menoleh, ternyata ada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- berisyarat padanya (agar tetap di tempat). Namun Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- 
mengangkat tangannya lalu memuji Allah. Ia berjalan mundur ke belakang hingga berdiri di saf 
pertama. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu maju memimpin salat orang-orang. Ketika 
telah selesai, beliau menghadap kepada jamaah dan bersabda, “Wahai manusia, kenapa ketika 
sesuatu menimpa kalian dalam salat, kalian bertepuk tangan? Sesungguhnya tepuk tangan itu 
untuk wanita. Siapa yang ditimpa sesuatu dalam salat hendaknya ia mengucapkan, “Subḥānallāh”, 
karena tak seorang pun mendengarnya mengucapkan “Subḥānallāh” kecuali ia akan menoleh. 
Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu terus salat mengimami orang-orang ketika aku 
berisyarat padamu?” Abu Bakar menjawab, “Tidak sepantasnya putra Abu Quḥāfah mengimami 
salatnya orang-orang sedang Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hadir.” (Muttafaq 'Alaih). 

Maksud kata “ḥubisa (ditahan)” adalah mereka menahan beliau untuk menjamu beliau. ........ 102 

 107 ............................ خرج إىل قتىل أحد، فصىل عليهم بعد ثمان سنني اكَلودع لألحياء واألموات -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pergi menuju (kuburan) korban perang 
Uhud lalu mendoakan mereka setelah delapan tahun (dari peristiwa itu) laksana orang yang 

mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang masih hidup dan yang sudah mati. ... 107 

هِ، ُثمَّ َيُقوُل: اللَُّهمَّ قِين عذابك يوم تبعث عباد -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  ْن يَْرقَُد، وََضَع يََدُه ايلُْمىَن حَتَْت َخدِّ
َ
َراَد أ

َ
 109 ........كاَكَن إَِذا أ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bila ingin tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di 
bawah pipinya lalu mengucapkan, "Ya Allah, jagalah diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau 

membangkitkan hamba-hamba-Mu. ........................................................................................ 109 
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َ ثالثا، ثم قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  ر نلا ه»اكن إذا استََوى ىلع بعريه خارجا إىل سفر، َكربَّ ذا وما كنا هل ُمْقِرننَِي سبحان اَّلي سخَّ
 112 ...................................................................................................................... «وإنا إىل ربنا لـُمنَْقِلبُون...
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tidak lagi hidup di tengah kalian, maka setiap orang hendaknya menjadi pelindung bagi dirinya 
sendiri. Allah penggantiku dalam melindungi setiap muslim. Dajjal itu sosok pemuda berambut 
keriting, matanya menonjol. Sepertinya aku bisa menyerupakannya dengan Abdul 'Uzzā bin 
Qaṭan. Siapa di antara kalian mendapatinya hendaknya ia membaca ayat-ayat pembukaan surat 
Al-Kahfi. Ia keluar di sebuah jalan antara Syam dan Irak. Ia menebar kerusakan di sepanjang 
kanan dan kiri (jalan yang ia lewati). Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah kalian!” Kami bertanya, 
“Wahai Rasulullah, berapa lama keberadaannya di bumi?” Beliau menjawab, “40 hari; ada yang 
satu harinya seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu Jum`at (pekan) 
dan panjang hari-hari lainnya seperti hari-hari (biasa) kalian.” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, 
tentang hari yang seperti satu tahun itu, apakah pada saat itu kami cukup menunaikan salat satu 
hari?” Beliau menjawab, “Tidak. Namun perkirakanlah waktu-waktunya.” Kami bertanya lagi, 
“Wahai Rasulullah, seberapa cepat perjalanannya di bumi?” Beliau menjawab, “Seperti awan yang 
digerakkan angin. Ia datang pada satu kaum, menyeru mereka (agar menuhankan dirinya) lalu 
mereka beriman padanya dan memenuhi ajakannya. Lalu ia memerintahkan langit agar 
menurunkan hujan dan bumi agar menumbuhkan tanaman, sehingga ternak-ternak mereka 
memiliki punuk-punuk onta yang paling tinggi, air susu yang paling melimpah dan perut-perut 
yang paling besar. Kemudian ia mendatangi satu kaum lain dan menyeru mereka, namun mereka 
menolak perkataannya. Ia pun pergi meninggalkan mereka, lalu mereka menjadi gersang, mereka 
tak lagi memiliki sedikit pun harta. Dajjal lalu melewati tanah tak berpenghuni, lalu ia mengatakan 
pada tanah ini, “Keluarkan simpanan-simpanan hartamu.” Maka secara berturut-turut keluarlah 
simpanan-simpanan hartanya seperti lebah-lebah jantan (keluar dari sarangnya yang diikuti oleh 
lebah-lebah lainnya). Kemudian Dajjal memanggil seseorang yang kekar dan masih muda, ia 
menebas tubuhnya dengan pedang hingga memotongnya menjadi dua bagian, diantara kedua 
potongan tubuh tersebut terdapat celah seukuran sasaran anak panah. Kemudian ia 
memanggilnya dan orang itu datang dalam keadaan wajahnya berseri-seri dan tertawa. Ketika ia 
dalam kondisi seperti itu, Allah -ta'ālā- mengirimkan al-Masih Ibnu Maryam -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-, ia turun di menara putih di bagian timur Damaskus dengan memakai dua pakaian 
berwarna, meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap-sayap dua malaikat. Apabila ia 
menundukkan kepalanya meneteslah (air) dan apabila ia mengangkatnya berguguranlah butiran-
butiran (air) seperti mutiara. Tidaklah ia mendatangi orang kafir lalu ia menghirup bau nafasnya 
kecuali ia mati, padahal bau nafasnya menjangkau jarak sejauh pandangan matanya. Lalu ia 
mencari Dajjal sampai menemukannya di Bāb Lud, dan ia berhasil membunuhnya. Kemudian Isa 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendatangi satu kaum yang telah Allah lindungi dari fitnah Dajjal. 
Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menyampaikan pada mereka tingkatan-tingkatan mereka 
di surga. Dalam kondisi seperti ini, Allah -Ta'ālā- mewahyukan pada Isa -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bahwa Aku telah mengeluarkan hamba-hamba-Ku (Ya`juj dan Ma`juj) yang tak seorang 
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pun memiliki kekuatan melawan mereka. Maka ungsikanlah hamba-hamba-Ku ke bukit Ṭur. Allah 
mengirimkan Ya`juj dan Ma`juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. 
Gelombang pertama mereka melewati danau Ṭabariyah lalu meminum airnya. Lalu gelombang 
akhir mereka lewat dan mengatakan, “Di tempat ini dahulu pernah ada air.” Nabi Allah, Isa -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan sahabat-sahabatnya lalu terblokade oleh mereka (di bukit Ṭur) 
hingga kepala sapi milik salah seorang mereka lebih berharga dibanding 100 dinar milik salah 
seorang kalian pada hari ini. Lalu Nabi Allah, Isa -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan sahabat-
sahabatnya -raḍiyallāhu 'anhum- memohon pertolongan pada Allah -Ta'ālā-. Lalu Allah 
mengirimkan ulat di leher-lehar mereka (Ya`juj dan Ma`juj), hingga mereka terbunuh seperti 
kematian satu jiwa. Kemudian Nabi Allah, Isa -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para sahabatnya -
raḍiyallāhu 'anhum- turun ke dataran bumi. Namun mereka tidak menemukan tempat 
sejengkalpun di dataran bumi kecuali diisi bangkai dan mayat Ya`juj dan Ma`juj. Maka Nabi 
Allah, Isa -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para sahabatnya -raḍiyallāhu 'anhum- memohon 
pertolongan pada Allah. Lalu Allah -Ta'ālā- mengirimkan kawanan burung sebesar leher onta, 
burung-burung ini membawa bangkai mereka dan membuangnya di tempat yang dikehendaki 
Allah. Kemudian Allah -'Azzā wa Jallā- menurunkan hujan yang mengenai setiap rumah di 
perkotaan maupun pedesaan. Hujan ini mecuci bumi hingga meninggalkanya seperti cermin. 
Kemudian dikatakan pada bumi, “Tumbuhkan buahmu dan keluarkan kembali berkahmu.” Pada 
saat itu, sekelompok orang makan sebutir buah delima dan mereka bisa bernaung dengan 
kulitnya. Susupun diberkahi hingga satu onta yang memiliki susu dapat mencukupi sekelompok 
manusia, satu sapi betina yang memiliki susu dapat mencukupi satu kabilah manusia, dan satu 
kambing betina yang memiliki susu dapat mencukupi sejumlah manusia. Manakala mereka dalam 
kondisi seperti ini, Allah -Ta'ālā- mengirimkan angin yang sejuk, lalu mewafatkan mereka melalui 
bawah ketiak mereka dan ruh setiap mukmin dan muslim dicabut. Yang tersisa hanyalah manusia-
manusia jahat yang membuat huru hara di bumi seperti perilaku keledai. Pada merekalah hari 
kiamat terjadi.” (Hadis Riwayat Muslim). Sabda beliau, “Khullatan baina asy-syām wa al-'irāq” 
artinya jalan di antara negeri Syam dan Irak. Sabda beliau, “'āṡa” dengan huruf 'Ain: tak bertitik, 
dan Ṡā`: bertitik tiga. Kata al-'Aiṡ artinya sangat rusak. “Aż-Żurā” dengan huruf Żal bertitik dan 
berharakat ḍammah, artinya: puncak punuk. Kata ini bentuk jamak dari “Żurwah”, dengan huruf 
Żal berharakat ḍammah dan atau kasrah (Żirwah). “Al-Ya'āsīb” adalah lebah-lebah jantan. 
“Jazlatain” artinya dua potong. “Al-Garaḍ” adalah sasaran yang menjadi target bidikan anak 
panah, maksudnya: ia (Dajjal) melemparnya satu lemparan seperti bidikan anak panah pada 
sasaran. “Al-Mahrūdah” dengan huruf Dal tanpa titik dan atau Żal bertitik (al-Mahrūżah), yakni: 
pakaian yang dicelup (diberi warna). Sabda beliau, “Lā yadāni” maksudnya tak ada kekuatan. “An-
Nagaf” adalah ulat. “Farsā” bentuk jamak dari kata "Farīs" yang berarti orang yang terbunuh. “Az-
Zalaqah” dengan huruf Zāy, Lām dan Qāf berharakat fatḥah. Diriwayatkan juga dengan kata “az-
Zulfah” dengan huruf Zāy yang berharakat ḍammah, huruf Lam berharakat sukun dan huruf Fā`, 
artinya: cermin. “Al-'Iṣābah” adalah sekelompok jamaah. “Ar-Risl” dengan huruf Rā` berharakat 
kasrah adalah air susu. “Al-Laqḥah” adalah binatang ternak betina yang memiliki susu. “Al-Fi`ām” 
dengan huruf Fā` berharakat kasrah dan setelahnya Ḥamzah panjang, artinya jamaah 
(sekelompok orang). Sedangkan “al-Fakhiż” dari suatu kabilah manusia adalah sekelompok 

manusia yang lebih sedikit jumlahnya dibanding satu kabilah. ................................................ 166 
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، َوَكفُّ اأْل ُه؟ قَاَل: َغضُّ ابْلَرَصِ ُه قَالُوا: َوَما َحقُّ ِريَق َحقَّ ْعُطوا الطَّ

َ
بَيْتُْم فَأ

َ
ا إَذا أ مَّ
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ْمُر بِالَْمْعُروِف، َوانلَّيْهُ َعْن الُْمنَْكرِ فَأ

َ
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bersabda, "Menjaga mata, tidak menganggu, membalas salam, amar makruf dan nahi mungkar".
 ................................................................................................................................................. 217 

 219 ............................................................................................. فقبلنا يده -صىل اهلل عليه وسلم-فدنونا من انليب 
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 221 ................................................................................................... فضل العالم ىلع العابد كفضيل ىلع أدناكم

Keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah, seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah 
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 223 .................................................................................................................................... ٌة َكَغْزَوةٍ َقْفلَ 

Pulang perang itu seperti berperang. ........................................................................................ 223 

تغفرتين قال اهلل تعاىل يا بن آدم، إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ىلع ما اكن منك وال أبايل، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك َعنان السماء ثم اس
 224 ...................................................................................................................................... غفرت لك

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepada-Ku dan berharap 
kepada-Ku, niscaya Aku ampuni semua dosa yang telah kamu lakukan dan Aku tidak peduli. 
Wahai anak Adam! Jika dosamu setinggi langit kemudian engkau meminta ampunan kepada-Ku, 

niscaya Aku ampuni". ............................................................................................................... 224 

 226 ..................................................................................................... اىل: أنفق يا ابن آدم ينفق عليكقال اهلل تع

Allah -Ta'ālā- berfirman (dalam hadis qudsi): “Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan 
dinafkahi”. ................................................................................................................................ 226 

 227 ............................................................... قال اهلل عز وجل العز إزاري، والكربياء ردايئ، فمن نازعين بيشء منهما عذبته

Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Keagungan adalah kainKu dan kesombongan adalah 
selendangKu". .......................................................................................................................... 227 

 229 .................................... قال رجل ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق ىلع سارق!

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
"Seseorang mengatakan, "aku akan menyedekahkan satu sedekah." Lantas ia keluar membawa 
sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang pencuri. Keesokan harinya orang-orang 
membicarakan, "Ada seorang pencuri diberi sedekah!" Orang itu berkata, "Ya Allah, bagi-Mu 
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segala pujian, sungguh aku akan menyedekahkan satu sedekah lagi." Ia keluar membawa 
sedekahnya lalu meletakkannya di tangan wanita pezina. Keesokan harinya orang-orang 
membicarakan, "Semalam seorang pezina diberi sedekah!" Ia berkata, "Ya Allah, bagi-Mu segala 
pujian atas (rezeki yang Engkau berikan pada) seorang pezina. Sungguh aku akan menyedekahkan 
satu sedekah lagi." Ia keluar membawa sedekahnya lalu meletakkannya di tangan orang kaya. Pagi 
harinya orang-orang membicarakan, "Seorang kaya diberi sedekah!" Ia berkata, "Ya Allah, bagi-
Mu segala pujian atas (rezeki yang engkau berikan) pada seorang pencuri, seorang pezina dan 
orang kaya." Orang itu didatangi dan dikatakan padanya, "Tentang sedekahmu pada pencuri 
barangkali ia akan menghentikan tindak pencuriannya, tentang (sedekahmu) pada wanita pezina 
barangkali ia akan menghentikan praktek zinanya dan tentang (sedekahmu) pada orang kaya 
barangkali ia mengambil pelajaran lalu menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan 
padanya." (HR. Bukhari dengan redaksi ini dan Muslim dengan redaksi yang semakna dengan 

ini). .......................................................................................................................................... 229 

ُمُه وُيقبِّلُُه؟ قال: ال، قال: فيأخذ  َفيَلزَْتِ
َ
بيده ويصافُحُه؟ قال: نعم.قال رجل يا رسول اهلل الرجل منا يلىق أخاه أو صديقه أينحين هل؟ قال: ال، قال: أ

 ................................................................................................................................................. 232 
Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang dari kami bertemu saudara atau kawannya, 

apakah ia boleh membungkukkan badan padanya"? ................................................................ 232 

 234 .......................................................................................... قد أفلح من أسلم واكن رزقه كفافاً وقنعه اهلل بما آتاه

Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup, serta Allah memberikan 
kepuasan padanya dengan anugerah-Nya. ............................................................................... 234 

 236 ............................. ضعيفا أعرف فيه اجلُوع، فهل عندك من يشء؟ فقالت: نعم -صىل اهلل عليه وسلم-قد سمعت صوت رسول اهلل 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia menuturkan, “Abu Ṭalḥah berkata pada Ummu Sulaim, “Aku 
telah mendengar suara Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melemah, aku tahu beliau sedang 
lapar. Apakah engkau mempunyai suatu makanan?” Ummu Sulaim menjawab, “Ya.” Lalu ia 
mengeluarkan beberapa potong roti dari gandum, kemudian mengambil kerudungnya dan 
membungkus roti itu dengan sebagian kerudung, kemudian memasukkannya ke dalam pakaianku 
dan menjadikan sebagian kerudung itu sebagai penutup badanku. Berikutnya ia mengutusku pada 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aku pun pergi membawa roti tersebut hingga mendapati 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang sedang duduk di dalam masjid bersama orang-
orang. Aku pun berdiri melangkahi mereka, maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata 
padaku, “Apakah Abu Ṭalḥah mengutusmu?” Aku menjawab, “Ya.” Beliau bertanya, “Apakah 
untuk suatu makanan?” Aku menjawab, “Ya.” Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
“Bangkitlah kalian!” Lantas mereka berangkat sedangkan aku berangkat mendahului mereka, 
hingga aku datang pada Abu Ṭalḥah dan memberitahukan padanya (apa yang terjadi). Abu Ṭalḥah 
berkata, “Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang bersama orang 
banyak, sementara kita tidak memiliki makanan yang bisa kita berikan pada mereka.” Ummu 
Sulaim menjawab, “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui.” Abu Ṭalḥah pergi hingga bertemu 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang 
bersamanya sampai keduanya masuk (dalam rumah). Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, “Kemarikan apa yang engkau miliki wahai Ummu Sulaim.” Ummu Sulaim kemudian 
memberikan roti tadi. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu memerintahkan supaya roti itu 
dipecah-pecah. Ummu Sulaim memeras lemak kental di atas pecahan roti itu yang tersimpan 
dalam wadah kulit untuk memberinya lauk. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
berdoa untuk roti itu apa yang Allah kehendaki untuk beliau ucapkan. Selanjutnya beliau 
bersabda, “Izinkan 10 orang masuk.” Mereka pun dipersilahkan masuk, lalu mereka makan hingga 
kenyang kemudian keluar. Beliau bersabda lagi, “Izinkan masuk untuk 10 orang.” Mereka pun 
dipersilahkan masuk. Hingga semua orang tersebut telah makan dan kenyang, padahal mereka 
berjumlah 70 atau 80 orang.” (Muttafaq 'Alaih). Dalam riwayat lain, “Tak henti-hentinya 10 orang 
masuk dan 10 orang keluar, hingga tak tersisa seorang pun kecuali sudah masuk lalu makan 
sampai kenyang. Kemudian beliau membereskannya. Ternyata jumlah makanan itu masih seperti 
sedia kala ketika mereka memulai makan.” Dalam riwayat lain, “Mereka makan 10 orang, 10 
orang, hingga beliau memberlakukan giliran ini pada 80 orang. Kemudian setelah itu Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan tuan rumah makan. Pun mereka masih meninggalkan sisa.” 
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Dalam riwayat lain, “Kemudian mereka masih menyisakan makanan yang cukup untuk dibagikan 
pada para tetangga.” Dalam riwayat lain dari Anas, ia mengatakan, “Suatu hari aku mendatangi 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aku mendapati beliau duduk bersama para sahabat 
sementara beliau telah mengikat perut dengan kain. Aku bertanya pada sebagian sahabat, 
"Mengapa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengikat perut beliau?" Mereka menjawab, 
“Karena lapar.” Lalu aku pergi mendatangi Abu Ṭalḥah, suami Ummu Sulaim binti Milhan. Aku 
berkata, “Wahai ayahku, aku telah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengikat perut 
beliau dengan kain. Lalu aku bertanya pada sebagian sahabat beliau (tentang sebabnya) dan 
mereka menjawab, “Karena lapar.” Maka Abu Ṭalḥah masuk menemui ibuku, ia berkata, “Apakah 
engkau memiliki suatu makanan?” Ia menjawab, “Ya. Aku memiliki beberapa potong roti dan 
beberapa kurma. Bila Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang sendiri kita bisa 
mengenyangkan beliau, namun bila ada orang lain ikut datang bersama beliau, maka makanan itu 

tidak cukup bagi mereka.”... ..................................................................................................... 236 

 243 ..................................................... يف الَهْجر وانلذر -ريض اهلل عنهما-، مع عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنها-قصة اعئشة 

Kisah Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bersama Abdullah bin az-Zubair -raḍiyallāhu 'anhumā- tentang 
pengabaian (isolasi/tidak mau berbicara dengannya) dan nazar. ............................................. 243 

 247 ............................................................................................. قل ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل اهلل أكرب كبريا

Ucapkanlah, "Lā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka lahu Allāhu, Akbar kabīrā (tidak ada 
sesembahan yang hak selain Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah Maha Besar dengan 

segala kebesaran-Nya)" ............................................................................................................ 247 

 249 ........................................................................................................................ قل: امهلل اهدِن وسددِن

"Ya Allah, aku meminta kepada-Mu hidayah dan kebenaran". .................................................. 249 

 251 .. رش قليب، ومن رش منييقلت: يا رسول اهلل، علمين داعء، قال: قل: امهلل إِن أعوذ بك من رش سميع، ومن رش برصي، ومن رش لساِن، ومن 

Aku katakan, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku doa." Beliau bersabda, "Ucapkanlah: sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pendengaranku, dari keburukan pandanganku, dari 

keburukan lisanku, dari keburukan hatiku dan dari keburukan maniku (kemaluanku)". .......... 251 

 ِ ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -اَكَن رَُسوُل اّللَّ ْمَسيْنَا، َوبِك حَنْيَا، َوبِك َنُموُت، َوإِيَلْك النُُّشوُر، َوإِ  -َصىلَّ اّللَّ
َ
ْصبَْحنَا َوبَِك أ

َ
ْصبََح َيُقوُل: اللَُّهمَّ بِك أ

َ
ْمىَس قَاَل ِمثَْل إَذا أ

َ
َذا أ

نَُّه قَاَل: َوإيَِلْك الَْمِصريُ 
َ
اَل أ

َ
 254 ................................................................................................................ َذلَِك، أ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila berada di pagi hari mengucapkan, "Ya Allah, 
dengan (pertolongan dan rahmat)-Mu kami memasuki pagi hari, dengan (pertolongan dan 
rahmat)-Mu kami memasuki sore hari, dengan (pertolongan dan rahmat)-Mu kami hidup, dengan 
(pertolongan dan rahmat)-Mu kami mati, dan hanya kepada Engkau-lah kebangkitan (semua 
makhluk)." Apabila berada di sore hari, beliau mengucapkan doa seperti itu. Hanya saja beliau 

mengucapkan, "Dan kepada-Mu tempat kembali". ................................................................... 254 

ِ َوحِبَْمِدهِ، سُ لَكَِمتَاِن حَ  ِ الَْعِظيمِ ِبيبَتَاِن إىَل الرَّمْحَِن، َخِفيَفتَاِن ىلَعَ اللَِّساِن، ثَِقيلَتَاِن يِف الِْمزَياِن: ُسبَْحاَن اّللَّ  256 .............................. بَْحاَن اّللَّ

Dua kata yang disukai Allah Yang Maha Pengasih, ringan di lidah, namun berat dalam timbangan. 
Yaitu (ucapan), "Subḥānallāhi wa biḥamdihi, subḥānallāahil 'aẓīm" (Mahasuci Allah dan segala 

puji bagi-Nya. Mahasuci Allah Yang Maha Agung)". ................................................................. 256 

ذنان ِزناهما االستماع، واللسان 
ُ
ِزناه الالكم، وايلَُد ِزناها ابَلْطش، ُكتب ىلع ابن آدم نَِصيبُه من الِزنا ُمْدرُِك ذلك ال حَمَالة: العينان ِزناهما انلَظر، واأل

بُه ق ذلك الَفْرج أو يُكذِّ  258 .................................................................. والرِّجل ِزناها اخلَُطا، والقلب َيْهَوى ويتمىن، وُيَصدِّ

"Telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. Ia pasti mendapatkan hal itu, tidak 
mustahil. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengarkan, zina lisan 
adalah mengucapkan, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah melangkah, dan zina hati 
adalah nafsu dan berharap. Sedangkan kemaluan, itulah yang membenarkan atau 

mendustakannya". .................................................................................................................... 258 

 261 ................................................................. يشتيك، فخرج أبو طلحة، فقبض الصيب -ريض اهلل عنه-اكن ابن أليب طلحة 

Putra Abi Ṭalḥah -raḍiyallāhu 'anhu- sedang menderita sakit. Lantas Abu Ṭalḥah keluar lalu anak 
itu meninggal dunia ................................................................................................................. 261 

 267 ...................................................................................... اهلالل قال امهلل أهله علينا باألمن واإليمان اكن إذا رأى



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

548 
 

Nabi apabila melihat hilal (bulan sabit), beliau berdoa, "Ya Allah, perlihatkanlah bulan sabit itu 
kepada kami dengan keamanan dan keimanan". ...................................................................... 267 

 269 .............................................................................................. القرآن -صىل اهلل عليه وسلم-اكن خلق نيب اهلل 

"Akhlak Nabi Allah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah Al-Quran". ......................................... 269 

 270 ..................................................................................... اكن رجل يقرأ سورة الكهف، وعنده فرس مربوط بشطنني

Seseorang tengah membaca surat al-Kahfi sedang di dekatnya terdapat kuda yang diikat dengan 
dua tali. .................................................................................................................................... 270 

وَْصاه بتَْقَوى اهلل، وَمن معه ِمن اَلسلمني خرًيا -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
َ
يَّة أ ر أمرًيا ىلع َجيْش أو رَسِ  272 ....................... إذا أمَّ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila menunjuk seorang komandan untuk memimpin 
pasukan atau sariyyah (pasukan kiriman) beliau berpesan padanya agar bertakwa pada Allah dan 
berpesan kebaikan pada orang-orang yang bersamanya dari kalangan muslimin. Lalu beliau 
bersabda, “Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah, perangi orang yang kafir pada Allah! 
Berperanglah dan jangan menyembunyikan harta rampasan, jangan berkhianat, jangan 
mencincang dan jangan membunuh anak-anak! Apabila engkau bertemu musuhmu dari orang-
orang musyrik serulah mereka pada tiga pilihan -atau tiga perkara-, manakah di antara ketiganya 
yang mereka penuhi, terimalah dan tahan diri dari memerangi mereka. Kemudian serulah mereka 
pada Islam, jika mereka memenuhinya terimalah dari mereka. Kemudian ajak mereka agar pindah 
dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin dan beritahu mereka bahwa apabila mereka 
melakukannya maka mereka akan mendapatkan hak yang didapatkan kaum muhajirin dan 
memikul kewajiban yang dipikul kaum muhajirin. Namun jika mereka enggan pindah, 
beritahukan pada mereka bahwa mereka seperti orang-orang arab badui dari kalangan muslimin, 
hukum Allah -Ta'ālā- berlaku pada mereka dan mereka tidak memiliki bagian ganimah (harta 
rampasan perang) dan fai` (harta rampasan yang diraih tanpa perang), kecuali bila mereka 
berjihad bersama kaum muslimin. Jika mereka enggan (masuk Islam), mintalah mereka 
membayar jizyah (upeti), jika mereka menyanggupinya terimalah dari mereka dan tahan diri dari 
memerangi mereka. Namun jika mereka menolak, mintalah pertolongan pada Allah dan perangi 
mereka! Apabila engkau mengepung penghuni suatu benteng dan mereka meminta padamu 
memberikan perlindungan Allah dan rasul-Nya pada mereka, maka jangan engkau beri mereka 
perlindungan Allah dan perlindungan Nabi-Nya, akan tetapi beri mereka perlindunganmu dan 
perlindungan sahabat-sahabatmu sebab bila kalian merusak pelindungan kalian dan 
perlindungan sahabat-sahabat kalian maka itu lebih ringan dibanding kalian merusak 
perlindungan Allah dan perlindungan Nabi-Nya. Apabila engkau mengepung penghuni suatu 
benteng dan mereka menginginkanmu menghukumi mereka dengan ketetapan Allah maka jangan 
kamu lakukan, tapi hukumi mereka dengan ketetapanmu, sebab engkau tidak tahu apakah dalam 

menghukumi mereka itu engkau benar-benar mengenai ketetapan Allah atau tidak”. .............. 272 

َفر، وكآبة الـُمنَْقلَب، واحلَْور بعد الَكْون، ودعوة اَلظلوم، وُسوء الـَمنَْظر يف األهل  -صىل اهلل عليه وسلم-ن رسول اهلل اك إذا سافر َيتََعوَّذ ِمن وَْعثاء السَّ
 277 ........................................................................................................................................... واَلال

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila bepergian beliau berlindung dari kesulitan safar, 
duka kala pulang, al-haur ba`da al-kaun (kembali pada keburukan setelah tadinya dalam 

kebaikan), doa orang yang dizalimi dan pemandangan buruk dalam keluarga dan harta. ........ 277 

هإذا اكن يف سفر، فَعرَّس بليل اضطجع ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  سه ىلع َكفِّ
ْ
بْح نَصب ذراعه، ووَضع َرأ  يمينه، وإذا َعرَّس ُقبَيْل الصُّ

 ................................................................................................................................................. 279 
Dahulunya jika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berada dalam suatu perjalanan, lalu beliau 
berhenti untuk istirahat di waktu malam, beliau tidur dengan miring ke kanan. Namun jika beliau 
berhenti untuk istirahat menjelang subuh, beliau akan mengangkat lengannya, lalu meletakkan 

kepalanya di telapak tangannya................................................................................................ 279 

 281 ............................................................................................ أجود انلاس -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah manusia yang paling dermawan. .................... 281 

 283 ............................................... َيتََخلَّف يف الـَمِسري، فزُيِِْج الضعيف، وُيْرِدف ويدعو هل -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Kebiasaan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah berada di belakang rombongan safar, 
dia menuntun yang lemah dan memboncengnya serta mendoakannya. ................................... 283 
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 284 ......................................................................... يفطر قبل أن يصيل ىلع رطبات -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Dahulunya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berbuka dengan beberapa ruṭab (kurma 
mengkal) sebelum salat (magrib). ............................................................................................ 284 

 286 .................................................... اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها انلاس اذكروا اهلل

Apabila telah berlalu sepertiga malam, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bangun kemudian 
bersabda, "Hai sekalian manusia, ingatlah Allah"! .................................................................... 286 

 288 ....................................................................................... اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أحسن انلاس خلقا

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah manusia yang paling baik akhlaknya. ............. 288 

 289 ........................................................................................... -صىل اهلل عليه وسلم-اكن غالم يهودي خيدم انليب 

Ada seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. ............. 289 

خَذ علينا رسول اهلل 
َ
َخذ علينا أن ال َنْعِصيَه فيه: أن ال ََنِْمَش وجها، وال نَْدُعَو َوياًْل، وال نَُشقَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن فيما أ

َ
يف الَمْعُروف اَّلي أ

 291 ....................................................................................................................... َشْعًرا. َجيْبَا، وأن ال نَنرُْشَ 

Di antara perkara makruf yang diwajibkan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- atas kami 
(ketika mengambil baiat) adalah supaya tidak mendurhakai beliau di dalam hal makruf yaitu tidak 
mencakar-cakar wajah (ketika ditimpa musibah), tidak meronta-ronta dengan seruan kebinasaan, 

tidak merobek-robek baju, dan tidak mengacak-acak rambut. ................................................. 291 

 293 ................................................................................... اكن ُكمُّ قميص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل الرصغ.

Panjang lengan baju Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah hingga ar-ruṣgu (pergelangan 
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 294 ................................................. اكن أليب بكر الصديق ريض اهلل عنه غالم خيرج هل اخلراج واكن أبو بكر يأكل من خراجه

Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq -raḍiyallāhu 'anhu- mempunyai seorang hamba sahaya lelaki yang 
memberikan hasil usaha kepadanya. Abu Bakar makan hasil hasil usaha tersebut. .................. 294 

ال باهلل، ال هلإ إال اكن يقول دبر لك صالة حني يسلم: ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيَك هل، هل اَللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشٍء قديٌر، ال حوَل وال قوةَ إ
ين ولو َكِره الاكفروناهلل  296 ............................... ، وال نعبد إال إيَّاه، هل انلِّعمة وهل الفضل، وهل اثلَّناء احلََسن، ال هلإ إال اهلل خملصني هل ادلِّ

Ia biasa mengucapkan dipenghujung setiap salat, ketika usai salam, "Lā ilāha illallāhu waḥdah."
 ................................................................................................................................................. 296 

 299 ................................................................................... سلم العضباء ال تسبقاكنت ناقة رسول اهلل صىل اهلل عليه و

Unta Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang bernama Al-'Aḍbā` tidak pernah kalah. .... 299 

 301 ................................................................................................ لك أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هلل فهو أقطع

Setiap perkara penting yang (pelaksanaannya) tidak diawali dengan ucapan Alḥamdulillāh, maka 
amalan tersebut terputus. ........................................................................................................ 301 

راع ىلع أهل بيته, واَلرأة راعية ىلع بيت زوجها وودله, فلككم راع, ولككم مسؤول  لككم راع, ولككم مسؤول عن رعيته: واألمري راع, والرجل
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"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. 
Seorang Amir adalah pemimpin, laki-laki adalah pemimpin untuk keluarganya, wanita adalah 
pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap 
kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya". Muttafaq 'alaih Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 
'anhuma- ia berkata: aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Setiap 
kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang 
Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, laki-laki adalah 
pemimpin di dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, wanita adalah 
pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimipinannya, seorang 
pembantu adalah penjaga harta tuannya dan bertanggung jawab atas apa yang dijaganya. Setiap 

kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya." .............................. 303 

 305 ................................................. ىلع السمع والطاعة، يقول نلا: فيما استطعتم -صىل اهلل عليه وسلم-كنا إذا بايعنا رسول اهلل 

Apabila kami berbaiat kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk mendengarkan dan 
taat, beliau bersabda kepada kami, "Pada perkara yang kalian mampu". .................................. 305 
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Apabila kami mendaki maka kami bertakbir dan apabila kami turun maka kami bertasbih ..... 306 

اًل، ال نَُسبَِّح حىت  308 ..................................................................................................  حَنُلَّ الرِّحالكنا إذا نََزنْلا َمزْنِ

Dahulu apabila kami telah sampai di suatu persinggahan, kami tidak bertasbih (mendirikan 
shalat) sehingga kami menurunkan (terlebih dahulu) barang bawaan dari hewan tunggangan.

 ................................................................................................................................................. 308 

ِة الوداع، وانليب  ُة الوداع -صىل اهلل عليه وسلم-كنا نتحدث عن َحجَّ  309 .......................................... بني أظهرنا، وال ندري ما َحَج 
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terbuat dari khalanj dan menyuguhkannya, lalu ia (Anas) memakannya. (HR. Baihaqi) dengan 
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َماتَة ألخيك فَرَيمَْحَه اهلل وَيبْتَِليك  318 .................................................................................................. ال تُظهر الشَّ

"Janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena musibah yang menimpa saudaramu, 
karena jika demikian maka Allah akan merahmatinya dan menimpakan padamu musibah"! ... 318 
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 327 ................................................................................... ال يبلغ العبد أن يكون من اَلتقني حىت يدع ما ال بأس به

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seorang hamba tidak akan sampai masuk 
dalam golongan orang-orang bertakwa, hingga ia meninggalkan perkara yang halal (namun 

berlebih) untuknya”.................................................................................................................. 327 

 329 ................................................................................................... ال يتم بعد احتالم، وال صمات يوم إىل الليل



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

551 
 

Tidak ada keyatiman pasca bermimpi basah (balig), dan tidak ada puasa bicara/diam selama 
sehari-semalam. ....................................................................................................................... 329 

 330 .................................................................... ال يتمن أحدكم اَلوت، إما حمسنا فلعله يزداد،وإما ُمِسيئاً فلعلَّه يَْستَْعِتُب 

Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Janganlah seseorang dari 
kalian mengharapkan kematian. Jika ia orang yang berbuat baik, maka semoga kebaikannya itu 
dapat bertambah. Namun, jika ia adalah orang yang berbuata buruk, maka mudah-mudahan ia 

bertaubat kepada Allah ............................................................................................................ 330 
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