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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو َمْرثَد الَغنَوّي  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
، وانلَّيه يقتيض فساد املنيه عنه. .1  انلَّيه عن الصالة إىل الُقبور، بأْن تكون املْقََبة يف جهة الُمَصِّلي
ك .2  .إغالق مجيع األبواب الُموصلة للِّشي

 .انلَّيْه عن اجلُلوس ىلع الُقبور؛ ألنَّ فيه نوًعا من اْمِتهان لصاحب الَقَْب  .3

ي إىل اْمِتهانها، اجلمع بني انلَّيه عن الُغلو بالقبور، وعن اْمِتهانها؛ وذلك ألن الصالة إىل القَب تؤدي إىل تعظيم الَقَب والُغلو فيه، واجللوس يؤد .4
 .فنىه اإلسالم عن الُغلو فيها وعن اْمِتهانها، ال إفَْراط وال تفريط

: )كرس عظم امليت َكَكرسه حياا(. ويتفرع ىلع هذا: أن أوئلك -صىل اهلل عليه وسلم-وهل أن ُحرمة امليت الُمسلم باقية بعد موته، ويؤيده ق .5
حيرم قطع  اذلين َيْمتَِهنُون املوىت بقطع أعضائهم بعد موتهم قد أخطئوا؛ ألن هذا نوع امتهان للميت، وفيه تعذيب هل؛ وهلذا نص الفقهاء ىلع أنه

 .ق يف اتلرصف يف نفسهعضو من امليت ولو أوىص به؛ ألنه ليس هل احل

ه انلاس عرفا اْمِتهاناا فإنه ال ينبيغ االتكاء عليه؛ ألن الَعَبة بالصورة، .6 وما َدامت  جواز االتكاء ىلع القَب وهذا غري اجللوس، لكن إذا َعدَّ
 .الصورة تُعد اْمِتهاناا يف ُعرف انلاس، فإنه وإن اكنت ُمباحة ينبيغ ََتَنُّبها

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح 1423جاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احل
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام 2003ه، 1423األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

ه. منحة 1427املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل رشح بلوغ 
 .ه1432ه، 1428العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

   (10647) الرقم املوحد:

 Janganlah kalian salat menghadap kubur  ال تصلوا إىل القبور، وال جتلسوا عليها
dan janganlah duduk di atasnya! 

 :احلديث .244
صىل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن َمْرثَد الَغنَوّي 

ال تصلُّوا إىل الُقبُور، وال »أنه قال: -اهلل عليه وسلم
 «.َتِلُسوا عليها

** 

244. Hadis: 

Dari Marṡad Al-Ganawi -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwasanya beliau 

bersabda, "Janganlah kalian salat menghadap kubur 

dan janganlah duduk di atasnya"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن الصالة إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
القبور؛ بأن يكون القَب يف جهة املصِّل، وكذلك نيه 

ومن ذلك إهانتها بوضع القدم  عن اجللوس ىلع القَب،
 .عليها، أو قضاء احلاجة عليها، ولك ذلك حمرم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang salat 

menghadap kubur, yakni kubur berada di depan orang 

yang salat. Demikian pula beliau melarang duduk di 

atas kubur. Termasuk dalam larangan ini adalah 

menghinakan kubur dengan meletakkan kaki dan 

buang hajat di atasnya. Semua perbuatan ini 

diharamkan. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ال تطروين كما أطرت انلصارى ابن مريم؛ إنما 
  أنا عبد، فقولوا: عبد اهلل ورسوهل

Janganlah kalian berlebih-lebihan 
memujiku seperti orang-orang Nasrani 
telah berlebih-lebihan memuji Isa putra 

Maryam. Sesungguhnya aku hanya seorang 
hamba, maka katakan (panggil aku), 

"Hamba Allah dan Rasul-Nya." 

 :احلديث .245
قال: سمعت  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

ال ُتْطروين كما »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ْطرت انلصارى ابَن مريم؛ إنما أنا عبده، فقولوا: عبد 

َ
أ

 «.اهلل ورسوهل

** 

245. Hadis: 

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

marfū', "Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku 

seperti orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan 

memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanya 

seorang hamba, maka katakan (panggil aku), "Hamba 

Allah dan Rasul-Nya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حرصاا منه ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
، وخوفاا ىلع أمته من الِّشك اذلي -تعاىل-توحيد اهلل 

رها من الغلو فيه،  وقعت فيه األمم السابقة، حذَّ
-وجماوزة احلد يف مدحه مثل وصفه بأوصاف اهلل 

، كما غلت انلصارى يف وأفعاهل اخلاصة به -تعاىل
، فوقعت -تعاىل-املسيح بوصفه باأللوهية وابلنوة هلل 

يَن قَالُوا إِنَّ  ِ يف الِّشك كما قال تعاىل: }لََقْد َكَفَر اذلَّ
َ ُهَو الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوقَاَل الَْمِسيُح يَا بَِِن  اَّللَّ

َ َريبي َوَربَُّكْم إِنَّ  اِئيَل اْعُبُدوا اَّللَّ ِ إِرْسَ ُه َمْن يُِّْشِْك بِاَّللَّ
الِِمنَي  َواُه انلَّاُر َوَما لِلظَّ

ْ
ُ َعلَيِْه اجْلَنََّة َوَمأ َم اَّللَّ َفَقْد َحرَّ

نَْصاٍر{ ثم قال: 
َ
فإنما أنا عبده، فقولوا عبد اهلل »ِمْن أ

أي: فصفوين بالعبودية والرسالة كما وصفِن « ورسوهل
د العبودية بذلك، وال تتجاوزوا يب حدو -تعاىل-اهلل 

إىل مقام األلوهية أو الربوبية كما فعلت انلصارى، 
فإن حق األنبياء العبودية والرسالة، أما األلوهية فإنها 
حق اهلل وحده، ومع هذا اتلحذير فقد وقع بعض 

صىل اهلل عليه -انلاس فيما حذر منه رسول اهلل 
 .منه، فاحذر من أن تكون منهم -وسلم

** 

Begitu antusianya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dalam mentauhidkan Allah -Ta'ālā- dan karena 

mengkawatirkan umat beliau dari kesyirikan yang 

menimpa umat-umat terdahulu, maka beliau melarang 

mereka mengkultuskan dan berlebih-lebihan memuji 

beliau, seperti menyandangkan pada beliau sifat-sifat 

dan perbuatan-perbuatan yang khusus untuk Allah, 

sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa 

Al-Masih dengan memberinya sifat ketuhanan dan 

keturunan Allah -Ta'ālā-. Akibatnya mereka terjerumus 

dalam kesyirikan, sebagaimana firman Allah, 

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang 

berkata, "Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera 

Maryam", padahal Al-Masih (sendiri) berkata, "Hai Bani 

Israil, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu". 

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan 

(sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah 

mengharamkan Surga untuknya, dan tempatnya ialah 

neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu 

seorang penolongpun." (Al-Māidah: 72). Kemudian 

beliau bersabda, "Sesungguhnya aku hanya seorang 

hamba-Nya, maka ucapkan (panggil aku), "Hamba 

Allah dan Rasul-Nya." Artinya, sebutlah aku dengan 

sifat hamba dan rasul sebagaimana yang Allah 

sandangkan kepadaku. Jangan melewati batas 

penghambaan dalam memujiku hingga tingkat 

ulūhiyyah dan rubūbiyyah sebagaimana dilakukan 

orang-orang Nasrani. Karena hak para Nabi itu adalah 

sebagai hamba dan Rasul. Sedangkan ulūhiyyah 

(ketuhanan) adalah hak Allah semata. Namun, kendati 

telah ada larangan ini tetap saja sebagian orang 

terjerumus dalam apa yang telah diperingatkan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عز وجل < توحيد األلوهيةالعقيدة < اإليمان باهلل  اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   - عنهريض اهلل-عمُر بُن اخلطَّ
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُتْطروين : اإلطراء: جماوزة احلد يف املدح والكذب فيه •

 :فوائد احلديث
ووصفه  اتلحذير من الغلو واإِلرساف يف املدح، وجماوزة احلد، واملدح بابلاطل؛ ألن ذلك قد يفيض إىل الِّشك، وإنزال العبد مزنلة الرب، .1

 .بصفاته

أن كفر انلصارى إنما اكن بسبب غلوهم يف املسيح والقديسني والقديسات من بعده، وقوهلم يف عيىس إنه ابن اهلل، حىت أدى بهم ذلك إىل  .2
 .حتريف الكتب املقدسة؛ ليك يستدلوا بها ىلع صحة مزاعمهم ابلاطلة

 املراجع:املصادر و

د زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حمم
ه. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

قاسم، راجعه: عبد القادر األرناؤوط، عِن بتصحيحه ونِّشه: بشري حممد عيون، انلارش:  منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، محزة حممد
 .م1990ه، 1410مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف، ًعم النِّش: 

   (3406) الرقم املوحد:

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tersebut. Jadi 

hati-hatilah, jangan sampai Anda termasuk dari 

mereka! 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قولال تقولوا : أي أنهاكم عن  •

 .ما شاء اهلل وشاء فالن : أي اجلمع بني مشيئة اهلل ومشيئة العبد معاا ىلع سبيل العطف •

 .ما شاء اهلل ثم شاء فالن : أي فرقوا بني مشيئة اهلل و مشيئة العبد بأداة الرتايخ ثم، تلفيد تأخر مشيئة العبد عن مشيئة اهلل تعاىل •

 :فوائد احلديث
 .من األلفاظ مما فيه العطف ىلع اهلل بالواو؛ ألنه من اختاذ األنداد هلل حتريم قول: "ما شاء اهلل وشئت"، وما أشبه ذلك .1

؛ النتفاء املحذور فيه .2  .جواز قول: "ما شاء اهلل ثم شئت"، وما أشبه ذلك مما فيه العطف ىلع اهلل بثُمَّ

 .إثبات املشيئة هلل، وإثبات املشيئة للعبد، وأنها تابعة ملشيئة اهلل تعاىل .3

ال تقولوا: ما شاء اهلل وشاء فالن، ولكن قولوا: 
  شاء اهلل ثم شاء فالن ما

Janganlah kalian katakan, Allah 
berkehendak dan fulan pun berkehendak! 

Tetapi katakanlah, "Allah berkehendak 
kemudian fulan pun berkehendak! 

 :احلديث .246
عن انليب  -ريض اهلل عنهما -عن حذيفة بن ايلمان 

 ال تقولوا: ما شاء اهلل»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.وشاء فالن، ولكن قولوا: ما شاء اهلل ثم شاء فالن

** 

246. Hadis: 

Dari Hużaifah bin Al-Yaman -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Janganlah kalian katakan: 

Allah berkehendak dan fulan pun berkehendak!, tetapi 

katakanlah: Allah berkehendak kemudian fulan pun 

berkehendak! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  -ينىه  أن يُعطف اسم املخلوق  -َصىلَّ اَّللَّ
ىلع اسم اخلالق بالواو بعد ذكر املشيئة وحنوها؛ ألن 

ونها املعطوف بها يكون مساوياا للمعطوف عليه؛ لك
إنما وُضعت ملطلق اجلمع فال تقتيض ترتيباا وال 

َصىلَّ -تعقيباا؛ وتسوية املخلوق باخلالق رشٌك، وُُيويز 
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  عطف املخلوق ىلع اخلالق بثُّم؛ ألن  -اَّللَّ

املعطوف بها يكون مرتاخياا عن املعطوف عليه 
 .بمهلة فال حمذور؛ لكونه صار تابعاا 

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang untuk menggandengkan nama makhluk 

kepada nama Khaliq dengan huruf "wawu" setelah 

mengucapkan kehendak (Māsyā Allāh) dan 

sebagainya. Sebab, yang demikian berarti 

mensejajarkan antara makhluk dengan sang Khaliq 

karena huruf "wawu" diletakkan untuk kemutlakan dua 

hal bergandengan sehingga tidak mengharuskan 

adanya urutan atau tingkatan. Tindakan menyamakan 

makhluk dengan Khaliq adalah syirik. Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membolehkan 

penggandengan makhluk kepada Khaliq dengan kata 

"Ṡumma" karena yang dijadikan objek gandengan 

menjadi terbelakang dari yang menggandengkan 

dengan selisih waktu sehingga tidak dilarang karena 

hukumnya menjadi pengikut (tunduk kepada yang 

diikuti -edit). 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

5 
 

 املراجع:املصادر و

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

ه. سنن أيب داود, ت: حممد حميي ادلين عبد احلميد, انلارش: املكتبة العرصية، سلسلة 1422لفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل للشيخ صالح ا
انلارش: -حممد نارص ادلين، األبلاين -ه. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها1415األحاديث الصحيحة لألبلاين, مكتبة املعارف, 

حققه وخرج أحاديثه: حسن -م.  السنن الكَبى للنسايئ  1995 - ـه 1415-الطبعة: األوىل، )ملكتبة املعارف(-املعارف للنِّش واتلوزيع، الرياضمكتبة 
ق: املحق حنبل بن أمحد اإلمام مسند. م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة بريوت –أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة -عبد املنعم شليب

 .م 2001 - ـه 1421ًعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  -شعيب األرنؤوط 
   (3352) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .: مدينة معروفة بالشام، ويه مدينة حوران جبوار دمشق برُْصى •

 .احلجاز : مكة واملدينة وما حوهلما •

 .تيضء أعناق اإِلبل يف برصى : أي: يبلغ ضوؤها أعناق اإِلبل يف برصى من أرض الشام •

 :فوائد احلديث
 .دل هذا احلديث ىلع أن من عالمات الساعة ظهور هذه انلار من احلجاز .1

 . بعد ظهورها، وهذه العالمات منها ما قد ظهر وانقىض، ومنها ما قد ظهر وهو مستمر، ومنها ما لم يظهر بعدأن للساعة عالماٍت ال تقوم إال .2

 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، 1422 عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل

ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 1423بريوت، الطبعة: 
م. منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، 2002ه، 1422املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل ه. مرقاة 1399

 الطائف، محزة حممد قاسم، راجعه: عبد القادر األرناؤوط، عِن بتصحيحه ونِّشه: بشري حممد عيون، انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد،
 .م1990ه، 1410ًعم النِّش: 

   (11216) الرقم املوحد:

ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز 
  تيضء أعناق اإلبل ببرصى

Hari kiamat tidak akan terjadi hingga 
keluar api dari bumi Hijaz yang menerangi 

leher-leher onta di Buṣra. 

 :احلديث .247
 : ال تقومُ الساعُة »عن أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفوًعا

حىت خترَج ناٌر من أرض احِلجاز تيُضُء أعناَق اإلبل 
 «.ببرُْصى

** 

247. Hadis: 

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

"Hari kiamat tidak akan terjadi hingga keluar api dari 

bumi Hijaz yang menerangi leher-leher onta di Bushra". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ال تقوم الساعة حىت خترج نار من مكة واملدينة وما 
تنور أعناق اإلبل بمدينة برصى بالشام، وقد حوهلما 

خرجت نار باملدينة سنة أربع ومخسني وستمائة من 
ه(، واكنت ناراا عظيمةا خرجت من  654اهلجرة )

جنب املدينة الِّشيق وراء احلرة، وتواتر العلم بها عند 
مجيع أهل الشام، وسائر ابلدلان، وذكرها العلماء 

ي والقرطيب وأيب املعارصون هلا يف كتبهم اكنلوو
 .شامة

** 

Hari kiamat tidak akan terjadi hingga keluar api dari 

Makkah dan Madinah serta wilayah sekitar keduanya 

yang menerangi leher-leher onta di kota Buṡra, Syam. 

Api telah keluar di Madinah pada tahun 654 H. Api ini 

besar, keluar dari sebelah timur Madinah di belakang 

Hurrah. Berita api ini diketahui secara luas oleh semua 

penduduk Syam dan negeri-negeri lainnya. Pun para 

ulama kontemporer menyebutkan peristiwa ini dalam 

kitab-kitab mereka, seperti An-Nawawi, Al-Qurṭubi dan 

Abu Syāmah. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

7 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ُذلْف األنوف : مجع: األذلف، وهو قرص األنف وانبطاحه •

 .الِمجان : مجع املجن، وهو الرتس، وهو ما يتيق به املقاتل رضبات السيوف •

 .م بالرتس؛ تلبسطها وتدويرها، وباملطرقة؛ لغلظها وكرثة حلمهاالُمطرقة : يه اليت ألبست طراقا أي جدلا يغشاها.وقد شبّه وجوهه •

 .نعاهلم الشعر : أي: مصنوعة من شعر •

 :فوائد احلديث
 .، ال تقوم حىت حتدث هذه العالمات-صىل اهلل عليه وسلم-أن بني يدي الساعة عالمات أخَب عنها انليب  .1

 .أن اجلهاد سنة قائمة يف األمة إىل آخر الزمان .2

 .قتال الرتك، وصفاتهم مذكورة يف احلديثفيه أن من عالمات الساعة  .3

ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الرتك: صغار 
األعني، محر الوجوه، ذلف األنوف، كأن وجوههم 

املجان املطرقة، وال تقوم الساعة حىت تقاتلوا 
 قوما نعاهلم الشعر

 

Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian 
memerangi bangsa Turk yang bermata 
sipit, berwajah merah dan berhidung 

pesek. Wajah mereka seperti perisai besi 
yang dilapisi kulit. Dan kiamat tidak akan 

terjadi hingga kalian memerangi satu kaum 
yang sandal mereka terbuat dari bulu. 

 :احلديث .248
ريض اهلل عنه عن رسول اهلل صىل اهلل  عن أيب هريرة

َْك: »عليه وسلم قال:  ال تقوُم الساعُة حىت تُقاتلوا الرتُّ
عني، مُحَْر الوجوه، ُذلَْف األنوف، كأنَّ 

َ
ِصغاَر األ

وجوَههم الِمجانُّ الُمْطَرقة، وال تقوُم الساعُة حىت 
عر ا نِعاهُلم الشَّ  «.تقاتلوا قوما

** 

248. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Kiamat tidak 

akan terjadi hingga kalian memerangi bangsa Turk 

yang bermata sipit, berwajah merah dan berhidung 

pesek. Wajah mereka seperti perisai besi yang dilapisi 

kulit. Dan kiamat tidak akan terjadi hinggga kalian 

memerangi satu kaum yang sandal mereka terbuat dari 

bulu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون الرتك، ومن 
يضاء مِّشبة صفتهم: أن أعينهم صغرية، ووجوههم ب

حبمرة لغلبة الَبد ىلع أجسامهم، وأنوفهم قصرية 
منبطحة، ووجوههم تشبه الرتس يف انبساطها 
وتدويرها، وتشبه املطرقة؛ لغلظها وكرثة حلمها، وال 
تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون قوما يمشون يف 
نعال من الشعر، وهم الرتك أنفسهم، ولكنه ذكرهم 

 .بصفة أخرى

** 

Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum Muslimin 

memerangi bangsa Turk, yang di antara kriteria mereka 

adalah bermata sipit, berwajah putih kemerah-merahan 

karena tubuh mereka lebih sering kedinginan, hidung 

mereka pendek lebar dan wajah mereka menyerupai 

perisai dalam hal lebar dan bentuknya yang bundar, 

serta menyerupai perisai besi yang dilapisi kulit karena 

keras dan banyak dagingnya. Dan kiamat tidak akan 

terjadi hingga kaum Muslimin memerangi satu kaum 

yang berjalan dengan sandal dari bulu. Mereka ini 

adalah bangsa Turk itu sendiri, akan tetapi beliau 

menyebut mereka dengan kriteria lain. 
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 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
العريب،  ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. مرقاة 1423بريوت، الطبعة: 
، أمحد بن حممد م. إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري2002ه، 1422املفاتيح، يلع بن سلطان القاري، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 

 .ه1323القسطالين القتييب، انلارش: املطبعة الكَبى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة 
   (11222) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .وتسرت ُخوز : بالد األهواز •

 .ِكْرمان : إقليم بني فارس وسجستان •

نوف : اخنفاض قصبة األنف •
ُ
 .ُفْطس األ

 .الِمَجاّن : مجع املجن، وهو الرتس •

 .الُمْطَرقة : الُمجدلة طبقا فوق طبق ىلع وجه الرتس •

 :فوائد احلديث
 .فيه أن من عالمات الساعة قتال أهل خوز وكرمان .1

 .ملستقبلفيه علم من أعالم انلبوة، وهو اإلخبار عما سيقع يف ا .2

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
اء الرتاث العريب، ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحي1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. مرقاة 1423بريوت، الطبعة: 

ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا خوزا، وكرمان من 
األاعجم: محر الوجوه، فطس األنوف، صغار 

 ملطرقة، نعاهلم الشعراألعني، وجوههم املجان ا
 

Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian 
memerangi negeri Khuz dan Karman dari 

bangsa 'Ajam (non Arab); berwajah 
kemerah-merahan, berhidung pesek, dan 

bermata sipit. Wajah mereka seperti 
perisai yang dilapisi kulit. Sandal mereka 

dari bulu. 

 :احلديث .249
 : ال تقوم الساعة »عن أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفوًعا

حىت تُقاتِلوا ُخوزاا وِكْرمان من األًعجم، مُحْر الوجوه، 
نوف، ِصغار األعني، وجوههم الِمَجانُّ 

ُ
ُفْطس األ

 «.الُمْطَرقة، نعاهلم الشعر

** 

249. Hadis: 

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

"Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi 

negeri Khuz dan Karman dari bangsa 'Ajam (non Arab); 

berwajah kemerah-merahan, berhidung pesek dan 

bermata sipit. Wajah mereka seperti perisai yang 

dilapisi kulit. Sandal mereka dari bulu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون أهل خوز 
وكرمان من بالد العجم، ومن صفتهم أن وجوههم 
بيضاء مِّشبة حبمرة؛ لغلبة الَبد ىلع أجسامهم، 
وأنوفهم منبطحة، وأعينهم صغرية، ووجوههم تشبه 

به املطرقة لغلظها الرتس يف انبساطها وتدويرها، وتش
 .وكرثة حلمها، يمشون يف نعال من الشعر

** 

Kiamat tidak akan terjadi sampai kaum Muslimin 

memerangi penduduk Khuz dan Karman dari negeri 

bangsa 'Ajam. Sebagian ciri-ciri mereka adalah 

memiliki wajah putih kemerah-merahan karena cuaca 

dingin lebih sering menyelimuti tubuh mereka, hidung 

mereka pesek, mata mereka sipit, dan wajah mereka 

lebar dan bulat seperti perisai, dan menyerupai lapisan 

kulit karena tebal dan banyak dagingnya. Mereka 

berjalan dengan memakai sandal dari bulu. 
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يح ابلخاري، أمحد بن حممد م. إرشاد الساري لِّشح صح2002ه، 1422املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 
 .ه 1323القسطالين القتييب، انلارش: املطبعة الكَبى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة 

   (11223) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يوشك : يقرب •

 حيرس : يكشف •

 الفرات : هو انلهر املعروف يف رشيق العراق •

 :فوائد احلديث
 .فيه اتلنبيه إىل قرب الساعة وأن انلاس اغفلون عما فيها من أهوال .1

ال تقوم الساعة حىت حيرس الفرات عن جبل من 
من لك مائة تسعة ذهب يقتتل عليه، فيقتل 
 وتسعون

 

Hari kiamat tidak terjadi hingga Sungai 
Eufrat menyingkapkan gunung emas (yang 

membuat manusia) berperang 
memperebutkannya, sehingga dari setiap 

100 orang terbunuh 99 orang 

 :احلديث .250
ال تقوم »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

الفرات عن جبل من ذهب ُيْقتَتَُل الساعة حىت حيرس 
عليه، َفيُْقتَُل من لك مائة تسعة وتسعون، فيقول لك 

ويف رواية: «.  رجل منهم: لعِّل أن أكون أنا أجنو
يوشك أن حيرس الفرات عن كزن من ذهب، فمن »

 .«حرضه فال يأخذ منه شيئا

** 

250. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga 

sungai Eufrat menyingkapkan gunung emas (yang 

membuat manusia) berperang memperebutkannya, 

sehingga dari setiap 100 orang terbunuh 99 orang. 

Setiap orang dari mereka berkata: semoga aku yang 

selamat." Dalam riwayat lain (disebutkan), "Hampir 

saja sungai Eufrat menyingkapkan timbunan emas, 

siapa menjumpai masa itu maka janganlah ia 

mengambilnya sedikitpun." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن قرب  -صىل اهلل عليه وسلم- خيَبنا نبينا الكريم
قيام الساعة يكشف نهر الفرات عن كزن من ذهب 
أو جبل من ذهب بمعىن أن اذلهب خيرج جبال, وأن 
انلاس سيقتتلون عليه ألن ذلك من الفنت, ثم ينهانا 

عن األخذ منه ملن أدرك ذلك؛  -صىل اهلل عليه وسلم-
 ألنه ال أحد ينجو منه، وربما يتأول بعض من حيرض

ذلك هذا احلديث ويرصفه عن معناه ليسوغ نلفسه 
 .األخذ منه، نعوذ باهلل من الفنت

** 

Nabi kita yang mulia -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan kepada kita bahwa pada saat dekatnya 

hari kiamat, sungai Eufrat akan menyingkap timbunan 

emas atau gunung dari emas. Artinya emas akan 

keluar dalam bentuk gunung, dan bahwa manusia akan 

berbunuh-bunuhan untuk memperebutkannya, sebab 

itu termasuk fitnah (ujian). Kemudian beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melarang kita yang 

menjumpai/mengalami peristiwa itu untuk 

mengambilnya, karena tidak ada seorang pun yang 

selamat darinya. Dan barangkali sebagian orang yang 

menyaksikan peristiwa itu akan menakwilkan hadis ini 

dan memalingkannya dari makna yang sesungguhnya 

demi memudahkan dirinya untuk mengambilnya. Kita 

berlindung kepada Allah dari berbagai fitnah. 
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 .اتلنافس ىلع حطام ادلنيا وزينتها يفيض إىل ابليغ واالقتتال .2

 .ل غريه ويقول لعِّل أنا اذلي أجنو ويقاتل من أجل أن حيصل ىلع اذلهبأن اذلهب يسلب العقول، فلك إنسان يقات .3

 .أن انلاس جبلوا ىلع الطمع واجلشع بسبب حبهم لدلنيا فلو اكن ألحدهم وادي من ذهب البتىغ واحدا آخر .4

 .": "فمن حرضه ال يأخذ منه شيئا-صىل اهلل عليه وسلم-حرمة األخذ من ذلك اذلهب لقوهل  .5

 املراجع:املصادر و

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

صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،  -ه. 1407ن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عِّش، مصطىف اخلِ 
صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  -ه. 1422عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 .ه1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1417ًعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 
   (3115) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ال تكتبوا عين، ومن كتب عين غري القرآن 
ن كذب يلع فليمحه، وحدثوا عين وال حرج، وم

 متعمًدا فليتبوأ مقعده من انلار
 

"Janganlah kalian mencatat sesuatu pun 
dariku (selain Alquran). Siapa yang 

mencatat dariku selain Alquran, 
hendaknya dia menghapusnya. 

Sampaikanlah (apa yang kalian dengar) 
dariku dan tidak ada dosa (bagi kalian). 

Siapa yang berdusta atas namaku dengan 
sengaja, hendaknya dia menempati tempat 

duduknya dari api neraka". 

 :احلديث .251
صىل اهلل عليه -عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل 

ال تكتبوا عِن، وَمن كتب عِن غرَي »قال:  -وسلم
ثوا عِني وال َحَرج، وَمن كذب  القرآن فَلْيَْمُحه، وحدي

ا-يلعَّ  دا فَلْيَتَبوَّأ َمْقَعَده  -قال همام: أحِسبه قال: ُمتعمي
 «.ِمن انلار

** 

251. Hadis: 

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Janganlah kalian 

mencatat sesuatu pun dariku (selain Alquran). Siapa 

yang mencatat dariku selain Alquran, hendaknya dia 

menghapusnya. Sampaikanlah (apa yang kalian 

dengar) dariku dan tidak ada dosa (bagi kalian). Siapa 

yang berdusta atas namaku dengan sengaja, 

hendaknya dia menempati tempat duduknya dari api 

neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أصحابه أن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
يكتبوا عنه شيئاا، ومن كتب عنه شيئاا غري القرآن 
فليمحه، ثم أذن هلم أن حيدثوا عنه وال إثم عليهم يف 

-ذلك، رشيطة أن يتحروا الصدق فيما ينقلونه عنه 
، وحذرهم بأن من كذب عليه -صىل اهلل عليه وسلم

ا فجزاؤه نار جهنم.  وانليه عن كتابة احلديث متعم دا
نىه عنه  -صىل اهلل عليه وسلم-منسوخ؛ وذلك أنه 

يف أول األمر, فألن األحاديث تكرث وقد يفوت 
صىل اهلل -احلفظ شيئاا منها أجاز الكتابة, وقد قال 

ملا « اكتبوا ألىب شاه»يف خطبته:  -عليه وسلم
أنه أذن  -وسلم صىل اهلل عليه-استكتبه، وجاء عنه 

صىل اهلل -لعبد اهلل بن عمرو يف الكتابة, وقد أمر 
أمته باتلبليغ، فإذا لم يُكتب ذهب  -عليه وسلم

العلم, وقيل: إن هذا انليه إنما هو لكتابة احلديث 
مع القرآن ىف صحيفة واحدة ئلال خيتلط به، فيشتبه 
ىلع القارئ, وقيل: إنّه خاّص بوقت نزول القرآن 

اسه بغريه, ثم أذن فيه بعد ذلك. واالحتمال خشية اتلب
 .األول وهو النسخ أقرب

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang para 

sahabatnya untuk menulis sesuatu (selain Alquran) 

darinya. Siapa yang mencatat sesuatu darinya selain 

Alquran, hendaknya ia menghapusnya. Selanjutnya 

beliau mengizinkan mereka untuk menyampaikan apa 

yang mereka dengar dari beliau dan tidak ada dosa 

bagi mereka dalam hal itu dengan syarat mereka 

memperhatikan kebenaran dalam menukil dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau juga mengingatkan 

mereka bahwa siapa saja yang berdusta atas namanya 

dengan sengaja maka balasannya berupa neraka 

Jahanam. Hukum larangan menulis hadis ini dihapus 

karena Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarangnya 

di awal mulanya. Mengingat hadis itu banyak dan 

terkadang ada yang luput dari hafalan maka beliau 

membolehkan untuk mencatatnya, sebagaimana Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda dalam 

pidatonya, "Tulislah untuk Abu Syāh" yaitu ketika Abu 

Syāh meminta beliau untuk diberikan tulisan (hukum-

hukum Islam). Diriwayatkan juga dari Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bahwa beliau mengizinkan Abdullah 

bin 'Amr untuk menulis (hadis). Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- juga memerintahkan umatnya untuk 

menyampaikan (ilmu darinya), dan jika tidak ditulis, 

ilmu itu akan lenyap. Ada yang berpendapat bahwa 

larangan ini hanya (larangan) untuk menulis hadis 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عقيدة << اإِليَماُن بِالُكتُِب << اإِليَماُن بِالُقْرآنِ  اتلصنيف:

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال إثم عليكموال حرج : و •

 .فليتبوَّأ مقعده من انلار : يزنل مزنهل من انلار •

 :فوائد احلديث
 .، وتبليغ ما سمع منه، وقد جاءت اآلثار باحلض ىلع اتلبليغ واألمر به-صىل اهلل عليه وسلم-إباحة احلديث عنه  .1

 .ز يف ذلك ئلال يقع يف الكذبمما لم يتحقق منه، واتلنبيه ىلع اتلحر -صىل اهلل عليه وسلم-اتلحذير من التساهل عند احلديث عنه  .2

ا -صىل اهلل عليه وسلم-الوعيد الشديد ىلع من كذب ىلع انليب  .3  .متعمدا

 .مِّشوعية كتابة القرآن والسنة وغريهما من العلم .4

 بوقت انليه عن كتابة احلديث انلبوي منسوخ, أو هو حممول ىلع كتابته مع القرآن يف صحيفة واحدة لكيال حيصل خلط بينهما, أو أنه خاّص  .5
 .نزول القرآن خشية اتلباسه بغريه

 املراجع:املصادر و

خمتار الصحاح، لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر -بريوت.  -صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب -
 - ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –نلموذجية، بريوت ادلار ا -بن عبد القادر احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نِّش: املكتبة العرصية 

 حممد حممود - الزاوى أمحد طاهر: حتقيق م،1979 - ـه1399 بريوت، - العلمية املكتبة: نِّش األثري، البن واألثر، احلديث غريب يف انلهاية-. م1999
 السبيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء ايلحصيب عمرون بن عياض بن موىس بن لعياض مسلم بفوائد املعلم إكمال-. الطنايح

، املؤلف: حممد بن «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم -م.  1998  - ـه 1419للطباعة والنِّش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األوىل، 
َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة ل كشف املشلك من حديث -. 1424 -1416دار آل بروم للنِّش واتلوزيع, الطبعة األوىل,  -لنِّش يلع بن آدم اإلثيويب الَول

 .الرياض -الصحيحني، جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني ابلواب، انلارش: دار الوطن 
   (10849) الرقم املوحد:

bersama Alquran dalam satu buku agar tidak 

bercampur-baur sehingga menjadi samar bagi 

pembaca. Ada juga yang berpendapat bahwa 

(larangan) ini khusus pada waktu turunnya Alquran 

karena khawatir bercampur dengan yang lainnya, 

namun setelah itu, beliau kemudian membolehkan 

untuk menulisnya. Akan tetapi pendapat pertama 

bahwa larangan menulis selain Alquran ini telah 

dihapus hukumnya, lebih mendekati kebenaran. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < األسماء واألحاكم < مسائل اجلاهلية اتلصنيف:
  لفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوبا

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
عها ال ال عدوى : العدوى اسٌم من اإلعداء، وهو جماوزة العلة من صاحبها إىل غريه، واملنيّف ما اكن يعتقده أهل اجلاهلية أن العلة ترسي بطبْ  •

 .بقدر اهلل

 .ن نافية أو ناهية وانليف أبلغوال طرَية : الطرية يه: التشاؤم بالطيور واألسماء واأللفاظ وابلقاع واألشخاص وقوهل: )وال( حيتمل أن تكو •

 .وال هامة : اهلامة بتخفيف امليم: ابُلومة اكنوا يتشاءمون بها، فجاء احلديث بنيف ذلك وإبطاهل •

وال صفر : قيل املراد به: حيٌة تكون يف ابلطن تصيب املاشية وانلاس، يزعمون أنها أشد عدوى من اجلرب، فجاء احلديث بنيف هذا الزعم،  •
 .وقيل املراد: شهر صفر اكنوا يتشاءمون به، فجاء احلديث بإبطال ذلك

ق وتهلكهم، فجاء احلديث بإبطال ذلك، وبيان أنها ال تستطيع أن وال ُغول : الُغول جنٌس من اجلن والشياطني، يزعمون أنها تضلهم عن الطري •
 .تضل أحداا أو تهلكه

 ال نوء : واحد األنواء، واألنواء: يه منازل القمر، فالعرب اكنوا يتشاءمون باألنواء، ويتفاءلون بها •

 :فوائد احلديث
 .إبطال الطرية .1

 .إبطال اعتقاد اجلاهلية أن األمراض تُعدي بطبيعتها ال بتقدير اهلل تعاىل .2

  ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر
Tidak ada penyakit menular, tidak ada 
kesialan, tidak pula burung hantu dan 

kesialan (bulan) Shafar. 

 :احلديث .252
مرفوًعا: "ال َعْدَوى  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  

ة وال َهاَمَة و ال َصَفَر" أخرجاه.  زاد مسلم "وال وال ِطرَيَ
 نَوَْء وال ُغوَل".

** 

252. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Tidak ada penyakit menular, tidak 

ada kesialan, tidak pula burung hantu dan kesialan 

(bulan) Ṣafar." (HR. Bukhari dan Muslim). Muslim 

menambahkan: "Tidak ada zodiak (ramalan bintang) 

dan gūl (nama jin)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ملا اكنت اجلاهلية تعج بكثري من اخلرافات واألوهام 
اعه اليت ال تستند إىل برهان، أراد اإلسالم أن ييق أتب

من تلك األباطيل، فأنكر ما اكن يعتقده املِّشكون 
يف هذه األشياء املذكورة يف احلديث، فبعضها نىف 
وجوده أصال اكلطرية، وابلعض اآلخر نىف تأثريه 
بنفسه؛ ألنه ال يأيت باحلسنات إال اهلل، وال يدفع 

 .السيئات إال هو

** 

Mengingat masa jahiliyah dipenuhi dengan berbagai 

khurafat dan tahayul/anggapan yang tidak 

bersandarkan kepada bukti, maka Islam menghendaki 

agar para pengikutnya terpelihara dari berbagai 

kebatilan tersebut. Karena itu, Islam mengingkari 

segala hal yang diyakini oleh orang-orang musyrik 

dalam hadis tersebut. Sebagian dinafikan secara nyata 

keberadaanya, seperti thiyarah (menggantungkan 

nasib pada tindakan burung/hewan). Sebagiannya 

dinafikan dampaknya karena sesunggunya tidak ada 

yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah dan tidak 

ada yang mencegah keburukan kecuali Allah. 
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 .إبطال التشاؤم باهلامة وشهر صفر .3

 .إبطال اعتقاد تأثري األنواء .4

 .إبطال اعتقاد اجلاهلية يف الغيالن .5

 .وجوب اتلولك ىلع اهلل واالعتماد عليه .6

 .أن من حتقيق اتلوحيد احلذر من الوسائل املفضية إىل الِّشك .7

 .عض األرقام واألسماء واألشخاص وذوي العاهاتإبطال ما يفعله بعض انلاس من التشاؤم باأللوان، اكألسود واألمحر، أو ب .8

 املراجع:املصادر و

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،  -2م. 1957 - ـه1377فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة،  -1
لخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل، امل -3ه. 1424دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم، 

اتلمهيد  -5م. 2003 -ه1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة،  -4م. 2001 - ـه1422
ح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة )مصورة صحي -6ه. 1424لِّشح كتاب اتلوحيد، دار اتلوحيد، تاريخ النِّش: 

صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار  -7ه. 1422عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –إحياء الرتاث العريب 

   (3407) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية العقيدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من مرضهاللكمة الطيبة : كأن يكون الرجل مريضاا فيسمع من يقول: يا سالم، فيؤمل الَبء  •

 .ال عدوى : ال عدوى تؤثر بنفسها •

 .وال طرية : ال وجود تلأثري الطرية، واتلطري هو ما اكن يعتقده العرب من التشاؤم بأسماء الطيور وألوانها وأصواتها وغري ذلك •

 .وحنو ذلك الفأل. : هو ما حيدث لإلنسان من الفرح والرسور من لكمة طيبة يسمعها، أو حال َتري عليه يؤمل منها اخلري •

ال عدوى وال طرية، ويعجبين الفأل. قالوا: وما 
  الفأل؟ قال: اللكمة الطيبة

"Tidak ada ‘adwā (penyakit menular), tidak 
ada ṭiyarah (merasa sial), dan aku 

menyukai Al-Fa`l (optimis)." Para sahabat 
bertanya, "Apakah itu Al-Fa’l?" Beliau 

bersabda, "Perkataan yang baik". 

 :احلديث .253
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َة، -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  :  "ال عدوى َواَل ِطرَيَ
ُل. قالوا: وما الفأل؟ قال: اللكمة الطييبة".

ْ
 َوُيْعِجبُِِن الَفأ

** 

253. Hadis: 

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

"Tidak ada ‘adwā (penyakit menular), tidak ada ṭiyarah 

(merasa sial), dan aku menyukai Al-Fa`l (optimis)." 

Para sahabat bertanya, "Apakah itu Al-Fa’l?" Beliau 

bersabda, "Perkataan yang baik". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -ملا اكن اخلري والِّش لكه مقدر من اهلل نىف انليب 
يف هذا احلديث تأثري العدوى  -اهلل عليه وسلم

بنفسها، ونىف وجود تأثري الطرية، وأقر اتلفاؤل 
واستحسنه؛ وذلك ألن اتلفاؤل حسن ظن باهلل، 
وحافز للهمم ىلع حتقيق املراد، بعكس اتلطري 

بني الفأل والطرية من  والتشاؤم. ويف اجلملة الفرق
الفأل يكون فيما يرس، والطرية ال  -1وجوه، أهمها: 

الفأل فيه حسن ظنٍّ باهلل،  -2تكون إال فيما يسوء. 
والعبد مأموٌر أن حيسن الظن باهلل، والطرية فيها سوء 

 .ظن باهلل، والعبد منيّه عن سوء الظن باهلل

** 

Ketika kebaikan dan keburukan semuanya ditentukan 

oleh Allah, maka dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menafikan penularan penyakit menular 

dengan sendirinya dan juga menafikan adanya 

pengaruh/efek ṭiyarah (perasaan sial) serta beliau 

menetapkan sikap optimisme dan menganggapnya 

baik karena optimisme merupakan bentuk prasangka 

baik terhadap Allah dan pendorong semangat untuk 

mewujudkan suatu misi, ini merupakan kebalikan dari 

perasaan sial dan pesimis. Kesimpulannya, perbedaan 

antara optimisme dan perasaan sial bisa dilihat dari 

berbagai segi, yang paling urgen ialah: 1. Optimisme 

terjadi pada sesuatu yang membahagiakan, 

sedangkan perasaan sial tidak terjadi kecuali pada 

sesuatu yang buruk. 2. Dalam optimisme terdapat 

prasangka baik terhadap Allah, dan seorang hamba 

memang diperintahkan untuk berprasangka baik 

kepada Allah, sedangkan di dalam perasaan sial 

terdapat prasangka buruk terhadap Allah, padahal 

seorang hamba dilarang untuk berprasangka buruk 

kepada Allah. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

18 
 

 :فوائد احلديث
 .أن الفأل ليس من الطرية املنيه عنها .1

 .تفسرُي الفأل .2

 .مِّشوعية حسن الظن باهلل وانليه عن سوء الظن به .3

 املراجع:املصادر و

م. القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، دار ابن 1957ه/1377فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة، 
 -ه1422ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 1424ة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم اجلوزي، اململك

م. اتلمهيد لِّشح كتاب 2003ه/1424م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 2001
ه. صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 1424يد، دار اتلوحيد، تاريخ النِّش: اتلوح

 –رتاث العريب  ـه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء ال1422بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق( الطبعة: األوىل، 
 .بريوت

   (3422) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < األسماء واألحاكم < الكفر اتلصنيف:
  العقيدة < األسماء واألحاكم < الفسق

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الِفْسِق : الرتك ألمر اهلل واخلروج عن احلق •

ْت عليه : رَجعت عليه •  .اْرتَدَّ

 :فوائد احلديث
 .ُمَسويغ رشيعاتلنبيه ىلع حتريم تكفري انلاس بغري  .1

 .أن من رََم غريه بالفسق أو الكفر واكن كما قال، فال يفسق بذلك وال يَكفر .2

 .تفسيق من رَم غري الفاسق بالفسق .3

 .تكفري من رََم املؤمن بالكفر، إن قصد به ظاهره واستحل ذلك، فإلم يقصد فهو كفر أصغر .4

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عِّش  1397لة، الطبعة األوىل: نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسا
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ،  1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل،   م       1997 -ه 1418سنة النِّش:  
 ـهرشح 1422 ـه  صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  1428

 ـه    تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: عبد اهلل  1426: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنِّش، الطبعة: رياض الصاحلني، تأيلف

يالفيْسقي أو الُكْفر إال  ال يَْرِمي رَُجل رَُجاًل ب
ْت عليه، إن لم يَُكْن َصاحبه كذلك   اْرتَدَّ

Tidaklah seseorang menuduh orang lain 
dengan kefasikan atau kekafiran, 

melainkan kalimat tersebut (fasik dan 
kafir) akan kembali kepadanya jika orang 

yang dituduhnya tidak pantas 
menyandangnya. 

 :احلديث .254
صىل اهلل -أنه سمع انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 
ال يَْرِِم رَُجل رَُجالا بِالِفْسِق أو »يقول:  -عليه وسلم

ْت عليه، إن لم يَُكْن َصاحبه الُكْفر إال اْرتَدَّ 
 .«كذلك

** 

254. Hadis: 

Dari Abu Dzar -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū': 

“Janganlah seseorang menuduh orang lain dengan 

kefasikan atau kekafiran, melainkan kalimat tersebut 

(fasik dan kafir) akan kembali kepadanya jika orang 

yang dituduhnya tidak pantas menyandangnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن يقول الرجل  -صىل اهلل عليه وسلم-حرم انليب 
لصاحبه يا فاسق أو يااكفر؛ ألنه لو لم يكن صاحبه 

 .هكذا؛ لرَجعت تلك اللكمة ىلع قائلها

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengharamkan atas 

seseorang untuk berkata kepada sahabatnya “Wahai 

orang fasik” atau “Wahai orang kafir”; karena jika orang 

tersebut tidak seperti yang dikatakannya, maka kalimat 

tersebut akan berbalik kembali pada pengucapnya. At-

Tanwir Syarh al-Jami` Ash-Shaghir (9/ 276), Syarh 

Riyadhis Shalihin li Ibni Utsaimin (6/ 221), Syarh al-

Muwaththa’: Abdul Karim al-Khudhair, naskah 

elektronik. 
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مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة:  -بن عبد الرمحن بن صالح البسام، حتقيق: حممد صبيح بن حسن حالق، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 
م اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: د/ حممد إسحاق حممد إبراهيم ، انلارش: مكتبة  2006 - ـه 1426العارشة، 

 ـهرشح املوطأ، تأيلف: مالك بن أنس األصبيح، رشح الشيخ: عبد الكريم بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن محد  1432دار السالم، الطبعة: األوىل، 
 .ضري، نسخة اإللكرتونيةاخل

   (8883) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ْئَت، امهلل  ال َيُقْل أحُدكم: امهلل اغفيْر يل إن شي
َْعزيمي املسألَة، فإن اهلل ال ُمْكريهَ  ْئَت، ِلي ارمحين إن شي

 هل
 

"Janganlah salah seorang dari kalian 
mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku jika 

Engkau menghendaki ! Ya Allah, 
rahmatilah aku jika Engkau menghendaki 

!" Namun, hendaknya ia bersungguh-
sungguh dalam meminta, karena tidak ada 

yang dapat memaksa Allah -Ta'ālā -".  

 :احلديث .255
ُقْل ال يَ »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

أحُدكم: امهلل اغِفْر يل إن ِشئَْت، امهلل ارمحِن إن 
وملسلم: «. ِشئَْت، يِلَْعِزِم املسألَة، فإن اهلل ال ُمْكِرَه هل

ْغبََة، فإن اهلل ال َيتََعاَظُمه يشٌء أعطاه» ِم الرَّ  «.َويْلَُعِظّ

** 

255. Hadis: 

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

"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, "Ya 

Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki ! Ya 

Allah, rahmatilah aku jika Engkau menghendaki !" 

Namun, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam 

meminta, karena tidak ada yang dapat memaksa Allah 

-Ta'ālā-. Hendaknya ia berbesar hati (optimis terkabul 

doanya), karena tidak ada apa pun yang membuat 

Allah -Ta'ālā- merasa berat untuk memberi hambaNya 

apa pun". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ملا اكن لك العباد مفتقرون إىل اهلل عزوجل، واهلل هو 
ال ملا يريد نىه رسول اهلل صىل اهلل الغِن احلم يد الَفعَّ

عليه وسلم َمن أراَد ادلًعء عن تعليق طلب املغفرة 
والرمحة من اهلل ىلع املشيئة، وأمره بَعْزم الطلب دون 
تعليق؛ ألن تعليق الطلب ِمن اهلل ىلع املشيئة يُْشِعُر 

ء بأن اهلل ُيثِْقلُه يشٌء ِمن حوائج َخلِْقه، أو يَْضَطرُّه يش
إىل قضائها، وهذا خالف احلق، كما يُْشِعُر ذلك بُفتُور 
العبد يف الطلب واستغنائه عن ربه، وهو ال ِغىنا هل 
، وذلك ينايف االفتقار اذلي هو  عن اهلل َطْرفََة َعنْيٍ
ُروُح عبادة ادلًعء، وألن اتلخيري ال يَِليُق باهلل 

.  ثم أمر  َ صىل اهلل عزوجل؛ إذ ال ُمْكِرَه هل حىت خُيَريَّ
َل اهلل 

َ
عليه وسلم ادلايَع باإلحلاح يف ادلًعء وأن يَْسأ

ر؛ فإن اهلل ال َيْعرُسُ عليه  ما أراد ِمن اخلري كَُب أو صغا
يشٌء أراد إعطاءه، وال يَْكَُبُ عليه حاجُة سائل؛ فإنه 
مالك ادلنيا واآلخرة، املترصف فيهما اتلرصُّف 

 املطلق، وهو ىلع لك يشء قدير

** 

Mengingat semua hamba membutuhkan Allah 'Azza 

wa Jalla, sedangkan Allah itu Maha kaya, Maha Terpuji 

Dan Maha Leluasa Melakukan apa yang dikehendaki, 

maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 

orang yang hendak berdoa untuk menggantungkan 

kehendak dalam memohon ampunan dan rahmat dari 

Allah. Beliau memerintahkan agar memohon dengan 

sungguh-sungguh tanpa ta'liq (penggunaan syarat), 

karena menggantungkan permohonan kepada Allah 

dengan kehendak menunjukkan seolah Allah merasa 

berat dengan berbagai kebutuhan makhluk-Nya atau 

seseorang memaksa-Nya untuk menunaikan 

kebutuhan tersebut. Ini bertentangan dengan fakta. Di 

sisi lain itu menunjukkan adanya kelesuan hamba 

dalam meminta dan ketidakbutuhannya kepada 

Tuhannya. Padahal manusia itu sangat membutuhkan 

Allah di setiap saat. Tindakan di atas menafikan sifat 

membutuhkan yang merupakan ruh ibadah berupa 

doa, juga karena memilih itu tidak layak untuk Allah 

'Azza wa Jalla. Sebab, tidak ada seorang pun yang 

memaksa-Nya sehingga memberikan pilihan. 

Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan orang yang berdoa untuk bersungguh-

sungguh dalam berdoa dan memohon kebaikan 

kepada Allah, besar ataupun kecil, karena bagi Allah 

tidak ada satu pun yang membuat-Nya merasa sulit 

untuk memberikannya. Bukan hal yang besar bagi 
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نَْواُعُه << قول: امهلل اغفر يل إن شئت. اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلّوِْحيُد َوأ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ِن اإلجابَة. واملسألة: من السؤال أي ادلًعء.يلعزم املسألة : أي: يِلَْجِزْم يف طلب احلاجة اليت يُ  •  ِريُد، وَيتَيَقَّ
 .ال ُمْكِرَه هل : أي: ال يَْضَطرُّه دًعء وال غريه إىل فعل يشء •

م الرغبة : أي: يُِلحُّ يف طلب احلاجة اليت يريد •  .ويلَُعظي

 .ال يتعاظمه يشء أعطاه : أي: ال يَْكَُبُ وال َيْعرُس عليه يشٌء أراد إعطاءه •

 :فوائد احلديث
 .منع تعليق ادلًعء باملشيئة .1

 تزنيه اهلل عما ال يليق به، وسعة فضله، وكمال غناه، وكرمه وجوده سبحانه وتعاىل .2

 .مِّشوعية ادلًعء وإثبات نفعه .3

 إثبات الكمال هلل عزوجل .4

 تعظيم الرغبة فيما عند اهلل حسن ظن باهلل .5

 املراجع:املصادر و

ماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، إس بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اجلديد يف  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب -ه. 1422

مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية  -دارسة وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد -ويحممد بن عبد العزيز السليمان القرًع -رشح كتاب اتلوحيد
 -دار العاصمة الرياض -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -م. 2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -السعودية

 -دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -ب اتلوحيدالقول املفيد ىلع كتا -م. 2001 -ه1422الطبعة: األوىل 
 .ه1424الطبعة: اثلانية, حمرم 

   (5978) الرقم املوحد:

Allah untuk memenuhi kebutuhan orang yang meminta, 

karena Dia-lah Pemilik dunia dan akhirat, Yang 

mengatur keduanya dengan pengaturan yang mutlak 

dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
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نَْواُعُه << مِحَايَُة اتَلّوِْحيدِ  اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلّوِْحيُد َوأ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بوجه اهلل : هو صفة من صفاته اذلاتية تليق جبالهل وعظمته •

 .للملكَّفني من عباده اذلين أجابوا رسله، ووحدوه، وعملوا صاحلاا -جل وعال-جلنة : يه دار الكرامة اليت أعدها اهلل ا •

 :فوائد احلديث
 .ىلع ما يليق جبالهل كسائر صفاته -سبحانه-إثبات الوجه هلل  .1

 .وجوب تعظيم اهلل واحرتام أسمائه وصفاته .2

لَة إيلها بوجه اهلل .3 َل به يشٌء من حوائج ادلنياجواز سؤال اجلنِة واألموِر املوصي
َ
 .، واملنع من أن يُْسأ

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية. صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،   -سنن أيب داود - أليب داود سليمان بن األشعث السي
دارسة وحتقيق: حممد  -ملحمد بن عبد العزيز السليمان القرًعوي -تلوحيدا كتاب رشح يف اجلديد-. بلنان–بريوت -دار املكتب اإلسالِم-لألبلاين 

لصالح  -امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد-م. 2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية -بن أمحد سيد أمحد
لصالح بن عبد العزيز بن  -اتلمهيد لِّشح كتاب اتلوحيد -م. 2001 -ه1422وىل الطبعة: األ -دار العاصمة الرياض -بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان

 .م2003 - ـه1424الطبعة: األوىل،  -حممد بن إبراهيم آل الشيخ، دار اتلوحيد
   (5977) الرقم املوحد:

ُل بوَْجه اهلل إال اجَلنَّةُ 
َ
 Tidak boleh ada sesuatu yang diminta  ال يُْسأ

dengan wajah Allah kecuali Surga. 

 :احلديث .256
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

ُل بوَْجه اهلل إال اجلَنَّةُ »: -اهلل عليه وسلم
َ
 «.ال يُْسأ

** 

256. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: Rasulullah -

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

sesuatu yang diminta dengan wajah Allah kecuali 

Surga". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

يف هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
َل بوَْجِه اهلل يشٌء ِمن ُحطام ادلنيا 

َ
احلديث أن يُْسأ

فانية، ووجه اهلل عظيم وتفاهاتها، وذلك أنها حقرية 
أن  -صىل اهلل عليه وسلم-باق، ثم أباح رسول اهلل 

َل بوَْجِه اهلل اجلنُة أو ما يؤديي إيلها، وذلك أن اجلنة 
َ
يُْسأ

 .عظيمة، وسؤال العظيِم بوَْجِه اهلل تعظيٌم هل وإكرامٌ 

** 

Dalam hadis ini Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang dari memohon sesuatu dari dunia beserta 

isinya yang rendah dengan menyebut wajah Allah 

karena dunia itu hina lagi sementara, sedangkan wajah 

Allah itu agung nan abadi. Kemudian Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membolehkan untuk 

memohon Surga atau sesuatu yang mengantarkan 

kepadanya dengan menyebut wajah Allah, karena 

Surga itu agung dan memohon sesuatu yang agung 

dengan menyebut wajah Allah merupakan bentuk 

pengagungan dan penghormatan kepada-Nya. 
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ْهِل الُسنَِّة يِف َحِقيَقة اإِليَمانِ  اتلصنيف:
َ
  عقيدة << َمَسائُِل اإِليَماِن << َعِقيَدةُ أ

 حديث أنس ريض اهلل عنه: متفق عليه حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: رواه ابلخاري راوي احلديث:

 أنس ريض اهلل عنه، وأبو هريرة ريض اهلل عنه اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
تُه، ويَْدُخل اجلَنَّة بال عذاب •  به ِذمَّ

ُ
أ  ال يؤمن أحدكم : أي: ال حَيُْصُل هل اإليمان الاكمل اذلي تََْبَ

نََْث، وبدأ بمحبَّة الودل; ألن َتَعلَّق القلب به أشّد ِمن تعلُّقه بأبيه اغبلاامن ودله : يَْشَمل اذلَّ  •
ُ
 َكر واأل

تَه وإن َعلَْت  • ه وَجدَّ مَّ
ُ
ه وإن عال، وأ  ووادله : يَْشَمل أباه، وَجدَّ

 وانلاس أمجعني : يَْشَمل إِْخَوته، وأعمامه، وأبناءهم، وأصحابه، وَنْفَسه; ألنه من انلاس •

 :فوائد احلديث
 رسول صىل اهلل عليه وسلم، وتقديمها ىلع حمبَّة لك خملوقوجوب حمبة ال .1

 أن األعمال من اإليمان؛ ألن املحبة عمل القلب، وقد نيُِف اإليمان عمن لم يكن الرسول صىل اهلل عليه وسلم أحبَّ إيله مما ذَكر .2

 أن نيف اإليمان ال يَُدلُّ ىلع اخلروج من اإلسالم .3

ثَُره ىلع صاحبهأن اإليمان الصادق ال بدَّ أن َيْظهَ  .4
َ
 َر أ

 وجوب تقديم حمبة رسول اهلل ىلع حمبَّة انلَّْفس، والَودَل، والوادل، وانلاس أمجعني .5

م حمبَّتَه ىلع َنْفِسك ومالك .6 ُب أن ُتَقدي  فداء الرسول بانلفس واملال؛ ألنه َُيِ

َحبَّ إِله مين ال يُْؤميُن أحُدكم ح
َ
ُكوَن أ

َ
ىت أ

  َوََليه، وواََليه، وانلاس أمجعني
"Tidak dikatakan beriman salah seorang 

dari kalian hingga aku menjadi orang yang 
paling dia cintai lebih dari anaknya, 
bapaknya dan manusia seluruhnya". 

 :احلديث .257
ال »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنهما-عن أنس وأيب هريرة 

ه،  َحبَّ إيله ِمن َودَلِ
َ
ُكوَن أ

َ
يُْؤِمُن أحُدكم حىت أ

ه، وانلاس أمجعني  «ووادِلِ

** 

257. Hadis: 

Dari Anas dan Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-ma 

secara marfū', "Tidak dikatakan beriman salah seorang 

dari kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia 

cintai lebih dari anaknya, bapaknya dan manusia 

seluruhnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف هذا  خُيَِْبُ
ل احلديث: أنه ال يَْكُمل إي ماُن املسلم، وال َيتََحصَّ

ىلع اإليمان اذلي يَْدُخُل به اجلَنَّة بال عذاب، حىت 
م ُحبَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع ُحبي  ُيَقدي
ه ووادله وانلاس أمجعني، وذلك أن ُحبَّ رسول اهلل  َودَلِ
يعِن: ُحبَّ اهلل؛ ألن الرسول هو املبليغ عنه، واهلادي 

ة اهلل ورسوهل ال تَِصحُّ إال بامتثال أوامر إىل دينه، وحمبَّ 
الِّشع واجتناب نواهيه، وليس بإنشاد القصائد، 

 وإقامة االحتفاالت، وتلحني األاغين

** 

Dalam hadis ini Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan kepada kita bahwa iman seorang muslim 

tidak akan sempurna dan dia tidak akan bisa meraih 

iman yang menjadikannya masuk surga tanpa 

mendapat siksa hingga dia mengutamakan kecintaan 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

daripada kecintaan kepada anaknya, bapaknya dan 

manusia seluruhnya. Hal ini dikarenakan cinta kepada 

Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Sebab, Rasul 

adalah orang yang menyampaikan dari-Nya, yang 

membimbing kepada agama-Nya. Dengan demikian, 

cinta kepada Allah dan Rasul-Nya tidak akan sah 

kecuali dengan melaksanakan segala perintah syariat 

dan menjauhi berbagai larangannya, bukan dengan 

mendendangkan kasidah, menyelenggarakan 

berbagai pesta dan menyenandungkan lagu-lagu. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

25 
 

 طاقته؛ ألن ذلك من كمال حمبة رسول اهلل، وذللك قال بعض أهل أنه ُيب ىلع اإلنسان أن َينرُْص سنة رسول اهلل، وَيبُْذل ذللك َنْفَسه وماهل ولك .7
ْبَغَض رشيعته؛ فهو مقطوع ال خري فيه

َ
{. أي: ُمبِْغَضك، قالوا: وكذلك َمن أ برَْتُ

َ
 العلم يف قوهل: }إِنَّ َشانِئََك ُهَو اأْل

َفَقة واإلكرام واتلعظيم؛ لقوهل:  .8 ه و»جواز املحبة اليت للشَّ ْثبََت أصل املحبَّة، وهذا أمر طبييع ال ُينِْكُره أحدٌ ...«. وادله أحب إيله من َودَلِ
َ
 فأ

ا ىلع لك أحد ِمن انلاس، حىت  .9 ما ىلع وجوب تقديم قول الرسول ىلع قول لك انلاس; ألن ِمن الزم كونه أحبَّ ِمن لك أحد أن يكون قوهل ُمَقدَّ
 َنْفِسك

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422نية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطا
 اململكة جدة، السوادي، مكتبة: انلارش _ للقرًعوي اتلوحيد، كتاب رشح يف اجلديد. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

طبعة  _م اتلوحيد اذلي هو حق اهلل ىلع العبيد، لشيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل 2003ه/1424 اخلامسة،:  الطبعة. السعودية العربية
عة : األوىل الرئاسة العامة إلدارات ابلحوث العلمية واإلفتاء وادلعوة واإلرشاد امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للفوزان. دار العاصمة الرياض. الطب

 ه1424املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،البن عثيمني. دار ابن اجلوزي، الطبعة : اثلانية, حمرم  م القول2001 -ه1422
   (5953) الرقم املوحد:
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  العقيدة < األسماء واألحاكم < االستثناء يف اإليمان اتلصنيف:

 .رواه ابن أيب ًعصم وابليهيق وابلغوي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حدكم : اإليمان الاكمل، اذلي وعد اهلل أهله بدخول اجلنة، وانلجاة من انلارال يؤمن أ •

 .هواه : ما حتبه وتميل نفسك إيله •

 .تبعا ملا جئت به : من هذه الِّشيعة املطهرة الاكملة، بأن يميل قلبه وطبعه إيله كميله ملحبوباته ادلنيوية اليت جبل ىلع امليل بها •

 :فوائد احلديث
 .اكن مؤمنا اكمل اإليمان -صىل اهلل عليه وسلم-من اكن هواه تابعا جلميع ما جاء به انليب  .1

 .اإليمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة .2

ا إياها ىلع ما جاء به الرسول  .3 ما  .-صىل اهلل عليه وسلم-حتذير اإلنسان من أن حيكم العقل أو العادة مقدي

 .تدّل أوالا ثم حيكم ثانياا، ال أن حيكم ثم يستدلُيب ىلع اإلنسان أن يس .4

 .واتباعه فيما يأمر به واالنتهاء عما نىه من غري توقف وال تردد -صىل اهلل عليه وسلم-وجوب حمبة انليب  .5

ال يُؤمُن أحُدُكم حىت يكوَن َهَواهُ تبًعا ملا 
يهي  ئُت ب   جي

Tidak beriman salah seorang dari kalian 
hingga nafsunya mengikuti ajaran yang aku 

bawa. 

 :احلديث .258
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

ال يُؤمُن »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل 
ا ملا ِجئُت بِهِ   «.أحُدُكم حىت يكوَن َهَواُه تبعا

** 

258. Hadis: 

Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-'Ash Radiyallahu 'Anhuma 

secara marfū', (Nabi bersabda), "Tidaklah beriman 

salah seorang dari kalian hingga nafsunya mengikuti 

ajaran yang aku bawa". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

 حيب ما إن لك إنسان ال يؤمن اإليمان الاكمل حىت
، ويعمل به، -صىل اهلل عليه وسلم-جاء به الرسول 

ويكره ما نىه عنه وُيتنبه. وأنه ال يعمل أي عمل 
من األعمال حىت يعرضه ىلع كتاب اهلل وسنة رسوهل 

فإن وافق الكتاب والسنة  -صىل اهلل عليه وسلم-
فعله، وإن اكن فيهما ما ينىه عنه أو ينفيه اجتنبه 

و حقيقة من اكن هواه تبعا ملا وأعرض عنه، وهذا ه
: }َوَما آتَاُكُم -صىل اهلل عليه وسلم-جاء به حممد 

 َ الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَاْنتَُهوا َواتَُّقوا اَّللَّ
َ َشِديُد الِْعَقاِب{  .إِنَّ اَّللَّ

** 

Sesungguhnya setiap manusia belumlah sempurna 

imannya hingga mencintai apa yang dibawa oleh 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

mengamalkannya, serta membenci apa yang dilarang 

dan meninggalkannya. Hendaknya dia tidak 

mengerjakan amalan melainkan setelah ditimbang 

dengan al-Qurân dan Sunnah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Jika sesuai dengan al-Qurân dan 

Sunnah baru dikerjakan. Jika pada keduanya ada 

larangan atau dinafikan, maka ia menghindar atau 

berpaling darinya. Begitulah hakikat mereka yang 

menjadikan nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Firman Allah 

-Ta'ālā-, "Apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu, 

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya atasmu 

maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sungguh Allah amat keras hukumanNya." (QS.Al-

Hasyr: 7) 
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 .تقسيم اهلوى إىل حممود ومذموم، واألصل عند اإلطالق املذموم كما جاء ذلك يف الكتاب والسنة .6

 ." يشء، لقوهل: "لَِما ِجئُت بهوجوب حتكيم الِّشيعة يف لك .7

 .ينايف اإليمان، إما ألصله أو لكماهل الواجب -صىل اهلل عليه وسلم-كراهة يشء مما جاء به الرسول  .8

 .ال خيار ألحد يف أمر قضاه اهلل ورسوهل .9

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن  -ه. 1380وىل، اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثاا انلووية، مطبعة دار نِّش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األ -
اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام  -عثيمني، دار الرثيا للنِّش. 

األحاديث األربعون انلووية  -الرمحن الَباك، دار اتلوحيد للنِّش، الرياض. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد  -م. 2003 - ـه1424
السنة، البن أيب  -م. 1984 - ـه1404وعليها الِّشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، نِّش: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة اثلاثلة، 

 حممد: حتقيق للبيهيق، الكَبى، السنن إىل املدخل -. ه1400 األوىل، الطبعة بريوت، –: املكتب اإلسالِم ًعصم، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، نِّش
: نِّش الشاويش، زهري حممد -األرنؤوط شعيب: حتقيق للبغوي، السنة، رشح -. الكويت – اإلسالِم للكتاب اخللفاء دار: نِّش األعظيم، الرمحن ضياء

 اثلاثلة، الطبعة بريوت، –مشاكة املصابيح، لألبلاين، نِّش: املكتب اإلسالِم  -م. 1983 - ـه1403وت، الطبعة اثلانية، بري دمشق، - اإلسالِم املكتب
 .م1985

   (4718) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < نواقض اإلسالم اتلصنيف:

 .أيب شيبة واخلطايبرواه بنحوه ابن  راوي احلديث:

  -رمحه اهلل-ابلرصي  -واسمه: يسار-احلسن ابن أيب احلسن  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال حَيُل السحر إال ساحر : أي: ال يقدر ىلع حليه إال من يعرف السحر •

 .السحر : عزائم وُرىق وعقد يؤثر يف القلوب واألبدان، فيمرض ويقتل، ويفرق بني املرء وزوجه •

 :فوائد احلديث
 .حقيقة خالفا ألهل ابلدع السحر حق وهل-1 .1

 . الساحر يملك حل السحر بمعاونة الشياطني-2 .2

 . حرمة حل السحر بالسحر-3 .3

 املراجع:املصادر و

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، -2م. 1957 - ـه1377فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة، -1
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل -3ه. 1424السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم،  دار ابن اجلوزي، اململكة العربية

اتلمهيد -5م. 2003 - ـه1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، -4م. 2001 - ـه1422
 .ه1424حيد، دار اتلوحيد، تاريخ النِّش: لِّشح كتاب اتلو

   (3408) الرقم املوحد:

 Sihir tidak bisa ditangkal kecuali oleh  ال حيل السحر إال ساحر
penyihir (orang yang tahu ilmu sihir). 

 :احلديث .259
 وُروي عن احلسن أنه قال: "ال حيل السحر إال ساحر".

** 

259. Hadis: 

Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata, "Sihir 

tidak bisa ditangkal, kecuali oleh penyihir (orang yang 

tahu ilmu sihir)". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

النِّشة حل السحر، وظاهر الكم احلسن منعه مطلقا؛ 
ألنه ال يقدر ىلع حل السحر إال من هل معرفٌة 
بالسحر، وهذا حمموٌل ىلع حل السحر بسحٍر مثله، 
وهو من عمل الشيطان، وقد فصل ابن القيم ما 

وقراءة حاصله: أن عالج املسحور بأدوية مباحة 
 .وعالجه بسحر مثله حمرم -قرآن أمر جائز 

** 

Nasyrah adalah jampi-jampi penangkal sihir. Arti literal 

perkataan Al-Hasan ini adalah larangan nasyrah 

secara mutlak. Sebab, tidak ada yang mampu 

menguraikan sihir kecuali orang yang memiliki 

pengetahuan tentang sihir. Ini ditafsirkan menangkal 

sihir dengan menggunakan sihir pula dan itu termasuk 

perbuatan setan. Ibnul Qayyim sudah merinci 

permasalahan ini dengan konklusi bahwa mengobati 

orang yang terkena sihir dengan obat-obatan yang 

mubah dan bacaan Al-Qur'an adalah hal yang 

dibolehkan. Sedangkan pengobatan sihir dengan sihir 

serupa adalah haram. 
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 العقيدة < الوالء والَباء < اهلجر ورشوطه اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الِّشعية < آداب السالم واالستئذان

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ع أخيه املؤمن إذا تالقيا، ويعرض لك واحد منهما عن صاحبهيهجر : اهلجر الرتك، واملراد أن يرتك املؤمن السالم والالكم م •

 :فوائد احلديث
 .حتريم هجر املسلم أكرث من ثالثة أيام، فيما يتعلق باألمور ادلنيوية .1

ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ِلال، 
يلتقيان: فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخريهما 

 اذلي يبدأ بالسالم
 

Tidak halal bagi seorang Muslim menjauhi 
saudaranya lebih dari tiga hari; keduanya 

saling bertemu, yang ini berpaling dan yang 
ini pun berpaling. Yang paling baik di 

antara mereka berdua adalah yang 
memulai salam. 

 :احلديث .260
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب أيوب األنصاري 

ال حيل ملسلم أن »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
يهجر أخاه فوق ثالث يلال، يلتقيان: فيُعرض هذا، 

 «.وُيعرض هذا، وخريهما اذلي يبدأ بالسالم

** 

260. Hadis: 

Dari Abu Ayub Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Tidak halal bagi seorang Muslim menjauhi saudaranya 

lebih dari tiga hari; keduanya saling bertemu, yang ini 

berpaling dan yang ini pun berpaling. Yang paling baik 

di antara mereka berdua adalah yang memulai salam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث نيه عن هجر املسلم أخاه املسلم أكرث 
من ثالث يلال، يلتيق لك منهما باآلخر فيعرض عنه 
وال يسلم عليه وال يكلمه، وُيفهم منه إباحة اهلجر 
يف اثلالث فما دونها، مراًعة للطباع البِّشية؛ ألن 
اإلنسان جمبول ىلع الغضب، وسوء اخللق، فُعيف عن 

يلذهب ذلك العارض، واملراد  اهلجر يف اثلالث
باهلجر يف احلديث اهلجر حلظ انلفس، أما اهلجر حلق 
اهلل تعاىل كهجر العصاة، واملبتدعة، وقرناء السوء، 
فهذا ال يؤقت بوقت، وإنما هو معلق بسبب يزول 
بزواهل، وأفضل هذين املتخاصمني من حياول إزالة 

 .اهلجر، ويبدأ بالسالم

** 

Hadis ini melarang seorang Muslim menjauhi 

saudaranya sesama Muslim lebih dari tiga hari. 

Keduanya saling bertemu lalu ia berpaling dari yang 

lainnya, tidak mengucapkan salam dan tidak berbicara 

kepadanya. Dari hadis ini difahami akan dibolehkannya 

menjauhi (seorang Muslim) kurang dari tiga hari demi 

menjaga sifat manusia. Sebab, manusia itu diciptakan 

memiliki sifat marah dan berakhlak buruk. Karena itu, 

dia dimaafkan untuk menjauhi (seorang Muslim) dalam 

tiga hari agar sifat itu lenyap. Yang dimaksud dengan 

tindakan menjauh dalam hadis ini adalah menjauh 

untuk kepentingan diri. Adapun menjauh untuk hak 

Allah - Ta'ālā- seperti menjauhi para pelaku maksiat, 

para pembuat bidah dan teman-teman buruk, maka hal 

itu tidak ditetapkan waktunya, tetapi bergantung pada 

sebab, sikap menjauhinya akan hilang dengan 

hilangnya sebab itu. Yang paling baik dari dua orang 

yang bermusuhan ini adalah orang yang pertama kali 

berusaha melenyapkan tindakan menjauhi dan 

memulai mengucapkan salam. 
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 .فضيلة اذلي يبدأ صاحبه بالسالم، ويزيل ما بينهما من اتلهاجر واتلقاطع .2

 .فضل السالم، وأنه يُزيل ما يف انلفوس، وأنه عالمة ىلع املحبة .3

 املراجع:املصادر و

 ابن دار الفوزان، اهلل لعبد املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة.  م 2006 – 1427اإلملام، للشيخ صالح الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل تسهيل 
م. رياض الصاحلني،  2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة املكّرمة، مّكة األسدي، مكتَبة للبسام، الَمَرام، بُلُوغ ِمن األحاَكمِ  توِضيحُ  ـه1428 1ط اجلوزي،

م. صحيح ابلخاري, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: 2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 
بن احلجاج انليسابوري, حتقيق: ه. صحيح مسلم, تأيلف: مسلم 1422حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق, ط 

 .حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب
   (5365) الرقم املوحد:
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .السرت : اإلخفاء •

 :فوائد احلديث
ا يف ادلنيا السرت يوم القيامة ، فاجلزاء موافق للعمل، ويكون سرت اهلل إما بمحو ذنبه فال يسأهل، أو يُسأل من غ .1 يطلع ري أن أن جزاء من سرت عبدا

 .عليه أحد ثم يعفو عنه

 .اجلزاء من جنس العمل .2

 .الرتغيب يف سرت أخطاء اآلخرين .3

 . املسلم مرآة للمسلم .4

رْتِ  .5  .اهلل سبحانه وتعاىل حيي ِستيرٌي حيب احلياء َوالسي

 املراجع:املصادر و

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

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّشة،-مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
صاحلني؛ للشيخ رشح رياض ال -ه. 1430الطبعة األوىل  -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -دار إحياء الرتاث العريب. 

ال يسرُتُ عبٌد عبًدا يف اَلنيا إال َسرته اهلل يوم 
  القيامة

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari 
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa 

Sallam, seraya bersabda, "Tidaklah seorang 
hamba menutupi (aib) hamba lainnya di 
dunia melainkan Allah akan menutupi 

(aib)nya pada hari kiamat. HR. Muslim. 

 :احلديث .261
صىل اهلل - عن انليب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ا يف ادلنيا إال »قال:  -عليه وسلم ال يَسرُتُ عبٌد عبدا
 «.َسرَته اهلل يوم القيامة

** 

261. Hadis: 

"Tidaklah seorang hamba menutupi (aib) hamba 

lainnya di dunia melainkan Allah akan menutupi 

(aib)nya pada hari kiamat. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املسلم إذا رأى من أخيه معصية وجب عليه أن 
يسرتها عليه وال يشيعها بني انلاس، فإن ذلك من 
إشاعة الفاحشة، ومن فعل ذلك ابتغاء مرضات اهلل، 
فإن اهلل تعاىل ُيازيه يوم القيامة؛ بأن يسرت عيوبه وال 

 .يفضحه ىلع رؤوس األشهاد

** 

Bila seorang muslim melihat saudaranya bermaksiat, 

wajib baginya untuk menutupinya dan tidak 

menyebarkannya kepada orang lain karena hal itu 

berarti menyebarkan fahisyah (hal memalukan). 

Barangsiapa melakukan itu karena mengharap ridha 

Allah maka Allah Ta'ala akan membalasnya pada hari 

kiamat dengan menutupi aib-aibnya dan tidak 

mempermalukannya di depan makhluk lain. 
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ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق خليل مأمون  -ه. 1426حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 .ه1425الطبعة الرابعة -بريوت-دار املعرفة-شيحا

   (3777) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .الشك يف ابن مسعود أو ابن عمررواه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق، لكن عبد الرزاق ىلع  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:

 كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 حتريم احللف بغري اهلل. .1
 .أن الِّشك األصغر أعظم من كبائر اذلنوب اكلكذب، وحنوه من الكبائر .2

 .جواز ارتكاب أقل الِّشين رضراا إذا اكن ال بد من أحدهما .3

 .-ريض اهلل عنه-دقة فقه ابن مسعود  .4

 .ايلمني بغري اهلل أشد إثما من ايلمني الغموس .5

 املراجع:املصادر و

ه اجلديد يف رشح كتاب 1435ت: د. دغش العجيم . مكتبة أهل األثر , الطبعة اخلامسة ,  252كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص
ه امللخص يف رشح كتاب 1424ة السوادي، الطبعة: اخلامسة، اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القرًعوي, ت: حممد بن أمحد سيد , مكتب

ه املصنف البن أيب شيبة, ت: كمال يوسف احلوت, مكتبة الرشد, الطبعة: األوىل، 1422اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان , دار العاصمة , الطبعة األوىل 
 ه1405, 2إرواء الغليل لألبلاين , املكتب اإلسالِم , ط 1409

   (3353) الرقم املوحد:

 اكذبًا أحب إيلَّ من أن أحلف ألن أحلف باهلل
  بغريه صادقًا

Aku bersumpah dengan nama Allah 
padahal dusta lebih aku sukai daripada 

bersumpah dengan selain-Nya meskipun 
jujur 

 :احلديث .262
قال: "ألن  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

أحلف باهلل اكذباا أحب إيلَّ من أن أحلف بغريه 
 ."صادقاا

** 

262. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Aku bersumpah dengan nama Allah padahal dusta 

lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain-

Nya meskipun jujur." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: إقساِم باهلل ىلع -ريض اهلل عنه-يقول ابن مسعود 
يشء أنا اكذٌب فيه ىلع فرض وقوعه أحب إيل من 
إقساِم بغري اهلل ىلع يشٌء أنا صادٌق فيه؛ وإنما رجح 

ه صادقاا؛ ألن احللف باهلل اكذباا ىلع احللف بغري
احللف باهلل يف هذه احلالة فيه حسنة اتلوحيد، وفيه 
سيئة  الكذب، واحللف بغريه صادقاا فيه حسنة 
الصدق وسيئة الِّشك، وحسنة اتلوحيد أعظم من 
 حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الِّشك

** 

Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Sumpahku 

dengan nama Allah terhadap sesuatu padahal aku 

berdusta -andai ini terjadi- lebih aku sukai daripada 

sumpahku dengan selain Allah terhadap sesuatu meski 

aku jujur dalam hal itu. Dipilihnya bersumpah dengan 

nama Allah dalam keadaan dusta daripada bersumpah 

dengan selain-Nya dalam keadaan jujur karena 

bersumpah dengan nama Allah dalam kondisi seperti 

ini mengandung kebaikan tauhid dan juga keburukan 

dusta. Sedangkan bersumpah dengan selain Allah 

dalam keadaan benar mengandung kebaikan jujur dan 

keburukan syirik. Kebaikan tauhid lebih besar dari 

kebaikan jujur, dan keburukan dusta lebih ringan dari 

keburukan syirik. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عقيدة < الوالء والَباء < التشبه املنيه عنهال اتلصنيف:

 .متفق عليه. ملحوظة: احلديث مروي باملعىن، ولفظة: )حذو القذة بالقذة( وردت يف حديث آخر حسن راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .مام حممد بن عبد الوهابكتاب اتلوحيد لإل مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َسنَنَ : بفتح السني أي: طريق •

 .من اكن قبلكم : أي اذلين قبلكم من األمم •

تلتبعن سنن من اكن قبلكم، حذو القذة 
بالقذة، حىت لو دخلوا جحر ضب َلخلتموه. 
قالوا: يا رسول اهلل، اِلهود وانلصارى؟ قال: 

 فمن؟

 

Sungguh kalian akan mengikuti (meniru) 
tradisi umat-umat sebelum kalian seperti 

bulu anak panah yang mengikuti bulu anak 
panah sebelumnya, sampai kalaupun 
mereka masuk ke dalam liang biawak 

niscaya kalian akan memasukinya pula. 
Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, 
orang-orang Yahudi dan Nasrani kah ?” 

Beliau --ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-- 
menjawab, “siapa lagi.”! 

 :احلديث .263
مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

"تلتبعن سنن من اكن قبلكم، حذو القذة بالقذة، 
حىت لو دخلوا جحر ضب دلخلتموه. قالوا: يا رسول 

 اهلل، ايلهود وانلصارى؟ قال: فمن؟ "

** 

263. Hadis: 

Dari Abu Sa'id Al Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū' (Nabi bersabda), "Sungguh kalian akan 

mengikuti (meniru) tradisi umat-umat sebelum kalian 

seperti bulu anak panah yang mengikuti bulu anak 

panah sebelumnya, sampai kalaupun mereka masuk 

ke dalam liang biawak niscaya kalian akan 

memasukinya pula." Para sahabat bertanya, “Ya 

Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah?” 

Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, “siapa 

lagi.”! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيَبنا أبو سعيد 
أخَب بأن هذه األمة ستقدل األمم  -اهلل عليه وسلم

السابقة يف ًعداتها وسياساتها ودياناتها، وأنها 
ستحاول مشابهتهم يف لك يشء، كما تشبه ريشة 

شابهة واملتابعة السهم للريشة األخرى، ثم أكد هذه امل
بأن األمم السابقة لو دخلت جحر ضب مع ضيقه 
وظلمته حلاولت هذه األمة دخوهل، وملا استفرس 

عن املراد بمن اكن  -ريض اهلل عنهم-الصحابة 
 .قبلهم، وهل هم ايلهود وانلصارى؟ أجاب بنعم

** 

Abu Sa'id -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan kepada kita 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukan bahwa umat ini akan meniru umat-

umat sebelumnya dalam tradisi, politik dan agamanya. 

Umat ini akan berusaha menyerupai mereka dalam 

segala hal sebagaimana bulu anak panah menyerupai 

bulu lainnya. Selanjutnya beliau menegaskan 

penyerupaan dan peniruan ini bahwa jika umat-umat 

yang lalu masuk ke lubang biawak yang sempit dan 

gelap, pasti umat ini berusaha untuk memasukinya. 

Saat para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- meminta 

penjelasan mengenai maksud orang-orang sebelum 

kalian, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan 

Nashrani? Beliau menjawabnya dengan ya. 
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 .حذو : منصوٌب ىلع املصدر أي: حتذون حذوهم •

 .تان متساويتانالُقّذة : بضم القاف: واحدة الُقَذذ ويه ريش السهم. وهل قذّ  •

 .حىت لو دخلوا ُجحر ضب : أي: لو تُصوير دخوهلم فيه مع ضيقه •

 .دلخلتموه : لشدة سلوككم طريق من قبلكم •

 قالوا يا رسول اهلل، ايلهود وانلصارى : أي: أهم ايلهود وانلصارى اذلين نتبع سننهم، أو تعِن ايلهود وانلصارى؟ •

 .م غرُي أوئلكقال: فمن؟ : استفهاٌم إنكاريٌّ أي: فمن ه •

 :فوائد احلديث
 .وقوع الِّشك يف هذه األمة تقليداا ملن سبَقها من األمم .1

 .علٌم من أعالم نبوته حيث أخَب بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخَب .2

 .اتلحذير من مشابهة الكفار .3

م اهلل  .4  .-تعاىل-اتلحذير مما وقع فيه الكفار من الِّشك باهلل وغريه مما حرَّ

 .احلسية من أسايلب اتلعليم يف اإلسالمتوضيح األشياء املعنوية باألمثلة  .5

 .سؤال أهل العلم عما خيف حكمه .6

 املراجع:املصادر و

ه اجلديد يف رشح كتاب 1435ت: د. دغش العجيم . مكتبة أهل األثر , الطبعة اخلامسة ,  252كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص
ه امللخص يف رشح كتاب 1424, مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القرًعوي, ت: حممد بن أمحد سيد 

ه صحيح ابلخاري , ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار طوق انلجاة, الطبعة: األوىل، 1422اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان , دار العاصمة , الطبعة األوىل 
 .لرتاث العريب, بريوت ـه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء ا1422

   (3355) الرقم املوحد:
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َُذوا قبوَر أنبيائهم  لعن اهلل اِلهود وانلصارى؛ اختَّ
  مساجد

Allah melaknat orang-orang Yahudi dan 
Nasrani, karena mereka menjadikan 

kuburan para Nabi mereka sebagai masjid. 

 :احلديث .264
-قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

يف مرضه اذلي لم يقم منه:  -صىل اهلل عليه وسلم
َُذوا ُقبُوَر أنبيائهم » لعن اهلل ايلهود وانلصارى؛ اختَّ

بِْرَز قَبه؛ غري أنه «.  مساجد
ُ
قالت: ولوال ذلك أل

ا.ُخِِشَ أن يتخذ مس  جدا

** 

264. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda ketika sakit yang 

beliau tidak bangun (tak sembuh) darinya, "Allah 

melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena 

mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka 

sebagai masjid." Aisyah berkata, "Kalau bukan karena 

takut (laknat) itu, niscaya kuburan beliau ditinggikan 

(ditampakkan), hanya saja dikhawatirkan bakal 

dijadikan sebagai masjid". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بعث اهلل الرسل تلحقيق اتلوحيد، واكن أفضلهم وهو 
ا ىلع ذلك، وىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  حريصا

 -ريض اهلل عنها-سد لك وسائل الِّشك، واكنت ًعئشة 
يف  -صىل اهلل عليه وسلم-يه اليت اعتنت بانليب 

مرضه اذلي تويف فيه، وىه احلارضة وقت قبض روحه 
يف هذا املرض اذلي لم يقم منه،  الكريم. فذكرت أنه

خِش أن يتخذ قَبه مسجداا، يصىل عنده، فتجر 
، فقال: "لعن -تعاىل-احلال إىل عبادته من دون اهلل 

اهلل ايلهود وانلصارى؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد"، 
يدعو عليهم، أو خيَب أن اهلل لعنهم، وهذا يبني أن 

من عملهم،  هذا يف آخر حياته، وأنه لم ينسخ، حيذر
مراده؛ فجعلوه  -ريض اهلل عنهم-وذلا علم الصحابة 

يف داخل حجرة ًعئشة، ولم ينقل عنهم، وال عن من 
بعدهم من السلف، أنهم قصدوا قَبه الِّشيف 
يلدخلوا إيله؛ فيصلوا ويدعوا عنده. حىت إذا تبدلت 
السنة بابلدعة، وصارت الرحلة إىل القبور، حفظ اهلل 

يفعل عند قَبه؛ فصانه بثالثة نبيه مما يكره أن 
 .حجب متينة، ال يتسىن ألي مبتدع أن ينفذ خالهلا

** 

Allah mengutus para Rasul untuk mewujudkan Tauhid. 

Dan Rasul paling afdal di antara mereka yaitu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sangat bersemangat 

mewujudkan hal ini dan menutup segala pengantar 

kesyirikan. Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- adalah wanita 

yang merawat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika 

sakit yang mengantarkan beliau pada kematian, dan ia 

hadir saat dicabutnya ruh beliau yang mulia. Ia 

menuturkan bahwa ketika sakit yang beliau tidak bisa 

lagi bangkit darinya ini, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- khawatir kuburnya akan dijadikan sebagai 

masjid yang digunakan untuk salat, sehingga kondisi ini 

bisa menyeret ke peribadatan pada diri beliau, bukan 

kepada Allah. Beliau bersabda, "Allah melaknat orang-

orang Yahudi dan Nashrani, karena mereka 

menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai 

masjid." Beliau mendoakan keburukan untuk mereka 

atau mengabarkan bahwa Allah melaknat mereka. Ini 

jelas bahwa sabda beliau ini disampaikan di akhir hayat 

beliau dan tidak dinasakh (dihapus hukumnya). Beliau 

memperingatkan perbuatan mereka ini. Karenanya, 

para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- mengetahui 

maksudnya. Maka mereka menempatkan kuburan 

beliau di dalam kamar Aisyah. Tidak diriwayatkan dari 

mereka dan tidak pula dari generasi salaf setelah 

mereka bahwa mereka menuju kubur beliau yang mulia 

untuk masuk lalu salat dan berdoa di sisinya. Hingga 

ketika sunah diganti bidah dan (orang-orang 

melakukan) perjalanan menuju kubur-kubur, Allah 

menjaga Nabi-Nya dari perbuatan yang beliau tidak 

suka dikerjakan di sisi kubur beliau. Allah menjaganya 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < زيارة القبور

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .صل حقيقة ووقع، أو هو دًعء عليهملعن اهلل : أبعد وطرد عن رمحته، واجلملة: إما يراد بها أن هذا ح •

 .-عليه السالم-ايلهود : من ينتسبون يف ديانتهم إىل رشيعة موىس  •

 .-عليه السالم-انلصارى : من ينتسبون يف ديانتهم إىل رشيعة عيىس  •

 .اختذوا : جعلوا •

 .أنبيائهم : مجع نيب، وهو من أويح إيله بِّشع •

 .مساجد : مجع مسجد، وهو املاكن املتخذ للعبادة •

 .لوال ذلك : أي: اختاذ القبور مساجد اذلي لعن فاعله •

بِْرَز قَبه : أظهر يف ابلقيع، أو لكشف وأزيل عنه احلائل بهدم جدران احلجرة •
ُ
 .أ

 .ُخِِش : خاف الصحابة •

 :فوائد احلديث
 .أن هذا من وصاياه األخرية اليت أعدها آلخر أيامه تلحفظ .1

 .-عليه الصالة والسالم-فعل ايلهود وانلصارى، فمن فعله فقد اقتىف أثرهم، وترك سنة حممد أن هذا من  .2

انليه األكيد، واتلحريم الشديد من اختاذ القبور مساجد، وقصد الصالة عندها غري صالة اجلنازة؛ فذلك ذريعة إىل تعظيم امليت والطواف  .3
 .ظيمة عمت ادلنيا، وعبد انلاس القبور وعظموها باملشاهد وحنوهابقَبه واتلمسح بأراكنه وانلداء باسمه، وهذه بدعة ع

 .أن الصالة عند القَب، سواء اكنت بمسجد أو بغري مسجد، من وسائل الِّشك األكَب .4

 .ىلع محاية اتلوحيد واهتمامه بذلك -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .5

 .َل الِّشك عند قَبه، فأهلم أصحابه ومن بعدهم، أن يصونوا قَبه من أن يَبزعن أن ُيْعمَ  -عليه الصالة والسالم-صان نبيه  -تعاىل-أن اهلل  .6

وصاحبيه داخل املسجد، والصحيح أن املسجد حميط به، لكنه ليس يف املسجد، بل يف  -صىل اهلل عليه وسلم-يظن بعض انلاس أن قَب انليب  .7
يف مسجد، وال بُِن ىلع قَبه مسجد، وهذه  -صىل اهلل عليه وسلم- حجرة ًعئشة إىل اآلن، وحجرة ًعئشة ليست من املسجد، ولم يدفن انليب

اإلحاطة باحلجرة حصلت يف عهد الويلد بن عبد امللك، ولم يكن أحد يستقبل احلجرة، فلما صارت اتلوسعة يف عهد األتراك جعل ما وراء 
ا  .احلجر داخالا يف املسجد، ولكنه بعيد عن القبور جدا

 املراجع:املصادر و

حاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األ
م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. عمدة األحاكم من الكم خري 1381ام بِّشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل م. اإلمل2005ه، 1426
لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية،  -صىل اهلل عليه وسلم-األنام 

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار 1988ه، 1408بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية  دمشق،
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، 1423سابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: انلي
 .ه1427القاهرة، الطبعة: األوىل 

   (5379) الرقم املوحد:

dengan tiga penutup yang kuat, di mana tidak mungkin 

ahli bidah manapun mampu menembusnya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

38 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف الكَبى وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 زائرات القبور : من يذهب من النساء إىل القبور. •
 .املتخذين عليها.. الرسج : اذلين يوقِدون الرسج ىلع املقابر ويضيؤونها •

 :فوائد احلديث
 .حتريم الغلّو يف القبور باختاذها مواطن للعبادة؛ ألنه يفيض إىل الِّشك .1

 .أن الغلو يف القبور من الكبائر .2

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -أن علة انليه عن الصالة عند القبور يه: خوف الِّشك، ال ألجل انلجاسة؛ ألن الرسول  .3 قرن بني اختاذها مساجد  -َصىلَّ اَّللَّ
 .وإرساجها ولعن ىلع األمرين، وليس اللعن ىلع إرساجها من أجل انلجاسة، وألدلة أخرى

 .مهما اكن قرب صاحبها من اهللقصد القبور تلعظيمها عبادة هلا، فيكون رشاك  .4

 .حتريم بناء املساجد ىلع القبور .5

 .حتريم الصالة عند القبور ولو لم ينب مسجدا .6

زائرات  -صىل اهلل عليه وسلم-لعن رسول اهلل 
  القبور، واملتخذين عليها املساجد والرسج

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melaknat para wanita yang mengunjungi 
kubur dan orang-orang yang mendirikan 

masjid dan pelita di atasnya. 

 :احلديث .265
لعن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

زائرات القبور،  -هلل عليه وسلمصىل ا-رسول اهلل 
 «.واملتخذين عليها املساجد والرسج

** 

265. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaknat para 

wanita yang mengunjungi kubur dan orang-orang yang 

mendirikan masjid dan pelita di atasnya". 

  :درجة احلديث
حسنه األبلاين يف املشاكة وضعفه 

يف السلسلة الضعيفة وإرواء 
الغليل وضعيف اجلامع وأحاكم 

 اجلنائز وتمام املنة

** 

 Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وَسلَمَ -يدعو  طرد باللعنة ويه ال -َصىّل اَّللَّ
واإلبعاد عن رمحة اهلل للنساء الاليت يُزرن القبور؛ 
ألن زيارتهن يرتتب عليها مفاسد منها انلياحة 
واجلزع وافتتان الرجال به، ولَعن اذلين يتخذون 
املقابر مواطن عبادة أو يضيؤونها بالرّسج والقناديل؛ 

 ألن هذا غلٌو فيها ومدًعة للِّشك بأصحابها.

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendoakan 

dengan laknat, yaitu pengusiran dan penjauhan dari 

rahmat Allah kepada wanita-wanita yang mengunjungi 

kubur. Sebab, kunjungan mereka ke kuburan 

menimbulkan berbagai keburukan seperti ratapan, 

kerisauan hati dan menimbulkan fitnah bagi para lelaki. 

Beliau juga melaknat orang-orang yang menjadikan 

kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah atau mereka 

buat penerangan dengan pelita dan lampu, karena hal 

ini adalah tindakan ghuluw (berlebihan) terhadap 

kuburan dan mendorong terjadinya kesyirikan pada 

para pelakunya. 
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 .حتريم تنوير املقابر؛ ألن ذلك وسيلٌة لعبادتها .7

 .-سبحانه-إثبات صفة الغضب هلل ىلع الوجه الالئق به  .8

 املراجع:املصادر و

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

ه. مسند اإلمام أمحد بن 1395, 2. جامع الرتمذي, ت: أمحد شاكر, مكتبة مصطىف ابلايب, طه1422للشيخ صالح الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل 
م.  2001 - ـه 1421ًعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  -حنبل املحقق: شعيب األرناؤوط 

بريوت. السنن الكَبى، للنسايئ، حققه وخرج  -: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، سليمان بن األشعث، املحقق
 .م 2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة بريوت –أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه: شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة 

   (3357) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لوهيةالعقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األ اتلصنيف:

لعنة اهلل ىلع اِلهود وانلصارى، اختذوا قبور 
، ولوال ذلك -حيذر ما صنعوا-أنبيائهم مساجد 

 أبرز قربه، غري أنه خيش أن يتخذ مسجًدا
 

Ketika ajal datang kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau mulai 

meletakkan kain wol di wajah beliau, ketika 
susah bernafas maka beliau membukanya, 

ketika dalam keadaan demikian beliau 
bersabda, “Laknat Allah kepada orang-

orang Yahudi dan Nasrani, mereka 
menjadikan kuburan para Nabi mereka 

sebagai masjid.” Beliau memperingatkan 
apa yang telah mereka lakukan, dan 

seandainya bukan karena hal tersebut, 
maka kuburan beliau akan ditinggikan, 

akan tetapi beliau khawatir bila 
kuburannya akan dijadikan sebagai masjid. 

 :احلديث .266
، قالت: ملا نُِزَل برسول -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

يَصةا هل -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ، َطِفَق َيْطَرُح مَخِ
-وهو كذلك-وجهه، فإذا اْغتَمَّ بها كشفها فقال ىلع 

: "لَْعنَُة اهلل ىلع ايلهود وانلصارى، اختذوا قبور 
بِْرَز -أنبيائهم مساجد 

ُ
ُر ما صنعوا".  ولوال ذلك أ حُيَذي

 قََْبُُه، غري أنه َخِِشَ أن ُيتََّخَذ مسجدا.

** 

266. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, Ketika ajal 

datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

, beliau mulai meletakkan kain wol di wajah beliau, 

ketika susah bernafas maka beliau membukanya, 

ketika dalam keadaan demikian beliau bersabda, 

“Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, 

mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka 

sebagai masjid.” Beliau memperingatkan apa yang 

telah mereka lakukan, dan seandainya bukan karena 

hal tersebut, maka kuburan beliau akan ditinggikan, 

akan tetapi beliau khawatir bila kuburannya akan 

dijadikan sebagai masjid". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه حينما حرضت  -ريض اهلل عنها-ختَبنا ًعئشة 
الوفاة قال وهو يف  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

سكرات املوت: "لعن اهلل ايلهود وانلصارى"؛ وذلك 
. ثم استنتجت ألنهم بنوا ىلع قبور أنبيائهم مساجد

أنه يريد بذلك حتذير أمته  -ريض اهلل عنها-ًعئشة 
من أن تقع فيما وقعت فيه ايلهود وانلصارى فتبِن 
ىلع قَبه مسجدا، ثم بينت أن اذلي منع الصحابة من 
دفنه خارج غرفته هو خوفهم من أن يتخذ قَبه 

ا  .مسجدا

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- memberitahukan bahwa 

ketika ajal datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, 

beliau bersabda, “Laknat Allah kepada orang-orang 

Yahudi dan Nasrani.” Hal ini karena mereka 

membangun masjid di atas kuburan para Nabi mereka. 

Lalu Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengambil kesimpulan 

bahwa dengan sabdanya itu, beliau hendak 

memperingatkan umatnya agar tidak terjerumus ke 

dalam apa yang telah diperbuat oleh kaum Yahudi dan 

Nasrani, sehingga mereka pun ikut membangun masjid 

di atas kuburan beliau. Kemudian Aisyah -raḍiyallāhu 

'anhā- menjelaskan bahwa yang mencegah para 

sahabat untuk menguburkan beliau di luar kamarnya 

adalah karena mereka khawatir kuburan beliau akan 

dijadikannya sebagai masjid. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ًعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ملا نزل : بضم انلون وكرس الزاي أي: نزل به ملك املوت •

 .: بكرس الفاء وفتحها أي: جعلطفق  •

 .مخيصة : كساٌء هل أعالم أي: خطوط •

 .اغتم بها : غّمته فاحتبس نفُسه عن اخلروج •

 .كشفها : أزاهلا عن وجهه الِّشيف •

 .فقال وهو كذلك : أي: يف هذه احلالة احلرجة يقايس شدة الزنع •

 .حيّذر ما صنعوا : أي: لعنهم حتذيرا ألمته أن تصنع ما صنعوا •

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -ولوال ذلك : لوال حتذير انليب  •  .مما صنعوا ولعنُه من فَعله -َصىلَّ اَّللَّ

برز قَُبه : دُلفن خارج بيته •
ُ
 .أل

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -َخِش : يُروى بفتح اخلاء بابلناء للفاعل فيكون املعىن: أّن الرسول  • ُيروى بضم اخلاء هو اذلي أمرهم بعدم إبراز قَبه. و -َصىلَّ اَّللَّ
 .بابلناء للمفعول فيكون املعىن: أن الصحابة هم اذلين خشوا ذلك فلم يَُبزوا قَبه

 :فوائد احلديث
 .املنع من اختاذ قبور األنبياء والصاحلني مساجد يُصىل فيها هلل، ألن ذلك وسيلة إىل الِّشك .1

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -شدة اهتمام الرسول  .2  .ه أن يعّظم قَبه، ألن ذلك يفيض إىل الِّشكواعتنائه باتلوحيد وخوفِ  -َصىلَّ اَّللَّ

 .جواز لعن ايلهود وانلصارى ومن فعل مثل فعلهم من ابلناء ىلع القبور واختاذها مساجد .3

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -بيان احلكمة من دفن انليب  .4  .يف بيته، وأن ذلك ملنع االفتتان به -َصىلَّ اَّللَّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّ -أن انليب  .5  .بٌِّش َُيري عليه ما ُيري ىلع البِّش من املوت وشدة الزنع -مَ َصىلَّ اَّللَّ

 .ىلع أمته -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .6

 .جواز لعن الكفار ىلع سبيل العموم .7

ا .8  .حتريم ابلناء ىلع القبور عموما

 .الرد ىلع اذلين ُيزيون ابلناء ىلع قبور العلماء تميزيا هلم عن غريهم .9

 .ن سنن ايلهود وانلصارىأن ابلناء ىلع القبور م .10

 .-ريض اهلل عنها-بيان فقه ًعئشة  .11

 املراجع:املصادر و

 ـه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث 1422صحيح ابلخاري, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار طوق انلجاة, الطبعة: األوىل، 
ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ملحمد بن 1422دار العاصمة, الطبعة األوىل العريب, بريوت. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان, 

 .ه1424عبد العزيز السليمان القرًعوي, ت: حممد بن أمحد سيد , مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 
   (3330) الرقم املوحد:
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ىل اهلل عليه لقد جاءت خولة إىل رسول اهلل ص
  وسلم تشكو زوجها، فاكن خيىف يلع الكمها

Khaulah datang kepada Nabi Muhammad -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

mengadukan suaminya dan ia 
menyembunyikan perkataannya dariku. 

 :احلديث .267
احلمد هلل »، أنَّها قالت: -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

وات، لقد جاءت َخْولُة إىل اذلي وَِسَع سمعه األص
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تشكو زوَجها، فاكن 
: }قد سمع اهلل  خيىف يلعَّ الكمها، فأنزل اهلل عز وجلَّ
قول اليت َتادلك يف زوجها وتشتيك إىل اهلل واهلل 

 اآلية[« 1يسمع حَتَاُوَرُكما{ ]املجادلة: 

** 

267. Hadis: 

Dari Aisyah, bahwasanya ia berkata, "Segala puji bagi 

Allah yang pendengaran-Nya mencakup berbagai 

suara. Khaulah datang kepada Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk mengadukan 

suaminya dan ia menyembunyikan perkataannya 

dariku. Selanjutnya Allah 'Azza wa Jalla menurunkan 

firman-Nya, "Sungguh, Allah telah mendengar ucapan 

perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu 

(Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan 

(halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar 

percakapan antara kamu berdua (QS. Al-Mujadalah: 

1)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكنت خولة بنت ثعلبة مزتوجة من أوس بن الصامت 
 ، فقال هلا: أنِت يلعَّ كظهر أِم. أي: أنِت حرام يلعَّ

ليه وسلم وذكرت فذهبت إىل رسول اهلل صىل اهلل ع
قد حرمت »هل قصتها، فقال هلا صىل اهلل عليه وسلم: 

، فجعلت تقول بصوت منخفض خيىف ىلع «عليه
ًعئشة مع قربها منها: بعدما كَبت سِن ظاهَر مِن؟ 
إىل اهلل أشكو حال صبية إن ضممتُهم إيلَّ جاعوا، وإن 
تركتُهم عنده ضاعوا. فهذه جمادتلها لرسول اهلل صىل 

ه وسلم اليت ذكرها اهلل تعاىل بقوهل: }َقْد َسِمَع اهلل علي
ِ واهلُل  ُ قَْوَل الَّيِت َُتَاِدلَُك يِف َزوِْجَها َوتَْشتيَِك ِإىَل اَّللَّ اَّللَّ

احلمُد هللِ اذلي وَِسَع »يَْسَمُع حَتَاُوَرُكما{. فقالت ًعئشة: 
أي: استوعبها وأدركها فال يفوته « َسْمُعه األصواَت 
لقد جاءت َخْولُة إىل رسوِل اهلل »خيف منها يشء وإن 

صىل اهلل عليه وسلم تَْشكو َزوَْجها، فاكن خيىف يلعَّ 
: }قد َسِمَع اهلُل قوَل اليت  الكُمها، فأنزل اهلُل عزَّ وجلَّ
َُتَاِدلُك يف َزوِْجها وتشتيك إىل اهلِل واهلُل يَْسَمُع 

ت أي: فحينما جاء« اآلية[« 1حَتَاُوَرُكما{ ]املجادلة: 
خولة تشكو زوجها لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
اكنت تكلمه بصوت منخفض ال تسمعه ًعئشة مع 
قربها منها، ومع ذلك سمعه اهلل تعاىل من فوق سبع 

** 

Khaulah binti Tsa'labah menikah dengan Aus bin 

Shamit. Ia berkata kepada Khaulah, "Engkau bagiku 

laksana punggung ibuku." Yakni, engkau haram 

untukku. Lantas Khaulah pergi menemui Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 

memaparkan ceritanya. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda kepadanya, "Engkau sudah 

haram baginya." Selanjutnya Khaulah berkata dengan 

suara pelan yang tidak terdengar oleh Aisyah padahal 

ia dekat dengan Khaulah, "Setelah usiaku tua, kini ia 

menyamakanku dengan punggung ibunya." Aku 

mencemaskan keadaan anak-anakku yang masih 

kecil. Jika aku memelihara mereka, maka mereka akan 

kelaparan. Jika aku membiarkan mereka dengan 

ayahnya, niscaya mereka akan hilang (tak terurus). Ini 

adalah perdebatannya dengan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- yang disebutkan oleh Allah -

Subḥānahu wa Ta'ālā- dalam firman-Nya, "Sungguh, 

Allah telah mendengar ucapan perempuan yang 

mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang 

suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, 

dan Allah mendengar percakapan antara kalian 

berdua." (QS. Al-Mujadalah: 1). Aisyah berkata, 

"Segala puji bagi Allah yang pendengaran-Nya mampu 

mendengar berbagai suara." Yakni menyerapnya, 

menemukannya, sehingga tidak ada satu pun yang 

tertinggal darinya, meskipun tersembunyi, "Khaulah 

datang kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

ا بصيغة اجلزم، ووصله النسايئ وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:  .رواه ابلخاري معلَّقا

  -عنهماريض اهلل -ًعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري واملصادر املذكورة يف اتلخريج مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وسع : أدرك •

 .َتادلك : تناظرك وتناقشك •

 .حتاوركما : حتاوروا: تراجعوا الالكم بينهم •

 :فوائد احلديث
 .ن، ال ينكره إال من ضل عن اهلدىاتصاف اهلل تعاىل بالسمع الواسع املحيط ال كسمع املخلوق، وهو أمر معلوم بالرضورة من ادلي .1

 .أحاط سمُع اهلل بكل االصوات، ال خيىف عليه منها يشء .2

 .إيمان الصحابة ريض اهلل عنهم بانلصوص ىلع ظاهرها اذلي يتبادر إىل الفهم .3

 املراجع:املصادر و

ه. مسند اإلمام أمحد بن 1422، صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل
م. السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، 2001 - ـه1421ًعدل مرشد، وآخرون، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

سماوات، وأنزل اآلية املذكورة، وهذا من أبلغ األدلة 
ىلع اتصاف اهلل تعاىل بالسمع، وهو أمر معلوم 

إال من ضل عن اهلدى. بالرضورة من ادلين، ال ينكره 
وقول ًعئشة هذا يدل ىلع أن الصحابة ريض اهلل 
عنهم، آمنوا بانلصوص ىلع ظاهرها اذلي يتبادر إىل 
الفهم، وأن هذا هو اذلي أراده اهلل منهم ومن غريهم 
من امللكفني ورسوهل؛ إذ لو اكن هذا اذلي آمنوا به 

وا عليه وبُلنيي هلم الصوا ب، ولم واعتقدوه خطأ لم ُيَقرُّ
يأت عن أحد منهم تأويل هذه انلصوص عن 
ظواهرها، ال من طريق صحيح وال ضعيف، مع توافر 

 .ادلوايع ىلع نقل ذلك

sallam- untuk mengadukan suaminya dan ia 

menyembunyikan perkataannya dariku. Selanjutnya 

Allah 'Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, 

"Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan 

yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) 

tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada 

Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu 

berdua." (QS. Al-Mujadalah: 1). Yakni, saat Khaulah 

datang mengadukan suaminya kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berbicara kepada beliau 

dengan suara pelan sehingga Aisyah tidak 

mendengarnya, padahal ia dekat dengannya. 

Meskipun demikian, Allah -Ta'ālā- mendengarnya dari 

atas tujuh langit dan menurunkan ayat tersebut. Ini 

merupakan dalil yang jelas bahwa Allah memiliki sifat 

mendengar dan ini merupakan hal yang sudah 

diketahui sebagai bagian dari agama. Tidak ada yang 

mengingkari hal ini kecuali orang yang tersesat dari 

petunjuk. Ucapan Aisyah ini menunjukkan bahwa para 

sahabat -raḍiyallāhu 'anhu-m beriman kepada nash-

nash sesuai makna lahirnya yang mereka pahami, dan 

inilah yang diinginkan oleh Allah dari mereka dan dari 

orang-orang mukallaf lainnya dan dari Rasul-Nya. 

Sebab, jika apa yang mereka percayai dan yakini ini 

salah, tentu mereka tidak akan mengakuinya, dan pasti 

akan dijelaskan kebenaran bagi mereka, dan tidak ada 

seorang pun yang mentakwilkan nash-nash itu dari 

makna lahirnya, baik dari jalur yang shahih maupun 

yang lemah. Padahal berbagai sarana tersedia untuk 

melakukan hal itu. 
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. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نِّش: مكتب املطبوًعت اإلسالمية 
فيصل عيىس ابلايب احلليب. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين، حتقيق: حمب ادلين  -ابلايق، نِّش: دار إحياء الكتب العربية 

داية. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار ه. تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، نِّش: دار اهل1379بريوت، -اخلطيب، نِّش: دار املعرفة
 احلميد عبد خمتار أمحد لدلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم. م1985 - ـه1405 اثلانية: الطبعة بريوت، –السبيل، لألبلاين، نِّش: املكتب اإلسالِم 

ح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري، لعبد اهلل بن حممد رش. م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة الكتب، ًعلم: انلارش عمل، فريق بمساعدة عمر
 .ه 1405الغنيمان، انلارش: مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 

   (8295) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحابَةِ  اتلصنيف: ْهِل الُسنَِّة يِف الَصّ
َ
َحابَِة << َعِقيَدُة أ   عقيدة << االْعِتَقاُد يِف الَصّ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 ًعئشة ريض اهلل عنها اتلخريج:
 صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 يب صىل اهلل عليه وسلم وىلع مزيد فضلها ألنها أغنته عن غريهاعظم قدر خدُية عند انل .1
 .إنصاف ًعئشة ريض اهلل عنها بروايتها هلذا احلديث رغم غرية النساء .2

 املراجع:املصادر و

 العسقالين، حجر البن ابلخاري، صحيح رشح ابلاري فتح. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 
 .ه1379بريوت، -: حمب ادلين اخلطيب، نِّش: دار املعرفةحتقيق

   (11176) الرقم املوحد:

 خدجية لم يزتوج انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع
 Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak  حىت ماتت

menikah lagi sampai Khadijah wafat 

 :احلديث .268
لم يزتوج انليب »، قالت: -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

 .«صىل اهلل عليه وسلم ىلع خدُية حىت ماتت

** 

268. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak menikah lagi sampai 

Khadijah wafat." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لم يزتوج انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع خدُية بنت 
خويدل ريض اهلل عنها حىت ماتت, وهذا يدل ىلع 
ماكنة خدُية عند انليب صىل اهلل عليه وسلم، ويه 

 .أوىل زوجاته

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak menikah lagi 

sampai Khadijah binti Khuwailid -raḍiyallāhu 'anhā- 

meninggal dunia. Ini menunjukkan kedudukan Khadijah 

di sisi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ia merupakan 

istri pertama beliau. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحابَةِ  اتلصنيف: ْهِل الُسنَِّة يِف الَصّ
َ
َحابَِة << َعِقيَدُة أ   عقيدة << االْعِتَقاُد يِف الَصّ

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ًعزب  الَباء بن اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
، وأنه حيىي يف اجلنة حياة برزخية اكلصديقني والشهداء، وُيرزق كما يرزقون، ويتمثل رزقه يف ذلك اللنب اذلي -عليه السالم-فضل إبراهيم  .1

 يرضعه من مرضعته يف اجلنة حىت يتم رضاعته.
 .من مات من أطفال املسلمني فهو من أهل اجلنة .2

 .ض ما فيهاوجود اجلنة اآلن، وبيان بع .3

 املراجع:املصادر و

ه. منار القاري رشح 1422صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
مكتبة دار خمترص صحيح ابلخاري، حلمزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، عِن بتصحيحه ونِّشه: بشري حممد عيون، انلارش: 

 .م 1990 - ـه 1410ًعم النِّش:  -اململكة العربية السعودية-اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -ابليان، دمشق 
   (11189) الرقم املوحد:

، قال رسول اهلل -عليه السالم-ملا تويف إبراهيم 
  : إن هل مرضعا يف اجلنة-صىل اهلل عليه وسلم-

Dari Bara' -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: 
"Tatkala Ibrahim -'alaihissalam- wafat, 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya ia memiliki ibu 
susu di surga." Diriwayatkan oleh Imam Al-

Bukhari 

 :احلديث .269
-قال: ملا تُويفي إبراهيم  -ريض اهلل عنه-عن الَباء 

-صىل اهلل عليه وسلم-، قال رسول اهلل -عليه السالم
ا يف اجلنة: »  .«إنَّ هل ُمرِْضعا

** 

269. Hadis: 

Dari Bara' -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: "Tatkala 

Ibrahim -`alaihissalam- wafat, Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya ia memiliki 

ibu susu di surga." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-تويف إبراهيم ابن رسول اهلل 
من مارية القبطية، وهو ابن ثمانية عِّش شهراا، فأخَب 

أن اهلل تعاىل قد أعد هل  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 .يف اجلنة من يقوم بإرضاعه حىت يتم رضاعته

** 

Ibrahim, putra Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dari Mariyah Al-Qibthiyyah, wafat saat masih berusia 

18 bulan. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa Allah Ta'ala telah menyiapkan di 

surga orang yang menyusuinya hingga masa 

penyusuannya sempurna." 
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 العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان بالرسل < األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم

 .رواه الطَباين واحلاكم راوي احلديث:

يَب بن كعب  اتلخريج:
ُ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .املستدرك ىلع الصحيحني للحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الفرد، إما واحد، أو ثالث، أو مخس وهكذا ِوترا : الوتر هو العدد •

ا يف جانب القَب •  .أحلدوا : شقوا هل شقًّ

 :فوائد احلديث
 .-عليه السالم-اإليمان باملالئكة وأنها غسلت آدم  .1

 .مِّشوعية غسل امليت، وأنه فرض كفاية .2

 .مِّشوعية دفن امليت، وأنه فرض كفاية .3

 .استحباب أن يكون غسل امليت وترا .4

 .استحباب اللحد يف القَب .5

غسلته املالئكة باملاء وترا وأحلدوا ملا تويف آدم 
  هل وقالوا: هذه سنة آدم يف وَله

Dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Ketika 

Adam meninggal dunia, para malaikat 
memandikannya dengan air dalam 

bilangan ganjil dan mereka membuat liang 
lahat untuknya. Mereka berkata, "Ini sunah 

Adam pada anaknya." (Sanad hadis ini 
sahih tapi keduanya -yakni Bukhari dan 

Muslim- tidak meriwayatkannya). 

 :احلديث .270
 -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب بن كعب، عن انليب 

لَتْه املالئكُة باملاء ِوتْ »قال:  َ آدُم َغسَّ ا، ملا تُُويفي را
ه حْلَُدوا هل، وقالوا: هذه ُسنَُّة آَدَم يف َودَلِ

َ
 «.وأ

** 

270. Hadis: 

Dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, beliau bersabda, "Ketika Adam meninggal 

dunia, para malaikat memandikannya dengan air 

dalam bilangan ganjil dan mereka membuat liang lahat 

untuknya. Mereka berkata, "Ini sunah Adam pada 

anaknya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

غسلته املالئكة باملاء  -عليه السالم-ملا مات آدم 
ا، مرة واحدة، أو ثالثة، أو مخسة، وشقوا هل يف  وترا

ا ودفنوه فيه، وقالوا:  هذه ُسنَُّة »جانب حفرة القَب شقًّ
ه أي: يُفعل بودل آدم ما فُعل بأبيهم من « آَدَم يف َودَلِ

الغسل وادلفن ىلع الكيفية املذكورة، وإنما يلزتم 
 .لك املهديون من ودلهبذ

** 

Ketika Adam -'alaihis-salām- meninggal dunia, para 

malaikat memandikannya dengan bilangan ganjil; satu, 

tiga atau lima kali, mereka juga membuat celah di sisi 

lubang kubur, dan menguburkannya di dalamnya, serta 

berkata, "Ini sunah Adam pada anaknya." Yakni, anak 

Adam diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada 

bapak mereka, yaitu di mandikan dan dikuburkan 

sesuai dengan tata cara tersebut. Hanya anaknya yang 

mendapatkan petunjuklah yang berpegang teguh 

kepada hal itu. 
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 .؛ ألن املالئكة يه اليت تولت تغسيله ودفنه-عليه السالم-لة عظيمة آلدم فضي .6

 املراجع:املصادر و

 املعجم-. م1990 – ه1411 األوىل،: الطبعة بلنان، بريوت، –املستدرك ىلع الصحيحني، حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا، نِّش: دار الكتب العلمية -
طَباين، املحقق: طارق بن عوض اهلل بن حممد , عبد املحسن بن إبراهيم احلسيِن، ال الشاِم اللخيم مطري بن أيوب بن أمحد بن لسليمان األوسط،

 األثري، البن واألثر، احلديث غريب يف انلهاية-. اإلسالِم املكتب: نِّش لألبلاين، وزياداته، الصغري اجلامع صحيح-. القاهرة –انلارش: دار احلرمني 
خمتار الصحاح، لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد -حممود حممد الطنايح.  -، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى م1979 - ـه1399 بريوت، - العلمية املكتبة: نِّش

 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نِّش: املكتبة العرصية 
 األوىل،: الطبعة بلنان، –ح رشح مشاكة املصابيح، لعِّل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت املفاتي مرقاة-. م1999/  ـه1420
 .م2002 - ـه1422

   (10550) الرقم املوحد:
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .العرش : رسير امللك، وعرش الرمحن: رسير اهلل أعلم به •

 .ضحة نؤمن بها، وهو إنكاره ىلع من عصاه، وسخطه عليه، وإعراضه عنه، ومعاقبته هلغضيب : الغضب من اهلل صفة وا •

 :فوائد احلديث
 .ىلع خلقه، وأنه فوق عرشه بائن من خلقه -عز وجل-فيه ديلل ىلع علو اهلل  .1

 .، وال ُيوز تأويلهما بإرادة اثلواب والعقاب-عز وجل-إثبات صفيت الرمحة والغضب هلل  .2

 .رمحته سبقت غضبهسعة رمحة اهلل بعباده اكفة، وأن  .3

 املراجع:املصادر و

م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نِّش: 1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش، 
ه انلهاية يف غريب 1392انية، اثل: الطبعة بريوت، –دار ابن اجلوزي. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

حممود حممد الطنايح. صحيح ابلخاري،  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -احلديث واألثر، البن األثري، نِّش: املكتبة العلمية 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422ىل، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو

 .بريوت –عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4961) الرقم املوحد:

ْنَدهُ  ملا َخلََق اهلُل اخلَلَْق َكَتَب يف كيَتاٍب، َفُهَو عي
: إينَّ رمَْحَِتي َتْغليُب َغَضيبي فَْوَق ا   لَعْرشي

Ketika Allah menciptakan semua makhluk, 
maka Dia pun menulis di dalam kitab, dan 
kitab itu ada di sisi-Nya di atas 'Arasy yang 

isinya: "Sesungguhnya rahmat-Ku akan 
mengalahkan murka-Ku". 

 :احلديث .271
ملا خلق اهلُل »رفوًعا: م -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اخلَلَْق كتب يف كتاب، فهو عنده فوق العرش: إن 
«  َغلَبَْت غضيب»ويف رواية: «. رمحيت َتْغِلُب غضيب

 «.َسبََقْت غضيب»ويف رواية: 

** 

271. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Ketika Allah menciptakan semua 

makhluk, maka Dia pun menulis di dalam kitab, dan 

kitab itu ada di sisi-Nya di atas 'Arasy yang isinya: 

"Sesungguhnya rahmat-Ku akan mengalahkan murka-

Ku." Dalam satu riwayat, "Telah mengalahkan murka-

Ku." Dalam riwayat lain, "Telah mendahului 

kemarahan-Ku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اخللق لكهم كتب يف كتاب  -عز وجل-ملا خلق اهلل 
عنده فوق العرش: إن رمحيت أكرث وأغلب يلعَّ من 

: )ورمحيت وسعت لك يشء(، -تعاىل-غضيب. قال 
 .وهذا حيمل املسلم ىلع عدم ايلأس والقنوط

** 

Saat Allah -'Azza wa Jalla- menciptakan makhluk, Dia 

menulis dalam kitab di sisi-Nya di atas 'Arasy, 

"Sesungguhnya rahmat-Ku lebih banyak dan lebih 

mendominasi dari pada murka-Ku." 
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ملا خلق اهلُل آدَم مسح ظهره فسقط من ظهره لك 
يته إىل يوم القيامة   نََسمة هو خالقها من ُذرِّ

Ketika umur Adam telah habis, Malaikat 
Maut mendatanginya. Beliau pun berkata, 
“Bukankah usiaku ini masih tersisa empat 

puluh tahun lagi?” Malaikat berkata, 
“Bukankah telah engkau berikan untuk 
putramu Dawud?” Beliau (Rasulullah) 

besabda, "Adam melakukan pengingkaran, 
maka anak cucunya juga melakukan 

pengingkaran, Adam lupa, maka anak 
cucunya juga lupa, dan Adam bersalah, 

maka anak cucunya juga bersalah". 

 :احلديث .272
، قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ملا خلق اهلُل آدمَ مسح ظهره، »: -صىل اهلل عليه وسلم-
 َ يته إىل فسقط من ظهره لك ن َسمة هو خالقها من ُذري

ا  يوم القيامة، وجعل بني عيِن لك إنسان منهم َوبِيصا
من نور، ثم عرضهم ىلع آدم فقال: أي رب، َمن هؤالء؟ 
قال: هؤالء ذريتك، فرأى رجال منهم فأعجبه َوبِيُص 
ما بني عينيه، فقال: أي رب َمن هذا؟ فقال: هذا رجل 

هل: داود. فقال: رب  من آخر األمم من ُذرييتك يقال
كم جعلَت ُعُمَره؟ قال: ستني سنة، قال: أي رب، زِده 
من ُعُمري أربعني سنة. فلما قيض عمر آدم جاءه 
َملَُك املوت، فقال: أَولَم يبَق من عمري أربعون سنة؟ 
قال: أَولَم ُتْعِطها ابنَك داود قال: فَجَحَد آدُم فجحدت 

يتُ  يتُه، ونيس آدمُ فنسيت ُذري ه ، وَخِطئ آدم فَخِطئت ُذري
يتُه  «.ُذري

** 

272. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Tatkala Allah menciptakan Adam, Dia mengusap 

punggungnya, maka berjatuhanlah semua ruh yang 

bakal Dia ciptakan dari anak keturunannya sampai hari 

kiamat. Dan Dia letakkan di antara kedua mata setiap 

orang dari mereka seberkas cahaya, kemudian Dia 

tunjukkan kepada Adam. Adam pun bertanya, “Duhai 

Rabb-ku, siapakah mereka ini?” Allah berfirman, 

“Mereka ini adalah keturunanmu.” Lalu dia melihat 

salah seorang dari mereka yang cahaya di antara 

kedua matanya menakjubkannya, lantas ia berkata, 

“Duhai Rabb-ku, siapakah dia ini?” Kata Allah, “Dia 

salah seorang keturunanmu di kalangan umat 

belakangan, namanya Dawud.” Lalu ia berkata, “Duhai 

Rabb-ku, berapakah Engkau jadikan umurnya?” Kata 

Allah, “Enam puluh tahun.” Adam berkata, “Duhai 

Rabb-ku, tambahkanlah untuknya dari umurku 

sebanyak empat puluh tahun.” Ketika umur Adam telah 

habis, Malaikat Maut mendatanginya. Beliau pun 

berkata, “Bukankah usiaku ini masih tersisa empat 

puluh tahun lagi?” Malaikat berkata, “Bukankah telah 

engkau berikan untuk putramu Dawud?” Beliau 

(Rasulullah) besabda, "Adam melakukan 

pengingkaran, maka anak cucunya juga melakukan 

pengingkaran, Adam lupa, maka anak cucunya juga 

lupa, dan Adam bersalah, maka anak cucunya juga 

bersalah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مسح ظهره،  -عليه السالم-آدم  -تعاىل-ملا خلق اهلل 
 فخرج من ظهره لك إنسان هو خالقه من ذريته إىل

يوم القيامة، وهذا املسح واإلخراج ىلع حقيقته، وال 

** 

Tatkala Allah menciptakan Adam, Dia mengusap 

punggungnya, maka keluarlah dari punggungnya 

(Adam) setiap orang yang Dia-lah Penciptanya dari 

anak keturunannya sampai hari Kiamat. Proses 

usapan-Nya dan keluarnya setiap orang ini adalah 
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ُيوز تأويله بما خيرجه عن ظاهره كما هو مذهب 
أهل السنة. فلما أخرجهم من ظهره جعل بني عيِن 
ا وملعاناا من نور، ثم عرضهم ىلع  لك إنسان منهم بريقا

: هم -تعاىل-آدم، فقال آدم: يا رب، من هؤالء؟ قال 
هم فأعجبه الَبيق اذلي بني ذريتك. فرأى رجال من

: هو داود. -تعاىل-عينيه، فقال: يا رب، من هذا؟ قال 
فقال آدم: رب كم جعلَت عمره؟ قال: ستني سنة. 
قال: رب زده من عمري أربعني سنة. فلما انقىض 
عمر آدم إال أربعني سنة، جاءه ملك املوت يلقبض 
روحه، فقال آدم: لقد بيق من عمري أربعون سنة. 

هل: لقد أعطيتها ابنك داود. وقد أنكر آدم ذلك فقال 
ألنه اكن يف ًعلم اذلر فلم يستحرضه حالة ميجء ملك 
املوت هل، فأنكرت ذريته، ونيس آدم فنسيت ذريته، 
وعىص آدم بأكله من الشجرة فعصت ذريته، ألن 
الودل يشبه أباه. فهذا داود اكن عمره املكتوب ستني 

ًعلم  -سبحانه-واهلل  سنة ثم زاده اهلل أربعني سنة،
بما اكن وما يكون وما لم يكن لو اكن كيف اكن 
يكون؛ فهو يعلم ما كتبه هل وما يزيده إياه بعد ذلك، 
واملالئكة ال علم هلم إال ما علمهم اهلل، واهلل يعلم 
األشياء قبل كونها وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء: 

م إن املحو واإلثبات يف صحف املالئكة، وأما عل
فال خيتلف وال يبدو هل ما لم يكن  -سبحانه-اهلل 

ا به فال حمو فيه وال إثبات  .ًعلما

secara hakiki, tidak boleh ditakwilkan dengan makna 

yang merubah makna teks lahirnya sebagaimana 

dalam mazhab Ahlus Sunah. Ketika Allah 

mengeluarkan mereka dari punggung Adam, Dia 

menjadikan di antara kedua mata setiap orang dari 

mereka kilatan dan kilauan dari cahaya, kemudian Dia 

menunjukkan mereka kepada Adam, lalu Adam 

berkata, "Wahai Rabb, siapakah mereka?" Allah -

Ta’ālā- berfirman, "Mereka adalah keturunanmu." 

Lantas dia melihat seorang laki-laki di antara mereka 

yang kilatan cahaya di antara kedua matanya 

membuatnya takjub. Lalu ia berkata, "Wahai Rabb-ku, 

siapakah ini?", Allah -Ta’ālā- berfirman, "Dia Daud." 

Maka Adam berkata, "Rabb-ku, berapakah Engkau 

jadikan umurnya?", Kata Allah, "Enam puluh tahun." 

Adam berkata lagi, "Rabb-ku, tambahkan umurnya dari 

umurku sebanyak empat puluh tahun." Maka tatkala 

umur Adam telah habis dan tersisa hanya empat puluh 

tahun, Malaikat Maut pun mendatanginya untuk 

mencabut nyawanya. Adam pun berkata, "Sungguh 

masih tersisa dari umurku empat puluh tahun." Maka 

Malaikat berkata kepadanya, "Sungguh engkau telah 

memberikannya kepada putramu Daud." Sungguh 

Adam telah mengingkari hal itu karena dia (Dawud) 

masih di alam ruh, sehingga ia tidak menyangka 

kedatangan Malaikat Maut, sehingga anak 

keturunannya pun mengingkari hal itu. Adam juga lupa, 

maka anak keturunannya juga lupa, dan Adam 

melanggar, maka anak keturunannya juga melanggar 

karena seorang anak pasti menyerupai bapaknya. 

Adapun Dawud ini, dulu umurnya yang tertulis empat 

puluh tahun kemudian Allah menjadikannya enam 

puluh tahun dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang belum 

terjadi jika ia terjadi; bagaimana keadaannya sebelum 

terjadi dan setelah terjadi. Dia Maha Mengetahui apa 

yang Ia tuliskan/tetapkan untuknya dan apa yang Dia 

tambahkan untuknya setelah itu. Sedangkan para 

malaikat tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah 

Allah ajarkan kepada mereka dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya dan 

setelah terjadinya. Oleh karena itu, para ulama berkata, 

"Sesungguhnya penghapusan dan penetapan (takdir) 

terdapat di dalam suhuf (buku catatan) para malaikat, 

adapun ilmu Allah -Ta’ālā- maka tidak berbeda-beda, 

dan tidak ada yang tidak diketahui bagi Allah tentang 

sesuatu yang seolah-olah sebelumnya Dia tidak 

mengetahuinya, dan dalam ilmu Allah ini tidak ada 
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  العقيدة < اإليمان بالقضاء والقدر < مسائل القضاء والقدر اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .نسمة : انلفس والروح •

 .وبيصا : بريقا وملعانا •

 .جحد : أنكر •

 .خطئ : عىص •

 .ل اخلليقة وأول نيبآدم : هو أبو البِّشية وأو •

 .القيامة : يوم القيامة: هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس •

 .داود : هو نيب كريم من أنبياء بِن ارسائيل أويت امللك وانلبوة •

 :فوائد احلديث
 .أن إخراج اذلرية اكن حقيقيا .1

 .مسح ىلع ظهر آدم من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل -تعاىل-إثبات أن اهلل  .2

 .من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل -تعاىل-الكم هلل إثبات ال .3

 .املحو واإلثبات يف صحف املالئكة، وأما علم اهلل سبحانه فال خيتلف وال يبدو هل ما لم يكن ًعملا به فال حمو فيه وال إثبات .4

 املراجع:املصادر و

م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، 1975 - ـه1395انية، اثل: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نِّش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
 املفاتيح مرقاة. بريوت –نِّش: املكتب اإلسالِم. املصباح املنري يف غريب الِّشح الكبري، ألمحد بن حممد بن يلع الفيوِم، انلارش: املكتبة العلمية 

 تليق الفتاوى، جمموع. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –ارش: دار الفكر، بريوت انل القاري، اهلروي املال سلطان بن لعِّل املصابيح، مشاكة رشح
 املدينة الِّشيف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع: انلارش قاسم، بن حممد بن الرمحن عبد: املحقق احلراين، تيمية بن احلليم عبد بن أمحد ادلين

اف -م. صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة1995ه/1416نِّش: ال ًعم السعودية، العربية اململكة انلبوية، قَّ  -علوي بن عبد القادر السَّ
حتقيق: مصطىف عبد -أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري -م. قصص األنبياء2006 - ـه 1426الطبعة: اثلاثلة، -دار اهلجرة -انلارش: ادلرر السنية 

 .م 1968 - ـه 1388الطبعة: األوىل، -القاهرة -يلف انلارش: مطبعة دار اتلأ-الواحد 
   (10408) الرقم املوحد:

penghapusan dan tidak ada pula penetapan (setelah 

dihapuskan). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بالرسل < األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الِّشعية < آداب السالم واالستئذان

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا خلق اهلل آدم 
من املالئكة َنَفٍر -اذهب فََسلِّْم ىلع أوئلك 

فاستمع ما حُيَيُّونََك؛ فإنها ََتييَُّتَك   -جلوس
يتيَك   وَتية ُذرِّ

 

Tatkala Allah menciptakan Adam -
Shallallāhu ‘Alaihi wa Sallam- lalu Dia 

berfirman, “Pergilah dan ucapkan salam 
kepada mereka -beberapa malaikat yang 
sedang duduk- lalu dengarkanlah salam 

penghormatan mereka kepadamu; karena 
itu sebagai salam penghormatanmu dan 

keturunanmu!” Maka Adam berkata, “As-
Salāmu ‘alaikum.” Mereka menjawab, “As-

Salāmu ‘alaika wa rahmatullāh,” mereka 
menambah “wa rahmatullāh. 

 :احلديث .273
صىل اهلل -انليب  عن -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

صىل اهلل عليه -ملا خلق اهلل آدم »قال:  -عليه وسلم
َنَفٍر من -قال: اذهب فََسليْم ىلع أوئلك  -وسلم

يَّتَُك   -املالئكة جلوس فاستمع ما حُيَيُّونََك؛ فإنها حَتِ
يِتَك. فقال: السالم عليكم، فقالوا: السالم  وحتية ُذري

 .«ة اهللعليك ورمحة اهلل، فََزاُدوُه: ورمح

** 

273. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), Tatkala Allah menciptakan Adam -

Shallallāhu ‘Alaihi wa Sallam- lalu Dia berfirman: 

“Pergilah dan ucapkan salam kepada mereka -

beberapa malaikat yang sedang duduk- lalu 

dengarkanlah salam penghormatan mereka 

kepadamu; karena itu sebagai salam penghormatanmu 

dan keturunanmu!” Maka Adam berkata, “As-Salāmu 

‘alaikum.” Mereka menjawab, “As-Salāmu ‘alaika wa 

rahmatullāh,” mereka menambah “wa rahmatullāh." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: ملا خلق اهلل آدم أمره اهلل أن يذهب 
إىل َنَفٍر من املالئكة، وانلفر ما بني اثلالثة 
والتسعة، فيحييهم بالسالم، ويستمع إىل إجابتهم 
عليه، فتكون تلك اتلحية املتبادلة بينه وبينهم يه 

ية املِّشوعة هل وذلريته من بعده ممن هم ىلع دين اتلح
الرسل، ويتبعون سنتهم. فقال: السالم عليكم، 
فقالوا: السالم عليك ورمحة اهلل ، فزادوه : "ورمحة 
اهلل"، فاكنت هذه الصيغة يه املِّشوعة عند إلقاء 
السالم والرد عليه، وجاءت األحاديث األخرى 

ء يف إلقاء السالم أو بزيادة: "ورمحة اهلل وبراكته" سوا
 .رده

** 

Makna hadis: Ketika Allah menciptakan Adam, Allah 

memerintahkannya untuk menemui para malaikat, lalu 

memberi penghormatan kepada mereka dengan salam 

dan ia (Adam) akan mendengarkan jawaban mereka 

kepadanya. Maka jadilah salam penghormatan yang 

berlangsung antara dirinya dan mereka sebagai salam 

penghormatan yang disyariatkan untuknya dan untuk 

keturunannya yang akan datang dari orang-orang yang 

berada di atas agama para rasul. “Lalu Adam berkata, 

“As-Salāmu ‘alaikum”, maka mereka menjawab, “As-

Salāmu ‘alaika wa rahmatullāh,” mereka 

menambahkan, “wa rahmatullāh” Maka jadilah redaksi 

ini yang disyariatkan ketika mengucapkan salam dan 

menjawabnya. 
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 :فوائد احلديث
 .-عليه السالم-فيه إشعار أن املالئكة املذكورين اكنوا ىلع بعد من آدم  .1
 .علمه كيفية السالم -تعاىل-بيان أن اهلل  .2

 .بيان كيفية السالم املِّشوعة عند االبتداء والرد .3

 .(86مِّشوعية الزيادة ىلع املبتدئ يف رد السالم وذلك كما قال تعاىل: )فحيوا بأحسن منها أو ردوها( )النساء: .4

 .األمر بتعليم العلم وأخذه عن أهله .5

 املراجع:املصادر و

للهاليل، نِّش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 
ه. منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، حلمزة حممد قاسم، عِن بتصحيحه ونِّشه: بشري حممد 1422حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية، ًعم النِّش:  -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -دمشق  عيون، انلارش: مكتبة دار ابليان،
 .م

   (3556) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْعَماُل الَماَلئَِكةِ  اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اإِليَماُن بِالَماَلئَِكِة << أ

 متفق عليه. راوي احلديث:

من  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا رجع انليب 
جربيل  اخلندق، ووضع السالح واغتسل، أتاه

قد وضعت السالح؟ واهلل »عليه السالم، فقال: 
 «ما وضعناه، فاخرج إِلهم

 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, 
"Tatkala Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- kembali dari perang Khandaq 
(parit) dan meletakkan senjata serta 

mandi, datanglah Jibril -'alaihis-salām- 
kepada beliau lalu bertanya, "Apakah 

engkau sudah meletakkan senjata? Demi 
Allah, kami belum meletakkannya. Pergilah 

ke daerah mereka." Beliau bertanya, "Ke 
mana?" Jibril menjawab, "Ke sini." Ia 

memberi isyarat ke Bani Quraiẓah. Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun keluar 

menuju kampung mereka." (HR. Bukhari). 

 :احلديث .274
ا رجَع انليبُّ  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة  -قالت: لمَّ

الَح  -صىل اهلل عليه وسلم من اخلَنَْدق، ووََضَع السي
قد »، فقال: -عليه السالم-واغتسل، أتاه ِجَْبيُل 

الَح؟ واهللِ ما وَض  ْعناه، فاخُرج إيلهم قال: وضعَت السي
فإىل أْيَن؟ قال: ها ُهنا، وأشار إىل بَِِن ُقَرْيَظَة، فخرج 

 «.إيلهم -صىل اهلل عليه وسلم-انليبُّ 

** 

274. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Tatkala 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kembali dari 

perang Khandaq (parit) dan meletakkan senjata serta 

mandi, datanglah Jibril -'alaihis-salām- kepada beliau 

lalu bertanya, "Apakah engkau sudah meletakkan 

senjata? Demi Allah, kami belum meletakkannya. 

Pergilah ke daerah mereka." Beliau bertanya, "Ke 

mana?" Jibril menjawab, "Ke sini." Ia memberi isyarat 

ke Bani Quraiẓah. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pun keluar menuju kampung mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من غزوة  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا رجع انليب 
ار اخلندق ويه غزوة األحزاب، وقد نرصه اهلل ىلع كف

قريش ومن ًعونهم، دخل بيته وألىق السالح، 
عليه -واغتسل من غبار املعركة، فأتاه جَبيل 

، وقال هل: إنك قد ألقيت السالح، ولكن -السالم
املالئكة ما زالت مرتدية هل وما ألقته، ثم أمره 
باخلروج لقتال بِن قريظة، وهم طائفة من ايلهود 

صىل -اهلل حول املدينة، قد نقضوا العهد مع رسول 
-وساعدوا الكفار، فخرج انليب  -اهلل عليه وسلم

بمن معه من الصحابة  -صىل اهلل عليه وسلم
 .فقاتلوهم ونرصهم اهلل ىلع عدوهم

** 

Ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kembali dari 

perang Khandaq, yaitu perang Ahzab dengan 

kemenangan dari Allah atas orang-orang kafir Quraisy 

dan sekutu mereka, beliau masuk ke rumahnya dan 

meletakkan senjata serta mandi untuk membersihkan 

debu peperangan. Lantas Jibril -'alaihis-salām- 

mendatanginya dan berkata kepada beliau, 

"Sesungguhnya engkau telah meletakkan senjata, 

sedangkan para malaikat masih menyandangnya dan 

belum meletakkannya." Selanjutnya dia 

memerintahkan beliau keluar untuk memerangi Bani 

Quraiẓah yaitu satu komunitas Yahudi di sekitar 

Madinah yang telah melanggar perjanjian bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan membantu 

orang-orang kafir. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pun keluar bersama para sahabatnya lalu memerangi 

mereka, dan Allah pun memberikan kemenangan 

kepada mereka melawan musuhnya. 
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 -ريض اهلل عنها-ًعئشة  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حفره الصحابة ملا حتزبت عليهم األحزاب -صىل اهلل عليه وسلم-دق مدينة رسول اهلل اخلَنَْدق : حفرة حول أسوار املدن، واملقصود هنا خن •

 .قَُريْظة : قبيلة من يهود خيَب •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-لم خيرج إىل حرب إال بإذن من اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .1

 .أن املالئكة تصحب املجاهدين ىف سبيل اهلل، وأنها ىف عونهم ما استقاموا .2

 .هود أهل غدر وخيانةأن ايل .3

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، -
بن أيب بكر بن عبد القادر  حممد اهلل عبد أبو ادلين لزين الصحاح، خمتار-. بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

 رشح-. م1999/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نِّش: املكتبة العرصية 
تاج العروس -م. 2003ه، 1423اثلانية : الطبعة السعودية،-الرياض الرشد، مكتبة: نِّش إبراهيم، بن يارس تميم أيب: حتقيق بطال، البن ابلخاري صحيح

 .من جواهر القاموس، للزبيدي، نِّش: دار اهلداية
   (10556) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رواه مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ر : خلقه، وشلكَّ صورته •  .صوَّ

 .يُطيف : يدور حوهل •

ملا صور اهلل آدم يف اجلنة تركه ما شاء اهلل أن 
يرتكه، فجعل إبليس يطيف به، ينظر ما هو، 

 قا ال يتمالكفلما رآه أجوف عرف أنه خلق خل
 

Setelah Allah selesai membentuk Adam di 
surga, Dia membiarkannya beberapa saat 

sesuai kehendak-Nya. Lantas Iblis 
mengitarinya dan mengamati makhluk apa 

itu. Saat ia melihat bahwa makhluk itu 
berongga (memiliki perut), ia pun tahu 

bahwa Allah menciptakan makhluk yang 
tidak tahan godaan (bisikan). 

 :احلديث .275
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َر اهلُل آدَم يف اجلنة »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم ملا صوَّ
تركه ما شاء اهلل أن يرتكه، فجعل إبليُس يُطيُف به، 
ا ال  ينظر ما هو، فلما رآه أجوَف َعرف أنه ُخِلَق َخلْقا

 «.َيتَمالَك

** 

275. Hadis: 

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

"Setelah Allah selesai membentuk Adam di surga, Dia 

membiarkannya beberapa saat sesuai kehendak-Nya. 

Lantas Iblis mengitarinya dan mengamati makhluk apa 

itu. Saat ia melihat bahwa makhluk itu berongga 

(memiliki perut), ia pun tahu bahwa Allah menciptakan 

makhluk yang tidak tahan godaan (bisikan)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ملا خلق اهلل آدم يف اجلنة وشلكَّ صورته، تركه مدة لم 
حوهل، وينظر  ينفخ فيه الروح، فجعل إبليس يدور

إيله؛ يلعرف ما هو هذا الِشء، فلما رأى داخله 
خايلاا، وهل جوف، عرف أنه خملوق ضعيف ال يملك 
دفع الوسوسة عنه، أو علم أنه يؤىت من قِبَل جوفه 
يت من األكل من الشجرة، أو اكن قد 

ُ
باذلنب؛ فإنه أ

َعلم أن اخللق املجوَّف ضعيف. وقد استشلك بعض 
مع ما ورد من أنه تعاىل خلق « اجلنةيف »انلاس قوهل: 

جيب بأنه حيتمل أنه تُِرك 
ُ
آدم من أجزاء األرض، وأ

ت صورته  كذلك حىت مرَّت عليه األطوار واستعدَّ
لت إىل اجلنة ونُِفخ  لقبول نفخ الروح فيها، ثم مُحِ

 .روحه فيها

** 

Ketika Allah telah selesai menciptakan Adam di surga 

dan menyempurnakan bentuknya, Dia membiarkannya 

sesaat sebelum ruh ditiupkan ke dalamnya. Lantas Iblis 

mengitarinya dan mengamatinya untuk mengetahui 

makhluk apa itu. Tatkala ia melihat bagian dalam Adam 

kosong dan memiliki rongga, Iblis tahu bahwa ini 

adalah makhluk lemah yang tidak akan mampu 

menahan godaannya atau ia mengetahui bahwa Adam 

akan melakukan dosa dari arah rongga perutnya, 

karena Adam makan dari pohon, atau Iblis sudah 

mengetahui bahwa makhluk yang berongga (memiliki 

perut) adalah lemah. Sebagian orang merasa aneh 

terhadap sabda nabi, "di surga," padahal ada 

keterangan bahwa Allah -Ta'ālā- menciptakan Adam 

dari beberapa bagian tanah. Hal ini dijawab dengan 

adanya kemungkinan Adam dibiarkan dalam kondisi 

tersebut hingga berlalu beberapa fase dan raganya 

siap untuk menerima tiupan ruh ke dalamnya. Setelah 

itu baru dibawa ke surga dan ruhnya ditiupkan di sana. 
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 .أجوف : هل جوف، وقد يكون معناه: خاىل ادلاخل •

 .ال يتمالك : ال يملك دفع الوسوسة عنه •

 :فوائد احلديث
 .عاىل بيده الكريمةأن آدم عليه السالم خلقه اهلل ت .1

 .معرفة عداوة الشيطان منذ بدء اخلليقة .2

األجوف يف صفة اإلنسان مقابل للصمد يف صفة ابلاري، وهو اذلي ال جوف هل، فاإلنسان مفتقر إىل غريه يف قضاء حواجئه، وإىل الطعام  .3
ا وباطناا  .والِّشاب يلمأل جوفه، فإذن ال تماسك هل يف يشء ظاهرا

 املراجع:املصادر و

 بن عياض بن موىس بن لعياض مسلم بفوائد املعلم إكمال. بريوت –مد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، حتقيق: حم
. م 1998  - ـه 1419 األوىل،: الطبعة مرص، واتلوزيع، والنِّش للطباعة الوفاء دار: انلارش إسماعيل، حيىي ادلكتور: املحقق السبيت، ايلحصيب عمرون
د إبراهيم،  رشح اتلنوير د إسحاق حممَّ اجلامع الصغري، ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسِن، الكحالين األمري الصنعاين، املحقق: د. حممَّ

اري، م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعِّل بن سلطان املال اهلروي الق 2011 - ـه 1432انلارش: مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل، 
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –انلارش: دار الفكر، بريوت 

   (6338) الرقم املوحد:
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صىل اهلل عليه -ملا اكن يوم بدر نظر رسول اهلل 
إىل املرشكني وهم ألٌف، وأصحابه  -وسلم

 ثالثمائة وتسعة عرش رجاًل 
 

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 
berkata, "Ketika perang Badar, Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memandangi 

kaum musyrikin yang berjumlah 1000 
pasukan, sedangkan sahabat-sahabatnya 
berjumlah 319 orang. Lalu Nabiyullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menghadap 

kiblat, kemudian beliau menengadahkan 
kedua tangannya lalu beliau berdoa kepada 

Rabbnya dengan mengeraskan suara, 'Ya 
Allah! penuhilah untukku apa yang Engkau 

janjikan kepadaku. Ya Allah! Berikanlah 
apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya 

Allah! Jika Engkau membinasakan pasukan 
Islam ini, maka tidak ada yang akan 

beribadah kepada-Mu di muka bumi ini.' 
Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terus 

berdoa kepada Rabbnya dan 
menengadahkan kedua tangannya 

menghadap kiblat, hingga selendang beliau 
terjatuh dari pundaknya, lalu datanglah 

Abu Bakar mengambil selendang tersebut 
dan memakaikannya kembali ke pundak 

beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 
kemudian mendekapnya dari belakang 

seraya berkata, 'Wahai Nabiyullah, cukup 
sudah munajatmu kepada Rabbmu, karena 
Dia pasti akan memberikan kepadamu apa 
yang telah dijanjikan untukmu.' Kemudian 

Allah -'Azzā wa Jallā- menurunkan ayat, 
'(Ingatlah), ketika kamu memohon 
pertolongan kepada Rabbmu, lalu 

diperkenankan-Nya bagimu: 
'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan 
bala bantuan kepadamu dengan seribu 

Malaikat yang datang berturut-turut.' (Al-
Anfāl: 9). Lalu Allah membantunya dengan 
mendatangkan para Malaikat'." Abu Zamīl 

berkata, lalu Ibnu 'Abbās menceritakan 
kepadaku, ia berkata, "Tatkala ada seorang 
dari kaum Muslimin pada perang tersebut 
sedang mengejar seseorang dari kalangan 
orang kafir yang ada di hadapannya, tiba-

tiba dirinya mendengar suara pecutan 
cambuk dari arah atas dan suara seorang 
penunggang kuda, dia berkata, 'Majulah 
Ḥaizūm.' Lalu dirinya menjumpai orang 

kafir tadi telah jatuh tersungkur mati, dia 
menghampirinya dan melihat di hidung 

dan wajah laki-laki itu ada bekas cambuk 
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dan semuanya berwarna hijau. Selanjutnya 
orang Ansar tadi datang kepada Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 
menceritakan kejadian tersebut, maka 

beliau berkata, 'Engkau benar, itu adalah 
bantuan dari langit ketiga.' Dan kaum 
Muslimin pada perang Badar tersebut 

membunuh tujuh puluh orang kafir serta 
berhasil menawan tujuh puluh yang 

lainnya'." Abu Zamīl berkata, Ibnu 'Abbās 
berkata, "Tatkala kaum Muslimin berhasil 

menawan para tawanan, Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

kepada Abu Bakar dan Umar, 'Apa 
pendapat kalian tentang hal yang pantas 
dilakukan terhadap para tawanan?' Abu 

Bakar berkata, 'Wahai Nabiyullah, 
sesungguhnya mereka anak paman dan 
punya ikatan kekeluargaan dengan kita. 
Saya berpendapat agar kiranya engkau 

mengambil tebusan dari mereka dan itu 
akan menjadi kekuatan bagi kita untuk 
menghadapi orang-orang kafir. Semoga 
Allah memberi mereka petunjuk untuk 
memeluk Islam.' Lalu beliau -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- bertanya, 'Bagaimana 

menurutmu wahai Ibnu Al-Khaṭṭāb?' Aku 
menjawab, 'Tidak, demi Allah! wahai 

Rasulullah, aku tidak sependapat dengan 
Abu Bakar, namun aku berpendapat agar 

engkau mengizinkan kami untuk 
membunuh mereka. Engkau persilahkan 

Ali untuk membunuh Aqīl, dan 
mempersilahkan diriku untuk membunuh 

fulan. Karena sesungguhnya mereka itu 
adalah gembong kekufuran dan pemimpin 

kesesatan. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- lebih cenderung kepada 

pendapat Abu Bakar dan bukan kepada 
pendapatku. Keeseokan harinya aku datang 

dan mendapati Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- bersama Abu Bakar 
sedang duduk sambil menangis. Aku 

berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukan 
kepadaku apa yang membuat engkau dan 

sahabatmu menangis? Seandainya aku 
mendapati sesuatu yang patut untuk 

ditangisi, maka aku akan menangis dan jika 
tidak aku dapati hal itu, maka aku pun akan 

ikut menangis karena tangisan kalian 
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berdua.' Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
menjawab, 'Aku menangisi apa yang 

disampaikan sahabat-sahabatmu untuk 
mengambil tebusan mereka, telah 

diperlihatkan kepadaku siksaan bagi 
mereka yang lebih dekat daripada pohon 
ini, -yaitu pohon yang berada dekat dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan Allah 
-'Azzā wa Jallā- telah menurunkan ayat, 

'Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai 
tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan 
musuhnya di muka bumi,' (Al-Anfāl: 67), 
hingga firman-Nya, 'Maka makanlah dari 

sebagian rampasan perang yang telah 
kamu ambil itu, sebagai makanan yang 

halal lagi baik.' (Al-Anfāl: 69). Lalu Allah 
menghalalkan ganimah untuk mereka." 

(HR. Muslim). 

 :احلديث .276
ا اكن يوُم بْدر  -ريض اهلل عنه-عن ابن عباس  قال: لمَّ
إىل املِّشكني  -صىل اهلل عليه وسلم-نظر رسوُل اهلل 

عة عِّش رجال، وهم ألف، وأصحابه ثالثُمائة وتس
القبلَة، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-فاستقبل نيبُّ اهلل 

ْز يل ما »مدَّ يديْه، فجعل َيْهِتف بربيه:  جْنِ
َ
امهللَّ أ

وعْدتَِن، امهلل آِت ما وعْدتَِن، امهللَّ إْن َتْهِلك هذه 
، فما «الِعصابُة من أْهل اإلسالم ال ُتْعبَد يف األرض

ا يديْه مستقبَل الِقبلة، حىت زال َيْهِتف بربيه، مادًّ 
سقط رِداؤه عن َمنْكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رِداءه، 
مه ِمن َوَرائه، وقال: يا نيبَّ  فألقاه ىلع َمنْكبيه، ثم الزَتَ
اهلل، كفاك مناَشَدتَك ربَّك، فإنَّه سيُنِْجز لك ما 

: }إذ تستغيثون ربَّكم -عز وجل-وَعَدك، فأنزل اهلل 
كم بألف من املالئكة فاستجاب لكم أيني   ُمِمدُّ

ه اهلُل باملالئكة، قال أبو 9ُمْرِدفني{ ]األنفال:  [ فأمدَّ
زميل: فحدثِن ابن عباس، قال: بينما رجٌل من 
ثَر رَُجٍل من املِّشكني 

َ
املسلمني يومئذ يشَتدُّ يف أ

وْط َفْوقَه وَصوْت الفارس  أمامه، إذ َسِمع رضبةا بالسَّ
فَنَظر إىل املِّشك أمامه فَخرَّ يقول: أقِدم َحزْيُوم، 

ُمْستَلْقياا، فنظر إيله فإذا هو قد ُخِطَم أنُفه، وُشقَّ 
وْط فاْخرَضَّ ذلك أمجُع، فجاء  وجُهه، كرْضبة السَّ

ث بذلك رسوَل اهلل  صىل اهلل عليه -األنصاري، فحدَّ

** 

276. Hadis: 

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Ketika 

perang Badar, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memandangi kaum musyrikin yang berjumlah 1000 

pasukan, sedangkan sahabat-sahabatnya berjumlah 

319 orang. Lalu Nabiyullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menghadap kiblat, kemudian beliau menengadahkan 

kedua tangannya lalu beliau berdoa kepada Rabbnya 

dengan mengeraskan suara, 'Ya Allah! penuhilah 

untukku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah! 

Berikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya 

Allah! Jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, 

maka tidak ada yang akan beribadah kepada-Mu di 

muka bumi ini.' Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

terus berdoa kepada Rabbnya dan menengadahkan 

kedua tangannya menghadap kiblat, hingga selendang 

beliau terjatuh dari pundaknya, lalu datanglah Abu 

Bakar mengambil selendang tersebut dan 

memakaikannya kembali ke pundak beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, kemudian mendekapnya dari 

belakang seraya berkata, 'Wahai Nabiyullah, cukup 

sudah munajatmu kepada Rabbmu, karena Dia pasti 

akan memberikan kepadamu apa yang telah dijanjikan 

untukmu.' Kemudian Allah -'Azzā wa Jallā- 

menurunkan ayat, '(Ingatlah), ketika kamu memohon 

pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan-Nya 

bagimu: 'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala 

bantuan kepadamu dengan seribu Malaikat yang 

datang berturut-turut.' (Al-Anfāl: 9). Lalu Allah 

membantunya dengan mendatangkan para Malaikat'." 

Abu Zamīl berkata, lalu Ibnu 'Abbās menceritakan 
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صَدقَْت، ذلك ِمن َمَدِد السماء »، فقال: -وسلم
رَسوا سبعني، قال أبو ، فَقتَلوا يومئذ سب«اثلاثلة

َ
عني، وأ

سارى، قال 
ُ
رَسوا األ

َ
ا أ زميل، قال ابن عباس: فلمَّ

أليب بكر وعمر:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
سارى؟»

ُ
فقال أبو بكر: يا نيب « ما تََرْون يف هؤالء األ

ُخذ منهم فِْديَةا 
ْ
رَى أن تَأ

َ
اهلل، هم بنو الَعمي والَعِشرية، أ

ةا   ىلع الكفار، فعىس اهلُل أْن يهديَهم فتكون نلا قوَّ
ما »: -صىل اهلل عليه وسلم-لإلسالم، فقال رسول اهلل 

اب؟ قلت: ال واهلِل يا رسول اهلل، ما « تَرى يا ابَن اخلطَّ
أرى اذلي رأى أبو بكر، ولكِن أرى أْن ُتَمِكنَّا 
ْن عليًّا من َعِقيل فيرضب  َفنرَْضب أعناقَهم، فتَُمكي

ِني من فالن نسيباا لعمر، فأرضب عنُقه، عنَقه، وُتَمكي 
فإن هؤالء أئمُة الكفر وَصناديُدها، فَهوَِي رسول اهلل 

ما قال أبو بكر، ولم َيْهَو ما  -صىل اهلل عليه وسلم-
ا اكن من الَغِد جئُت، فإذا رسوُل اهلل  صىل -قلُت، فلمَّ

وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلُت:  -اهلل عليه وسلم
، أخَبين ِمن أي يشء تبيك أنت يا رسول اهلل

وصاحبُك؟ فإن وجدُت بكاءا بكيُْت، وإن لم أجد 
صىل اهلل -بكاء تَباكيُْت بِلُاكئكما، فقال رسول اهلل 

: " أبكي لذلي ُعِرَض ىلع أصحابك ِمن -عليه وسلم
أخِذهم الِفداء، لقد ُعرَِض يلعَّ عذابَهم أْدىن ِمن هذه 

هلل صىل اهلل عليه شجرةا قريبةا من نيب ا-الشجرة 
: }ما اكن نِلَيِبٍّ أن -عز وجل-وأنزل اهلل  -وسلم

رسى حىت ُيثِْخَن يف األرض{ ]األنفال: 
َ
يكون هل أ

[ إىل قوهل }فلكوا مما َغِنْمتُم حالال طييبا{ ]األنفال: 67
 [ فأحلَّ اهلل الغنيمَة هلم.69

kepadaku, ia berkata, "Tatkala ada seorang dari kaum 

Muslimin pada perang tersebut sedang mengejar 

seseorang dari kalangan orang kafir yang ada di 

hadapannya, tiba-tiba dirinya mendengar suara 

pecutan cambuk dari arah atas dan suara seorang 

penunggang kuda, dia berkata, 'Majulah Ḥaizūm.' Lalu 

dirinya menjumpai orang kafir tadi telah jatuh 

tersungkur mati, dia menghampirinya dan melihat di 

hidung dan wajah laki-laki itu ada bekas cambuk dan 

semuanya berwarna hijau. Selanjutnya orang Ansar 

tadi datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan menceritakan kejadian tersebut, maka 

beliau berkata, 'Engkau benar, itu adalah bantuan dari 

langit ketiga.' Dan kaum Muslimin pada perang Badar 

tersebut membunuh tujuh puluh orang kafir serta 

berhasil menawan tujuh puluh yang lainnya'." Abu 

Zamīl berkata, Ibnu 'Abbās berkata, "Tatkala kaum 

Muslimin berhasil menawan para tawanan, Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada Abu 

Bakar dan Umar, 'Apa pendapat kalian tentang hal 

yang pantas dilakukan terhadap para tawanan?' Abu 

Bakar berkata, 'Wahai Nabiyullah, sesungguhnya 

mereka anak paman dan punya ikatan kekeluargaan 

dengan kita. Saya berpendapat agar kiranya engkau 

mengambil tebusan dari mereka dan itu akan menjadi 

kekuatan bagi kita untuk menghadapi orang-orang 

kafir. Semoga Allah memberi mereka petunjuk untuk 

memeluk Islam.' Lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bertanya, 'Bagaimana menurutmu wahai Ibnu 

Al-Khaṭṭāb?' Aku menjawab, 'Tidak, demi Allah! wahai 

Rasulullah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar, 

namun aku berpendapat agar engkau mengizinkan 

kami untuk membunuh mereka. Engkau persilahkan Ali 

untuk membunuh Aqīl, dan mempersilahkan diriku 

untuk membunuh fulan. Karena sesungguhnya mereka 

itu adalah gembong kekufuran dan pemimpin 

kesesatan. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar 

dan bukan kepada pendapatku. Keeseokan harinya 

aku datang dan mendapati Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersama Abu Bakar sedang duduk sambil 

menangis. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, 

beritahukan kepadaku apa yang membuat engkau dan 

sahabatmu menangis? Seandainya aku mendapati 

sesuatu yang patut untuk ditangisi, maka aku akan 

menangis dan jika tidak aku dapati hal itu, maka aku 

pun akan ikut menangis karena tangisan kalian 

berdua.' Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 

'Aku menangisi apa yang disampaikan sahabat-

sahabatmu untuk mengambil tebusan mereka, telah 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

diperlihatkan kepadaku siksaan bagi mereka yang lebih 

dekat daripada pohon ini, -yaitu pohon yang berada 

dekat dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan Allah 

-'Azzā wa Jallā- telah menurunkan ayat, 'Tidak patut, 

bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia 

dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi,' (Al-

Anfāl: 67), hingga firman-Nya, 'Maka makanlah dari 

sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, 

sebagai makanan yang halal lagi baik.' (Al-Anfāl: 69). 

Lalu Allah menghalalkan ganimah untuk mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ا اكنت غزوة بدر نظر رسوُل اهلل  صىل اهلل عليه -لمَّ
إىل املِّشكني وهم ألف رجل، وأصحابه ثالث  -وسلم

، فعلم قلة أ صحابه بالنسبة مائة وتسعة عِّش رجالا
إىل املِّشكني، فاستقبل نيبُّ اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
القبلَة، ثم رفع يديه، فجعل يدعو ويرفع صوته 

ْز يل ما وعدتَِن، امهلل آِت »بادلًعء ويقول:  جْنِ
َ
امهللَّ أ

ما وعدتَِن، امهللَّ إْن َتْهلك هذه الِعصابُة من أهل 
ق يل ما أي: امهلل« اإلسالم ال ُتْعبَد يف األرض  حقي

وعدتِن وانرص املسلمني ىلع الكفار؛ فإنك إن 
أهلكت هؤالء املسلمني، فلن تُعبد يف األرض. فظل 
ا يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه من  يدعو رافعا
ىلع كتفيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه، فوضعه ىلع 
كتفيه، ثم احتضنه ِمن ورائه، وقال: يا نيبَّ اهلل، كفاك 

لربك، فإنَّه سيحقق لك ما وعدك، فأنزل اهلل  دًعءك
: }إذ تستغيثون ربَّكم فاستجاب لكم -عز وجل-

كم بألف من املالئكة ُمْرِدفني{ ]األنفال:  أيني ُمِمدُّ
[ أي: إذ تستجريون باهلل وتطلبون منه انلرص 9

فاستجاب لكم وأمدكم بألف من املالئكة 
جل من متتابعني. ثم أخَب ابن عباس أنه بينما ر

املسلمني من األنصار ُيري خلف رجل من 
املِّشكني يلقتله، إذ سمع صوت رضبة بالسوط 

، فنظر فوجد «أقِدم َحزْيُوم»وصوت فارس يقول: 
ا، ووجد يف وجهه أثر رضبة  املِّشك قد سقط رصيعا
ث األنصاري  السوط يف أنفه، وانشقاقاا يف وجهه، فحدَّ

حَدث، فأخَبه بما  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوَل اهلل 

** 

Tatkala perang Badar berlangsung, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memandang kepada 

pasukan kaum musyrikin yang berjumlah 1000 orang. 

Sedangkan kaum Muslimin hanya berjumlah 319 

orang. Beliau telah mengetahui sedikitnya jumlah 

pasukan kaum Muslimin dibandingkan dengan jumlah 

pasukan kaum musyrikin. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menghadap kiblat, lalu mengangkat 

kedua tangannya dan berdoa dengan mengeraskan 

suaranya, beliau berdoa, "Ya Allah! Penuhilah untukku 

apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah! 

Berikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya 

Allah! Jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, 

maka tidak ada yang akan beribadah kepada-Mu di 

muka bumi ini." Maksudnya adalah: Ya Allah, 

jadikanlah kenyataan untukku apa yang telah Engkau 

janjikan kepadaku, dan berilah kemenangan kepada 

kaum Muslimin atas orang-orang kafir, karena jika 

Engkau binasakan kaum Muslimin, maka tidak ada 

yang akan beribadah kepada-Mu di bumi ini. Beliau 

terus berdoa dengan mengangkat kedua tangannya 

sambil menghadap ke arah kiblat hingga selendang 

beliau terjatuh dari pundaknya. Lalu datanglah Abu 

Bakar mengambil selendang beliau dan 

meletakkannya kembali di atas pundak beliau dan 

kemudian mendekapnya dari belakang seraya berkata, 

"Wahai Nabi Allah, cukup sudah munajatmu kepada 

Rabbmu, karena Dia pasti akan memberikan 

kepadamu apa yang telah dijanjikan untukmu." 

Kemudian Allah -'Azzā wa Jallā- menurunkan ayat, 

"(ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada 

Rabbmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: 

'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan 

kepadamu dengan seribu Malaikat yang datang 

berturut-turut'." (Al-Anfāl: 9). Yakni, jika kalian meminta 

perlindungan dan pertolongan kepada Allah, maka Dia 
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أن ذلك ملَك من  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
مالئكة السماء اثلاثلة، وحزيوم هذا اسم لفرس 
رَسوا سبعني من 

َ
هذا امللك، فَقتَلوا يومئذ سبعني، وأ

رَسوا هؤالء األرسى، قال رسول اهلل 
َ
ا أ املِّشكني. فلمَّ

أليب بكر وعمر: ماذا نفعل  -صىل اهلل عليه وسلم-
ؤالء األرسى؟ فقال أبو بكر: يا نيب اهلل، هؤالء يف ه

نا، فأرى أن تأخذ منهم ماالا وتطلق  أقرباؤنا وبنو عمي
رساحهم فيكون هذا املال عوناا نلا ىلع قتال الكفار، 
فعىس اهلُل أْن يهديَهم لإلسالم. وقال عمر: ال واهلِل يا 
رسول اهلل، ال أوافق ىلع رأي أيب بكر، ولكِن أرى 

لهم وَتعل لك واحد منا يقتل قريبه من هؤالء أن نقت
األرسى؛ ألنهم قادة الكفر ورؤوس الضاللة. فمال 

إىل رأي أيب بكر،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ولم يمل إىل رأي عمر. وبعد هذا بيوم جاء عمر فوجد 

وأبا بكر قاعدين  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوَل اهلل 
اهلل، أخَبين ِمن أي  يبكيان، فقال عمر: يا رسول

يشء تبيك أنت وصاحبُك؟ فإن وجدُت بكاءا 
بكيُت، وإن لم أجد بكاء تكلفت ابلاكء 

صىل اهلل عليه -وشاركتكما ابلاكء، فأخَبه رسول اهلل 
أنه يبيك؛ ألن اهلل عرض  العذاب ىلع من قال  -وسلم

بقبول الفداء من األرسى، وأن عذابهم قد ُعِرَض 
وأشار إىل شجرة قريبة منه - أقرب من هذه الشجرة

: }ما اكن -عز وجل-وأنزل اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم
نليب أن يكون هل أرسى حىت ُيثِْخَن يف األرض{ 

[ إىل قوهل }فلكوا مما غنمتم حالال طييبا{ 67]األنفال: 
[ أي: ما ينبيغ وال يليق به إذا قاتل 69]األنفال: 

اهلل, ويسعون الكفار اذلين يريدون أن يطفئوا نور 
إلبادة دينه، أن يترسع إىل أرسهم وإبقائهم ألجل 
الفداء اذلي حيصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة 
إىل املصلحة املقتضية إبادتهم وإبطال رشهم، فما دام 
هلم رش وقوة، فاألوفق أن ال يؤرسوا، فإذا بطل رشهم 
وضعفوا، فحينئذ ال بأس بأخذ األرسى منهم 

ل اهلل هلم األموال اليت يأخذونها من وإبقائهم، ثم أح
ا  .الكفار قهرا

akan memberikannya dan mendatangkan bala bantuan 

dengan seribu Malaikat. Kemudian Ibnu 'Abbās 

menceritakan bahwa tatkala ada seorang dari kaum 

Muslimin dari kaum Ansar pada perang tersebut, 

sedang mengejar seseorang dari kalangan orang kafir 

untuk membunuhnya, tiba-tiba dia mendengar suara 

pecutan cambuk dan suara seorang penunggang kuda, 

dia berkata, "Majulah Ḥaizūm." Lalu dia perhatikan dan 

dijumpainya orang kafir tadi telah jatuh tersungkur mati, 

dia dapati ada bekas cambukan di hidungnya dan luka 

sobek di wajahnya. Selanjutnya orang Ansar tadi 

datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dan menceritakan kejadian tersebut, lalu beliau 

memberitahunya bahwa itu adalah malaikat dari para 

Malaikat langit ketiga. Dan Ḥaizūm adalah nama kuda 

yang ditunggangi oleh Malaikat tersebut. Pada 

peperangan Badar ini, kaum Muslimin berhasil 

membunuh tujuh puluh orang kafir serta berhasil 

menawan tujuh puluh yang lainnya. Tatkala kaum 

Muslimin berhasil menawan para tawanan, Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada Abu 

Bakar dan Umar, "Apa pendapat kalian tentang apa 

yang akan dilakukan terhadap para tawanan?" Abu 

Bakar berkata, "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya 

mereka adalah kerabat kita dan keturunan paman kita. 

Saya berpendapat agar kiranya engkau mengambil 

tebusan dari mereka dan membebaskan mereka. Uang 

tebusan itu akan membantu kita menghadapi orang-

orang kafir. Semoga Allah memberi mereka petunjuk 

untuk memeluk Islam.” Dan Umar berkata, "Tidak, demi 

Allah! wahai Rasulullah, aku tidak sependapat dengan 

Abu Bakar, namun aku berpendapat untuk membunuh 

mereka, dan engkau jadikan setiap dari kita membunuh 

kerabatnya dari para tawanan, karena sesungguhnya 

mereka itu adalah gembong kekufuran dan para 

pemimpin kesesatan. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lebih cenderung kepada pendapat 

Abu Bakar dan bukan kepada pendapat Umar. Sehari 

kemudian, Umar datang dan mendapati Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersama Abu Bakar 

sedang duduk sambil menangis. Umar berkata, "Wahai 

Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang membuat 

engkau dan sahabatmu menangis? Seandainya aku 

mendapati sesuatu yang patut untuk ditangisi, maka 

aku akan menangis, dan jika tidak aku dapati hal itu, 

maka aku akan berusaha untuk menangis dan ikut 

menangis bersama kalian berdua." Lalu Rasul -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahunya bahwa 

dirinya menangis karena Allah telah memperlihatkan 

siksaan bagi siapa saja yang menerima harta tebusan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْعَماُل الَماَلئَِكةِ  اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اإِليَماُن بِالَماَلئَِكِة << أ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َيْهِتف : يرفع صوته يف ادلًعء •

ْز : أحرض يل ما وعدتِن • جْنِ
َ
 .أ

 .الِعصابة : اجلماعة •

 .َمنْكبيه : كتفيه •

 .لزتمه : ضمه إيلها •

 .مناشدتك : املناشدة السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت •

 .تستغيثون : تستنرصون •

 .ُمْرِدفني : متتابعني •

 .يشتَدُّ : ُيري •

ْوط : أداة من اجلدل وحنوه، يرُضب بها اإلنسان أو احليوان •  .السَّ

 .َحزْيُوم : اسم فرس الَملَك •

 َخرَّ : سقط •

صيب برضبة أثَّرت فيه •
ُ
 .ُخِطَم أنُفه : أ

 .الَعِشرية : القبيلة •

dari para tawanan, dan bahwa siksaan mereka itu telah 

diperlihatkan lebih dekat dari pohon ini, beliaupun 

menunjuk ke pohon yang berada dekat dari beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dan Allah -'Azzā wa Jallā- 

telah menurunkan ayat, "Tidak patut, bagi seorang 

Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat 

melumpuhkan musuhnya di muka bumi" (Al-Anfāl: 67), 

hingga firman-Nya, "Maka makanlah dari sebagian 

rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai 

makanan yang halal lagi baik." (Al-Anfāl: 69). Yakni, 

tidak patut bagi beliau jika memerangi orang-orang 

kafir yang hendak memadamkan cahaya Allah serta 

berupaya untuk menghancurkan agama-Nya, terlalu 

tergesa-gesa menawan mereka dengan tujuan 

memperoleh harta tebusan dari mereka. Ini adalah 

perkara yang sedikit maslahatnya dibandingkan 

kemaslahatan yang dihasilkan dari membunuh mereka 

dan menghilangkan kejahatan mereka. Selama mereka 

masih memiliki kekuatan untuk melakukan kejahatan, 

maka yang lebih tepat adalah tidak menawan mereka. 

Dan apabila kejahatan mereka telah sirna dan lemah, 

maka pada saat itu tidak mengapa untuk menjadikan 

mereka tawanan serta membiarkan mereka tetap 

hidup. Selanjutnya Allah menghalalkan bagi kaum 

Muslimin harta rampasan perang yang mereka rampas 

dari orang-orang kafir. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

66 
 

 .فِْديَة : مال يُدفع تلخليص اإلنسان من أرس أو غريه •

 .صناديد : أرشاف •

 .َهوِي : أحب •

 .تباكيت : تكلفت ابلاكء •

 .أدىن : أقرب •

 .ُيثِْخن يف األرض : يتمكن فيها فيبالغ يف قتل أعدائه •

االغنيمة : ما يؤخذ من املحارب •  .ني يف احلرب قهرا

 :فوائد احلديث
 .من آداب ادلًعء استقبال القبلة ورفع ايلدين .1

 .اإلحلاح وكرثة السؤال من أسباب إجابة ادلًعء .2

 .أنه ال بأس برفع الصوت يف ادلًعء، إذا اكن األمر حيتمل ذلك أو يتطلب رفع الصوت، وإال فاألصل يف ادلًعء خفض الصوت .3

 .املالئكة قاتلت مع املسلمني يوم بدر .4

ا من لك خملصأن ا .5  .بلاكء قد يهيج ابلاكء، وأن اتلبايك جائز أيضا

 ., واالستعانة به وسؤاهل يف مجيع أموره-عز وجل-من اذلل واخلضوع هلل  -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه انليب  .6

 .أن احلكمة تقتيض استعمال اللني يف موضعه املناسب والشدة يف موضعها املناسب .7

 املراجع:املصادر و

 أيب ادلين جلمال الصحيحني، حديث من املشلك كشف-. بريوت –مد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، حتقيق: حم-
 بن يلحىي الصحاح، معاين عن اإلفصاح-. الرياض – الوطن دار: انلارش ابلواب، حسني يلع: املحقق اجلوزي، حممد بن يلع بن الرمحن عبد الفرج
حتفة األحوذي بِّشح جامع -ه. 1417ذلهِّل الشيباين، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سنة النِّش: ا هبرية بن حممد بن هبرية

 أيب بن حممد اهلل عبد أبو ادلين لزين الصحاح، خمتار-. بريوت –الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، انلارش: دار الكتب العلمية 
/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -القادر احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نِّش: املكتبة العرصية  عبد بن بكر
 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة الكتب، ًعلم: انلارش عمل، فريق بمساعدة عمر احلميد عبد خمتار أمحد لدلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم-. م1999
 .م 2008

   (10555) الرقم املوحد:
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ملا نزلت آية الصدقة كنَّا ُُنَامل ىلع ُظهورنا، 
َق بيشء كثري، فقالوا: ُمراٍء،  فجاء رَُجل َفَتَصدَّ
َق بصاع، فقالوا: إن اهلل  وجاء رَُجل آخر َفَتَصدَّ
لََغينٌّ عن صاع هذا! فزنلت: }اذلين يلمزون 

 ن املؤمنني يف الصدقات{املطوعني م

 

Ketika turun ayat perintah bersedekah, 
kami (bekerja) mengangkut (hasil sedekah) 

dengan punggung kami. Maka seseorang 
datang menyedekahkan sesuatu dalam 
jumlah banyak. Mereka (orang-orang 
munafik) berkata, "Ini orang yang ria 

(pamer)." Seorang lain datang lalu 
menyedekahkan satu ṣā'. Mereka berkata, 
"Allah tidak membutuhkan ṣā' orang ini." 

Maka turunlan ayat, "(orang-orang 
munafik) yaitu orang-orang yang mencela 

orang-orang Mukmin yang memberi 
sedekah dengan sukarela"... 

 :احلديث .277
-بة بن عمرو األنصاري ابلدري عن أيب مسعود عق

قال: ملا نزلت آية الصدقة كنَّا حُنَاِمُل  -ريض اهلل عنه
ىلع ُظُهوِرنَا، فجاء رجل فتصدق بِشء كثري، فقالوا: 
ُمراٍء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن اهلل 
لََغِنٌّ عن صاع هذا!؛ فزنلت: }اذلين يلمزون 

واذلين ال ُيدون  املطوعني من املؤمنني يف الصدقات
 [.79إال جهدهم{]اتلوبة: 

** 

277. Hadis: 

Dari Abu Mas'ud 'Uqbah bin Amru Al-Anṣāri Al-Badri -

raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Ketika turun ayat 

perintah bersedekah, kami (bekerja) mengangkut (hasil 

sedekah) dengan punggung kami. Maka seseorang 

datang menyedekahkan sesuatu dalam jumlah banyak. 

Mereka (orang-orang munafik) berkata, "Ini orang yang 

ria (pamer)." Seorang lain datang lalu menyedekahkan 

satu ṣā'. Mereka berkata, "Allah tidak membutuhkan ṣā' 

orang ini." Maka turunlan ayat, "(orang-orang munafik) 

yaitu orang-orang yang mencela orang-orang Mukmin 

yang memberi sedekah dengan sukarela dan 

(mencela) orang-orang yang tidak punya (untuk 

disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya..." (At-

Taubah: 79). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ملا نزلت آية الصدقة:  -ريض اهلل عنه-قال أبو مسعود 
يعِن اآلية اليت فيها احلث ىلع الصدقة قال احلافظ: 

ْمَوالِِهْم َصَدقَةا -تعاىل-كأنه يشري إىل قوهل 
َ
: )ُخْذ ِمْن أ

يِهم بَِها( اآلية ]اتلوبة ُرُهْم َوتَُزكي ل [ جع (103) ُتَطهي
يبادرون ويسارعون يف  -ريض اهلل عنهم-الصحابة 

-صىل اهلل عليه وسلم-بذل الصدقات إىل رسول اهلل 
-، لك واحد حيمل بقدرته من الصدقة إىل رسول اهلل 

، فجاء رجل بصدقة كثرية، -صىل اهلل عليه وسلم
وجاء رجل بصدقة قليلة، فاكن املنافقون إذا جاء 

هذا ُمراٍء، ما قصد به  الرجل بالصدقة الكثرية؛ قالوا:
وجه اهلل، وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة؛ قالوا: إن 
اهلل غِن عنه، وجاء رجل بصاع، قالوا: إن اهلل غِن 

** 

Abu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan, ketika 

turun ayat sedekah, yakni ayat yang menganjurkan 

bersedekah. Al-Hāfiẓ mengatakan, "Sepertinya ia 

menunjuk pada firman Allah, "Ambillah zakat dari 

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka..." (At-

Taubah: 103). Maka para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- 

bersegera dan berlomba-lomba memberikan sedekah 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Setiap 

orang membawa sedekah semampunya kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas ada 

orang yang datang dengan sedekah yang banyak dan 

ada orang yang datang dengan sedekah yang sedikit. 

Ketika seseorang datang membawa sedekah banyak, 

orang-orang munafik mengatakan, "Orang ini ria, tidak 

meniatkan sedekahnya untuk mencari rida Allah." Dan 

apabila seseorang membawa sedekah sedikit mereka 
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  العقيدة < األسماء واألحاكم < انلفاق اتلصنيف:

 .ق عليهمتف راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .حُنَاِمُل : أي: حيمل أحدنا ىلع ظهره باألجرة ويتصدق بها •

 .ُمراٍء : من الرياء، وهو أن يظهر اإلنسان يف نفسه خالف ما هو عليه؛ لرياه انلاس من أجل السمعة والشهرة •

 .ثة كيلو تقريبااَصاع : الصاع: مكيال يبلغ وزنه أربعة أمداد، واملد: ملء كيفَّ الرُجل املتوسط، ويقدر بثال •

 .يَلِْمُزوَن : يعيبون •

ِلنيَ  • ويِعنَي : الُْمتَنَفي  .الُْمطَّ

 .ُجْهَدُهْم : طاقتهم •

 :فوائد احلديث
 .مسارعة الصحابة إىل فعل الطاًعت، وجماهدة أنفسهم ىلع ذلك مع قلة ما يف أيديهم .1

 .ىلع املسلم أن يعمل وخيلص عمله هلل، وال يلتفت بعد ذلك إىل الُمثَبيِطني .2

 .الصدقة ولو بالِشء اليسرياحلث ىلع  .3

 .عدم احتقار املعروف وإن اكن قليال .4

ىلع اإلنسان أن يطيع ربه قدر استطاعته، ويتصدق بما يقدر عليه وإن قل، وعليه أال يلتفت إىل اآلخرين من املنافقني وأصحاب ادلًعيات  .5
 .السيئة

 .-ريض اهلل عنهم-فيه ضيق أحوال بعض الصحابة  .6

 .للمؤمنني -عزو جل-ُمدافعة اهلل  .7

ة عداوة املنافقني للمؤمنني .8  .ِشدَّ

 املراجع:املصادر و

طبعة: تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنِّش واتلوزيع، الرياض، ال
م. 1987ه، 1407ة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عِّش  م.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموع2002ه، 1423األوىل 

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد 1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

: )اذلين -عز وجل-عن صاعك هذا. فأنزل اهلل 
يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات واذلين ال 

( أي: يعيبون 79ُيدون إال جهدهم( )اتلوبة: 
تطوعني املتصدقني، واذلين ال ُيدون إال جهدهم، امل

فهم يلمزون هؤالء وهؤالء، )فيسخرون منهم سخر 
اهلل منهم وهلم عذاب أيلم(، فهم سخروا باملؤمنني؛ 

 .فسخر اهلل منهم، والعياذ باهلل

mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak 

membutuhkannya." Ada orang yang datang membawa 

sedekah satu ṣā', mereka berkata, "Allah tidak 

membutuhkan satu ṣā'-mu ini." Maka Allah 

menurunkan firman-Nya, "(orang-orang munafik) yaitu 

orang-orang yang mencela orang-orang Mukmin yang 

memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) 

orang-orang yang tidak punya (untuk disedekahkan) 

selain sekedar kesanggupannya..." (At-Taubah: 79). 

Yaitu, mereka mencibir orang-orang yang sukarela 

bersedekah dan orang-orang yang tidak mendapatkan 

sedekah selain sekedar kemampuannya. Orang-orang 

munafik ini mencela mereka semua. "...maka orang-

orang munafik itu menghina mereka. Allah akan 

membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka 

azab yang pedih." (At-Taubah: 79). Kita berlindung 

kepada Allah dari perbuatan tersebut. 
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ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج 1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 
 .ه1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (4245) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < زيادة اإليمان ونقصانه اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 يشبع : يقنع •

 .منتهاه : املنتىه: الغاية وانلهاية •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع أعمال الَب واالستمرار عليها، ومن أرشفها تعلم العلم الِّشيع تعلما وتعليما؛ ألنه يضبط العمل ويكون حاكما عليه .1

 ؛ لقوهل تعاىل: ) وقل رب زدين علما (املؤمن يطلب املزيد من اخلري حتقيقا .2

 للعلم ذلة متجددة ُيدها طالب العلم لكما اجتهد يف حتصيله ،ولفظ الشبع يدل ىلع طلب الزيادة .3

 املراجع:املصادر و

ي ه. سنن الرتمذ1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -

ِْهيب :حممد نارص ادّلين األبلاين  1975 - ـه 1395مرصالطبعة: اثلانية،  -احلليب  ِغيب َوالرتَّ ْ  -ِّْشِ واتلوزيْع، الرياض مكتَبة الَمعارف لِلنَ -م. َضعيُف الرتَّ
ه. نزهة املتقني 1418الطبعة األوىل -م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي 2000 - ـه 1421الطبعة: األوىل، 

كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص  ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّش، -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

ن َخرْيٍ حىت يكون ُمْنَتَهاهُ لن يَْشَبع ُمْؤميٌن م
 Seorang mukmin tidak akan puas dengan  اجَلنَّة

kebaikan, hingga berakhir di surga. 

 :احلديث .278
عن رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدرِي 

لن يشبع مؤمن من »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «.خري حىت يكون منتهاه اجلنة

** 

278. Hadis: 

Dari Abu Sa'id al-Khudri Radiyallahu 'Anhu, dari 

Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau 

bersabda, "Seorang mukmin tidak akan puas dengan 

kebaikan, hingga berakhir di surga". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

ي ال يتوقف مؤمن يف حتصيل لك ما معىن احلديث: أ
يقرب إىل اهلل تعاىل من سائر الطاًعت بل يستمر يف 
ذلك إىل أن يموت فيدخل اجلنة بما اكتسب يف حياته 
من العمل الصالح، ومن أرشفها حتصيل العلم 

 -ريض اهلل عنه-الِّشيع.   ويف معناه: حديث أنس 
ال : "َمنُْهوَماِن -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب 

يَْشبََعان: َمنُْهوم يف العلم ال يَشبع منه وَمنُْهوم يف ادلنيا 
ال يَشبع منها" وصححه الشيخ األبلاين يف مشاكة 

 .(260) ( برقم1/86املصابيح )

** 

Makna hadis: Bahwa seorang mukmin tidak akan 

berhenti mengusahakan segala apa yang 

mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala berupa 

berbagai ketaatan. Bahkan hal itu berlanjut sampai ajal 

menjemputnya lalu masuk surga, sebagai hasil dari 

apa yang telah diperoleh dari amal-amal shalih. Dan 

yang paling berharga dari amalan-amalan itu adalah 

perolehan ilmu syar'i (agama -edit). Yang semakna 

(dengan hadits di atas), hadits Anas Radiyallahu 'Anhu, 

dari Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam, "Dua 

ketamakan yang tidak akan pernah puas: tamak 

terhadap ilmu, dia tidak akan puas dan rakus terhadap 

dunia, dia tidak akan puas." (Disahihkan oleh Syaikh al-

Albani dalam Misykatul Mashâbîh I/86 no.260) 
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-ه. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة1430الطبعة األوىل -العمار، دار كنوز إشبيليا
 .بريوت-كتاب العريبه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار ال1423الرياض، الطبعة األوىل، 

   (3800) الرقم املوحد:
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ُحد َذَهًبا ما قَبيلَه اهلل منك حىت 
ُ
لو أنفقت مثل أ

تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ِلخطئك، وما أخطأك لم يكن ِلصيبك، ولو 

 ُمتَّ ىلع غري هذا لكنت من أهل انلار

 

Seandainya engkau menginfakkan emas 
sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan 
menerimanya darimu sampai engkau 
beriman kepada takdir dan menyakini 

bahwa apa saja yang (ditetapkan) 
menimpamu, maka tidak akan pernah 

terluput darimu, serta apa saja yang 
(ditetapkan) terluput darimu, maka tidak 

akan pernah menimpamu. Sekiranya 
engkau meninggal dunia dalam keadaan 

tidak beriman kepada takdir, niscaya 
engkau termasuk penghuni Neraka. 

 :احلديث .279
يَبَّ بن كعب فقلُت: يف 

ُ
يْليَِم قال: أتيُت أ عن ابن ادلَّ

ثِْن بِش ء لعل اهلل يُْذِهبَه نْفيس يشء من القدر، فَحدي
ُحد َذَهباا ما قَِبلَه اهلل »ِمن قليب. فقال: 

ُ
لو أنفقَت مثل أ

منك حىت تؤمن بالقَدر، وتعلَم أَنّ ما أصابك لم 
يكن يلُخِطئك، وما أْخطأك لم يكن يِلُِصيبَك، ولو 

قال: فأتيُت «. ُمتَّ ىلع غري هذا لكنَت ِمن أهل انلار
ايلمان، وزيد بن  عبد اهلل بن مسعود، وحذيفة بن

ثِن بمثل ذلك عن انليب  صىل اهلل -ثابت، فلكهم حدَّ
 .-عليه وسلم

** 

279. Hadis: 

Dari Ibnu Ad-Dailami, ia berkata, "Aku mendatangi 

Ubay bin Ka'ab lalu berkata, 'Dalam diriku ada 

keraguan mengenai takdir. Ceritakanlah sesuatu 

kepadaku, mudah-mudahan Allah menghilangkan 

lintasan itu dari hatiku.' Lantas ia berkata, 'Seandainya 

engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, 

Allah tidak akan menerimanya darimu sampai engkau 

beriman kepada takdir, dan menyakini bahwa apa saja 

yang (ditetapkan) menimpamu, maka tidak akan 

pernah terluput darimu serta apa saja yang (ditetapkan) 

terluput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. 

Sekiranya engkau meninggal dunia dalam keadaan 

tidak beriman kepada takdir, niscaya engkau termasuk 

penghuni Neraka.' Ibnu Ad-Dailami berkata, 

"Selanjutnya aku mendatangi Abdullah bin Mas'ūd, 

Ḥużaifah bin al-Yamān, dan Zaid bin Ṡābit. Semuanya 

bercerita kepadaku seperti itu dari Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam -.  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يْليَِم  : أنه -رمحه اهلل-خُيَِْبُ عبد اهلل بن فَرْيُوز ادلَّ
حَدث يف نفسه إشاكٌل يف أمر القدر، فَخِِشَ أن 
ُيْفيِضَ به ذلك إىل ُجُحوده، فذهب يسأل أهل العلم 

؛ حلَلي -صىل اهلل عليه وسلم-من صحابة رسول اهلل 
شاكل، وهكذا ينبيغ للمؤمن أن يسأل العلماء هذا اإل

ْشلِكَ عليه، عمالا بقول اهلل تعاىل: }فاسألوا أهل 
ُ
عما أ

اذلكر إن كنتم ال تعلمون{، فأفتاه هؤالء العلماء لكهم 
بأنه ال بُدَّ من اإليمان بالقضاء والقدر، وأن إنفاق 
القدر العظيم ال يقبل من اذلي ال يؤمن بالقدر، وأن 

 .وهو ال يؤمن به اكن من أهل انلارَمن مات 

** 

Abdullah bin Fairūz ad-Dailami -raḥimahullāh- 

mengabarkan bahwa dalam dirinya timbul keraguan 

mengenai takdir. Ia khawatir keraguan ini 

menyebabkan pengingkarannya. Lantas ia pergi 

bertanya kepada para ahli ilmu dari kalangan sahabat 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

memecahkan keraguan tersebut. Demikianlah 

seyogyanya seorang mukmin bertanya kepada para 

ulama mengenai hal-hal yang meragukannya sebagai 

implementasi firman Allah - Ta'ālā-, "Maka bertanyalah 

kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika 

kamu tidak mengetahui." Seluruh ulama sahabat itu 

memfatwakan kepadanya bahwa dia harus beriman 

kepada qadā` dan qadar, dan sesungguhnya 
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نَْواُعُه << ما جاء يف منكري القدر. اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلّوِْحيُد َوأ

 ود وابن ماجه وأمحد.رواه أبو دا راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهم-أيب بن كعب وعبد اهلل بن مسعود وحذيفة بن ايلمان وزيد بن ثابت  اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يف نفيس يشء من القدر : أي: َشكٌّ واضطراٌب قد يُؤَديي إىل َجْحدٍ  •

ُحد َذَهباا : هذا من باب اتلمثيل ال اتلحديد •
ُ
 .لو أنفقت مثل أ

 . غري هذا : أي: ىلع غري اإليمان بالقدرولو مت ىلع •

ا منها فقد َجَحد مجيعها •  .لكنت من أهل انلار : أي: ألنك َجَحْدَت ُرْكناا من أراكن اإليمان، ومن َجَحد واحدا

 :فوائد احلديث
 .الوعيد الشديد ىلع من لم يؤمن بالقدر .1

 .سؤال العلماء عما أشلك من أمور االعتقاد وغريه .2

 .هات ونِّش العلم بني انلاسأن من وظيفة العلماء كشف الشب .3

 .-ريض اهلل عنهم-َسَعة فقه الصحابة وعلمهم  .4

 .كفر منكري القدر .5

 .األعمال خبواتيمها .6

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، صيدا -  ابن سنن-. بريوت –سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السي
فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -ه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية ماج ابن, ماجه

مشاكة -م. 2001 - ـه1421ًعدل مرشد، وآخرون، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط -
امللخص يف -م 1985صابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلَبيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلسالِم، الطبعة: اثلاثلة، امل

لكة العربية اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، املم-م 2001 -ه1422رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
 .م2003ه/1424السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

   (5954) الرقم املوحد:

mengeluarkan infak yang besar tidak akan diterima dari 

orang yang tidak beriman kepada takdir, dan orang 

yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman 

kepada takdir maka ia termasuk penghuni Neraka. 
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يذلن به : يعتصمن به •

 :فوائد احلديث
 .احلض ىلع اتلبكري يف إخراج الصدقات .1

 .من يأخذه يف آخر الزماناإلشارة إىل كرثة املال بني يدي انلاس حىت ال يوجد  .2

 .اإلشارة إىل كرثة احلروب والقتل يف آخر الزمان مما يؤدي إىل قتل الرجال فيقلون ويكرث النساء .3

ِلأتني ىلع انلاس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من اذلهب فال جيد أحدا يأخذها منه، 

ذلن به ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة ي
 من قلة الرجال وكرثة النساء

 

Sungguh akan datang pada manusia satu 
zaman di mana seseorang berkeliling 

membawa sedekah emas namun ia tidak 
menemukan seorang pun yang mau 

mengambilnya, dan satu orang laki-laki 
terlihat diikuti 40 wanita; mereka 

berlindung padanya akibat sedikitnya 
jumlah lelaki dan banyaknya jumlah 

wanita. 

 :احلديث .280
-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

تنَِيَّ ىلع انلاس زماٌن »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ْ
يَلَأ

َيُطوُف الرجُل فيه بالصدقة من اذلهب فال ُيد أحدا 
تْبَُعُه أربعون امرأة يأخذها منه، وُيَرى الرجُل الواحُد يَ 

ِة النساء َن به من قِلَِّة الرجال وَكرْثَ  «.يذَُلْ

** 

280. Hadis: 

Dari Abu Musa al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Sungguh akan datang pada manusia satu 

zaman di mana seseorang berkeliling membawa 

sedekah emas namun ia tidak menemukan seorang 

pun yang mau mengambilnya, dan satu orang laki-laki 

terlihat diikuti 40 wanita; mereka berlindung padanya 

akibat sedikitnya jumlah lelaki dan banyaknya jumlah 

wanita". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سيكرث املال بني يدي انلاس حىت ال يوجد من يأخذه، 
وسيقل الرجال ويكرث النساء إما بسبب احلروب 
الطاحنة وإما لكرثة والدة النساء، حىت يكون 
للرجل الواحد أربعون امرأة، من بنات وأخوات 

 .وشبههن من القريبات يلتجنئ إيله ويستغنث به

** 

Harta akan melimpah di tengah-tengah manusia, 

hingga tidak ada orang yang mau mengambilnya. Dan 

kaum laki-laki akan berjumlah sedikit sedang wanita 

berjumlah banyak, baik karena faktor adanya 

peperangan-peperangan yang dahsyat atau faktor 

tingginya kelahiran wanita, hingga satu orang laki-laki 

memiliki 40 wanita yang terdiri dari putri, saudari dan 

kerabat-kerabat wanita lainnya, mereka semua 

berlindung dan meminta bantuan pada dirinya. 
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 املراجع:املصادر و

م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش، 
ه. 1422ن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، نِّش: دار اب

 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (3118) الرقم املوحد:
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ِلبلغن هذا األمر ما بلغ الليل وانلهار، وال يرتك 
اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا اَلين، 
بعز عزيز أو بذل ذِلل، عزا يعز اهلل به اإلسالم، 

 وذال يذل اهلل به الكفر

 

Sesungguhnya agama ini akan sampai ke 
semua tempat yang sampai padanya siang 
dan malam. Allah tidak akan melewatkan 

satu rumahpun baik di kota atau pedesaan, 
kecuali Allah akan memasukkan agama ini 

ke dalamnya, dengan kemuliaan orang 
yang mulia atau dengan kehinaan orang 

yang hina. Mulia karena Allah 
memuliakannya dengan Islam, dan hina 
karena Allah menghinakannya dengan 

kekafiran. 

 :احلديث .281
، قال: سمعُت رسول -ريض اهلل عنه-عن تَميم ادلاري 

يلَبْلغنَّ هذا األمُر »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ما بلغ الليُل وانلهاُر، وال يرتك اهلُل بيت َمَدر وال َوَبر 

و بُذلي ذيلل، عزا إال أدخله اهلل هذا ادلين، بِعزي عزيز أ
واكن « يُِعزُّ اهلل به اإلسالم، وُذال يُذل اهلل به الكفر

تميم ادلاري، يقول: قد عرفُت ذلك يف أهل بييت، لقد 
أصاب َمن أسلم منهم اخلري والِّشف والعز، ولقد 

َغار واجِلزية.  أصاب من اكن منهم اكفرا اذلل والصَّ

** 

281. Hadis: 

Dari Tamīm Ad-Dāry -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

“Aku pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya agama ini akan 

sampai ke semua tempat yang sampai padanya siang 

dan malam. Allah tidak akan melewatkan satu 

rumahpun baik di kota atau pedesaan, kecuali Allah 

akan memasukkan agama ini ke dalamnya, dengan 

kemuliaan orang yang mulia atau dengan kehinaan 

orang yang hina. Mulia karena Allah memuliakannya 

dengan Islam, dan hina karena Allah menghinakannya 

dengan kekafiran.” Tamīm Ad-Dāry berkata, “Aku telah 

mengetahui hal tersebut dalam keluargaku, mereka 

yang masuk Islam telah memperoleh kebaikan dan 

kemuliaan, sedang mereka yang masih dalam 

kekafiran telah memperoleh kehinaan, kekerdilan dan 

(kewajiban membayar) jizyah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن هذا ادلين  -صىل اهلل عليه وسلم-خيَب رسول اهلل 
سوف يعم مجيع أجزاء األرض، فأي ماكن وصله 
الليل وانلهار سيصله هذا ادلين، ولن يرتك اهلل تعاىل 
بيتاا يف املدن والقرى وال يف ابلوادي والصحراء إال 
أدخل عليه هذا ادلين، فمن قبل هذا ادلين وآمن به 
ا بعزة اإلسالم، ومن رفضه وكفر  فإنه يكون عزيزا
به فإنه يكون ذيلال مهانا. وخيَب الصحايب اجلليل 
تميم ادلاري راوي هذا احلديث أنه عرف ذلك اذلي 

يف أهل  -صىل اهلل عليه وسلم-أخَب به رسول اهلل 
بيته خاصة، فإن من أسلم منهم ناهل اخلري والِّشف 

ل واهلوان هذا مع ما والعز، ومن كفر منهم ناهل اذل
 .يدفعه للمسلمني من أموال

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

bahwa sungguh agama ini pasti akan tersebar luas ke 

seluruh penjuru dunia. Tempat mana saja yang dilalui 

oleh malam dan siang, niscaya agama ini akan sampai 

ke tempat tersebut. Allah tidak akan melewatkan 

sebuah rumah pun baik itu di perkotaan, 

perkampungan serta di pelosok dan juga padang pasir 

kecuali Allah akan memasukkan agama ini ke 

dalamnya. Siapa saja yang menerima agama ini dan 

beriman kepadanya maka niscaya dia akan menjadi 

orang yang mulia dengan kemuliaan Islam. Dan siapa 

saja yang menolaknya serta mengingkarinya niscaya 

dia akan menjadi orang yang hina dina. Kemudian 

sahabat yang mulia yaitu Tamīm Ad-Dāry perawi hadis 

ini mengabarkan bahwa dirinya telah mengetahui hal 

tersebut yakni apa yang telah diberitahukan oleh 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada 
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  اتلصنيف:
َ
اَعةِ عقيدة << اإِليَماُن بِايلَْوِم اآلِخِر << أ اُط الَسّ   رْشَ

 رواه أمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-تميم ادلاري  اتلخريج:
 محد.مسند أ مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َمَدر : أهل القرى واملدن •

 .وبر : أهل ابلادية والصحراء •

َغار : اذلل واهلوان •  .الصَّ

 .ي تعقد عليه اذلمة لغري املسلم ألمنه واستقراره، حتت حكم اإلسالم وصونهاجِلزية : يه املال اذل •

 :فوائد احلديث
 .بشارة للمسلمني بأن دينهم سينتِّش يف مجيع أجزاء األرض .1

 .أن العزة لإلسالم واملسلمني واذلل للكفر والاكفرين .2

 .فيه ديلل من دالئل انلبوة وعلم من أعالمها .3

 .إُياب اجلزية ىلع أهل اذلمة .4

 املراجع:املصادر و

م. سلسلة 2001 - ـه1421ًعدل مرشد، وآخرون، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
وىل، : األاألحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع، الرياض، الطبعة

حممود  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -ملكتبة املعارف. انلهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، نِّش: املكتبة العلمية 
املوسوعة الفقهية الكويتية,  .بريوت –حممد الطنايح. املصباح املنري يف غريب الِّشح الكبري، ألمحد بن حممد بن يلع الفيوِم، انلارش: املكتبة العلمية 

 .ه( 1427 - 1404الكويت، الطبعة: )من  -صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
   (11220) الرقم املوحد:

keluarganya secara khusus, di mana dari keluarganya 

yang masuk Islam telah memperoleh kebaikan dan 

kemuliaan, dan siapa di antara mereka yang masih 

dalam kekafiran, maka mereka memperoleh kehinaan 

dan kekerdilan ditambah dengan kewajiban (jizyah) 

yang harus mereka bayarkan kepada kaum Muslimin. 
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ليس أحد، أو: ليس يشء أصرب ىلع أذى سمعه 
من اهلل، إنهم ِلدعون هل وَلا، وإنه ِلعافيهم 

 يرزقهمو
 

"Tidak ada seorang pun atau tidak ada 
sesuatu pun yang paling sabar terhadap 

gangguan yang didengarnya selain Allah". 
Sesungguhnya mereka menisbatkan anak 

kepada-Nya, namun Dia tetap memberi 
mereka keselamatan dan rezeki." 

 :احلديث .282
مرفوًعا:  - عنهريض اهلل-عن أيب موىس األشعري 

ليس أحد، أو: ليس يشء أصَب ىلع أذاى سمَعه ِمن »
ا، وإنَّه يلُعاِفيهم ويرُزقُهم  «.اهلل، إنَّهم يَلَْدُعون هل ودلا

** 

282. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu 

pun yang paling sabar terhadap gangguan yang 

didengarnya selain Allah. Sesungguhnya mereka 

menisbatkan anak kepada-Nya, namun Dia tetap 

memberi mereka keselamatan dan rezeki." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أي: اهلل تعاىل « ، أو: ليس يشٌء أصَبَ ليس أحدٌ »قوهل: 
أشد صَباا من أي أحد، ومن أسمائه احلسىن 

، ومعناه: اذلي ال يعاجل العصاة بالعقوبة، «الصبور»
وهو قريب من معىن احلليم، واحلليم أبلغ يف السالمة 

لفظ « ىلع أذى سمعه من اهلل»من العقوبة. قوهل: 
ثره من األذى يف اللغة هو ملا خف أمره، وضعف أ

الِّش واملكروه، وقد أخَب سبحانه أن العباد ال 
يَن يَُسارُِعوَن  ِ يرضونه، كما قال تعاىل: }َواَل حَيُْزنَك اذلَّ
واْ اهلَل َشيْئاا{، وقال يف  ُهْم لَن يرَُضُّ يِف الُْكْفِر إِنَّ
احلديث القديس: )يا عبادي إنكم لن تبلغوا رضي 

بني أن اخللق فترضوين ولن تبلغوا نفيع فتنفعوين( ف
إنَّهم يَلَْدُعون هل »ال يرضونه، لكن يؤذونه. قوهل: 

ا أي: أن ابن آدم يؤذي اهلل تعاىل ويسبه، بإضافة « ودلا
ما يتعاىل ويتقدس عنه، مثل نسبة الودل إيله تعاىل 
وانلد والِّشيك يف العبادة، اليت ُيب أن تكون 

أي: « موإنَّه يلُعاِفيهم ويرُزقُه»خالصة هل وحده. وقوهل: 
أنه تعاىل يقابل إساءتهم باإلحسان، فهم يسيئون إيله 
تعاىل بالعيب والسب، ودعوى ما يتعاىل عنه 
ويتقدس، وتكذيب رسله وخمالفة أمره، وفعل ما 
نهاهم عن فعله، وهو حيسن إيلهم بصحة أبدانهم، 
وشفائهم من أسقامهم، وحفظهم بالليل وانلهار مما 

يف السماوات  يعرض هلم، ويرزقهم بتسخري ما

** 

Sabda beliau, "Tidak ada seorang pun atau tidak ada 

sesuatu pun yang paling sabar," yakni, Allah -Ta'ālā- 

lebih sabar dari siapa pun. Di antara nama Allah yang 

indah ialah Ash-Shabuur (Maha Penyabar). Artinya Dia 

tidak tergesa-gesa dalam menimpakan hukuman 

kepada para pendosa. Kata ini lebih dekat dari makna 

Al-Halim (Maha Tabah). Al-Halim lebih besar 

peluangnya untuk memberikan selamat dari hukuman. 

Sabdanya, "terhadap gangguan yang didengarnya 

selain Allah." Lafazh Al-Adza (gangguan) dalam 

bahasa adalah sesuatu yang ringan dan dampaknya 

lemah dalam lingkup kejahatan dan keburukan. Allah -

Subḥānahu wa Ta'ālā- mengabarkan bahwa hamba 

tidak akan bisa membahayakan-Nya. Hal ini 

sebagaimana firman Allah -Ta'ālā-, "Janganlah 

membuatmu sedih terhadap orang-orang yang 

bersegera dalam kekafiran. Sesungguhnya mereka itu 

tidak akan membahayakan Allah dengan sesuatu pun." 

Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Wahai hamba-Ku, 

sesungguhnya kalian tidak akan mampu mengambil 

bahaya dari-Ku lalu kalian membahayakan-Ku. Kalian 

tidak akan mampu mencabut manfaat dari-Ku lalu 

kalian memberi-Ku manfaat," Allah menjelaskan bahwa 

makhluk tidak akan bisa membahayakan-Nya, tetapi 

mereka menyakiti-Nya. Sabdanya, "Sesungguhnya 

mereka menisbatkan anak kepada-Nya," yakni, bahwa 

anak Adam menyakiti Allah -Ta'ālā- dan mencela-Nya 

dengan menyandarkan apa yang Allah Maha Luhur 

dan Maha Suci dari apa yang disandarkan kepada-

Nya, seperti menisbatkan anak kepada-Nya, lawan, 

dan sekutu dalam ibadah yang seharusnya murni 

hanya untuk Allah Yang Esa. Sabdanya, "namun Dia 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

79 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أذى : لفظ األذى يف اللغة هو ملا خف أمره، وضعف أثره من الِّش واملكروه •

 .يدعون : ينسبون •

 :فوائد احلديث
 .إثبات صفة الصَب هلل، وصَبه تعاىل ال يماثل صَب املخلوق .1

 .العباد ال يرضون اهلل ولكن يؤذونه .2

 .إثبات السمع هلل عز وجل .3

 املراجع:املصادر و

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

 ادلار، مكتبة: انلارش الغنيمان، حممد بن اهلل لعبد ابلخاري، صحيح من اتلوحيد كتاب رشح. بريوت –، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب العيىن
 .ه 1405 األوىل،: الطبعة املنورة، املدينة

   (8299) الرقم املوحد:

واألرض هلم، وهذا اغية الصَب واحللم واإلحسان، 
 .واهلل أعلم

tetap memberi mereka keselamatan dan rezeki." Yakni, 

Allah membalas keburukan mereka dengan kebaikan. 

Mereka berbuat buruk kepada-Nya dengan celaan dan 

cemoohan, dan klaim sesuatu di mana Allah Maha 

Luhur dan Maha Suci dari apa yang mereka lakukan, 

mendustakan para rasul-Nya, menentang perintah-

Nya, dan melakukan perbuatan yang dilarang dari 

mereka. Dia tetap berbuat baik kepada mereka dengan 

(memberi) kesehatan tubuh mereka, menyembuhkan 

penyakit-penyakit mereka, melindungi mereka dari apa 

yang mengganggu di malam dan siang hari, dan 

memberikan rezeki kepada mereka dengan 

menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk 

mereka. Inilah puncak kesabaran, kemurahan hati dan 

kebaikan. Hanya Allah jua Yang Maha Tahu. 
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ُدوَد، و َشقَّ 
ْ

يوَب، وداع ليس مينَّا من رضب اخل
ْ

 اجل
يَدْعَوى اجلاهلية   ب

Bukan termasuk golongan kami orang yang 
menampar-nampar pipi, merobek-robek 
baju dan menyeru dengan seruan jahiliah 

(meratap). 

 :احلديث .283
:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود  مرفوًعا

ودًع  ليس ِمنَّا من رضب اخْلُُدوَد، وَشقَّ اجْلُيُوَب،»
 «.بَِدْعَوى اجلاهلية

** 

283. Hadis: 

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

marfū', "Bukan termasuk golongan kami orang yang 

menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan 

menyeru dengan seruan jahiliah (meratap)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هلل ما أخذ، وهل ما أعطى ويف ذلك احلكمة اتلامة، 
واتلرصف الرشيد، ومن ًعرض يف هذا ومانعه، 
فكأنما يعرتض ىلع قضاء اهلل وقدره اذلي هو عني 
املصلحة واحلكمة، وأساس العدل والصالح. وذلا 

ذكر أنه من تسخَط  -صىل اهلل عليه وسلم-فإن انليب 
زع من قضاء اهلل فهو ىلع غري طريقته املحمودة، وج

وسنته املنشودة، إذ قد احنرفت به الطريق إىل ناحية 
اذلين إذا مسهم الِّش جزعوا وهلعوا؛ ألنهم متعلقون 
بهذه احلياة ادلنيا فال يرجون بصَبهم ىلع مصيبتهم 
ثواب اهلل ورضوانه. فهو بريء ممن ضعف إيمانهم فلم 

لوا َوْقَع ا ْخرََجُهم ذلك إىل يتحمَّ
َ
ملصيبة حىتَّ أ

ط القليب والقويل بانلياحة وانلدب، أو الفعِّل  التسخُّ
كشق اجليوب، ولطم اخلدود؛ إحياءا لعادة اجلاهلية. 
وإنما أويلاؤه اذلين إذا أصابتهم مصيبة سلَّموا بقضاء 

، وقالوا: }إِنَّا هلل و إِنا إيله َراجُعوَن أوئِلَك -تعاىل-اهلل 
َصلَوات ِمْن َربيِهم َورمََحة َوأوئِلَك ُهُم  َعلَيِهم

الُمهتُدوَن{.  ومذهب أهل السنة واجلماعة، أن 
املسلم ال خيرج من دائرة اإلسالم بمجرد فعل 
املعايص وإن كَبت، كقتل انلفس بغري حق. ويوجد 
كثري من انلصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج 

وذلك كهذا املسلم من اإلسالم؛ لفعله بعض الكبائر، 
احلديث "ليس منا من رضب اخلدود وشق اجليوب" 
الخ، وأحسن تأويالتهم ما قاهل شيخ اإلسالم "ابن 

نوع يمنع من دخول  -تيمية" من أن اإليمان نوًعن: أ
ونوع ال يمنع من ادلخول، ولكن يمنع  -انلار. ب

** 

Milik Allah apa yang Dia ambil dan milik-Nya apa yang 

dia berikan. Terdapat hikmah yang sempurna dan 

tindakan yang lurus di balik semua itu. Barangsiapa 

menentang hal ini dan melawannya, seolah-olah ia 

memprotes ketetapan dan takdir Allah yang merupakan 

inti kemaslahatan dan kebijaksanaan, serta pondasi 

keadilan dan kebaikan. Oleh karena itu, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengungkapkan bahwa 

siapa yang murka dan mengeluh terhadap ketetapan 

Allah, ia tidak berada di atas jalan dan sunah beliau 

yang terpuji. Sebab, jalannya telah membelokkan 

dirinya menuju arah orang-orang yang apabila tertimpa 

keburukan mereka tidak sabar dan berkeluh kesah, 

karena mereka ini amat mencintai kehidupan dunia 

sehingga tidak mengharapkan pahala Allah dan 

keridaannya dengan sabar menerima musibah. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berlepas diri 

dari orang yang lemah iman, tidak kuasa memikul 

timpaan musibah, hingga menyebabkan mereka 

kecewa dalam hati maupun ucapan dengan meratap 

dan menyebut-nyebut kebaikan mayat, atau secara 

perbuatan seperti menyobek-nyobek pakaian dan 

menampar-nampar pipi hingga melestarikan adat kaum 

jahiliah. Sesungguhnya wali-wali Allah hanyalah orang-

orang yang apabila ditimpa musibah mereka berserah 

diri pada ketatapan Allah -Ta'ālā- dan mengatakan, 

"Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn". "Mereka itulah yang 

mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat 

dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang 

mendapat petunjuk." (Al-Baqarah: 157). Mazhab 

Ahlusunah wal Jamaah menyatakan bahwa seorang 

Muslim tidak keluar dari wilayah Islam karena sekedar 

melakukan perbuatan maksiat, meskipun besar. 

Seperti membunuh jiwa tanpa hak. Terdapat banyak 

nas sahih yang secara kontekstual memberi pengertian 

keluarnya seorang Muslim dari agama Islam karena 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

81 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < مسائل اجلاهلية اتلصنيف:

 .يهمتفق عل راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ليس ِمنَّا : ليس من أهل طريقتنا •

ملناقب اليت َدْعَوى اجلاهلية : وذلك باتلفجع ىلع امليت، وانلياحة عليه بأنه: قاتل انلفوس، وكهف العشرية، واكفل األيتام، ... إىل غري ذلك من ا •
 .نوا يعددونها، ومثله انلدبة كـ"يا سنداه" و "انقطاع ظهراه" ولك قول ينبئ عن السخط واجلزع من قدر اهلل تعاىل وحكمتهاك

 .رضب اخْلُُدوَد : لطمها، وقد جاء باجلمع مناسبة ملا بعده •

 .اجليوب : اجلَيْب ما شق من اثلوب إلدخال الرأس •

 :فوائد احلديث
 .تَََبَّأ ممن عمل ذلك، وال يتَبأ إال من فعل كبرية -صىل اهلل عليه وسلم-يب أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر؛ ألن انل .1

 .كمال طريقة انليب صىل اهلل عليه وسلم واتباعه .2

 .حتريم التسخط من أقدار اهلل املؤملة، وإظهار ذلك: بانلياحة أو انلدب أو احللق أو الشق أو غري ذلك، َكَحيث الرتاب ىلع الرأس .3

 .هلية بأمورهم اليت لم يقرهم الشارع عليها، ومن مجلتها دًعويهم ابلاطلة عند املصائبحتريم تقليد اجلا .4

 .ادلًعء بالويل واثلبور من اجلهل؛ إذ ال يستفيد ادلايع به سوى ادلًعء ىلع نفسه، وإشعال حرارة األحزان، وعدم الرضا بالقضاء .5

 .تعاىل، وإنما هو رمحة جعلها اهلل يف قلوب األقارب واألحباب ال بأس من احلزن وابلاكء، فهو ال ينايف الصَب ىلع قضاء اهلل .6

 .ىلع املسلم الرضا بقضاء اهلل، فإن لم يرض فالصَب واجب عليه .7

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة األوىل، 2006 - ـه1426عة العارشة، القاهرة، الطب

من اخللود فيها. فمن َكُمل إيمانه وسار ىلع طريق 
وهديه الاكمل، فهو  -ه وسلمصىل اهلل علي-انليب 

-رمحه اهلل-اذلي يمنعه إيمانه من دخول انلار.  وقال 
: إّن األشياء هلا رشوط وموانع، فال يتم الِشء إال 
باجتماع رشوطه وانتفاء موانعه، مثال ذلك إذا رتب 
العذاب ىلع عمل، اكن ذلك العمل موجباا حلصول 

َب العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوهل، وأك
 .املوانع، وجود اإليمان، اذلي يمنع من اخللود يف انلار

melakukan dosa-dosa besar. Di antaranya hadis ini, 

"Bukan termasuk golongan kami orang yang 

menampar-nampar pipi, dan merobek-robek 

pakaian..." Penafsiran paling baik adalah apa yang 

diungkapkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa 

iman ada dua macam: 1. Iman yang mencegah masuk 

neraka. 2. Iman yang tidak mencegah masuk neraka, 

akan tetapi membuatnya tidak kekal di dalamnya. 

Siapa yang keimanannya sempurna dan meniti jalan 

Nabi –ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, serta petunjuk 

beliau yang sempurna, maka orang seperti inilah yang 

keimanannya mencegah dirinya masuk neraka. Ia –

raḥimahullāh- juga mengatakan, “Sesungguhnya 

segala sesuatu itu memiliki syarat dan penghalang. 

Sesuatu itu tidak sempurna kecuali dengan 

terpenuhinya syarat-syaratnya dan hilangnya 

penghalang-penghalangnya. Contohnya, apabila siksa 

ditetapkan sebagai akibat suatu amal, maka amal 

tersebut mengharuskan adanya siksa selagi tidak ada 

penghalang yang mencegah keberadaan siksa. Dan 

penghalang yang paling besar adalah adanya 

keimanan, yang menghalangi seseorang kekal di 

dalam neraka. 
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م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 2005 - ـه1426
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1422م: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، ترقي

 .ه1427ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة األوىل، 1423الرتاث العريب، بريوت، الطبعة، 
   (5380) الرقم املوحد:
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إال  -وهو يعلمه-ليس من رجل ادىع لغري أبيه 
كفر، ومن ادىع ما ليس هل، فليس منا وِلتبوأ 

مقعده من انلار، ومن داع رجال بالكفر، أو 
 قال: عدو اهلل، وليس كذلك، إال حار عليه

 

Tidak seorang pun yang mengklaim 
(nasabnya) kepada selain ayahnya -padahal 

ia tahu- kecuali ia telah kafir. Dan 
Barangsiapa yang mengklaim sesuatu yang 

bukan miliknya, maka ia bukan dari 
golongan kami, dan hendaknya ia 

menempati tempat duduknya dari api 
neraka. Dan barangsiapa yang memanggil 

seseorang dengan sebutan "kafir" atau 
mengatakan "wahai musuh Allah" 

sementara orang tersebut tidak seperti itu, 
maka tuduhan itu kembali kepada 

penuduh. 

 :احلديث .284
: )ليس من رجل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر مرفوًعا

ال كفر، ومن ادَع ما إ -وهو يعلمه-ادَََّع لغري أبيه 
 َمْقَعَدهُ من انلار، ومن دًع 

ْ
أ ليس هل، فليس منا َويَلَتَبَوَّ

رجال بالكفر، أو قال: عدو اهلل، وليس كذلك، إال 
 َحاَر عليه(.

** 

284. Hadis: 

Dari Abu Żarr -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Tidak 

seorang pun yang mengklaim (nasabnya) kepada 

selain ayahnya -padahal ia tahu- kecuali ia telah kafir. 

Dan Barangsiapa mengklaim sesuatu yang bukan 

miliknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan 

hendaknya ia menempati tempat duduknya dari api 

neraka. Dan barangsiapa memanggil seseorang 

dengan sebutan "kafir" atau mengatakan "wahai musuh 

Allah" sementara orang tersebut tidak seperti itu, maka 

tuduhan itu kembali kepada penuduh". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث وعيد شديد وإنذار أكيد، ملن 
ه اثلالثة، فما بالك بمن عملها ارتكب عمال من هذ

ا أباه، مثبتاا نسبه فينكره  لكها؟ أوهلا: أن يكون ًعلما
ويتجاهله، مّدعياا النسب إىل غري أبيه، أو إىل غري 
قبيلته. وثانيها: أن يديع "وهو ًعلم" ما ليس هل من 
نسب، أو مال، أو حق من احلقوق، أو عمل من 

صفة فيه األعمال، أو علم من العلوم، أو يزعم 
يستغلها ويرصف بها وجوه انلاس إيله، وهو اكذب 

صىل اهلل عليه -فهذا عذابه عظيم، إذ تَبأ منه انليب 
، وأمره أن خيتار هل مقرا يف انلار؛ ألنه من -وسلم

أهلها. وثاثلها: أن يرَِمَ بريئا بالكفر، أو ايلهودية، 
أو انلرصانية، أو بأنه من أعداء اهلل. فمثل هذا يرجع 

يه ما قال؛ ألنه أحق بهذه الصفات القبيحة من عل
 .املسلم الغافل عن أعمال السوء وأقواهل

** 

Dalam hadis ini terdapat ancaman keras dan 

peringatan tegas bagi orang yang mengerjakan salah 

satu dari tiga perbuatan ini, apalagi orang yang 

melakukan semuanya! Pertama: Orang yang 

mengetahui ayahnya, menetapkan nasabnya, lalu ia 

mengingkarinya dan berlagak tidak tahu, serta 

mengklaim memiliki garis nasab pada selain ayahnya 

atau selain kabilahnya. Kedua: Orang yang mengklaim 

-padahal ia tahu- sesuatu yang bukan miliknya baik 

berupa nasab, harta, suatu hak, suatu pekerjaan, suatu 

ilmu atau mengaku memiliki suatu sifat yang ia 

pergunakan dan manfaatkan untuk menarik simpati 

manusia pada dirinya, padahal ia berdusta, maka 

orang ini akan mendapatkan siksaan yang besar. 

Sebab Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berlepas diri 

darinya dan memerintahkannya untuk memilih tempat 

tinggalnya di neraka karena ia termasuk calon 

penghuninya. Ketiga: Menuduh orang yang tidak 

bersalah sebagai orang kafir, menganut agama 

Yahudi, menganut agama Nasrani, atau termasuk 

musuh Allah. Maka ucapan (tuduhan) seperti ini justru 
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 العقيدة < األسماء واألحاكم < مسائل اجلاهلية اتلصنيف:
  العقيدة < األسماء واألحاكم < الكفر

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني، عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ىادَع : انتسب واعزت •

بلاطن وهو يعلمه : أىت بهذا الِّشط ألن األنساب قد ترتاىخ فيها مدد اآلباء واألجداد ويتعذر العلم حبقيقتها، وقد يقع اختالل يف النسب يف ا •
 .من جهة النساء وال يشعر به

 .كفر : كفرا خمرجا عن امللة إذا استحل ذلك بعد معرفة انلصوص، وكفر دون كفر إذا لم يستحله •

 .ما ليس هل : اكئنا ما اكن علما أو تعليما أو صالحا أو حاال أو ماال أو نعمة أو غري ذلكمن ادَع  •

 .فليس منا : ليس ىلع هدينا وطريقتنا •

 .ويلتبوأ : فليتخذ هل مباءة، ويه املزنل •

 .ومن دًع رجال بالكفر : قال هل يا اكفر •

 .حار : رجع •

 :فوائد احلديث
إىل فيه ديلل ىلع حتريم االنتفاء من نسبه املعروف، واالنتساب إىل غريه، سواء أكان ذلك من أبيه القريب، أم من أجداده، يلخرج من قبيلته  .1

 .قبيلة أخرى، ملا يرتتب عليه من املفاسد العظيمة، من ضياع األنساب، واختالط املحارم بغريهم، وتقطع األرحام، وغري ذلك

ا إال وُْسَعَها، وال يؤاخذ بالنسيان واخلطأاشرتط العلم؛ أل .2  .ن تباعد القرون، وتسلسل األجداد، قد يوقع يف اخللل واجلهل، واهلل ال يكلف نفسا

عيه، وهو اكذب،  .3 قوهل "ومن ادََّع ما ليس هل" يدخل فيه لك دعوى باطلة، من نسب، أو مال، أو علم، أو صنعة، أو غري ذلك. فلك يشء يدَّ
برئ منه، وهو من أهل انلار، فليخرت مقامه فيها. كيف إذا أيد دًعويه ابلاطلة باأليمان الاكذبة، يلأكل بها أموال  -اهلل عليه وسلمصىل -فانليب 

 .انلاس؟! فهذا رضره عظيم وأمره كبري

ألن هذا راجع عليه، فاجلزاء  الوعيد اثلالث فيمن أطلق الكفر، أو الفسق، أو نىف اإليمان، أو غري ذلك ىلع غري مستحق، فهو أحق منه به؛ .4
 .من جنس العمل

ال يؤخذ منه اتلنبه ىلع حتريم تكفري انلاس بغري مسوغ رشيع، وكفر بواح ظاهر. فإن اتلكفري واإلخراج من امللة، أمر خطري، ال يقدم عليه إ .5
 .عن بصرية، وتثبت، وعلم

اكملقداد بن األسود، وإنما املراد من حتول عن نسبه ألبيه إىل غري أبيه  ليس معىن هذا أن من اشتهر بالنسبة إىل غري أبيه أن يدخل يف الوعيد .6
 .ًعملا ًعمدا خمتارا

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، ط دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق. تيسري العالم، للبسام، انلارش: 1422صحيح ابلخاري، دار طوق انلجاة، ط 
م. اإلملام بِّشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط دار  2006 - ـه1426اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  مكتبة -مكتبة الصحابة، األمارات 

 .ه1381الفكر بدمشق، الطبعة األوىل 
   (6144) الرقم املوحد:

kembali pada penuduh, karena ia lebih layak 

menyandang sifat-sifat buruk seperti ini dibanding 

seorang Muslim yang terbebas dari amal-amal dan 

ucapan-ucapan buruk. 
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ن أو ليس منا من َتَطريَّ أو ُتُطريِّ هل، أو تََكهَّ 
ر هل؛ ومن أىت اكهنا  هِّن هل، أو سَحر أو ُسحي تُكي

قه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل ىلع حممد  فصدَّ
 صىل اهلل عليه وسلم

 

"Bukan termasuk golongan kami orang 
yang meramal buruk atau minta diramal 
atau melakukan perdukunan atau minta 
bantuan perdukunan atau menyihir atau 
minta tolong guna menyihir orang lain. 

Siapa yang mendatangi dukun lalu 
membenarkan ucapannya, maka dia telah 

kufur terhadap apa yang dibawa 
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -".  

 :احلديث .285
وابن عباس  -ريض اهلل عنه-عن عمران بن حصني 

ليس منا من َتَطريَّ أو »: مرفوًعا  -ريض اهلل عنهما-
ن هل، أو سَحر أو ُسِحر هل؛  ن أو تُِكهي ُتُطريي هل، أو تََكهَّ
قه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل  ومن أىت اكهنا فصدَّ

 «.ىلع حممد صىل اهلل عليه وسلم

** 

285. Hadis: 

Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu dan Ibnu 

Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara marfū', "Bukan 

termasuk golongan kami orang yang meramal buruk 

atau minta diramal atau melakukan perdukunan atau 

minta bantuan perdukunan atau menyihir atau minta 

tolong guna menyihir orang lain. Siapa yang 

mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, 

maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يقول صىل اهلل عليه وسلم: ال يكون من أتباعنا 
ةَ أو الكهانة أو السحر،  رَيَ املتبعني لِّشعنا من فعل الطي
أو فُِعلَت هل هذه األشياء؛ ألن فيها ادًعء لعلم الغيب 
اذلي اختص اهلل به، وفيها إفساد للعقائد والعقول، 
ق من يفعل شيئا من هذه األمور؛ فقد  ومن صدَّ

 اإلليه اذلي جاء بإبطال هذه كفر بالويح
اجلاهليات ووقاية العقول منها، ويلحق بذلك: ما 
يفعله بعض انلاس من قراءة ما يسىم بالكف 
والفنجان، أو ربط سعادة اإلنسان وشقائه وحظه 
بالَبوج وحنو ذلك. وقد بنيَّ لك من اإلمامني ابلغوي 

مَّ  م والرَّ اف والاكهن واملنجي ال وابن تيمية معىن العرَّ
بما حاصله: أن لك من يديع علم يشء من املغيَّبات 
فهو إما داخل يف اسم الاكهن أو مشارك هل يف املعىن 
فيلحق به، والاكهن هو اذلي خيَب عما حيصل يف 

 .املستقبل ويأخذ عن ُمْسرَتِق السمع من الشياطني

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Tidak termasuk pengikut kami yang taat 

kepada syariat, yaitu orang yang melakukan ramalan 

buruk atau perdukunan atau sihir atau minta dilakukan 

hal-hal tersebut untuknya, karena di dalamnya ada 

klaim mengetahui perkara gaib yang merupakan 

kekhususan Allah. Juga mengandung kerusakan 

terhadap akidah dan akal. Siapa yang membenarkan 

orang yang melakukan sesuatu dari hal-hal tersebut, 

maka ia telah kufur terhadap wahyu Allah yang datang 

untuk membatalkan berbagai keyakinan jahiliyah 

tersebut dan memelihara akal darinya. Termasuk di 

dalamnya tindakan manusia berupa membaca sesuatu 

yang dinamakan Al-Kaf (membaca garis tangan) dan 

gelas atau mengaitkan kebahagiaan dan 

kesengsaraan manusia serta keberuntungannya 

dengan ramalan bintang-bintang (zodiak) dan 

sebagainya. Imam Al-Bughawi dan Imam Ibnu 

Taimiyyah sudah menjelaskan arti Al-Arraf (peramal), 

Al-Kahin (dukun/paranormal), Al-Munajjim (ahli nujum), 

dan Ar-Rammal (Tukang tebak) yang konklusinya yaitu 

bahwa setiap orang yang mengaku mengetahui 

sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal gaib, maka ia 

bisa termasuk ke dalam nama Al-Kahin (dukun) atau 

memiliki makna yang sama dengannya sehingga 

termasuk golongannya. Al-Kahin adalah orang yang 
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نَْواُعُه << فََضائُِل اتَلّوِْحيدِ  اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلّوِْحيُد َوأ

 رواه الزبار  عن عمران بن حصني ريض اهلل عنهما. ورواه الطَباين يف األوسط  عن ابن عباس ريض اهلل عنهما. راوي احلديث:

 عمران بن حصني ريض اهلل عنهما، وابن عباس ريض اهلل عنهما. اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ليس منا : أي: ال َيْفَعُل هذا َمن هو من أتباعنا، العاملني بِّشعنا •

ري؛ ألن اغلب التشاؤم  • رَية، ويه التشاؤم بمعلوم مرئيا اكن أو مسموًع، زمانا اكن أو ماكنا، وأضيفت إىل الطَّ عند العرب من تطري : َفَعَل الطي
ري؛ فعِلّ   .قت بهبالطَّ

رَية ِمن أجله •  .أو تطري هل : أي فُِعلَِت الطي

 .أو تكهن : أي: فَعل الكهانة. ويه ِحْرفة الاكهن، وهو من يديع معرفة الغيب •

 .أو تكهن هل : أي: فُِعلَت الَكهانة من أجله •

 .ذللك الشيطان بِشء من أنواع العبادةأو سحر : أي: فَعل السحر. وهو استخدام الشياطني، واالستعانة بها؛ حلصول أمر، بواسطة اتلقرب  •

ْحر من أجله •  .أو سحر هل : أي: فُِعل السي

 :فوائد احلديث
 .حتريم ادًعء علم الغيب؛ ألنه ينايف اتلوحيد .1

 .حتريم تصديق من يفعل ذلك بكهانة أو غريها؛ ألنه كفر .2

 .وجوب تكذيب الكهان وحنوهم، ووجوب االبتعاد عنهم، وعن علومهم .3

نِْزل ىلع .4
ُ
 .الرسول صىل اهلل عليه وسلم، وطرح ما خالفه وجوب اتلمسك بما أ

 .حتريم الطرية والسحر والكهانة .5

 .حتريم طلب فعل هذه اثلالثة .6

 .أن القرآن مزنل غري خملوق .7

 املراجع:املصادر و

وظ : حمفمسند الزبار املنشور باسم ابلحر الزخار: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتيك املعروف بالزبار  املحقق
( انلارش: 18( وصَبي عبد اخلالق الشافيع )حقق اجلزء 17إىل  10( وًعدل بن سعد )حقق األجزاء من 9إىل  1الرمحن زين اهلل، )حقق األجزاء من 

مطري اللخيم املعجم األوسط  سليمان بن أمحد بن أيوب بن  -م( 2009م، وانتهت 1988املدينة املنورة لطبعة: األوىل، )بدأت  -مكتبة العلوم واحلكم 
القاهرة  -ه( املحقق: طارق بن عوض اهلل بن حممد , عبد املحسن بن إبراهيم احلسيِن انلارش: دار احلرمني 360الشاِم، أبو القاسم الطَباين )املتوىف: 

الرياض لطبعة: األوىل، )ملكتبة  سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها :حممد نارص ادلين األبلاين  مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع، -
الطبعة: اثلانية, حمرم  -دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -املعارف( 

لشيخ، ثم ُطبعت دار اتلوحيد الطبعة: األوىل، ه. اتلمهيد لِّشح كتاب اتلوحيد دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل ا1424
مكتبة  -دارسة وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد -حممد بن عبد العزيز السليمان القرًعوي -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -م 2003 - ـه1424

صالح بن فوزان بن عبد اهلل  -كتاب اتلوحيدامللخص يف رشح  -م. 2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية
 .م2001 -ه1422الطبعة: األوىل  -دار العاصمة الرياض -الفوزان

   (5981) الرقم املوحد:

memberitahukan apa yang akan terjadi di masa datang 

dan mengambil sesuatu yang disadap para pencuri 

kabar langit dari golongan setan. 
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  عقيدة << اإِليَماُن بِالَماَلئَِكِة << ِصَفاُت الَماَلئَِكةِ  اتلصنيف:

 رواه ابن أيب ًعصم والطَباين. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جابربن عبد اهلل  اتلخريج:
 السنة البن أيب ًعصم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .املأل االىلع : املالئكة املقربون •

 .وضع ىلع ظهر ابلعرياحِللس : كساء رقيق ي •

 .ابلايل : القديم املتمزق •

 .خشية : خوف •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-اإليمان حبادثة اإلرساء واملعراج للنيب  .1

 .اإليمان باملالئكة، وأن جَبيل أفضلهم .2

 .، مع أنهم ال يعصون اهلل ما أمرهم-عز وجل-شدة خوف املالئكة من اهلل  .3

 .-عز وجل-ينبيغ للمسلم أن يقتدي باملالئكة يف خوفهم من اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

-حممود حممد الطنايح.  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، نِّش: املكتبة العلمية -
عجم األوسط، لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم الشاِم الطَباين، امل-تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، نِّش: دار اهلداية. 

السنة، البن أيب ًعصم، حتقيق: حممد -القاهرة.  -املحقق: طارق بن عوض اهلل بن حممد , عبد املحسن بن إبراهيم احلسيِن، انلارش: دار احلرمني 
ِغرِي, حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد -ه. 1400عة: األوىل، بريوت، الطب -نارص ادلين األبلاين، نِّش: املكتب اإلسالِم  ُح اجلَاِمع الصَّ اتلَّنويُر رَشْ

ِللة أرسي يب مررت ىلع جربيل يف املأل األىلع 
  -َعزَّ وَجلَّ -اكحللس ابلايل من خشية اهلل 

Pada malam di mana aku melakukan Isrā`, 
aku melewati Jibril di antara para malaikat 

yang mulia, ia seperti pakaian yang lusuh 
karena takut kepada Allah -'Azzā wa Jallā -.  

 :احلديث .286
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

رْسَِي يب مررُت »: -اهلل عليه وسلم
ُ
ىلع جَبيل  يللَة أ

عز -يف الَمأَل األىلع اكحِللِْس ابلايل ِمن َخشيِة اهلل 
 «.-وجل

** 

286. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Pada malam di 

mana aku melakukan Isrā`, aku melewati Jibril di antara 

para malaikat yang mulia, ia seperti pakaian yang lusuh 

karena takut kepada Allah -'Azzā wa Jallā -”.  

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث ذكر انليب 
ج َمرَّ ىلع جَبيل وهو ملا ُعرج به يللة اإلرساء واملعرا

مع املالئكة املقربني، فرأى جَبيل اكثلوب القديم 
, وهذا يدل -عز وجل-الرقيق من شدة خوفه من اهلل 

, -تعاىل-باهلل  -عليه السالم-ىلع فضل علم جَبيل 
 .ألن من اكن باهلل أعلم  اكن أكرث خشية هل

** 

Dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyebutkan bahwa ketika beliau dinaikkan ke langit 

pada Malam Isrā` dan Mi'rāj, beliau melewati Jibril yang 

tengah bersama para malaikat yang dekat 

kedudukannya dengan Allah. Beliau melihat Jibril 

dengan kondisi layaknya pakaian lusuh lagi tipis karena 

besarnya rasa takutnya kepada Allah -'Azzā wa Jallā-. 

Ini menunjukan keutamaan ilmu Jibril -'alaihis-salām- 

terhadap Allah -Ta'ālā- karena siapa yang lebih tahu 

tentang Allah maka ia lebih takut kepada-Nya. 
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   (10422) الرقم املوحد:
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هذه إنَّها حلياة  لِئي أنا َحيييت حىتَّ آُكل َتَمرَايت
طويلة، فََرََم بما اكن معه من اتلَّمر، ثم قاتَلَُهم 

 حىتَّ قُتيل
 

Seandainya aku masih hidup hingga aku 
makan kurma ini, sesungguhnya itu 

merupakan kehidupan yang panjang. 
Lantas dia melemparkan kurma yang ada 
padanya lalu memerangi mereka (musuh) 

hingga gugur. 

 :احلديث .287
-قال: انطلق رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

وأصحابه حىت سبقوا املِّشكني  -صىل اهلل عليه وسلم
صىل اهلل -إىل بدر، وجاء املِّشكون، فقال رسول اهلل 

ال يقدمن أحد منكم إىل يشء حىت »: -عليه وسلم
-، فدنا املِّشكون، فقال رسول اهلل «أكون أنا دونه

قوموا إىل جنة عرضها »: - عليه وسلمصىل اهلل
قال: يقول عمري بن احلمام « السماوات واألرض

: يا رسول اهلل، جنة -ريض اهلل عنه-األنصاري 
قال: بخ بخ ؟ « نعم»عرضها السماوات واألرض؟ قال: 

ما حيملك »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 
 إال رجاء قال: ال واهلل يا رسول اهلل« ىلع قولك بخ بخ؟

فأخرج « فإنك من أهلها»أن أكون من أهلها، قال: 
تمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لنئ أنا 
حييت حىت آكل تمرايت هذه إنها حلياة طويلة، فرَم 

 بما اكن معه من اتلمر، ثم قاتلهم حىت قتل.

** 

287. Hadis: 

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

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertolak bersama para 

sahabatnya hingga mereka mendahului orang-orang 

musyrikin ke Badar, lalu datanglah orang-orang 

musyrikin. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Tidak boleh ada seorang pun dari kalian 

yang mengambil keputusan hingga aku berada di 

depannya." Tiba-tiba orang-orang musyrikin mendekat. 

Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Berdirilah kalian menuju surga seluas langit 

dan bumi." Anas berkata, "Umair bin Al-Ḥumām Al-

Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Wahai Rasulullah, 

surga seluas langit dan bumi?" Beliau bersabda, "Ya." 

Ia berkata, "Hebat, hebat." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Apa yang mendorongmu untuk 

mengucapkan hebat, hebat?" Ia menjawab, "Tidak, 

demi Allah, wahai Rasulullah, selain harapan agar aku 

menjadi bagian dari penghuninya." Beliau bersabda, 

"Engkau termasuk penghuninya." Lantas dia 

mengeluarkan beberapa kurma dari kantongnya lalu 

makan sebagiannya." Kemudian dia berkata, 

"Seandainya aku masih hidup hingga aku makan 

kurma ini, sesungguhnya itu merupakan kehidupan 

yang panjang." Lantas dia melemparkan kurma yang 

ada padanya lalu memerangi mereka (musuh) hingga 

gugur. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيَب أنس 
خرج مع أصحابه من املدينة يلالقوا قافلة أيب  -وسلم

سفيان اليت جاء بها من الشام يريد بها مكة ولم 
خيرجوا لقتال ولكن اهلل مجع بينهم وبني عدوهم 
من غري ِميعاد وهلذا ختلف عن هذه املعركة كثري من 

 -صىل اهلل عليه وسلم- الصحابة ولم يعاتب انليب
 -صىل اهلل عليه وسلم-أحدا منهم.   ثم انطلق انليب 

فزنلوا بدراا قبل أن يزنل به كفار قريش، وأخذ انليب 

** 

Anas -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar bersama para 

sahabatnya dari Madinah untuk menemui kafilah Abu 

Sufyan yang datang dari Syam hendak ke Makkah. 

Mereka tidak keluar untuk berperang, tetapi Allah 

menghimpun antara mereka dengan musuhnya tanpa 

ada perjanjian. Karena itu banyak sahabat yang tidak 

mengikuti pertempuran ini dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- tidak mencela seorang pun dari mereka. 

Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertolak 

kemudian singgah di Badar sebelum orang-orang kafir 

Quraisy menyinggahinya, dan beliau mengambil posisi 
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 العقيدة < الصحابة < فضل الصحابة ريض اهلل عنهم اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم

موضعه منه، ثم جاء كفار  -صىل اهلل عليه  وسلم-
: "ال َيْقدَمنَّ أحد -صىل اهلل عليه وسلم-قريش فقال 

واملعىن أن انليب  منُكم إىل يشء حىتَّ أُكون أنا ُدونَه".
ينهاهم عن اتلقدم إىل يشء  -صىل اهلل عليه وسلم-

أقرب إيله  -عليه الصالة والسالم-حىت يكون هو 
منهم؛ ئلال يفوت يشء من املصالح اليت ال يعلمونها. 

: "قُُوموا إىل َجنٍَّة -صىل اهلل عليه وسلم-ثم قال 
ماوات واألرض" أي سارعوا وال تتأخرو ا َعرُْضَها السَّ

عن بَذل أرواحكم يف سبيل اهلل، فإن ًعقبة ذلك 
َجنَّة عرُضها السماوات واألرض، وهذا من باب 
ترغيبهم وحتفزيهم لقتال الكفار.    قال: يقول ُعَمرْيُ 

: يا رسول اهلل، -ريض اهلل عنه-بن احلَُماِم األنصاري 
ماواُت واألرض؟ قال: "نعم" قال: بٍَخ  َجنَّة َعرُْضَها السَّ

؟ ومعىن ذلك تفخيم األمر وتعظيمه.  فقال رسول بَخٍ 
: " ما حَيِْملَُك ىلع قولك -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

أي ما هو ابلاعث اذلي جعلك تقول هذه « بٍَخ بٍَخ؟
اللكمة، هل هو اخلوف؟  قال: ال واهلل يا رسول اهلل إال 
رََجاء أن أكون من أْهِلها. يعِن اذلي جعلِن أقول هذه 

طميع يف دخول اجلَنَّة. قال: "فإنَّك من أهِلها" اللكمة؛ 
 -صىل اهلل عليه وسلم-وهذا من تبشري انليب 

أصحابه باجلنَّة تلحفزيهم وبذل الوسع يف العمل. ثم 
ما سمعه  -ريض اهلل عنه-ملا سمع ُعَمرْيُ بن احلَُماِم 

من البشارة من الصادق املصدوق اذلي ال ينطق عن 
َقَرنه، وهو ما يوضع فيه اهلوى، أخرج تمرات من 

الطعام ًعدة ويأخذه املجاهد ثم جعل يأكل ثم 
وقال: "لنِئ أنا َحِييت  -ريض اهلل عنه-اْستََطال احلياة 

حىتَّ آُكل َتَمَرايت هذه إنَّها حلياة طويلة"، َفَرََم بما اكن 
-ريض اهلل عنه-معه من اتلَّمر، ثم تقدم فقاتل وقتل 

. 

di sana. Selanjutnya datanglah orang-orang kafir 

Quraisy. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Tidak boleh ada seorang pun dari kalian 

maju sampai aku sendiri berada di depannya." Artinya 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 

mereka untuk maju sehingga beliau sendiri -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menjadi yang paling dekat kepadanya 

daripada mereka, agar tidak luput sesuatu pun dari 

kemaslahatan yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Berdirilah 

menuju surga seluas langit dan bumi." Yakni 

bersegeralah dan janganlah kalian terlambat 

mengorbankan ruh-ruh kalian di jalan Allah. Sebab, 

kesudahan itu adalah surga seluas langit dan bumi. Ini 

merupakan dorongan dan motivasi bagi mereka untuk 

memerangi orang-orang kafir. Ia (perawi) berkata, 

"Umair bin Al-Ḥumām Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- 

berkata, "Wahai Rasulullah, surga seluas langit dan 

bumi?" Beliau menjawab, "Ya." Ia berkata, "Hebat, 

hebat." Maksudnya membesarkan urusan tersebut dan 

mengagungkannya. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Apa yang mendorongmu 

mengucapkan hebat, hebat?" Yakni, apa motivasimu 

mengucapkan kata tersebut, apakah karena 

ketakutan?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah wahai 

Rasulullah selain harapan agar aku menjadi bagian 

dari penghuninya." Yakni, yang membuatku 

mengucapkan kata-kata itu karena orientasiku untuk 

masuk surga. Beliau bersabda, "Engkau termasuk 

penghuninya." Ini merupakan kabar gembira dari Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk para sahabatnya 

supaya menjadi motivasi bagi mereka dan 

mencurahkan usaha dalam bekerja. Selanjutnya ketika 

Umair bin Al-Ḥumām -raḍiyallāhu 'anhu- mendengar 

kabar gembira dari orang yang jujur dan terpercaya, 

yang tidak berbicara dari hawa nafsu, ia pun 

mengeluarkan beberapa kurma dari Qarannya. 

"Qaran" adalah sesuatu yang biasanya dijadikan 

tempat untuk menyimpan makanan dan dibawa oleh 

mujahid lalu dia makan. Selanjutnya dia -radhiyallahu 

'anhu- merasa kehidupan ini terlalu panjang, dan 

berkata, "Seandainya aku masih hidup hingga makan 

beberapa kurma ini, sungguh itu merupakan kehidupan 

yang panjang." Lantas dia melemparkan kurma yang 

ada padanya lalu maju berperang hingga dia -

raḍiyallāhu 'anhu- gugur. 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بَْدر : أي َغزوة بدر •

 .ال َيْقدَمنَّ أحد منُكم إىل يَشء : أي قدامه متقدما يف ذلك الِشء؛ ئلال يفوت يشء من املصالح اليت ال تعلمونها •

 .ُدونَه : أقرب منه إيله •

 .بٍَخ بٍَخ : لكمة تُطلق تَلْفِخيم األمر، وتعظيمه يف اخلري •

 .دْل تَُشق وُُيعل فيها انلَّبلقََرنِه : الَقَرن: َجْعبَة من جِ  •

 :فوائد احلديث
 .الرتغيب يف اجلهاد واستثارة همم املقاتلني بذكر أوصاف اجلنة .1

 .ما يفعله اإليمان يف َعَزائم املؤمنني من ُحبي اتلضحية، واإلقدام ىلع الشهادة، واستعجال املوت ُحبَّا يف األجرة واثلواب .2

-حليوية يلحرم العدو من استغالهلا واإلفادة منها، وذللك سبق املسلمون بقيادة رسول اهلل ينبيغ ىلع قائد جيش املسلمني السبق إىل املراكز ا .3
 .إىل ماء بَْدر، فحرموا املِّشكني من عنرص هام يف املعركة -صىل اهلل عليه وسلم

 .األمري أو القائد يكون أمام اجليش تلحريضهم ىلع القتال .4

 .حرص الصحابة ىلع اخلري و التسابق إيله .5

 .ادلخول يف صفوف الكفار واتلعرض للشهادةجواز  .6

 .-صىل اهلل عليه وسلم-امتثال الصحابة ألمر انليب  .7

ين باجلنة غري حمصورين يف عِّشة فقط .8  .أن املبَِّشَّ

 املراجع:املصادر و

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

ؤاد عبد ابلايق، صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد ف -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّشة، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
رشح رياض الصاحلني، للشيخ  -ه. 1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -دار إحياء الرتاث العريب. 

 .ه1426حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
   (3915) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ًدا  نَّ حُمَمَّ
َ
ْن ال هلإَ إال اهلُل، وأ

َ
َما ميْن َعْبٍد يَْشَهُد أ

َمُه اهلُل ىلع  ْدقًا ميْن قَلْبيهي إالَّ َحرَّ َعْبُدهُ ورسوهُلُ صي
 انلَّاري 

 

Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa 
tidak ada Ilāh yang berhak diibadahi 
dengan benar selain Allah dan bahwa 

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya 
dengan jujur/tulus dari hatinya, melainkan 

Allah akan mengharamkannya dari api 
Neraka. 

 :احلديث .288
صىل اهلل عليه -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن أنس 

قال: « معاذ يا»ومعاذ رديفه ىلع الرَّْحِل، قال:  -وسلم
قال: « يا معاذ»بَلّيَْك يا رسول اهلل وَسْعَديَْك، قال: 
قال: « يا معاذ»بَلَّيَْك يا رسول اهلل وَسْعَديَْك، قال: 

ما من عبد »بلَّيَْك يا رسول اهلِل وَسْعَديَْك، ثالثا، قال: 
نَّ حممدا عبده ورسوهل 

َ
يشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأ

قال: يا رسول « مه اهلل ىلع انلارِصْدقاا من قلبه إالَّ حر
وا؟ قال:  ْخَِب بها انلاس فَيَْستَبِِّْشُ

ُ
ِإذاا »اهلل، أفال أ

ا« يتلكوا ثُّما
َ
 .فأخَب بها معاذ عند موته تَأ

** 

288. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- pernah membonceng Mu'āż di atas 

hewan tunggangan, lalu beliau berkata, "Wahai 

Mu'āż!". Mu'āż berkata, "Aku memenuhi panggilanmu 

dengan senang hati wahai Rasulullah." Beliau berkata 

lagi, "Wahai Mu'āż!". Mu'āż berkata, "Aku memenuhi 

panggilanmu dengan senang hati wahai Rasulullah." 

Beliau berkata lagi, "wahai Mu'āż!" Mu'āż berkata, "aku 

memenuhi panggilanmu dengan senang hati wahai 

Rasulullah" tiga kali. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Tidaklah seorang hamba bersaksi 

bahwa tidak ada Ilāh yang berhak diibadahi dengan 

benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah 

hamba dan utusan-Nya dengan jujur/tulus dari hatinya, 

melainkan Allah akan mengharamkannya dari api 

Neraka. Mu'āż bertanya, "Wahai Rasulullah! Bolehkah 

saya beritahukan hal ini kepada manusia agar mereka 

merasa gembira?" Beliau menjawab, (Apabila engkau 

beritahukan hal ini kepada mereka), niscaya mereka 

akan menyandarkan diri (pada hal ini saja)." Maka 

Mu'āż menyampaikan hal itu menjelang kematiannya 

karena takut berdosa (jika tidak disampaikan). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -راكباا وراء انليب  -ريض اهلل عنه-اكن معاذ 
: يا -صىل اهلل عليه وسلم-، فقال انليب -عليه وسلم

معاذ؛ فقال: بليك يا رسول وسعديك  أي إجابة بعد 
إجابة، وطاعة لك، )وسعديك( ساعدت طاعتك 

عاذ؛ فقال: مساعدة لك بعد مساعدة ، ثم قال: يا م
بليك يا رسول وسعديك، ثم قال: يا معاذ؛ فقال: بليك 
يا رسول وسعديك، قال: ما من عبد يشهد أن ال هلإ 
إال اهلل وأن حممد عبده ورسوهل، صادقا من قلبه ال 
يقوهلا بلسانه فقط؛ إال حرمه اهلل ىلع اخللود يف انلار؛ 
فقال معاذ: يا رسول اهلل أال أخَب انلاس ألدخل 

** 

Mu’āż -raḍiyallāhu 'anhu- pernah dibonceng 

dibelakang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lantas 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Wahai 

Mu'āż!" Lalu Mu'āż menjawab, "Labbaika Yā 

Rasūlallāh wa sa'daika", yakni aku memenuhi 

panggilanmu dan taat kepadamu, "wa sa'daika", yakni 

aku senang membantu mentaatimu dengan ketaatan 

setelah ketaatan. Kemudian beliau berkata, "Wahai 

Mu'āż!". Mu'āż berkata, "Aku memenuhi panggilanmu 

dengan senang hati wahai Rasulullah." Beliau berkata 

lagi, "wahai Mu'āż!" Mu'āż berkata, "aku memenuhi 

panggilanmu dengan senang hati wahai Rasulullah". 

Beliau bersabda, "Tidaklah seorang hamba bersaksi 

bahwa tidak ada Ilāh yang berhak diibadahi dengan 

benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيةالعقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد الربو اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اتلوحيد

 .فق عليهمت راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رديفه : خلفه •

 .الرحل : ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب •

 .بليك : أي: إجابة بعد إجابة •

 .وسعديك : أي: مساعدة يف طاعتك بعد مساعدة •

 .صادقا يف ذلك صدقا : أي: •

 .يتلكوا : يعتمدوا ىلع ذلك ويرتكوا العمل •

 .تأثما : خوفا من اإلثم •

 :فوائد احلديث
 .جواز ترك اتلحديث حبديث إذا اكن يرتتب عليه حمظور، أو قعود عما هو أفضل .1

 .جواز اإلرداف ىلع ادلابة بِّشط عدم اإلرضار بها .2

 .وحبه هل -صىل اهلل عليه وسلم-بيان مزنلة معاذ عند رسول اهلل  .3

 .از االستفسار عما يرتدد يف نفس السائلجو .4

 .من رشوط شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل أن يكون قائلها صادقا غري شاك وال منافق .5

 . أهل اتلوحيد ال خيدلون يف نار جهنم، وإن دخلوها بسبب ذنوبهم؛ أخرجوا منها بعد أن يطهروا .6

 املراجع:املصادر و

. م2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نِّش: دار ابن كثري للطباعة والنِّش واتلوزيع، دمشق 
نزهة املتقني  .ه 1425 بريوت، املعرفة، دار شيحا، مأمون خليل: بها اعتىن ،4ط عالن، بن حممد بن يلع ملحمد الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل

م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم 1987ه 1407رشح رياض الصاحلني، ملجموعة باحثني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش، 
م. 2009ه 1430ألوىل، ه. كنوز رياض الصاحلني، إرشاف محد العمار ، نِّش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: ا1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1اهلاليل، ط

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

   (10098) الرقم املوحد:

ور عليهم؛ فقال صىل اهلل عليه وسلم: ال ئلال الرس
يعتمدوا ىلع ذلك ويرتكوا العمل، فأخَب بها معاذ يف 

 .آخر حياته خمافة من إثم كتمان العلم

hamba dan utusan-Nya; dengan jujur/tulus dari 

hatinya," tidak ia ucapkan dengan lisannya saja, 

melainkan Allah mengharamkannya dari kekekalan di 

dalam Neraka; Lantas Mu’āż berkata, "Wahai 

Rasulullah!, tidakkah aku mengabarkan manusia 

tentang hal ini untuk memasukkan kebahagiaan 

kepada mereka? Maka beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, Jangan, agar mereka tidak 

menyandarkan diri terhadap hal itu saja dan 

meninggalkan amal, lalu Mu'āż mengabarkan hal itu 

pada akhir hayatnya karena takut dari dosa 

menyembunyikan ilmu. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

94 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلسالمالعقيدة < األسماء واألحاكم <  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-انلعمان بن بشري اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وذلك باتلعاون ىلع اخلري والَب واتلقوىترامحهم : املراد: رمحة املؤمنني بعضهم بعضا؛  •

 .توادهم : اتلوادد: اتلواصل اجلالب للمحبة •

 .تعاطفهم : اتلعاطف: اتلعاون •

 .اشتىك : تألم مما به من مرض •

 .عضو : جزء من جمموع اجلسد اكيلد والرجل واألذن •

ا إىل املشاركة يف األلم •  .تداَع : أي: دًع بعُضه بعضا

 .لالسهر : عدم انلوم باللي •

 .احلىم : حرارة غريبة تشتعل يف القلب فتنبث منه يف مجيع ابلدن •

 :فوائد احلديث
 .املجتمع اإلسالِم وحدة متاكملة يف الرمحة واتلواصل واتلعاون .1

 .ينبيغ تعظيم حقوق املسلمني واحلض ىلع تعاونهم ومالطفة بعضهم بعضا .2

ْم،  ْم وَتَعاُطفيهي هيْم وتَرَامُحيهي َمَثُل الُمْؤمينينَي يف تََوادِّ
يُر  َمَثُل اجَلَسدي إذا اْشَتََك ميْنُه ُعْضٌو تََداىَع هل َسائ

َهري واحُلّمَّ   اجَلَسدي بالسَّ
 

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam 
kecintaan, kasih sayang, dan tolong-

menolong di antara mereka seperti satu 
tubuh, jika ada satu anggota tubuh 

mengeluh, maka sekujur tubuh akan 
mengeluh tak dapat tidur dan merasakan 

demam 

 :احلديث .289
َمثَُل »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن انلعمان بن بشري 

ِهْم وَتَعاُطِفِهْم، َمثَُل ا ِهْم وتََرامُحِ جلََسِد الُمْؤِمِننَي يف تََوادي
َهِر  إذا اْشتَىَك ِمنُْه ُعْضٌو تََداََع هل َسائُِر اجلََسِد بالسَّ

 .«واحلىُمَّ 

** 

289. Hadis: 

Dari Nu'man bin Basyir -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū, (Nabi bersabda), "Perumpamaan orang-orang 

mukmin dalam kecintaan, kasih sayang, dan tolong-

menolong di antara mereka seperti satu tubuh. Jika ada 

satu anggota tubuh mengeluh, maka sekujur tubuh 

akan mengeluh tak dapat tidur dan merasakan 

demam." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مثل املؤمنني يف رمحة بعضهم بلعض، وتواصلهم، 
كمثل اجلسد بالنسبة إىل مجيع أعضائه،  وتعاونهم،

إذا تألم منه يشء دًع بقية أعضائه إىل املشاركة يف 
 .األلم وما ينتج عنه من عدم انلوم واحلرارة

** 

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih 

sayang sebagian mereka terhadap yang lainnya, 

komunikasi dan kerjasama di antara mereka, laksana 

satu tubuh dengan semua organ tubuhnya. Jika ada 

satu organ tubuh yang merasa sakit, ia kan menyeru 

anggota tubuh lainnya untuk turut serta dalam 

merasakan sakit dan dampaknya berupa terjaga dan 

demam. 
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 املراجع:املصادر و

هة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نِّش دار الكتاب العريب. نز
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نِّش: دار ابن اجلوزي. كنوز رياض الصاحلني، نِّش: دار كنوز إشبيليا، 1987ه 1407الرابعة عِّش، 

م. املعجم الوسيط، 2002 - ـه1423نِّش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، م. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريمِّل، 2009ه 1430الطبعة: األوىل، 
 ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) انلجاة طوق دار: نِّش ابلخاري، صحيح. اثلانية: الطبعة بلنان، –نِّش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

 ..بريوت –يح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب صح. ه1422 األوىل،: الطبعة ،(ابلايق عبد فؤاد حممد
   (4969) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وادلارِم وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ْنَظَر ُمْعرِسا : أْمَهل وأخر •

َ
 .أ

 .وَضع هل : َحطَّ عنه من أصل ادلين شيئا •

ا، أو وَضع هل، أَظلَُّه اهلل يوم  ْنَظَر ُمْعرسي
َ
َمْن أ

لُّه لَّ إال ظي ل َعرشه يوم ال ظي   القيامة َتت ظي

Barangsiapa menangguhkan (pembayaran 
hutang) orang yang kesusahan atau 

menghapusnya, niscaya Allah menaunginya 
pada hari kiamat di bawah naungan Arasy 

pada hari tidak ada naungan kecuali 
naungan-Nya. 

 :احلديث .290
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْنَظ »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
َر ُمْعرِسا، أو وضع هل، َمْن أ

أَظلَُّه اهلل يوم القيامة حتت ِظل عرشه يوم ال ِظلَّ إال 
 «.ِظلُّه

** 

290. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa menangguhkan (pembayaran hutang) 

orang yang kesusahan atau menghapusnya, niscaya 

Allah menaunginya pada hari kiamat di bawah naungan 

'Arasy pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-

Nya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رة أن انليب عليه الصالة والسالم قال: أخَب أبو هري
)من أنظر معرسا( أي أمهل مديونا فقريا، فاإلنظار 
اتلأخري املرتقب جنازه. قوهل: )أو وضع عنه( أي حط 
عنه من دينه ويف رواية أيب نعيم أو وهب هل.  فاجلزاء: 
)أظله اهلل يف ظل عرشه( أظله يف ظل عرشه حقيقة 

من حر يوم القيامة. وهذا أو أدخله اجلنة؛ فوقاه اهلل 
اجلزاء حيصل: )يوم ال ظل إال ظله( أي ظل اهلل، وإنما 
استحق الُمنِظر ذلك ألنه آثر املديون ىلع نفسه 

 .وأراحه فأراحه اهلل واجلزاء من جنس العمل

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-,mengabarkan bahwa 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda: "Barangsiapa menangguhkan (pembayaran 

hutang) orang yang kesusahan," yakni, menangguhkan 

orang fakir yang berhutang. Al-Inzhar adalah menunda 

sesuatu yang diharapkan bakal dilaksanakan. Sabda 

beliau, "atau menghapusnya," yakni, menggugurkan 

hutangnya. Dalam riwayat Abu Nu'aim, "Atau 

menghibahkannya kepadanya." Balasannya, "niscaya 

Allah menaunginya di bawah naungan-Nya," Allah 

menaunginya di bawah naungan 'Arasy-Nya secara 

hakiki atau memasukkannya ke surga, lalu Allah 

menjaganya dari panas hari kiamat. Balasan ini 

tercapai pada, "hari yang tidak ada naungan kecuali 

naungan-Nya." Yakni, naungan Allah. Orang yang 

menangguhkan pembayaran hutang berhak 

memperoleh balasan seperti itu karena ia telah 

mengutamakan orang yang berhutang terhadap dirinya 

dan membuatnya tenang, sehingga Allah pun 

menjadikan dirinya tenang. Balasan itu sesuai dengan 

jenis amalnya. 
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 .مهم الَعرق يوم القيامةأَظلَُّه اهلل : مَحاه اهلل من َحري الشمس اليت تدنو من رؤوس الِعباد، حىت يُلجِ  •

 عرشه : العرش هو املخلوق العظيم اذلي استوى عليه الرمحن وال يقدر قدره إال اهلل عز وجل •

 :فوائد احلديث
 .استحباب الَقرض احلَسن ومعاملة الَمِدين بلطف وِلني .1

 .ظله إنظار املعرس أو الوضع عنه دينه لكه أو بعضه من اخلصال املوجبة للظالل حتت عرش الرمحن يوم ال ظل إال .2

 .فضل ادلائن املتسامح وما يناهل من عظيم األجر يف اآلخرة .3

 .فضل اتليسري ىلع عباد اهلل تعاىل .4

ين .5  .جواز اتلعامل بادلَّ

 .صحة تََبع الوكيل إذا اكن بإذن املولكي  .6

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني  ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ، وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1لسليم اهلاليل، ط

ه. رياض الصاحلني،  1428، 1وت، طه. رياض الصاحلني للنووي، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بري 1395، مرص، 2احلليب، ط
، 3ه. صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين، ط1428، 4حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ط

خرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن ًعدل مرشد، وآ -ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 1408املكتب اإلسالِم، بريوت، 
ه. نزهة املتقني رشح 1356، املكتبة اتلجارية الكَبى ، مرص، 1ه. فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ، ط 1421، مؤسسة الرسالة، 1الرتيك، ط

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (4186) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألسماء واألحاكم < الفسقالعقيدة < ا اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < احلدود < حد قطاع الطريق

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-وىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري أبو مُ  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رهاربهم: إما متأثراا بمنهج تكفريي، أو منترصاا دلعوة عصبية أو من محل علينا السالح : املقصود به من محل السالح؛ لقتال املسلمني أو إل •

ا ال يكون حزبية، أو منقاداا ألمر ُيعله قاصداا قتل أخيه، أما إن محل السالح بأمر إمامه؛ لقتال اخلارجني عليه، أو املناوئني هل بدون حق، فهذ
 .حامالا للسالح ىلع املسلمني، وإنما هو حامل للسالح من أجلهم

 :فوائد احلديث
حتريم اخلروج ىلع األئمة، وهم احلاكم، ولو حصل منهم بعض املنكر، ما لم يصل إىل الكفر، فإن ما يرتتب ىلع اخلروج عليهم من إزهاق  .1

 .األرواح، وقتل األبرياء، وإخافة املسلمني، وذهاب األمن، واختالل انِلظام، أعظم من مفسدة بقائهم

 .فعلون بعض املنكرات، فكيف حبال املستقيمني العادلني؟إذا اكن اخلروج حمرما يف حق احلاكم اذلين ي .2

الَح فَلَيَْس مينَّا   َمْن مَحََل َعلَْيَنا السِّ
Barangsiapa yang mengangkat senjata 
kepada kami, maka ia bukan termasuk 

golongan kami 

 :احلديث .291
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

الَح »قال:  -مصىل اهلل عليه وسل َمْن مَحََل َعلَيْنَا السي
 .«فَلَيَْس ِمنَّا

** 

291. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyyallāhu 'anhu- dari Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, 

"Barangsiapa yang mengangkat senjata kepada kami, 

maka ia bukan termasuk golongan kami." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن املؤمنني إخوة،  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني انليب 
يتألم بعضهم أللم بعضهم اآلخر ويفرح لفرحه، وأن 
لكمتهم واحدة فهم يد ىلع من ًعداهم. فيلزمهم 

ته ىلع من بىغ االجتماع والطاعة إلمامهم، وإًعن
وخرج عليه؛ ألن هذا اخلارج شق عصا املسلمني، 
ومحل عليهم السالح، وأخافهم فيجب قتاهل، حىت 

؛ ألن اخلارج عليهم -تعاىل-يرجع ويفئ إىل أمر اهلل 
وابلايغ عليهم، ليس يف قلبه، هلم الرمحة اإلنسانية، 
وال املحبة اإلسالمية، فهو خارج عن سبيلهم فليس 

 .قتاهل وتأديبهمنهم، فيجب 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan bahwa 

orang-orang mukmin itu bersaudara; sebagian mereka 

menderita karena merasakan penderitaan sebagian 

yang lain dan gembira dengan kegembiraannya. 

Perkataan mereka satu dan mereka bersatu-padu 

melawan orang yang memusuhinya. Karena itulah 

mereka harus berkumpul dan taat kepada pemimpin 

mereka, dan menolongnya melawan orang yang 

berbuat zalim dan memberontak kepadanya. Sebab, 

orang yang berontak tersebut telah memecah belah 

persatuan kaum Muslimin, mengangkat senjata kepada 

mereka, dan menakut-nakuti mereka sehingga wajib 

diperangi sampai ia kembali dan balik kepada perintah 

Allah - Ta'ālā-. Oorang yang memberontak kepada 

kaum Muslimin dan menzalimi mereka, dia itu tidak 

memiliki rasa kasih sayang yang manusiawi dalam 

hatinya dan tidak mempunyai cinta Islami. Dengan 

demikian, orang itu menyimpang dari jalan mereka dan 

bukan bagian dari mereka, sehingga wajib diperangi 

dan dididik. 
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 .حتريم إخافة املسلمني بالسالح وغريه، ولو ىلع وجه املزاح .3

 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -1
الرتاث صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء  -2ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

اإلفهام يف  -4م. 1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية  -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
اإلملام بِّشح عمدة  -5. ه1435رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن  -6ه. 1381األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
 .ه1427، الطبعة: تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج -7م. 2005ه، 1426البسام، دار امليمان، الطبعة: األوىل 

   (2997) الرقم املوحد:
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-طارق بن أشيم األشجيع وادل أيب مالك سعد  اتلخريج:
 .اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حرم ماهل ودمه : ُمنع أخذ ماهل وقتله بناء ىلع ما ظهر منه •

ظ بهذه اللكمة، فيجازيه ىلع حسب نيته واعتقاده -تعاىل-وحسابه ىلع اهلل : أي أن اهلل  •  .هو اذلي يتوىل حساَب من تلفَّ

 .من قال ال هلإ إال اهلل : نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها •

 .وكفر بما يعبد من دون اهلل : أنكر لك معبود سوى اهلل بقلبه ولسانه •

 :فوائد احلديث
 .من األصنام والقبور وغريها أن معىن: ال هلإ إال اهلل هو الكفر بما يعبد من دون اهلل .1

م ادلم واملال ولو عَرف معناها وعمل به، ما لم يضف إ .2 ىل ذلك أن جمرد اتللفظ بال هلإ إال اهلل مع عدم الكفر بما يُعبد من دون اهلل ال حيري
 .الكفر بما يعبد من دون اهلل

ا وجب الكف عنه حىت يتبني منه م .3  .ا خيالف ذلكأن من أىت باتلوحيد والزتم رشائعه ظاهرا

يَما ُيْعَبُد َمْن ُدوني  يهَلَ إيالَّ اهلُل، َوَكَفَر ب َمْن قَاَل: اَل إ
َسابُُه ىلَعَ اهللي    اهللي، َحُرَم َماهُلُ، َوَدُمُه، وَحي

Siapa yang mengucapkan, "Lā ilāha illallāh 
(tidak ada Ilah yang haq selain Allah)" dan 
mengingkari segala sesuatu yang disembah 
selain Allah, maka diharamkan harta dan 

darahnya. Sedangkan perhitungannya 
(hisabnya) terserah kepada Allah. 

 :احلديث .292
عن طارق بن أشيم األشجيع مرفوًعا: "من قال ال هلإ 

بَُد من دون اهلل َحُرَم ماهُل ودُمه إال اهلل، وَكَفَر بما ُيعْ 
 وِحسابُه ىلع اهلل".

** 

292. Hadis: 

Dari Ṭāriq bin Asyyam al-Asyja`i secara marfū', "Siapa 

yang mengucapkan Lā ilāha illallāh (tidak ada Ilah yang 

haq selain Allah) dan mengingkari segala sesuatu yang 

disembah selain Allah, maka diharamkan harta dan 

darahnya. Sedangkan perhitungannya (hisabnya) 

terserah kepada Allah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -يبني  يف هذا احلديث أنه ال  -َصىلَّ اَّللَّ
 ماهل إال بمجموع أمرين: حيُرم قتُل اإلنسان وأخذُ 
. اثلاين: الكفر بما -تعاىل-األول: قول ال هلإ إال اهلل 

، فإذا وُجد هذان األمران -تعاىل-يُعبد من دون اهلل 
ا وتفويُض باطنه إىل اهلل  -وجب الكفُّ عنه ظاهرا

، ما لم يأت بما يستحل دمه اكلردة أو ماهل كمنع -تعاىل
 .فع ادلينالزاكة أو عرضه اكملماطلة يف د

** 

Dalam hadis ini Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjelaskan bahwa tidak diharamkan 

membunuh seseorang dan mengambil hartanya 

kecuali dengan terkumpulnya dua hal; Pertama: 

Ucapan Lā ilāha illallāh (tidak ada Ilah yang haq selain 

Allah). Kedua: ingkar terhadap segala sesuatu yang 

disembah selain Allah. Jika dua hal ini ada pada 

seseorang maka secara zahir (kita) harus menahan diri 

darinya dan (kita) menyerahkan urusan batinnya 

kepada Allah, selama dia tidak melakukan sesuatu 

yang dapat menghalalkan darahnya, seperti murtad; 

atau hartanya seperti tidak mau membayar zakat; atau 

kehormatannya seperti mengulur-ulur pembayaran 

hutang (padahal dia mampu). 
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 .وجوب الكف عن الاكفر إذا دخل يف اإلسالم، ولو يف حال القتال حىت يعلم منه خالف ذلك .4

 .أن اإلنسان قد يقول: ال هلإ إال اهلل وال يكفر بما يُعبد من دونه .5

 .أن احلكم يف ادلنيا ىلع الظاهر، وأما يف اآلخرة فعىل انليات واملقاصد .6

 .حرمة مال املسلم ودمه إال حبق .7

 .فضيلة اإلسالم حيث يعصم دم معتنقه وماهل .8

 .حتريم أخذ مال املسلم إال ما وجب يف أصل الِّشع اكلزاكة، أو تغريمه ما أتلف .9

 املراجع:املصادر و

م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، 2001 -ه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
 .م. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت2003- ـه1424لسعودية، الطبعة: اخلامسة، اململكة العربية ا

   (6765) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < الِّشك اتلصنيف:

 .رواه أمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .كفارة ذلك : يغفر إثم ما يقع من الطرية •

 .ال هلإ غريك : ال معبود حبقٍّ سواك •

 .ردته : منعته •

 .الطرية : يه التشاؤم بما يسمع أو يرى •

 .يهعن حاجته : أي غرضه اذلي عزم عل •

َمن ردته الطرية عن حاجته فقد أرشك، قالوا: 
فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: امهلل ال خري إال 

  إال طريك، وال هلإ غريكخريك، وال طري
 

Barangsiapa berbalik dari keperluannya 
karena Ṭiyarah (melihat perilaku burung) 

maka sungguh dia telah berbuat syirik. 
Mereka (para shahabat) bertanya, “Wahai 

Rasulullah! Apa penebusnya?”. Beliau 
berkata, “Hendaknya dia berucap, “Ya 

Allah tidak ada kebaikan melainkan 
kebaikanmu, dan tidak ada kesialan 

melainkan kesialan yang Kamu (tetapkan), 
dan tidak ada sesembahan yang berhak 

disembah selain-Mu. 

 :احلديث .293
 -ريض اهلل عنه -عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

ة عن حاجته فقد  رَيَ أرشك، مرفوًعا: "َمن ردته الطي
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: امهلل ال خري إال 

 خريك، وال َطرْيَ إاِلَّ َطرْيَُك وال هلإ غريك".

** 

293. Hadis: 

Dari Abdullah bin Amru bin Al-'Ash secara marfū', (Nabi 

bersabda), "Barangsiapa berbalik dari keperluannya 

karena Ṭiyarah (melihat perilaku burung) maka 

sungguh dia telah berbuat syirik. Mereka (para 

shahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah! Apa 

penebusnya?”. Beliau berkata, “Hendaknya dia 

berucap, Ya Allah tidak ada kebaikan melainkan 

kebaikanmu, dan tidak ada kesialan melainkan 

kesialan yang Kamu (tetapkan), dan tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah selain-Mu.“ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-خيَبنا رسول اهلل 
احلديث أن من منعه التشاؤم عن امليض فيما يعزتم 

من الِّشك، وملا سأهل الصحابة عن فإنه قد أىت نوًعا 
كفارة هذا اإلثم الكبري أرشدهم إىل هذه العبارات 
الكريمة يف احلديث اليت تتضمن تفويض األمر إىل 

 .ونيف القدرة عمن سواه -تعاىل-اهلل 

** 

Dalam hadis ini Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukan pada kita bahwa orang yang 

terhalang oleh rasa pesimis untuk melaksanakan 

tekadnya, maka ia telah melakukan satu macam syirik. 

Ketika para sahabat bertanya kepada beliau mengenai 

kafarat (penghapus) dosa besar ini, beliau memberikan 

bimbingan kepada mereka dengan ungkapan mulia 

dalam hadis tersebut yang memuat penyerahan urusan 

kepada Allah dan menafikan kemampuan dari selain-

Nya. 
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 .فقد أرشك : أي أىت رشاك حيث اعتقد أن ملا تطري به تأثريا يف اخلري والِّش •

 .ال خري إال خريك : أي ال يرىج اخلري إال منك دون من سواك •

 .وال طري إال طريك : أي أن الطري ملكك وخملوقك ال يأيت خبري وال يدفع رشا •

 :فوائد احلديث
 .إثبات رشك من ردته الطرية عن حاجته .1

 .قبول توبة املِّشك .2

 .إلرشاد إىل ما يقوهل من وقع يف اتلطريا .3

 .-تعاىل-أن اخلري والِّش مقدر من اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،  -2م. 1957 - ـه1377فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة،  -1
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل  -3ه. 1424عة: اثلانية, حمرم، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطب

اتلمهيد  -5م. 2003 - ـه1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة،  -4م. 2001 - ـه1422
ًعدل مرشد، وآخرون، إرشاف:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط  -6ه. 1424حيد، تاريخ النِّش: لِّشح كتاب اتلوحيد، دار اتلو

السلسلة الصحيحة، مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع،  -7م. 2001 - ـه1421الطبعة: األوىل، -د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة
 .: األوىلالرياض، الطبعة

   (3416) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < ابلدعة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أحدث : أنشأ واخرتع •

 .أمرنا : ديننا •

 .هذا : إشارة جلالتله ومزيد رفعته وتعظيمه •

 .ما ليس منه : من ادلين، بأن ال يشهد هل يشء من أدلة الِّشع وقواعده العامة •

 .ذا األمر املحدثفهو : أي ه •

 رد : مردود غري مقبول، أي: باطل •

 :فوائد احلديث
 .حكم احلاكم ال يغري ما يف باطن األمر، لقوهل )ليس عليه أمرنا( واملراد به ادلين .1

 .ادلين مبناه ىلع الِّشع .2

 .لك ابلدع االعتقادية والعملية باطلة، كبدعة اتلعطيل واإلرجاء ونيف القدر واتلكفري باذلنوب والعبادات ابلدعية .3

 .ن ادلين ليس بالرأي واالستحسانأ .4

 .اإلشارة إىل كمال ادلين .5

 .رد لك حمدثة يف ادلين ال توافق الِّشع، ويف الرواية اثلانية اتلرصيح برتك لك حمدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إيلها .6

 .إبطال مجيع العقود املنيه عنها، وعدم وجود ثمراتها املرتتبة عليها .7

 .املنهيات لكها ليست من أمر ادلين فيجب ردهاانليه يقتيض الفساد، ألن  .8

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ -ه.  1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثاا انلووية، مطبعة دار نِّش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، -
رشح األربعني -عبد الرمحن الَباك، دار اتلوحيد للنِّش، الرياض.  الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ-ابن عثيمني، دار الرثيا للنِّش. 

َل عماًل ليس عليه أمُرنا فهو َرد   َمن َعمي
Barangsiapa melakukan suatu amalan yang 
bukan ajaran kami, maka amalan tersebut 

tertolak 

 :احلديث .294
-قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

دث يف أمرنا هذا ما : "من أح-صىل اهلل عليه وسلم
ليس منه فهو رد " ويف رواية " َمن َعِمَل عمالا ليس 

 ."عليه أمُرنا فهو رَدٌّ 

** 

294. Hadis: 

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

bersabda), “Barangsiapa melakukan suatu amalan 

yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut 

tertolak.” Dalam satu riwayat, “Barangsiapa membuat 

suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak 

ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لك عمل أو قول لم يوافق الِّشيعة يف وجوهها اكفة؛ 
حبيث لم تدل عليه أدتلها وقواعدها  فهو مردود ىلع 

 .صاحبه غري مقبول منه

** 

Setiap perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai 

dengan syariat dalam segala aspeknya, dimana 

berbagai dalil dan kaidahnya tidak menunjukkan 

kepada hal itu, maka perbuatan atau perkataan itu 

dikembalikan pada pelakunya dan tidak diterima. 
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األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. -ه. 1433انلووية، للشيخ صالح آل الشيخ، دار احلجاز، الطبعة: اثلانية، 
صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة -دار اليرس.  اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط.-

 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب -ه. 1422ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
   (4792) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami  ُمُروا أبا بكر فَلُْيَصلِّ بانلاس
salat! 

 :احلديث .295
قال: ملا اشتد برسول  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

وجعه، قيل هل يف الصالة،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
فقالت ًعئشة « أبا بكر فليَُصلي بانلاس مروا»فقال: 

: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ -ريض اهلل عنها-
ويف رواية «. ُمُروه فليَُصلي »القرآن غلبه ابلاكء، فقال: 

، قالت: قلت: إن أبا -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 
 بكر إذا قام مقامك لم يُْسمِع انلاس من ابلاكء.

** 

295. Hadis: 

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

Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sakit 

keras, ada seseorang yang menanyakan tentang imam 

salat. Beliau bersabda, "Suruhlah Abu Bakar untuk 

mengimami salat!" Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- berkata, 

"Sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang sangat 

lembut hatinya (sensitif). Apabila ia membaca Alquran, 

ia tidak dapat menahan tangisnya." Namun beliau 

bersabda, "Suruhlah ia (Abu Bakar) untuk menjadi 

imam!" Dalam satu riwayat dari Aisyah -raḍiyallāhu 

'anha-, ia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar apabila 

menempati tempatmu (menjadi imam), orang-orang 

tidak dapat mendengar bacaan salatnya karena 

tangisnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لم  -صىل اهلل عليه وسلم-برسول اهلل ملا اشتد الوجع 
يتمكن من إمامة انلاس أمر من عنده أن يأمر أبا 

باإلمامة، واكن كثري ابلاكء  -ريض اهلل عنه-بكر 
ريض اهلل -عند قراءة القرآن، فاعتذرت ًعئشة 

بذلك لكن يف حديث ابلاب أنه لم يكن  -عنها
بكاؤه من قراءة القرآن مقصودها األول، بل اكن 

ها األول خشية أن يتشاءم انلاس من أبيها، مراد
خالف ما ترسه يف باطنها.  -ريض اهلل عنها-فأظهرت 

فيف رواية يف مسلم: "قالت: واهلل، ما يب إال كراهية 
أن يتشاءم انلاس، بأول من يقوم يف مقام رسول اهلل 

"، قالت: فراجعته مرتني أو -صىل اهلل عليه وسلم-
أبو بكر فإنكن  ثالثا، فقال: "يلصل بانلاس

صواحب يوسف" واملراد "بصواحب يوسف" إنهن 
مثل صواحب يوسف يف إظهار خالف ما يف ابلاطن، 
وهذا اخلطاب وإن اكن بلفظ اجلمع فاملراد به واحدة 
يه ًعئشة فقط كما أن املراد بصواحب يوسف: 
زيلخا  فقط كذا قال احلافظ ويه زوجة عزيز مرص 

يف ذلك أن زيلخا  آنذاك. ووجه املشابهة بينهما
استدعت النسوة وأظهرت هلن اإلكرام بالضيافة 
ومرادها زيادة ىلع ذلك وهو أن ينظرن إىل حسن 

** 

Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sakit 

keras dan tidak mampu untuk mengimami orang-orang, 

maka beliau memerintahkan kepada orang yang ada 

didekatnya agar menyuruh Abu Bakar -raḍiyallāhu 

'anhu- mengimami salat. Abu Bakar adalah sosok yang 

banyak menangis (sensitif) ketika membaca Alquran. 

Karena itu, Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- meminta izin 

mengenai hal itu. Hanya saja dalam sebuah hadis pada 

bab ini dijelaskan bahwa tangisannya karena membaca 

Alquran bukan tujuan pertama Aisyah, tetapi tujuan 

utamanya karena dikhawatirkan orang-orang merasa 

pesimis dengan ayahnya. Lantas Aisyah -raḍiyallāhu 

'anha- menjelaskan sesuatu yang berbeda dengan apa 

yang tersimpan dalam batinnya. Dalam sebuah riwayat 

dari Muslim disebutkan, "Aisyah berkata, "Demi Allah, 

aku tidak ada maksud apa-apa selain karena tidak suka 

kalau orang-orang merasa pesimis dengan orang yang 

pertama kali mengganti kedudukan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aisyah berkata, "Aku 

mengulang perkataanku dua atau tiga kali." Namun 

beliau bersabda, "Hendaknya Abu Bakar mengimami 

salat orang-orang. Sesungguhnya kalian itu seperti 

teman-teman Yusuf." Maksud, "teman-teman Yusuf" 

sesungguhnya mereka itu laksana teman-teman Yusuf 

dalam menampakkan kebalikan apa yang ada dalam 

batinnya. Seruan ini meskipun dengan lafal jamak, 

tetapi maksudnya satu, yaitu Aisyah saja. 

Sebagaimana bahwa maksud teman-teman Yusuf 
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 ريض اهلل عنهمالعقيدة < الصحابة < درجات الصحابة  اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < وفاته صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنهما-ًعئشة بنت أيب بكر الصديق 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اْشتَدَّ : قَوي وَعُظم •

 . قيل هل يف الصالة : أي: من يقيمها بالقوم ويؤم بهم فيها •

 .أي: رقيق قلبهرجل رقيق :  •

 .مقامك : إماما بانلاس •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة أيب بكر ريض اهلل عنه وما اكن عليه من خشية اهلل عز وجل .1

 .استحباب رقة القلب وابلاكء عند تالوة القرآن .2

 .جواز أن ينيب اإلمام رجال يلصِّل بانلاس .3

 .-سالمعليه الصالة وال-هو اخلليفة من بعده  -فيه إشارة إىل أن أبا بكر ـريض اهلل عنه .4

 .فيه ديلل ىلع أن ابلاكء ال يبطل الصالة .5

 املراجع:املصادر و

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

صحيح ابلخاري عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

يوسف ويعذرنها يف حمبته، إن ًعئشة أظهرت أن 
سبب إرادتها رصف اإلمامة عن أبيها كونه ال يسمع 
املأمومني القراءة بلاكئه ومرادها زيادة وهو أن ال 

كما رصحت بذلك يف بعض طرق يتشاءم انلاس به، 
احلديث فقالت: "وما محلِن ىلع مراجعته إال أنه لم 

 ."يقع يف قليب أن حيب انلاس بعده رجال قام مقامه

adalah Zulaikha saja. Demikian dikatakan oleh Al-

Hafizh (Ibnu Hajar -edit) bahwa wanita itu adalah istri 

penguasa Mesir saat itu. Segi persamaan antara 

keduanya bahwa Zulaikha mengundang para wanita 

dan menampakkan penghormatan dengan jamuan. 

Padahal tujuannya lebih dari itu, yaitu agar para wanita 

tersebut memandang sendiri ketampanan Yusuf dan 

memaklumi dirinya yang mencintai Yusuf. Sementara 

itu Aisyah menampakkan bahwa sebab keinginannya 

ialah memalingkan keimaman dari ayahnya, karena 

para makmum tidak akan mendengar bacaannya yang 

berbaur dengan tangisannya. Maksudnya lebih dari itu 

agar orang-orang tidak merasa pesimis dengannya, 

sebagaimana hal ini dijelaskan dari berbagai jalur 

hadis. Aisyah berkata, "Tidak ada hal yang 

mendorongku untuk memohon peninjauan ulang, 

melainkan karena di dalam hatiku terbersit bahwa 

orang-orang tidak akan mencintai sosok yang 

menggantikan kedudukan beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- setelah wafat. 
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حممد بن يلع  -ه. نيل األوطار1417رياض، الطبعة األوىل، ال-صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب -ه. 1422األوىل، 
 .م1993 - ـه1413الطبعة: األوىل،  -دار احلديث، مرص -حتقيق: عصام ادلين الصبابطي-الشواكين 

   (4179) الرقم املوحد:
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد الربوبية اتلصنيف:

 .رواه الطَبي راوي احلديث:

  -رمحه اهلل-زيد بن أسلم  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .، والرتس أيضا صفحة فوالذ حُتمل التيقاء السيف واملراد هنا املعىن األولتُْرس : بضم اتلاء: األرض املستديرة املتسعة •

 :فوائد احلديث
 .أن الكريس أكَب من السماوات، وأن العرش أكَب من الكريس .1

 .عظمة اهلل وكمال قدرته .2

 .أن العرش غرُي الكريس .3

 .الرد ىلع من فرّس الكريس بالُملك أو العلم .4

 .إثبات الكريس والعرش هلل عز وجل، وأن الك منهما جسم خملوق .5

 .رضب األمثال يف اتلعليم من األسايلب انلبوية .6

 املراجع:املصادر و

ه اجلديد يف رشح كتاب 1435ت: د. دغش العجيم . مكتبة أهل األثر , الطبعة اخلامسة ,  252كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص
ه امللخص يف رشح كتاب 1424يمان القرًعوي, ت: حممد بن أمحد سيد , مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السل

ه تفسري ابن جرير الطَبي، انلارش: دار هجر للطباعة والنِّش واتلوزيع واإلعالن، 1422اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان , دار العاصمة , الطبعة األوىل 
 ه1425م سلسلة األحاديث الضعيفة لألبلاين , مكتبة املعارف , الطبعة األوىل  2001 - ـه 1422الطبعة: األوىل، 

   (3378) الرقم املوحد:

ما السماوات السبع يف الكريس إال كدراهم 
  سبعة ألقيت يف ترس

Tidaklah (kedudukan) tujuh langit 
dibanding Kursi, melainkan seperti tujuh 
keping dirham yang dilemparkan di atas 

perisai. 

 :احلديث .296
صىل اهلل -رمحه اهلل عن انليب -عن زيد بن أسلم 

قال: "ما السماوات السبع يف الكريس إال  -عليه وسلم
 كدراهم سبعة ألقيت يف تُْرٍس".

** 

296. Hadis: 

Dari Zaid bin Aslam -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Tidaklah (kedudukan) tujuh langit dibanding Kursi, 

melainkan seperti tujuh keping dirham yang 

dilemparkan di atas perisai". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

ر عن عَظمة الكريس والعرش، يف هذا احلديث إخبا
وأن السماوات السبع ىلع ِسعتها وكثافتها، وتباعد ما 
بينها بالنسبة لسعة الكريس، كسبعة دراهم وُضعت 
يف ماكٍن واسٍع، فماذا تشغل منه؟! إنها ال تشغل منه 
اا يسرياا. مع مالحظة ضعف احلديث، ولكن  إال حزيي

 .ال شك يف عظمة الكريس والعرش

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

tentang kebesaran Kursi dan 'Arasy. Sesungguhnya 

tujuh lapis langit dengan luasnya, tebal dan jaraknya 

yang berjauhan, dibandingkan dengan luas Kursi 

adalah laksana tujuh keping dirham yang diletakkan di 

tempat luas. Bagaimanakah dirham tersebut 

menempati tempat itu? Dirham itu hanya menempati 

sebagian kecil tempat itu. Meskipun ada catatan 

kelemahan hadis tersebut, hanya saja tidak diragukan 

mengenai kebesaran Kursi dan `Arasy. 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل اتلصنيف:

 ." وابن جرير الطَبي واذلهيبرواه عبد اهلل بن اإلمام أمحد لكن بلفظ: "يف يد اهلل راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .كخردلة : يه حبٌة صغريٌة جداا  •

 :فوائد احلديث
 .أن األرضني سبع .1

 .إثبات الكف هلل عزوجل ىلع الوجه الالئق به سبحانه .2

 املراجع:املصادر و

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،  -2م. 1957 - ـه1377د رشح كتاب اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة، فتح املجي -1
وىل امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األ -3ه. 1424دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم، 

اتلمهيد  -5م. 2003 - ـه1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة،  -4م. 2001 - ـه1422
الطَبي، املحقق: أمحد  جامع ابليان يف تأويل القرآن، املؤلف: حممد بن جرير أبو جعفر -6ه. 1424لِّشح كتاب اتلوحيد، دار اتلوحيد، تاريخ النِّش: 

 .م2000 - ـه1420حممد شاكر، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
   (3412) الرقم املوحد:

ما السماوات السبع واألرضون السبع يف كف 
  الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم

Tujuh langit dan tujuh bumi di telapak 
tangan Allah Yang Maha Pengasih tidak 
lebih hanya laksana biji sawi di tangan 

salah seorang di antara kalian. 

 :احلديث .297
قال: "ما  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

السماوات السبع واألرضون السبع يف َكفي الرمحن إال 
 َكَخْرَدلٍَة يف يد أحدكم".

** 

297. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Tujuh langit dan tujuh bumi di 

telapak tangan Allah Yang Maha Pengasih tidak lebih 

hanya laksana biji sawi di tangan salah seorang di 

antara kalian". 

نقل األبلاين تصحيحه عن ابن   :درجة احلديث
 تيمية ولم يتعقبه

** 

Syaikh al-Albani mengutip penilaian 

sahihnya dari Ibnu Taimiyah dan tidak 

mengomentarinya 

Derajat hadis: 

يف هذا األثر أن  -ريض اهلل عنهما-خيَبنا ابن عباس 
ع عظمهن نسبة السموات السبع واألرضني السبع م

إىل كف الرمحن، كنسبة اخلَْرَدلَِة الصغرية إىل كف 
أحدنا، وذلك تشبيه للنسبة بالنسبة، وليس تشبيها 
للكف بالكف؛ ألن اهلل ال يشبه صفاته يشء كما ال 

 .يشبه ذاته يشء

** 

Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- dalam aṡar ini 

mengabarkan pada kita bahwa perbandingan tujuh 

langit dan tujuh bumi disertai kebesarannya ke telapak 

tangan Allah Yang Maha Pengasih, laksana 

perbandingan biji sawi yang kecil dengan telapak 

tangan salah seorang dari kita. Ini merupakan 

pendekatan satu penisbatan dengan penisbatan 

lainnya, bukan penyerupaan telapak tangan dengan 

telapak tangan, karena sifat-sifat Allah tidak 

menyerupai apa pun, sebagaimana pula dzat-Nya tidak 

menyerupai apa pun. 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد الربوبية اتلصنيف:

 .رواه ابن أيب شيبة يف العرش، واذلهيب يف العلو راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ةفالة : صحراء واسع •
 الكريس : موضع القدمني •

 :فوائد احلديث
 .أن الكريس أكَب من السماوات، وأن العرش أكَب من الكريس .1

 .عظمة اهلل وكمال قدرته .2

 .أن العرش غرُي الكريس .3

 .الرد ىلع من فرّس الكريس بالُملك أو العلم .4

 .إثبات الكريس والعرش هلل عز وجل، وأن الك منهما جسم خملوق .5

 .لِّشيعة اإلسالميةرضب األمثال يف اتلعليم من أسايلب ا .6

 املراجع:املصادر و

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،  -2م. 1957 - ـه1377فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة،  -1
دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد،  -3ه. 1424دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم، 

اتلمهيد  -5م. 2003 - ـه1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة،  -4م. 2001 -ه1422
 –حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلسالِم  رشح العقيدة الطحاوية، املؤلف: -6ه. 1424لِّشح كتاب اتلوحيد، دار اتلوحيد، تاريخ النِّش: 

 مكتبة: انلارش احلمود، محد بن حممد: حتقيق العبيس، شيبة أيب ابن عثمان بن حممد: املؤلف فيه، روي وما العرش -7. ه1414 - اثلانية،: الطبعة بريوت
 .ه1406 األوىل، الطبعة الكويت، – املعال

   (3413) الرقم املوحد:

ما الكريس يف العرش إال كحلقة من حديد 
  ألقيت بني ظهري فالة من األرض

Tidaklah Kursi dibandingkan 'Arsy, 
melainkan seperti cicin dari besi yang 

dilemparkan di tengah-tengah hamparan 
padang pasir. 

 :احلديث .298
مرفوًعا: "ما  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر الغفاري 

الكريس يف العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني 
 ظهري فالة من األرض".

** 

298. Hadis: 

Dari Abu Żarr Al-Ghifāri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Tidaklah Kursi dibandingkan 

'Arsy, melainkan seperti cicin dari besi yang 

dilemparkan di tengah-tengah hamparan padang 

pasir". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ -خيَب  يف حديث أيب ذّر أن  - َعلَيِْه وََسلَّمَ َصىلَّ اَّللَّ
الكريس مع سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة 
حديد وُضعت يف صحراء واسعة من األرض؛ وهذا 

 .يدل ىلع عظمة خالقها وقدرته اتلامة

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

dalam hadis Abu Żarr bahwa Kursi (milik Allah) 

meskipun luas dan besar, bila dibandingkan dengan 

'Arsy laksana cincin dari besi yang diletakkan di tengah 

hamparan padang pasir yang luas di muka bumi. Ini 

menjadi dalil akan keagungan Sang Pencipta dan 

kekuasaan-Nya yang sempurna. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

112 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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  ء واألحاكم < انلفاقالعقيدة < األسما اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 يعرفان من ديننا شيئا : أي ليسوا ىلع يشء من اإلسالم حقيقة •

 :فوائد احلديث
 .جواز ِغيبَة أهل انلفاق، حىت ال يلتبس ظاهر حاهلم ىلع من ُيهل أمرهم .1

 .بيان أن بعض الظن جائز .2

 .جواز كشف حال من عرف بانلفاق .3

 .ه وعرضهالظن املنيه عنه إنما هو َظنَّ السوء باملسلم السالم يف ِدين .4

ينَنا َشيَْئا ُظن فاَُلنا وفاَُلنا َيْعريفَان من ديي
ُ
 Aku tidak yakin si fulan dan si fulan tahu  ما أ

sedikit pun tentang agama kita. 

 :احلديث .299
-قالت: قال رسول اهلل   -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة

ُظن فاَُلنا وفاَُلنا َيْعِرفَان »: -صىل اهلل عليه وسلم
ُ
ما أ

قال اللَّيث بن سعد أحد ُرواة هذا «.   ِديِننَا َشيْئَا من
 احلديث: هذان الرجالن اكنا من املنافقني.

** 

299. Hadis: 

Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Aku tidak yakin si fulan dan si fulan 

tahu sedikit pun tentang agama kita." Al-Laits bin Sa'ad, 

salah seorang perawi hadits ini berkata, "Kedua orang 

tersebut adalah dua orang dari kaum munafik". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-ختَب ًعئشة 
ها: عن رجلني وأنهما ال َيْعِرفان أخَب -عليه وسلم

شيئا من دين اإلسالم؛ ألنهما اكنا يظهران اإلسالم 
 -صىل اهلل عليه وسلم-ويبطنان الُكفر. وذكر انليب  

هلذين الرجلني يف َغيبتهما ليس من الِغيبة املنيه 
عنها، بل من األمور اليت ال بد منها؛ ئلال يلتبس 

. وقوهل :"ما أظن ." ظاهر حاهلما ىلع من ُيهل أمرهما
 -صىل اهلل عليه وسلم-الظن هنا: بمعىن ايلقني؛ ألنه 

اكن يعرف املنافقني حقيقة بإعالم اهلل هل بهم يف 
:"كنا -ريض اهلل عنه-سورة براءة، وقال ابن عباس 

ريض -نسيم سورة براءة: الفاضحة، قال ابن عباس  
 .": "ما زالت تزنل ومنهم ومنهم حىت خشينا-اهلل عنه

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- mengabarkan bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bercerita 

kepadanya mengenai dua orang lelaki dan kedua 

orang itu tidak tahu sedikit pun tentang agama Islam, 

karena keduanya menampakkan keislaman dan 

menyembunyikan kekafiran. Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menuturkan bahwa ghibah 

tentang kedua orang ini tidak termasuk ghibah yang 

dilarang. Justru termasuk hal-hal yang diharuskan agar 

tampilan luar orang itu tidak mengecoh orang yang 

tidak mengenalnya. Sabda beliau, "Aku tidak yakin..." 

Azh-Zhannu di sini artinya yakin. Sebab, Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengetahui 

orang-orang munafik dengan sebenarnya berkat 

pemberitahuan Allah kepadanya tentang mereka 

dalam surat Bara'ah. Ibnu Abbas-raḍiyallāhu 'anhu-ma 

berkata, "Kami menamakan surat Bara'ah dengan 

nama Al-Fadhihah (yang menyingkap). Ibnu Abbas-

raḍiyallāhu 'anhu-ma berkata, "Surat itu terus 

menurunkan (keterangan), "Dan di antara mereka, dan 

di antara mereka," hingga kami takut (termasuk dari 

mereka -edit)." 
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 .املنافقني – وسلم عليه اهلل صىل _معرفة انليب  .5

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، ، حتقيق: عصام 4ه. رياض الصاحلني، ط1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 1ه. صحيح ابلخاري، ط1428بريوت، 
ه. رشح صحيح ابلخاري، البن بطال، حتقيق: 1407، مؤسسة الرسالة، 14ط ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني،1422ابلايق(، 

 .ه1423السعودية، الرياض،  -، مكتبة الرشد 2أبو تميم يارس بن إبراهيم، ط
   (3866) الرقم املوحد:
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-ند اهلل ما أبكي أن ال أكون أعلم أن ما ع
، -صىل اهلل عليه وسلم-خري لرسول اهلل  -تعاىل

ولكن أبكي أن الويح قد انقطع من السماء، 
 فهيجتهما ىلع ابلاكء، فجعال يبكيان معها

 

Aku menangis bukan karena aku tidak tahu 
bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik 

bagi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-, tetapi aku menangis karena wahyu 
telah terputus dari langit. Maka ia (Ummu 
Aiman) membuat keduanya terharu untuk 

menangis, sehingga keduanya menangis 
bersamanya. 

 :احلديث .300
بُو  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َ
قال: قَال أ

- رَُسول اهلل َبْعَد َوفَاةِ  -ريض اهلل عنهما-بَكر ِلُعَمر
يَمَن -صىل اهلل عليه وسلم

َ
مي أ

ُ
ريَِض -: اْنَطِلق بِنَا ِإىَل أ

صىل اهلل عليه -نَُزورَُها َكَما اَكَن رَسول اهلل  -اهلل عنها
ا انتََهيَا إِيَلَها، بََكت، َفَقاالَ لََها: َما  -وسلم يَُزورُها، فَلَمَّ

َنّ ما ِعنْد اهلل
َ
َما َتْعلَِمني أ

َ
َخرٌي لِرَسول اهلل  يُبِكيك؟ أ

ْن اَل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
بِْكي أ

َ
؟ َفَقالَت: َما أ

نَّ َما ِعنَد اهلل 
َ
علَم أ

َ
ُكون أ

َ
-َخرٌي لِرَُسول اهلل  -تعاىل-أ

نَّ الَويح َقْد -صىل اهلل عليه وسلم
َ
بِكي أ

َ
، َولَِكن أ

َماء؛ َفَهيََجتُْهَما ىلَعَ ابُلاَكء؛ فََجَعالَ   اْنَقَطع ِمَن السَّ
 َيبِْكيَان َمَعَها.

** 

300. Hadis: 

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

"Abu Bakar berkata kepada Umar -raḍiyallāhu 

'anhumā- setelah wafat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Mari kita pergi ke rumah Ummu Aiman -

raḍiyallāhu 'anhā- untuk mengunjunginya 

sebagaimana dulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- biasa mengunjunginya." Ketika keduanya telah 

sampai di rumahnya, ia (Ummu Aiman) menangis. 

Maka keduanya berkata kepadanya, "Apa yang 

membuatmu menangis? Tidak tahukah engkau bahwa 

apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-? Ia menjawab, "Aku 

menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa 

yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, tetapi aku menangis 

karena wahyu telah terputus dari langit." Maka ia 

membuat keduanya terharu untuk menangis, sehingga 

keduanya menangis bersamanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أحرص انلاس ىلع  -ريض اهلل عنهم-اكن الصحابة 
يف لك صغرية  -ليه وسلمصىل اهلل ع-متابعة الرسول 

وكبرية، حىت إنهم يتتبعون ممشاه يف حياته، وجملسه، 
وموطئه، ولك فعل علموا أنه فعله. وهذا احلديث 
د ذلك، وحييك قصة أيب بكر وعمر، حيث زارا  يَُؤكي

يزورها،  -صىل اهلل عليه وسلم-امرأة اكن انليب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-فزاراها من أجل زيارة انليب 

ياها. فلما جلسا عندها بكت، فقاال هلا: ما إ
 -سبحانه وتعاىل-يبكيك؟ أما تعلمني أن ما عند اهلل 

خري لرسوهل؟ أي: خري هل من ادلنيا. فقالت: إين ال 
-أبكي ذللك ولكن النقطاع الويح؛ ألن انليب 

ملا مات انقطع الويح، فال ويح  -صىل اهلل عليه وسلم
، وهلذا أكمل -وسلم صىل اهلل عليه-بعد رسول اهلل 

** 

Para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- adalah manusia 

yang paling antusias meneladani Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dalam segala hal yang kecil maupun 

besar, hingga mereka mencari-cari perjalanan beliau 

dalam kehidupan, majlis dan tempat berada beliau, 

serta segala perbuatan yang mereka mengetahui 

beliau melakukannya. Dan hadis ini menegaskan 

semangat mereka tersebut, serta menuturkan kisah 

Abu Bakar dan Umar ketika keduanya mengunjungi 

seorang wanita yang dulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- biasa mengunjunginya. Keduanya 

mengunjungi wanita ini karena kunjungan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepadanya. Manakala 

keduanya telah duduk di hadapannya, wanita tersebut 

menangis. Keduanya bertanya, "Apa yang 

membuatmu menangis? Tidak tahukan engkau bahwa 

apa yang ada di sisi Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- lebih 

baik bagi Rasulullah?" Yakni lebih baik bagi beliau 
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 العقيدة < اإليمان بالكتب اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم

 .رواه مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يَمَن  •

َ
م أ

ُ
 .وحاضنته وخادمته يف طفوتله -صىل اهلل عليه وسلم-: موالة رسول اهلل  -هاريَِض اهلل عن-أ

 .َفَهيََجتُْهَما : أثارتهما ىلع ابلاكء •

 :فوائد احلديث
 .زيارة الصاحلني، وزيارة من اكن صديقه يزوره .1

 .جواز زيارة الصالح ملن هو دونه .2

 .-ريض اهلل عنها-فضل أم أيمن  .3

 .يف لك أمر -صىل اهلل عليه وسلم-برسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-تأيس الصحابة  .4

 .جواز ابلاكء حزنا ىلع فِراق الصاحلني واألصحاب .5

ل بالويح، فعند انقطاع الويح؛ اختلفت األهواء، وشاع اتلنازع، وحصلت ال .6 فنت جواز ابلاكء حزنا ىلع َفْقد العلم واخلري اذلي اكن َيتَزَنَّ
 .واملصائب

 املراجع:املصادر و

ه.  رياض الصاحلني من الكم سيد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
مد بن ه. رشح رياض الصاحلني، حم1428املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: 1426صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 
العريب، بريوت،  م. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث1987ه، 1407الرابعة عِّش 

 .ه 1423الطبعة: 
   (3035) الرقم املوحد:

}ايْلَْوَم  -تعاىل-اهلل رشيعته قبل أن يتوىف، فقال 
ْتَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَميِت 

َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
أ

، فجعال 3َورَِضيُت لَُكُم اإْلِْساَلَم ِديناا{ املائدة: 
 .يبكيان؛ ألنها ذكرتهما بما اكنا قد نسياه

dibanding dunia. Ia menjawab, "Aku menangis bukan 

lantaran itu, tapi karena terputusnya wahyu. Sebab 

ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meninggal 

dunia maka wahyu terputus, sehingga tidak ada wahyu 

lagi sepeninggal Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Oleh sebab itu, Allah menyempurnakan 

syariat-Nya sebelum beliau wafat. Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk 

kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu 

nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agamamu..." 

(Al-Māidah: 3). Maka Abu Bakar dan Umar menangis, 

karena wanita tersebut telah mengingatkan keduanya 

pada apa yang terlupakan oleh keduanya. 
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  العقيدة < اإليمان بالرسل < األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم اتلصنيف:

 .عنه: رواه ابلخاري. حديث املقداد ريض اهلل عنه: رواه ابلخاريحديث أيب هريرة ريض اهلل  راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قط : ال غري •

 :فوائد احلديث
 .حث للمسلم ىلع العمل، وأن يكون رزقه من كسب يده، وثمرة جهده .1

 .فضل العمل بايلد وإن ما يبارشه الشخص بنفسه مقدم ىلع ما  يبارشه بغريه .2

ن خليفة يف األرض كما قال اهلل تعاىل، وإنما ابتىغ ُخصَّ داود باذلكر، ألن اقتصاره يف أكله ىلع ما يعمله بيده لم يكن من احلاجة؛ ألنه اك .3
 .األكل من طريق األفضل، وهلذا أورده انليب صىل اهلل عليه وسلم يف مقام االحتجاج، ألن ذكر الِشء بديلله أوقع يف انلفس

 .اتلَّكسب ال َيْقَدح يف اتلولك .4

ما أكل أحٌد طعاًما قط خريًا من أن يأكل من 
صىل اهلل عليه -عمل يده، وإن نيب اهلل داود 

 اكن يأكل من عمل يده -وسلم
 

Tidaklah seseorang makan makanan yang 
lebih baik dari makan hasil usahanya 

sendiri. Sesungguhnya Nabiyullah Dawud -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dulunya makan 

dari hasil kerja tangannya. 

 :احلديث .301
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ال يأكُل  -عليه السالم-اكن داود »قال:  -عليه وسلم
-وعن املقدام بن معد يكرب «.   إال من عمل يده

 -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه
ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من »قال: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-عمل يده، وإن نيب اهلل داود 
 «.اكن يأكل من عمل يده

** 

301. Hadis: 

Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Dulu Dawud 

'Alaihissalam tidak makan kecuali dari hasil kerja 

tangannya." Dari Al-Miqdam bin Ma'di Yakrub-

raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Tidaklah seseorang 

makan makanan yang lebih baik dari makan hasil 

usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabiyullah Dawud -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dulunya makan dari hasil 

kerja tangannya". 

 صحيح بروايتيه  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan dua riwayatnya Derajat hadis: 

أن داود عليه  -صىل اهلل عليه وسلم-خيَبنا انليب 
السالم اكن ال يأكل إال من عمل يده واكن عليه 

ُروِع وغريها من أ آلت السالم ِحَرِفيًّا ُُييد صناعة ادلُّ
اجلهاد؛ فإذا اكن أنبياء اهلل صلوات اهلل وسالمه 
عليهم: يأكلون من عمل أيديهم، من صناعة أو 
زراعة أو ريع لألغنام أو غري ذلك من األعمال، فمن 
دونهم من باب أوىل أن يعملوا يف تلك األعمال؛ 

وا بها وجوههم عن سؤال انلاس  .يلَُكفُّ

** 

Nabi Muhammad Shallalahu 'Alaihi wa Sallam 

mengabarkan kepada kita bahwa Dawud 'Alaihissalam 

tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya. Dia 

adalah seorang pengrajin yang pandai membuat baju 

perang dan berbagai alat jihad lainnya. Jika para 

nabiyullah Shalawatullahi wa Salamuhu 'Alaihim 

makan dari hasil tangan mereka berupa kerajinan atau 

pertanian atau menggembala kambing atau pekerjaan-

pekerjaan lainnya. Maka orang yang derajatnya berada 

di bawah mereka tentu lebih utama untuk melakukan 

berbagai pekerjaan itu demi menjaga martabat mereka 

dari meminta-minta kepada orang. 
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 .االحرتاف للعمل ال يشغل عن ادلعوة، وال يليه عن طلب العلم .5

 املراجع:املصادر و

م         نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، 1997 -ه 1418انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النِّش:  بهجة 
حتقيق: حممد  ـهصحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري،  1407ه، الطبعة الرابعة عِّش  1397انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

 ـهرياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني 1422زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
دي، حتقيق: عبد الرمحن بن معال  ـه  تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان، تأيلف: عبد الرمحن بن نارص آل سع 1428الفحل ، الطبعة: األوىل، 

 ـهاتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: د/ حممد إسحاق 1420اللوحيق، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
ري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر، رقمه وبوب  ـهفتح ابلاري رشح صحيح ابلخا 1432حممد إبراهيم ، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل، 

 .ه 1379بريوت،  -أحاديث: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة 
   (3752) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكين أصيل وأنام وأصوم 
رغب عن سنِت  وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن
 فليس مين

 

"Kenapa orang-orang mengatakan seperti 
itu? Tetapi aku ini shalat, tidur, puasa, 

berbuka dan menikahi wanita. Barangsiapa 
tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan 

dari golonganku". 

 :احلديث .302
أن نفرا من  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

سألوا أزواج  - اهلل عليه وسلمصىل-أصحاب انليب 
عن عمله يف الرس؟  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

فقال بعضهم: ال أتزوج النساء. وقال بعضهم: ال آكل 
اللحم. وقال بعضهم: ال أنام ىلع فراش. فبلغ ذلك 

فحمد اهلل وأثىن عليه،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
وأنام وأصوم  وقال: ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكِن أصِّل

وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس 
 «.مِن

** 

302. Hadis: 

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

"Sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya kepada istri-istri 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengenai amal beliau yang rahasia?" Sebagian orang 

berkata, "Aku tidak akan menikahi wanita." Sebagian 

lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Yang 

lainnya berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasur." 

Berita itu sampai kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Lantas beliau memuji Allah dan 

menyanjung-Nya serta bersabda,"Kenapa orang-orang 

mengatakan seperti itu? Tetapi aku ini shalat, tidur, 

puasa, berbuka dan menikahi wanita. Barangsiapa 

tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari 

golonganku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بنيت هذه الِّشيعة السامية ىلع السماح واليرس، 
وإرضاء انلفوس بطيبات احلياة ومالذيها املباحة، وىلع 
كراهية العنت والشدة واملشقة ىلع انلفس، 

را من وحرمانها من خريات هذه ادلنيا. وذلا فإن نف
أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم محلهم حب اخلري 
والرغبة فيه إىل أن يذهبوا فيسألوا عن عمل انليب 
صىل اهلل عليه وسلم يف الرس اذلي ال يطلع عليه غري 
أزواجه فلما علموه استقلوه، وذلك من نشاطهم ىلع 
اخلري وََجدهم فيه. فقالوا : وأين حنن من رسول اهلل 

ه وسلم، قد غفر اهلل هل ما تقدم من ذنبه صىل اهلل علي
غري حمتاج إىل االجتهاد  -يف ظنهم -وما تأخر ؟! فهو

يف العبادة. َفَهمَّ بعضهم يف ترك النساء، يلفرغ للعبادة. 
ومال بعضهم إىل ترك أكل اللحم، زهادةا يف مالذ 
دا  احلياة وصمم بعضهم ىلع أنه سيقوم الليل لكه، َتَهجُّ

ت مقاتلهم من هو أعظمهم تقوى، أو عبادة. فبلغ
وأشدهم خشية، وأعرف منهم باألحوال والِّشائع 
صىل اهلل عليه وسلم. فخطب انلاس، ومحد اهلل، 

** 

Syariat luhur ini dibangun di atas toleransi, kemudahan, 

memberikan kelapangan jiwa dalam hal-hal yang baik 

dan lezat lagi mubah dalam kehidupan. Di sisi lain tidak 

menyukai kekerasan, kekasaran, menyulitkan diri 

sendiri dan terhalang dari kebaikan dunia ini. Untuk 

itulah, ketika sekelompok sahabat Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terdorong oleh kecintaan 

mereka pada kebaikan dan keimanan kepada beliau 

sehingga mereka pergi lalu menanyakan amalan Nabi 

Muhamamd -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- secara 

rahasia dan tidak diketahui oleh siapa pun selain para 

istri beliau. Saat mereka mengetahui amalan tersebut, 

mereka pun menganggap bahwa amal mereka sedikit. 

Hal ini disebabkan semangat mereka terhadap 

kebaikan dan kesungguhannya dalam hal itu. Mereka 

berkata, "Dimanakah kedudukan kita dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau telah diampuni 

dosanya yang lalu dan yang akan datang?" Beliau- 

dalam prediksi mereka - tidak membutuhkan 

kesungguhan dalam ibadah. Selanjutnya sebagian 

mereka berhasrat untuk meninggalkan istri agar bisa 

mencurahkan waktu untuk ibadah. Sebagian mereka 

cenderung untuk tidak makan daging karena zuhud 

terhadap kelezatan hidup. Sebagian lagi bertekad 
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ُصوُل الُسنَِّة << االْعِتَصاُم بِالِكتَاِب َوالُسنَّةِ  اتلصنيف:
ُ
  عقيدة << أ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 نفرا : انلفر يف األصل من ثالثة إىل تسعة •

 رغب عن سنيت : أعرض عن طريقيت وتركها تنطعا وغلوا يف ادلين •

 فليس مِن : األبلغ يف الزجر عدم تأويل هذا اللفظ وإن اكن بمجرده ال يقتيض اخلروج عن اإلسالم •

 :فوائد احلديث
 .االقتداء بنبيهم صىل اهلل عليه وسلمحب الصحابة ريض اهلل عنهم للخري، ورغبتهم فيه وىف  .1

 .سماحة هذه الِّشيعة ويرسها، أخذاا من عمل نبيها صىل اهلل عليه وسلم وهديه .2

 .أن اخلري والَبكة ىف االقتداء به، واتباع أحواهل الِّشيفة .3

ملخالفني لسنة سيد املرسلني صىل أن أخذ انلفس بالعنت واملشقة واحلرمان ليس من ادلين يف يشء، بل هو من سنن املبتدعني املتنطعني، ا .4
 .اهلل عليه وسلم

 .أن ترك مالذ احلياة املباحة، زهادة وعبادةا، خروج عن السنة املطهرة واتباع لغري سبيل املؤمنني .5

لك ذي حق  يف مثل هذا احلديث الِّشيف بيان أن اإلسالم ليس رهبانية وحرمانا، وإنما هو ادلين اذلي جاء إلصالح ادلين وادلنيا، وأنه أعطى .6
 .حقه

اخلروج من امللة ملن اكنت رغبته عنها لرضب من اتلأويل يعذر فيه  -بهذا املعىن -السنة هنا تعِن الطريقة، وال يلزم من الرغبة عن السنة .7
 صاحبه

ب اتلورع لقيام شبهة الرغبة عن الِشء تعِن اإلعراض عنه. واملمنوع أن يرتك ذلك تنطعا ورهبانية، فهذا خمالف للِّشع. وإذا اكن تركه من با .8
 .ىف حله، وحنو ذلك من املقاصد املحمودة لم يكن ممنوًع

 .فيه تقديم احلمد واثلناء ىلع اهلل عند اخلطبة والوعظ وإلقاء مسائل العلم وبيان األحاكم للملكفني ، وإزالة الشبهة عن املجتهدين .9

 .الرتغيب يف انلاكح وترجيحه ىلع اتلخِّل نلوافل العبادات .10

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ابلخاري صحيح  -
 تيسري -. ه1417 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب ًعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

خالصة  -ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-العالم رشح عمدة األحاكم

وجعل الوعظ واإلرشاد ًعما، جريا ىلع ًعدته 
الكريمة. فأخَبهم أنه يعطى لك ذي حق حقه، فيعبد 
اهلل تعاىل، ويتناول مالذ احلياة املباحة، فهو ينام 

، ويصوم ويفطر، ويزتوج النساء، فمن رغب ويصىل
عن سنته السامية، فليس من أتباعه، وإنما سلك 

 .سبيل املبتدعني

untuk bangun malam seluruhnya untuk tahajjud atau 

ibadah. Ucapan mereka ini sampai kepada orang yang 

paling tinggi ketakwaannya dan paling dahsyat 

ketakutannya serta lebih tahu dari mereka terhadap 

berbagai keadaan dan syari'at Shallallahu Alaihi wa 

Sallam. Lantas beliau berpidato di hadapan manusia; 

memuji Allah dan memberi nasehat serta petunjuk 

secara umum sesuai dengan kebiasaannya yang 

mulia. Beliau memberi tahu mereka bahwa beliau 

memberikan setiap hak kepada yang berhak. Karena 

itu, beliau menyembah Allah Ta'ala, menikmati 

kelezatan hidup yang dibolehkan. Beliau tidur, shalat, 

puasa, berbuka dan menikahi wanita. Barangsiapa 

tidak menyukai sunnahnya yang luhur, maka orang itu 

tidak termasuk pengikutnya, tetapi dia menempuh jalan 

para penggagas bid'ah. 
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م   1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريمِّل انلجدي )املتوىف:  -الالكم رشح عمدة األحاكم
 مؤسسة الرسالة -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -

   (6078) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِتيَّةُ  اتلصنيف: َفاُت اذَلّ َفاُت اإِللَِهيَُّة << الصي   عقيدة << الصي

 رواه ابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 سنن ابن ماجه. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ن : الزتم •  .حضورها توطَّ

 .تبشبش : فرح به وأقبل عليه •

 :فوائد احلديث
 .فيه تبشري ملزتم املساجد ومستوطنها .1

 .، ويه تقارب صفة الفرح يف املعىن-تعاىل-إثبات صفة البشبشة هلل  .2

 املراجع:املصادر و

فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق:  -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الكتب العربية 
، املكتبة م. فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي2001 - ـه1421ًعدل مرشد، وآخرون، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -شعيب األرنؤوط 

ما توطن رجل مسلم املساجد للصالة واذلكر، 
إال تبشبش اهلل هل، كما يتبشبش أهل الغائب 

 عليهم بغائبهم إذا قدم
 

Seorang muslim yang senantiasa 
mendatangi masjid untuk salat dan zikir, 
maka Allah merasa gembira dengannya 

sebagaimana keluarga yang ditinggalkan 
pergi merasa gembira dengan kedatangan 

anak yang merantau. 

 :احلديث .303
 صىل اهلل-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َن رجٌل مسلٌم املساجَد »قال:  -عليه وسلم ما توطَّ
كر، إال تَبَْشبََش اهلُل هل، كما َيتَبَْشبَُش  للصالة واذلي

 «.أهُل الغائب بغائبهم إذا َقِدَم عليهم

** 

303. Hadis: 

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

"Seorang muslim yang senantiasa mendatangi masjid 

untuk salat dan zikir, maka Allah merasa gembira 

dengannya sebagaimana keluarga yang ditinggalkan 

pergi merasa gembira dengan kedatangan anggotanya 

yang merantau". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

كر املسلم اذلي يلزتم حضور املسا جد للصالة واذلي
يتبشبش هل،  -تعاىل-فيها ويداوم ىلع ذلك، فإن اهلل 

ويفرح به، كما يفرح أهل الغائب بقدوم اغئبهم، وال 
ُيوز تأويل صفة البشبشة إىل الرأفة أو الرمحة أو 
غريها، بل ُيب إثباتها صفة هلل تعاىل من غري 
حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل، 

علم أن البشبشة من لوازمها الرأفة والرمحة، هذا مع ال
 .واهلل أعلم

** 

Seorang muslim yang senantiasa mendatangi masjid 

untuk salat, zikir di dalamnya dan melakukan itu terus-

menerus, maka sesungguhnya Allah -Ta'ālā- riang dan 

gembira dengannya sebagaimana gembiranya 

keluarga orang yang ditinggalkan saat kedatangan 

anggotanya yang merantau. Tidak dibolehkan 

menakwilkan sifat Al-Basybasyah (gembira) dengan 

kasih atau sayang atau arti lainnya, tetapi harus 

ditetapkan sebagai salah satu sifat bagi Allah -Ta'ālā- 

tanpa taḥrīf (merekayasa perubahan), ta'ṭīl 

(pengosongan) dan tanpa takyīf (mempertanyakan 

caranya), dan tanpa tamṡīl (menyerupakannya). 

Tentunya dengan mengetahui bahwa di antara 

konsekwensi Al-Basybasyah ialah kasih dan sayang. 

Hanya Allah Yang Maha tahu. 
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نعاين، اتلجارية الكَبى، مرص، الطبعة: األوىل. اتلنوير رشح اجلامع الصغري، ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسِن، الكحالين األمري الص
د إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل،  د إسحاق حممَّ السندي ىلع سنن ابن ماجه، م. حاشية  2011 - ـه 1432املحقق: د. حممَّ

 .سالِمملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي، انلارش: دار اجليل، بريوت. صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نِّش: املكتب اإل
   (6336) الرقم املوحد:
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َحابَةِ  اتلصنيف: ْهِل الُسنَِّة يِف الَصّ
َ
َحابَِة << َعِقيَدُة أ   عقيدة << االْعِتَقاُد يِف الَصّ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ي : يقول هل: ُجعلت فداك •  .ُيَفدي

 :فوائد احلديث
 .فيه من الفقه استحباب الرِم .1

ا بهما، ونيُه عن االستغفار لوادلته -صىل اهلل عليه وسلم-أبوا رسول اهلل  .2  .اكنا اكفرين؛ وذللك فدى سعدا

 .-ريض اهلل عنه-فيه فضيلة عظيمة لسعد بن أيب وقاص  .3

 املراجع:املصادر و

خاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابل
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري، أمحد بن حممد القسطالين القتييب، انلارش: املطبعة الكَبى األمريية، مرص، الطبعة: ه. 1423بريوت، الطبعة: 

يفدي  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت انليب ما 
  رجال بعد سعد، سمعته يقول: ارم فداك أيب وأِم

Aku tidak pernah melihat Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- menebus seseorang 
setelah Sa'ad. Aku mendengar beliau 
berkata, "Panahlah, ayah dan ibuku 

menjadi tebusanmu"! 

 :احلديث .304
صىل -قال: ما رأيُت انليبَّ  -ريض اهلل عنه-عن يلع 

ي رجالا بعد سعد سمعتُه يقول:  -اهلل عليه وسلم ُيَفدي
 «.ارم فداك أيب وأِم»

** 

304. Hadis: 

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku tidak 

pernah melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menebus seseorang setelah Sa'ad. Aku mendengar 

beliau bersabda, "Panahlah, ayah dan ibuku menjadi 

tebusanmu"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أنه ما رأى انليب  -ريض اهلل عنه-خيَب يلع 
ي رجال بعد سعد بن أيب وقاص  -عليه وسلم -يُفدي

صىل اهلل عليه -انليب  ، حيث سمع-ريض اهلل عنه
يقول هل يف غزوة أحد: ارم الكفار بانلبال،  -وسلم

أفديك بأيب وأِم. أي: أقدم أبوي؛ يلكونا فداء لك 
صىل -وتسلم، وقد ثبت يف احلديث الصحيح أن انليب 

ى الزبري  -اهلل عليه وسلم بأبويه  -ريض اهلل عنه-فدَّ
ن يف غزوة اخلندق، وُيمع بينهما باحتمال أن يكو

لم يطلع ىلع ذلك، أو مراده ذلك  -ريض اهلل عنه-يلع 
 .بقيد غزوة أحد

** 

Ali -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa ia tidak 

pernah melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menebus seorang pun setelah Sa'ad bin Abi Waqqāṣ. 

Di mana ia mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda pada Sa'ad dalam perang Uhud, 

"Panahlah orang-orang kafir dengan anak-anak panah, 

aku menebusmu dengan ayah dan ibuku." Artinya, aku 

serahkan kedua orang tuaku agar menjadi tebusanmu 

dan engkau selamat. Dalam hadis sahih disebutkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menebus Az-

Zubair dengan kedua orang tua beliau dalam perang 

Khandaq. Kedua riwayat ini dapat dikompromikan 

adanya kemungkinan Ali -raḍiyallāhu 'anhu- tidak 

mengetahuinya, atau maksud perkataannya di atas 

khusus di perang Uhud. 
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ه. 1417ه. اإلفصاح عن معاين الصحاح، حيىي بن هبرية اذلهِّل الشيباين، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سنة النِّش:  1323السابعة 
 .شلك من حديث الصحيحني، مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، حتقيق: يلع حسني ابلواب، انلارش: دار الوطن، الرياضكشف امل

   (11195) الرقم املوحد:
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صىل اهلل -ما غرت ىلع أحد من نساء انليب 
ريض اهلل -ما غرت ىلع خدجية  -عليه وسلم

، وما رأيتها قط، ولكن اكن يكرث -عنها
 ذكرها

 

Aku tidak pernah merasa cemburu 
terhadap istri-istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- melebihi kecemburuanku 
terhadap Khadijah -raḍiyallāhu 'anhā- 

padahal aku tidak pernah berjumpa 
dengannya. Akan tetapi beliau sering sekali 

menyebutnya. 

 :احلديث .305
ما ِغْرُت ىلع »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

ما ِغْرُت  -صىل اهلل عليه وسلم-أحد من نساء انليب 
، وما رأيتها قط، ولكن -ريض اهلل عنها-ىلع خدُية 

اَة، ثم يُقطعها  اكن يُكرث ِذْكَرها، وربما ذبح الشَّ
، ثم َيبَْعثَُها يف َصَدائِِق خدُية، فربما قلت هل:  ْعَضاءا

َ
أ

إنها اكنت »كأن لم يكن يف ادلنيا إال خدُية! فيقول: 
ويف رواية: وإن اكن يَلَْذبَُح «. واكنت واكن يل منها َودَلٌ 

. ويف رواية:  اَء، فيُهدي يف َخاَلئِِلَها منها ما يََسُعُهنَّ الشَّ
اةَ  أرسلوا بها إىل أصدقاء »، يقول: اكن إذا َذبََح الشَّ

َذنَْت هالة بنت خويدل «. خدُية
ْ
ويف رواية: قالت: اْستَأ

 -صىل اهلل عليه وسلم-أخت خدُية ىلع رسول اهلل 
امهلل »فعرف استئذان خدُية، فاْرتَاَح ذللك، فقال: 

 «.هالة بنت خويدل

** 

305. Hadis: 

Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melebihi 

kecemburuanku terhadap Khadijah -raḍiyallāhu 'anhā- 

padahal aku tidak pernah berjumpa dengannya. Akan 

tetapi beliau sering sekali menyebutnya. Terkadang 

beliau menyembelih kambing lalu memotong-

motongnya menjadi beberapa bagian, kemudian 

mengirimnya kepada teman-teman Khadijah. Sampai 

pernah aku berkata kepadanya, "Seakan-akan tidak 

ada wanita lain di dunia ini kecuali Khadijah." Maka 

beliau menjawab, "Sesungguhnya dia itu wanita begini 

dan begini, darinya aku dikarunia anak." Dalam salah 

satu riwayat disebutkan, "Apabila beliau menyembelih 

kambing, maka beliau selalu menghadiahkan bagian 

kambing itu kepada sahabat-sahabat Khadijah apa 

yang dapat mencukupi mereka." Dalam riwayat lain, 

"Apabila beliau menyembelih kambing, maka beliau 

mengatakan, "Kirimkanlah daging kambing itu kepada 

sahabat-sahabat Khadijah." Dan di dalam riwayat lain, 

Aisyah berkata, "Hālah binti Khuwailid saudari Khadijah 

pernah meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau mengenal suara 

minta izinnya mirip dengan suara Khadijah hingga 

membuat beliau merasa senang. Lalu beliau berkata, 

"Ya Allah, ternyata Hālah binti Khuwailid". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: ما ِغْرت ىلع أحد من -ريض اهلل عنها-تقول ًعئشة 
مثلما غرت ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-نساء انليب 

وىل زوجات انليب -ريض اهلل عنها-خدُية 
ُ
-، ويه أ

وقد توفيت قبل أن تراها  ،-صىل اهلل عليه وسلم
يف املدينة  -صىل اهلل عليه وسلم-ًعئشة، واكن انليب 

إذا ذبح شاة أخذ من حلمها وأهداه إىل صديقات 
ريض -، ولم تصَب ًعئشة -ريض اهلل عنها-خدُية 

ىلع ذلك، فقالت: يا رسول اهلل، كأن لم  -اهلل عنها

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- berkata, "Aku tidak pernah 

merasa cemburu terhadap salah seorang dari istri-istri 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seperti 

kecemburuanku terhadap Khadijah -raḍiyallāhu 'anhā-. 

Dia adalah istri pertama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan telah wafat sebelum Aisyah 

menjumpainya. Dahulu tatkala Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menyembelih kambing di Madinah, maka 

beliau mengambil sebagian dagingnya dan 

menghadiahkannya kepada teman-teman Khadijah -

raḍiyallāhu 'anhā-, dan Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- tidak 

sabar dengan hal itu. Lantas dia berkata, "Wahai 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

126 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < آل ابليت < فضل آل ابليت اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم

 .فق عليها. الرواية اثلاثلة: متفق عليها. الرواية الرابعة: متفق عليهاالرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: مت راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َما ِغْرُت : الغرية يه األنفة واحلمية •

يتُها َقطُّ : لم يقع نظرها عليها وذلك تلقدم وفاتها •
َ
 .وما َرأ

 .صدائق : مجع صديقة •

َها اَكنَْت واكنت : يثِن عليها بأفعاهلا •  .إِنَّ

 .َخاَلئِِلَها : مفرد خليلة، ويه الصديقة املخلصة •

 .يََسُعُهنَّ : يَكِفيِهنَّ  •

 .َفَعَرف اْستِئَْذاَن َخِدُيََة : أي تذكر عند استئذانها استئذان خدُية •

؛ تلذكره به خدُية وأيامها اجلميلة • لِك : هشَّ ملجيئها ورُسَّ  .فَاْرتَاَح ذِلَ

 :فوائد احلديث
هلا، ووفاؤه ذلكراها؛ لَِما اكن هلا من فضل  -سلمصىل اهلل عليه و-، وحمبة انليب -ريض اهلل عنها-بيان فضل أم املؤمنني خدُية بنت خويدل  .1

 .ووفاء

 .ثبوت الغرية وأنها غري مستنكرة من النساء الفاضالت .2

 .بالزواج منها -صىل اهلل عليه وسلم-من اخلصال الُمَحبَّبة يف املرأة أن تكون ودوداا ولوداا؛ فذللك أمر الرسول  .3

ا واذلاكراتكرثة اذلكر تدل ىلع كرثة املحبة، وذللك اكن شعا .4  .ر املحبني هلل رب العاملني أنهم من اذلاكرين اهلل كثريا

ُه حيًّا ومييتاا بتذكره واثلناء ىلع خصال اخلري اليت اكنت فيه وإ .5  .كرام معارفهينبيغ ىلع املسلم أن حيفظ عهد زوجته وصاحبه ومعارشه ويرَع وُدَّ

صىل اهلل عليه -يكن يف ادلنيا إال خدُية. فذكر 
أنها اكنت تفعل كذا، وتفعل كذا، وذكر من  -موسل

صىل اهلل عليه -. وأضاف -ريض اهلل عنها-خصاهلا 
ا رسَّ هذا احلب والود واالرتباط  -وسلم ا مؤكدا أيضا

العميق: "واكن يل منها ودل" وأوالده أربع بنات وثالثة 
ا هو إبراهيم  ا واحدا ريض اهلل -أوالد لكهم منها إال ودلا

من مارية القبطية اليت أهداها إيله  ، فإنه اكن-عنه
ملك القبط. وجاءت مرة هالة بنت خويدل أخت 

، فاستأذنت فاكن -ريض اهلل عنهما-خدُية 
استأذانها شبيها بصفة استئذان خدُية لشبه صوتها 
بصوت أختها فتذكر خدُية بذلك، ففرح بذلك ورُس 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-

Rasulullah, seakan-akan tidak ada wanita lain di dunia 

kecuali Khadijah." Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menyebutkan bahwa dia (Khadijah) dahulu 

melakukan begini dan begini, beliau menyebutkan 

sifat-sifat Khadijah -raḍiyallāhu 'anhā-. Dan beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- juga menambahkan 

rahasia kecintaan, kasih sayang, dan hubungan 

(keterikatan) mendalam ini (dengan ucapan), "Dan 

darinya aku dikaruniai anak." Anak-anak beliau ada 

empat orang perempuan dan tiga orang laki-laki, 

mereka semua dari Khadijah kecuali satu orang anak 

laki-laki yaitu Ibrahim -raḍiyallāhu 'anhu-, dia dari 

Mariyah Al-Qibṭiyah yang dihadiahkan kepada beliau 

oleh raja Al-Qibṭ (Mesir). Suatu ketika Hālah binti 

Khuwailid saudari Khadijah -raḍiyallāhu 'anhuma- 

datang, lalu ia meminta izin, dan cara minta izinnya 

menyerupai cara minta izin Khadijah karena suara 

Khadijah mirip dengan suara saudarinya, lantas beliau 

teringat Khadijah dengan hal itu. Maka beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun gembira dan senang 

dengan itu. 
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 املراجع:املصادر و

ه. حتفة األحوذي بِّشح جامع الرتمذي للمباركفورى، دار 1415ار ابن اجلوزي، ادلمام، ، د1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
ه.  1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1الكتب العلمية، بريوت. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط

ه. رياض  1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4بن حممد بن عالن، طديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع 
، حتقيق: عصام هادي، وزارة 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1الصاحلني للنووي، ط

، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428بريوت، األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، 
ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري 1426ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنِّش، الرياض، 1430كنوز إشبيليا، الرياض، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 1422ة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصور1بن نارص انلارص، ط
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3140) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حَ  اتلصنيف: َحابَةِ عقيدة << االْعِتَقاُد يِف الَصّ ْهِل الُسنَِّة يِف الَصّ
َ
  ابَِة << َعِقيَدُة أ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-ًعئشة  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُنُف ما غرت : أي: ما ِغْرُت مثل اليت ِغرتها، أو مثل غرييت عليه، والغرية: احْلَ  •

ُ
 .ِميَُّة َواأْل

، -صىل اهلل عليه وسلم-ما غرت ىلع نساء انليب 
إال ىلع خدجية، وإين لم أدركها، قالت: واكن 

إذا ذبح  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 الشاة، فيقول: أرسلوا بها إىل أصدقاء خدجية

 

Aku tidak pernah cemburu kepada para 
istri-istri Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- selain kepada Khadijah 
yang aku sendiri tidak pernah bertemu 

dengannya. Dia melanjutkan, "Rasulullah --
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika 

menyembelih kambing maka beliau 
bersabda, "Kirimkan sebagiannya kepada 

teman-teman Khadijah". 

 :احلديث .306
قالت: ما ِغْرُت ىلع نساء  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

إال ىلع خدُية، وإين لم  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
دركها، قالت: واكن رسول اهلل 

ُ
صىل اهلل عليه -أ

أرسلوا بها إىل أصدقاء »إذا ذبح الشاة، فيقول:  -وسلم
، فقلُت: خدُية، فقال ، قالت: فأغضبتُه يوما«خدُية

إين قد ُرِزقُْت »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.ُحبَّها

** 

306. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata: "Aku tidak 

pernah cemburu kepada para istri-istri Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selain kepada 

Khadijah yang aku sendiri tidak pernah bertemu 

dengannya. Dia melanjutkan, "Setiap kali Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyembelih kambing 

maka beliau bersabda, "Kirimkan sebagiannya kepada 

teman-teman Khadijah." Dia melanjutkan, "Suatu hari 

aku pernah membuat beliau marah dengan kata-

kataku, "Khadijah lagi, Khadijah lagi." Maka Rasulullah 

bersabada, "Sungguh aku dikaruniai cintanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنها ما اغرت ىلع أحد  -ريض اهلل عنها-ختَب ًعئشة 
إال ىلع خدُية  -صىل اهلل عليه وسلم-من نساء انليب 

، مع أن خدُية ماتت قبل أن تزتوج -ريض اهلل عنها-
، واكن رسول -صىل اهلل عليه وسلم-ًعئشة من انليب 

إذا ذبح الشاة أرسل بها  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
صىل -إىل صديقات خدُية، فأغضبت ًعئشُة انليب 

يوما، وقالت هل إنه يكرث من ذكر  -اهلل عليه وسلم
 -صىل اهلل عليه وسلم-أخَبها رسول اهلل خدُية، ف

 .أن اهلل قد رزقه حبها

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menceritakan bahwa dia 

tidak pernah merasa cemburu kepada para istri 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kecuali kepada 

Khadijah, padahal Khadijah sendiri wafat sebelum 

Aisyah diperistri Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Setiap kali Rasulullah menyembelih kambing 

pasti beliau menyuruh mengirimkan sebagiannya 

kepada teman-teman Khadijah. Suatu hari Aisyah 

pernah membuat marah Rasulullah dan 

mengemukakan keberatannya karena beliau sering 

meyebut Khadijah. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memberitahukan kepadanya bahwa Allah 

telah menganugerahi beliau cinta terhadap Khadijah. 
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 :فوائد احلديث
الغرية من النساء مسموح هلن فيها، وغري منكر من أخالقهن، وال معاقب هلا؛ ملا ُجبلن عليه من ذلك، وأنهن ال يملكن أنفسهن عندها،  .1

 .ًعئشة وال رد عليها، واكن ذلك من ًعئشة يف حال صغر سنها -عليه الصالة والسالم-وهلذا لم يزجر انلىب 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-، وأنها من أحب انلاس إىل انليب -ريض اهلل عنها-ة ظاهرة خلدُية يف احلديث فضيل .2

 .من الوفاء -صىل اهلل عليه وسلم-فيه ما اكن عليه الرسول  .3

 .من الكرم واإلنفاق -صىل اهلل عليه وسلم-فيه ما اكن عليه الرسول  .4

 املراجع:املصادر و

ه. إكمال املعلم  1423د فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حمم
ه، 1419ىل، بفوائد مسلم، عياض بن موىس ايلحصيب السبيت، املحقق: حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األو

 .م1998
   (11175) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عز وجل < توحيد األسماء والصفاتالعقيدة < اإليمان باهلل اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < أصول الفقه < الكتاب )القرآن(

 .رواه عبد الرزاق وابن أيب ًعصم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:

 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .انتفض : ارتعد •

 .فقال : أي: ابن عباس •

 .ما : استفهامية •

 .هؤالء : يشري إىل أناس حيرضون جملسه من ًعمة انلاس •

 .رقة : يلنا وقبوال •

 .حمكمه : ما وضح معناه فلم يلتبس ىلع أحد •

 .متشابهه : ما اشتبه عليهم فهمه •

ما فرق هؤالء؟ جيدون رقة عند حمكمه، 
  ويهلكون عند متشابهه

Apa yang membuat mereka takut? Mereka 
menemukan kelembutan pada ayat 

muḥkam (ayat yang maksudnya jelas), dan 
binasa pada ayat mutasyābih (ayat yang 

makna lahirnya bukanlah yang 
dimaksudkannya) 

 :احلديث .307
أنه رأى رجال  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

اْنتََفَض ملا سمع حديثا عن انليب صىل اهلل عليه وسلم 
 هؤالء؟ فََرُق  ما: "فقال –استناكرا ذللك-يف الصفات 

 . "د ُمتََشابِِههِ عن وَيْهِلُكونَ  حُمَْكِمِه، عند ِرقَّةا  ُيدون

** 

307. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- bahwasannya ia 

pernah melihat seseorang gemetar ketika mendengar 

hadis Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang sifat-

sifat (Allah) -karena mengingkari hal itu- lalu berkata, 

"Apa yang membuat mereka takut? Mereka 

menemukan kelembutan pada ayat muḥkam (ayat 

yang maksudnya jelas), dan binasa pada ayat 

mutasyābih (ayat yang makna lahirnya bukanlah yang 

dimaksudkannya)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع أناس ممن  -ريض اهلل عنهما-ينكر ابن عباس 
حيرض جملسه من ًعمة انلاس حيصل منهم خوٌف 
عندما يسمعون شيئا من أحاديث الصفات 
ويرتعدون استناكرا ذللك، فلم حيصل منهم اإليمان 

ُ َعلَيِْه -الواجب بما صح عن رسول اهلل  َصىلَّ اَّللَّ
قرآن وهو حق ال يرتاب وعرفوا معناه من ال -وََسلَّمَ 

فيه مؤمن، وبعضهم حيمله ىلع غري معناه اذلي أراده 
 .اهلل فيهلك بذلك

** 

Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- mengecam orang-

orang yang menghadiri majlisnya dari kalangan awam 

ketika mereka merasa takut mendengar hadis tentang 

sifat (Allah) dan gemetar karena mengingkarinya. 

Mereka tidak meraih keimanan yang wajib mengenai 

apa yang sahih dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, dan apa yang sudah mereka ketahui 

maknanya dari Alqur'an. Padahal makna itu benar 

tanpa ada keraguan di dalamnya bagi seorang 

mukmin. Sebagian mereka menafsirkan Alqur'an 

dengan makna lainnya yang tidak dikehendaki Allah 

sehingga orang itu binasa karenanya. 
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 .استناكرا ذللك : أي استناكرا حلديث الصفات، إما ألن عقله ال حيتمله، أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره •

 ما فرق هؤالء : بتخفيف الراء: ما اذلي أخاف هؤالء؟ •

 . وقبوال، واملحكم هو الواضحرقة عند حمكمه : ميال •

 .يهلكون عند متشابه : ينكرون ما يتشابه عليهم معناه، أي خيىف عليهم •

 :فوائد احلديث
 .أنه ال مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها حبرضة عوام انلاس وخواصهم من باب اتلعليم .1

 .أن من رد شيئا من نصوص الصفات أو استنكره بعد صحته فهو من اهلالكني .2

 .استنكر شيئا من نصوص الصفات اإلنكار ىلع من .3

 .وجوب إنكار املنكر .4

 .وجوب اإليمان بأسماء اهلل وصفاته .5

 املراجع:املصادر و

ه اجلديد يف رشح كتاب 1435ت: د. دغش العجيم . مكتبة أهل األثر , الطبعة اخلامسة ,  252كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص
ه امللخص يف رشح كتاب 1424مد بن أمحد سيد , مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القرًعوي, ت: حم

 4ه كتاب السنة البن أيب ًعصم ومعه ظالل اجلنة لألبلاين, املكتب اإلسالِم, ط1422اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان , دار العاصمة , الطبعة األوىل 
1419 

   (3376) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ما ميْنُكْم من أَحٍد إال وقد ُكتيَب َمْقَعُده من 
  انلَّار وَمْقَعُده من اجلنَّة

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu- ia mengatakan, 
"Kami sedang menyelenggarakan 
(pemakaman) jenazah di Baqī' al-

Garqad,maka datanglah Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menemui kami, 
lalu beliau duduk, dan kami pun ikut duduk 
di sekitar beliau, sedang beliau memegang 
sebuah tongkat. Beliau lalu menunduk dan 
mengetuk-ngetukkan tongkat (ke tanah), 

kemudian bersabda, "Tak seorang pun dari 
kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya 

di neraka dan tempatnya di surga." Mereka 
(para sahabat) bertanya, "Wahai 
Rasulullah, mengapa kita tidak 

memasrahkan diri pada ketetapan (takdir) 
kita saja?" Beliau menjawab, "Beramallah 

kalian, karena masing-masing akan 
dimudahkan menggapai apa yang 

diciptakan untuknya..." hingga akhir hadis 
(Muttafaq 'Alaih). 

 :احلديث .308
قال: ُكنَّا يف َجنَازة يف بَِقيِع  -ريض اهلل عنه-عن يلع 

 -صىل اهلل عليه وسلم-الَغْرَقِد، فَأتَانَا رسول اهلل 
َس وجعل  ٌة َفنَكَّ َفَقَعَد، َوَقَعْدنَا َحْوهَل ومعه خِمرَْصَ

تِِه، ثم قال: َينُْكُت بِ  ما ِمنُْكْم من أَحٍد إال »ِمْخرَصَ
فقالوا: « وقد ُكِتَب َمْقَعُده من انلَّار وَمْقَعُده من اجلنَّة
اعملوا؛ »يا رسول اهلل، أفال َنتَّلِكُ ىلع ِكَتابِنَا؟ فقال: 

ٌ ملا ُخِلَق هل...  وذكر تمام احلديث.« فَلكٌّ ُميرَسَّ

** 

308. Hadis: 

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu- ia mengatakan, "Kami 

sedang menyelenggarakan (pemakaman) jenazah di 

Baqī' al-Garqad,maka datanglah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menemui kami, lalu beliau duduk, dan 

kami pun ikut duduk di sekitar beliau, sedang beliau 

memegang sebuah tongkat. Beliau lalu menunduk dan 

mengetuk-ngetukkan tongkat (ke tanah), kemudian 

bersabda, "Tak seorang pun dari kalian kecuali telah 

ditetapkan tempatnya di neraka dan tempatnya di 

surga." Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai 

Rasulullah, mengapa kita tidak memasrahkan diri pada 

ketetapan (takdir) kita saja?" Beliau menjawab, 

"Beramallah kalian, karena masing-masing akan 

dimudahkan menggapai apa yang diciptakan 

untuknya..." hingga akhir hadis. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف جنازة أحدهم يف  -ريض اهلل عنهم-الصحابة اكن 
صىل اهلل عليه -َمقَبة أهل املدينة، فَقَعد انليب 

س رأسه  -وسلم بني أصحابه، واكن بيده عصا، فنَكَّ
وطأطأه إىل األرض اكملتفكر املهموم، وجعل ينكش 

قد كتب  -تعاىل-األرض بالعصا، ثم قال: إن اهلل 
جلنَّة ويف انلَّار. مقادير انلاس وكتب مقاعدهم يف ا

** 

Saat itu para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- sedang 

dalam proses pemakaman jenazah salah seorang dari 

mereka di pemakaman penduduk Madinah. Lalu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- duduk di antara sahabat-

sahabat beliau sedangkan tangan beliau memegang 

tongkat. Beliau lalu menundukkan kepala dan 

mengangguk-anggukkannya ke tanah seperti orang 

yang sedang berpikir galau sambil mengetuk-ngetuk 

tanah dengan tongkat. Kemudian beliau bersabda, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < مراتب القضاء والقدرالعقيدة < اإليمان بالقضاء والقدر  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
در •  .بَِقيِع الَغْرقَد : مقَبة أهل املدينة، والَغْرقَد: نوع من شجر الَعَضاة، والَعَضاة: شجر هل شوك مثل: الَطلح ، والسي

ٌة : عصا ذات رأس ِمْعَوج •  .خِمرَْصَ

َس : خفض رأسه وطأطأه إىل األرض ىلع هيئة املهموم •  .نَكَّ

 .نُْكُت : َينُْكش يف األرضيَ  •

 .َنتَّلِكُ : من االتيكال، وهو: االعتماد ىلع ما هو مكتوب •

 .ِكتَابِنَا : مكتوبنا السابق من السعادة وضدها •

ٌ ملا ُخِلَق هل : أن اإلنسان خلق يلعمل والعمل اذلي يريده ميرس هل، سواء اكن خريا أو رشا، فالسعداء يسريون يف درب السعاد • ة، واألشقياء ُميرَسَّ
 .يسريون يف درب الشقاوة

 -صىل اهلل عليه وسلم-فلما سمعوا ذلك من انليب 
قالوا: ما دام أنه قد سبق القضاء والقدر؛ بأن الشيق 
شيق، وأن السعيد سعيد، وأن اذلي يف اجلنة يف اجلنة، 
واذلي يف انلار يف انلار، فما دام األمر كذلك، أال نرتك 

يشء مكتوب  العمل؛ ألنه ال فائدة يف السيع، فإن لك
ره  وُمقدر. فأجابهم بقوهل: اعملوا وال تتلكوا ىلع ما قَدَّ
، بل اعملوا بمقتىض ما أمرتم به  اهلل من خري أو رشٍّ
وانتهوا عما نُهيتم عنه، فإن اجلنة ال تأيت إال بعمل 
وانلار ال تأيت إال بعمل، فال يدخل انلار إال من عمل 

عمل بعمل بعمل أهل انلار وال يدخل اجلنة إال من 
، فمن  ٌ ملا ُخِلَق هل من َخرْيٍ أو رَشٍّ أهل اجلنة، فَلكٌّ ُميرَسَّ
اكن من أهل السعادة يرسه اهلل لعمل أهل السعادة، 
ومن اكن من أهل الشقاوة يرسه اهلل لعمل أهل 

 .الشقاوة

"Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah menetapkan takdir-

takdir manusia dan Dia telah menetapkan tempat 

mereka di surga dan di neraka." Ketika mereka 

mendengar kata-kata ini dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, mereka berkata, "Selagi ketetapan dan takdir 

telah berlalu, bahwa orang yang celaka akan celaka 

dan orang yang bahagia akan bahagia, dan bahwa 

orang yang ditetapkan di surga akan berada di surga 

dan orang yang ditetapkan di neraka akan menghuni 

neraka, jadi selagi permasalahannya seperti ini, maka 

bukankah kita lebih baik meninggalkan amalan, 

mengingat tidak adanya manfaat dalam berusaha 

dikarenakan segala sesuatu telah ditulis dan 

ditetapkan?" Beliau memberi mereka jawaban dengan 

bersabda, "Beramallah dan jangan pasrah pada apa 

yang Allah tetapkan berupa kabaikan maupun 

keburukan. Tapi beramallah sesuai yang diperintahkan 

pada kalian dan hindarilah apa-apa yang dilarang bagi 

kalian, sebab surga tidak diraih kecuali dengan amal 

(kebaikan) dan neraka tidak didapatkan kecuali dengan 

amal (keburukan). Tidak masuk surga selain orang 

yang melakukan perbuatan penduduk neraka dan tidak 

masuk surga selain orang yang mengamalkan 

perbuatan penghuni surga. Masing-masing akan 

dimudahkan pada kebaikan atau keburukan yang telah 

diciptakan untuknya. Maka barang siapa yang 

termasuk pemilik kebahagiaan (surga), pasti Allah 

mudahkan melakukan amalan pemilik kebahagiaan, 

dan barang siapa yang termasuk orang celaka, pasti 

Allah mudahkan melakukan amalan orang yang 

celaka." 
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 :فوائد احلديث
 .استحباب املوِعظة ىلع القَب .1

 .جواز القعود يف املقَبة بِّشط أن ال يؤذوا األموات جبلوسهم ىلع قبورهم .2

ا إلرادة اهلل  .3  .-تعاىل-إثبات القدر، وأن لك يشء مكتوب ومقدر قبل أن يقع، وإثبات اإلرادة لإلنسان، وأن ما يريده ويفعله يقع موافقا

ه لعمل أهل الشقاوة -عز وجل-اهلل  .4  .يُيرَسي من سبق يف علمه أنه من أهل السعادة إىل عمل أهل السعادة، ومن اكن من أهل الشقاوة يُيرَسي

 ال ُيوز االحتجاج بالقدر ىلع املعايص، وذلك ألن العبد ما اكن يعلم قبل عمله ما سيكون، ولكن باختياره وفعله ظهر هل ما اكن قد سبق يف .5
 .-تعاىل-ِعلم اهلل 

 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني، 1407 ـهالطبعة الرابعة عِّش 1397نزهة املتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
م بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سلي1430تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م.         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء 1997 -ه 1418اجلوزي، سنة النِّش: 
ه.   1428هر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، ما. د: حتقيق انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –الرتاث العريب 

ه. ديلل الفاحلني، 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
انات نِّش.            رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بي

ه.     رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح، تأيلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: د. 1426العثيمني، انلارش: دار الوطن للنِّش، الطبعة: 
م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة 1997 - ـه 1417ملكرمة، الرياض، الطبعة األوىل، عبد احلميد هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز، مكة ا

 .ه1422املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
   (8869) الرقم املوحد:
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ة ال يَُؤدِّي منها  ما مين صاحب َذهب وال فيضَّ
يُح  َحْت هل َصَفائ ها إال إذا اكن يوم القيامة ُصفِّ حقَّ
َ عليها يف نار جهنَّم، فُيْكوى بها  ْحِمي

ُ
من نار، فَأ

 وَجبيُنه وظهرُه َجنُبه

 

Tidaklah pemilik emas dan perak yang 
enggan mengeluarkan zakatnya, kecuali 

nanti di hari kiamat akan dibuatkan 
untuknya lempengan dari api, lalu 

lempengan itu dipanaskan di neraka 
Jahanam, lalu disetrikakan ke lambung, 

dahi dan punggung orang itu. 

 :احلديث .309
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ما ِمن صاحب َذهب، وال »: -صىل اهلل عليه وسلم
ها إال إذا اكن يوم القيامة  ة، ال يُؤَديي منها حقَّ فِضَّ
ْحيِمَ عليها يف نار 

ُ
َحْت هل َصَفائُِح من نار، َفأ ُصفي

لكَّما بََرَدت جهنَّم، فيُْكوى بها َجنبُه، وَجبيُنه، وظهُره، 
ِعيَْدت هل يف يوم اكن ِمقداره مخسني ألف سنة، حىت 

ُ
أ

ُيْقىَض بني الِعباد فَرَيى َسِبيلَه، إما إىل اجلنة، وإما إىل 
وال َصاِحِب »قيل: يا رسول اهلل، فاإلبْل؟ قال: «. انلار

ها َحلْبَُها يوم ِورِْدَها،  إِبل ال يُؤَديي منها َحَقها، ومن حقي
ن يوم القيامة بُِطح هلا بَِقاٍع َقْرَقٍر. أْوفََر ما إال إذا اك

اكنت، ال َيْفِقد منها فَِصيال واِحَدا، َتَطُؤُه بِأْخَفاِفَها، 
والَها، رَدَّ عليه 

ُ
ه بِأفَْواِهَها، لكما َمرَّ عليه أ وَتَعضُّ

ْخَراها، يف يوم اكن ِمْقداره مخسني ألف سنة، حىت 
ُ
أ

ِبيلَه، إما إىل اجلنة، وإما إىل يُقىض بني العباد، فَرَيَى سَ 
وال »قيل: يا رسول اهلل، فابلقر والغنم؟ قال: «. انلار

صاحب بقر وال َغنَم اَل يُؤَديي منها حقها، إال إذا اكن 
يوم القيامة، بُِطح هلا بَِقاٍع َقْرقٍَر، ال َيْفِقد منها شيئا، 

ُحُه ليس فيها َعْقَصاء، وال َجلَْحاء، وال َعْضَباُء، َتنْطَ 
والَها، رَدَّ 

ُ
بُِقُرونِها، وَتَطؤُُه بِأْظالَفَِها، لكََّما َمرَّ عليه أ

ْخَراها، يف يوم اكن ِمقداره مخسني ألف سنة 
ُ
عليه أ

حىت يُقىض بني الِعباد، فَرَيَى َسبيلَه، إما إىل اجلنة، 
اخلَيل »قيل: يا رسول اهلل فاخليل؟ قال: «. وإما إىل انلار

ِوْزٌر، ويه لرَُجل ِسرْت، ويه لِرَُجٍل  ثالثة: يه لرَُجلٍ 
ا  ا اليت يه هل ِوْزٌر فَرَُجٌل رَبَطَها ِرَياءا َوَفْخرا أْجٌر. فأمَّ
َونَِواءا ىلع أهل اإلسالم، فيه هل ِوْزٌر، وأما اليت يه هل 
، فرَُجل رَبَطها يف سبيل اهلل، ثم لم يَنْس َحقَّ اهلل  ِسرْتٌ

، وأما اليت يه هل يف ُظهورها، وال رقَابِها، فيه  هل ِسرْتٌ
ْجٌر، فرَُجل رَبَطها يف سبيل اهلل ألهل اإلسالم يف 

َ
أ

وَْضِة  َمْرج، أو َروَْضٍة فما أكلت من ذلك الَمْرِج أو الرَّ

** 

309. Hadis: 

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

"Tidaklah pemilik emas dan perak yang enggan 

mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti di hari kiamat 

akan dibuatkan untuknya lempengan dari api, lalu 

lempengan itu dipanaskan di neraka Jahanam, lalu 

disetrikakan ke lambung, dahi dan punggung orang itu. 

Jika lempengan itu dingin, maka dipanaskan lagi. Lalu, 

disetrikakan lagi dalam satu hari yang lamanya setara 

dengan lima puluh ribu tahun, sampai diputuskanlah 

antara sekalian hamba, lalu orang itu dapat 

mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke surga atau 

neraka." Ada seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, 

bagaimana dengan unta?" Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjawab, "Begitu juga orang yang 

mempunyai unta, tetapi tidak mau mengeluarkan 

zakatnya. Di antara zakatnya, yaitu memerah susunya 

ketika dibawa ke tempat minum untuk diberikan kepada 

orang yang lewat di sana atau yang sedang mengambil 

air. Maka pada hari kiamat nanti, dia ditelentangkan ke 

tanah luas lagi licin dan semua untanya dikumpulkan 

tanpa ada yang tertinggal seekor pun. Kemudian, unta-

unta itu menginjak-injak dan menggigitnya. Apabila 

unta pertama telah menyiksanya, unta yang lain akan 

melanjutkan siksaannya dalam masa satu hari yang 

lamanya setara dengan lima puluh ribu tahun, sampai 

diputuskanlah antara sekalian hamba, lalu orang itu 

dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke surga 

atau neraka." Ada seseorang bertanya, "Wahai 

Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing?" 

Beliau menjawab, "Begitu juga dengan orang yang 

tidak mau mengeluarkan zakatnya. Pada hari kiamat, 

dia ditelentangkan ke tanah luas lagi licin, semua sapi 

dan kambingnya dikumpulkan tanpa ada yang 

tertinggal seekor pun. Tidak ada yang tanduknya 

bengkok atau yang tidak bertanduk, bahkan yang 

tanduknya patah, semuanya menanduk dan 

menginjak-injak orang itu. Apabila sapi dan kambing 

pertama telah menyiksanya, kemudian diulang oleh 

sapi dan kambing yang lain dalam masa satu hari yang 

lamanya setara dengan lima puluh ribu tahun, sampai 

diputuskanlah antara sekalian hamba, lalu orang itu 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

من يشء إال ُكِتَب هل َعَدَد ما أَكلَْت حسنات وكتب 
هل َعَدد أْرَواثَِها َوأبَْوالَِها حسنات، وال َتْقَطُع ِطَولََها 

فَنْيِ إال َكَتب اهلل هل َعَدد آثَارَِها، فَا فا أو رَشَ ْستَنَّْت رَشَ
َوأْرَواثَِها حسنات، وال َمرَّ بها َصاِحبُها ىلع َنْهر، 
فَِّشَبت منه، وال يُريد أن يَْسِقيَها إال َكتَب اهلل هل 

بت حسنات قيل: يا رسول اهلل فاحلُُمُر؟ « َعَدد ما رَشَ
نِْزل يلعَّ يف ا»قال: 

ُ
ة ما أ حلُُمر يشء إال هذه اآلية الَفاذَّ
فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل ?اجلَامعة: 

 [«.8 - 7]الزلزلة:  ?مثقال ذرة رشا يره

dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke surga 

atau neraka." Ada seseorang bertanya, "Wahai 

Rasulullah, bagaimana dengan kuda?" Beliau 

menjawab, "Kuda itu ada tiga macam. Kuda yang dapat 

mendatangkan dosa bagi pemiliknya, kuda yang dapat 

menutupi kebutuhan pemiliknya dan kuda yang dapat 

mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Kuda yang 

dapat mendatangkan dosa bagi pemiliknya, yaitu kuda 

yang dipelihara oleh pemiliknya dengan maksud untuk 

dipuji orang lain, menyombongkan diri dan memusuhi 

Islam. Itulah kuda yang mendatangkan dosa bagi 

pemiliknya. Adapun kuda yang dapat menutupi 

kebutuhan pemiliknya, yaitu kuda yang digunakan 

untuk kepentingan di jalan Allah, kemudian ia tidak 

melupakan hak dan kewajibannya terhadap Allah. 

Itulah kuda yang dapat menutupi kebutuhan 

pemiliknya. Adapun kuda yang dapat mendatangkan 

pahala bagi pemiliknya, yaitu kuda yang diletakkan di 

padang rumput untuk kepentingan dakwah dan 

kepentingan umat Islam. Setiap rumput yang 

dimakannya akan dicatat sebagai kebaikan bagi 

pemiliknya, dan semua kotoran dan air seninya pun 

dicatat sebagai kebaikan bagi pemiliknya. Dan apabila 

tali kekangnya diputus lalu ia berlari melalui satu atau 

dua bukit, maka hitungan langkahnya dan kotorannya 

itu dicatat oleh Allah sebagai kebaikan bagi pemiliknya. 

Apabila dibawa oleh pemiliknya melewati sebuah 

sungai lalu kuda itu minum dari sungai itu, padahal 

pemiliknya tidak bermaksud memberinya minum, maka 

Allah mencatat apa yang diminumnya itu sebagai suatu 

kebaikan bagi pemiliknya." Seseorang bertanya, 

"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan keledai?" 

Beliau menjawab, "Belum ada wahyu yang diturunkan 

kepadaku tentang keledai, kecuali ayat yang bersifat 

umum, yaitu ayat yang artinya: "Barangsiapa yang 

mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan 

melihat balasannya. Dan barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan seberat zarah , niscaya dia 

akan melihat balasannya pula." (Az-Zalzalah: 7-8) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ال يوجد صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها زاكتها 
إال إذا اكن يوم القيامة صفحت هل صفائح من نار 
حيم عليها يف نار جهنم فيكوى بتلك الصفائح 

ُ
فأ

َجنْبُه وَجِبينه وظهره، لكما بردت أعيدت يف يوم اكن 
مقداره مخسني ألف سنة حىت يقىض بني العباد، ثم 

** 

Hadis ini dikemukakan oleh penulis -raḥimahullāh- 

dalam bab penegasan kewajiban zakat dan penjelasan 

keutamaannya. Tidaklah orang yang memiliki emas, 

tidak pula perak, yang tidak menunaikan kewajibannya 

(zakatnya), melainkan ketika pada hari kiamat akan 

dibuatkan baginya lempengan-lempengan dari api dan 

dipanaskan di neraka Jahanam. Setelah itu, lambung, 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

137 
 

ما إىل انلار، فاذلهب يرى سبيله إما إىل اجلنة وإ
والفضة َتب الزاكة يف أعيانهما يف لك حال، فإن لم 

. -صىل اهلل عليه وسلم-يفعل فجزاؤه ما ذكره انليب 
قال: "وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها" فإذا امتنع 
صاحب اإلبل مما أوجب اهلل عليه فيها من زاكتها 

من  وحلبها يوم ورودها ىلع املاء؛ بأن حُتْلب ويسىق
أبلانها املارة والواردين للماء "إال إذا اكن يوم القيامة 
بُِطح هلا بَِقاٍع قَْرقٍَر أْوفََر ما اكنت.." ، ويف رواية ملسلم 
: "أعظم ما اكنت" أي يف ادلنيا، زيادة يف عقوبته 
بكرثتها وقوتها وكمال َخلِْقها فتكون أثقل يف وْطئِها 

والَها، رُدَّ 
ُ
ْخَراها"، ويف رواية  " لكما َمرَّ عليه أ

ُ
عليه أ

ْخراها رُدَّ عليه أوالها" واملعىن 
ُ
مسلم: "لكما َمرَّ عليه أ

أنه سيظل يعذب بها مخسني ألف سنة، حىت يقىض 
بني العباد، ثم يرى سبيله، إما إىل اجلنة وإما إىل انلار.   

وال صاحب »قيل: يا رسول اهلل، فابلقر والغنم؟ قال: 
ؤَديي منها حقها، إال إذا اكن يوم بقر وال َغنَم اَل يُ 

القيامة، بُِطح هلا بَِقاٍع قَْرقٍَر.." يقال فيمن امتنع من 
زاكة ابلقر والغنم ما قيل فيمن امتنع من إخراج زاكة 
اإلبل، كما أن ذوات القرون تكون بقرونها يلكون 
أنكى وأصوب لطعنها ونطحها. "قيل: يا رسول اهلل 

ثة: يه لرَُجٍل ِوْزٌر، ويه لرَُجل اخلَيل ثال»فاخليل؟ قال: 
ِسرْت، ويه لِرَُجٍل أْجٌر" يعىن أن اخليل ثالثة أصناف ، 
ا اليت يه هل ِوْزٌر فَرَُجٌل  الصنف األول بينه بقوهل : "فأمَّ
ا َونَِواءا ىلع أهل اإلسالم، فيه هل  رَبَطَها ِرَياءا َوفَْخرا
 ِوْزٌر" فهذا الرجل اذلي أَعدَّ خيله رياء وسمعة
وتفاخرا ومعاداة ألهل اإلسالم، فهذه تكون عليه 

عليه -وزر يوم القيامة. وأما الصنف اثلاين بَيَّنه 
، فرَُجل  -الصالة والسالم بقوهل: "وأما اليت يه هل ِسرْتٌ

رَبَطها يف َسِبيل اهلل، ثم لم يَنْس َحقَّ اهلل يف ُظهورها، 
" واملعىن: أن اخليل  ها وال رقَابِها، فيه هل ِسرْتٌ اليت أَعدَّ

صاحبها حلاجته، ينتفع بِنََتاجها وبلنها واحلَمل عليها 
وتأجريها؛ يلَُّكف بها وجهه عن سؤال انلاس اكن 

وابتغاء مرضاته،  -تعاىل-عمله ذلك يف طاعة اهلل 
فيه هل ِسرْت؛ ألنَّ  سؤال انلاس أمواهلم  وعند اإلنسان 

م "ثم لم يَنْس حق اهلل يف ُظُهو رها وال كفاية حُمَرَّ

kening dan punggungnya disetrika dengan lempengan 

tersebut. Setiap kali lempengan itu mendingin, 

dipanaskan kembali. Hal itu terjadi dalam sehari yang 

lamanya setara dengan lima puluh ribu tahun. Sampai 

ia diputuskan di antara para hamba, lalu orang itu dapat 

mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke surga atau 

neraka. Dengan demikian, bagaimanapun keadaannya 

emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya dari jenis 

barangnya. Jika dia tidak melakukannya, maka 

balasannya sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda, "Dan 

tidaklah pemilik unta yang tidak menunaikan 

kewajibannya dari unta tersebut." Jika pemilik unta 

enggan melakukan apa yang telah diwajibkan 

kepadanya berupa zakat unta dan susunya pada saat 

mendatangi tempat air minumnya, yaitu dengan cara 

memerah susunya ketika dibawa ke tempat minum 

untuk diberikan kepada orang yang lewat di sana atau 

yang sedang mengambil air, "melainkan pada hari 

kiamat nanti, pemiliknya ditelentangkan di tanah luas 

lagi licin dan semua untanya dikumpulkan tanpa ada 

yang tertinggal seekor pun..." Dalam riwayat Muslim, 

"Lebih besar." Yakni, daripada unta di dunia, sebagai 

tambahan dalam siksanya dengan jumlah dan 

kekuatan serta kesempurnaan bentuknya sehingga 

lebih berat dalam injakannya. Sebagaimana binatang-

binatang bertanduk (menanduk) dengan tanduknya 

agar lebih melukai dan lebih tepat tusukan dan 

tandukannya. "Setelah unta yang pertama 

melewatinya, maka unta yang lain mendatanginya." 

Dalam riwayat Muslim, "Setelah unta yang terakhir 

melewatinya, maka unta yang pertama dikembalikan 

kepadanya." Maknanya bahwa orang itu akan terus-

menerus disiksa seperti itu selama lima puluh ribu 

tahun, sampai diputuskan di antara para hamba. Lalu 

orang itu dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke 

surga atau neraka. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana 

dengan sapi dan domba?" Beliau bersabda, "Tidaklah 

pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan 

kewajibannya dari ternaknya itu, melainkan pada hari 

kiamat dia akan ditelentangkan di tanah luas lagi 

licin..." Dikatakan kepada orang yang enggan 

mengeluarkan zakat sapi dan domba sebagaimana 

yang dikatakan kepada orang yang enggan 

mengeluarkan zakat unta. Rasulullah ditanya, "Wahai 

Rasulullah, bagaimana dengan kuda?" Beliau 

bersabda, "Kuda itu ada tiga macam; kuda yang dapat 

mendatangkan dosa bagi pemiliknya, kuda yang dapat 

menutupi kebutuhan pemiliknya dan kuda yang dapat 
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أو عند  -تعاىل-رقابها" بأن يََركبها يف سبيل اهلل 
احلاجات وال حَيِْمل عليها ما ال تُِطيقه، ويتعهدها بما 
يصلحها ويدفع رضرها عنها فهذه ِسرْت لصاحبها من 

صىل اهلل عليه -الَفْقر. الصنف اثلالث: ذكرها بقوهل 
ْجٌر، فرَُجل رَبَطها يف-وسلم

َ
سبيل  : "وأما اليت يه هل أ

اهلل ألهل اإلسالم يف َمْرج، أو َروَْضٍة فما أكلت من 
وَْضِة من يشء إال ُكِتَب هل َعَدَد ما  ذلك الَمْرِج أو الرَّ
أَكلَْت حسنات وكتب هل َعَدد أْرَواثَِها َوأبَْوالَِها 
فَنْيِ  فا أو رَشَ حسنات، وال َتْقَطُع ِطَولََها َفاْستَنَّْت رَشَ

د آثَارَِها، َوأْرَواثَِها حسنات، وال إال َكَتب اهلل هل َعدَ 
َمرَّ بها َصاِحبُها ىلع َنْهر، فَِّشَبت منه، وال يُريد أن 
بت حسنات" أي:  يَْسِقيَها إال َكتَب اهلل هل َعَدد ما رَشَ
جهزها للجهاد يف سبيل اهلل، سواء اكن ُياهد بنفسه 

يلجاهد بها  -تعاىل-عليها أو أوقفها يف سبيل اهلل 
: )من جهز -صىل اهلل عليه وسلم-وقد قال الكفار، 

اغزياا فقد غزا(، فهذا الرجل اذلي أَعدَّ َخيْله يف سبيل 
إلعالء لكمة اهلل، اكن هل بكل ما تأكله  -تعاىل-اهلل 

من َنبَات األرض حسنات، حىت بوهلا وروثها يُكتب 
ا(. "وال َتْقَطُع ِطَولََها  هل حسنات، )وال يظلم ربك أحدا

فَنْيِ إال َكَتب اهلل هل َعَدد آثَارَِها، فَاْستَنَّ  فا أو رَشَ ْت رَشَ
َوأْرَواثَِها حسنات"، حىت لو قطعت طوهلا، أي: احلبل 
اليت تُربط به ألجل أن تَْرَع يف ماكنها، فإذا قطعت 
احلبل وذهبت ترَع يف غري ماكنها، اكن لصاحبها أجر 

"وال َعدد آثارها، اليت قطعتها، وكذا بوهلا وأرواثها.  
َمرَّ بها َصاِحبُها ىلع َنْهر، فَِّشَبت منه، وال يُريد أن 
بت حسنات"  يَْسِقيَها إال َكتَب اهلل هل َعَدد ما رَشَ
واملعىن: أن صاحب اخليل يؤجر ىلع رشبها من انلهر 
أو الساقية ولو لم يَنِو َسْقيها، وهل بكل ما رشبته 

ة حسنات، مع أنه لم يرد سقيها؛ وذلك اكتفاء بانلي
، فال -تعاىل-السابقة، ويه: نية إعدادها يف سبيل اهلل 

يشرتط أن تكون انلية مصاحبة جلميع العمل من 
أوهل إىل آخره، ما لم َينْقض نيته باخلروج من ذلك 
العمل. " قيل: يا رسول اهلل فاحلُُمُر؟ " أي: ما هو 
حكمها، هل تأخذ حكم بهيمة األنعام يف وجوب 

نِْزل يلعَّ يف احلُُمر الزاكة فيها ، أو اكخل
ُ
يل؟ " قال: "ما أ

mendatangkan pahala bagi pemiliknya." Maksudnya, 

kuda itu tiga jenis: jenis pertama diterangkan oleh 

sabdanya: "Adapun kuda yang dapat mendatangkan 

dosa bagi pemiliknya, yaitu kuda yang dipelihara oleh 

pemiliknya dengan maksud untuk dipuji orang lain, 

menyombongkan diri dan untuk memusuhi Islam. Itulah 

kuda yang mendatangkan dosa bagi pemiliknya." 

Orang yang mempersiapkan kudanya karena riya, 

(mencari) popularitas, untuk kebanggaan dan 

memusuhi Islam, maka kudanya itu mendatangkan 

dosa baginya pada hari kiamat. Adapun jenis kedua 

dijelaskan oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dengan sabdanya: "Adapun kuda yang dapat menutupi 

kebutuhan pemiliknya, yaitu kuda yang digunakan 

untuk kepentingan di jalan Allah, kemudian ia tidak 

melupakan hak dan kewajibannya terhadap Allah. 

Itulah kuda yang dapat menutupi kebutuhan 

pemiliknya." Maknanya, sesungguhnya kuda yang 

telah disiapkan oleh pemiliknya untuk kebutuhannya; ia 

mendapatkan manfaat dengan hasilnya, susunya, 

menjadikannya alat angkut dan menyewakannya 

sehingga dengan kuda itu dia dapat menutupi 

kebutuhannya dari meminta kepada manusia, maka 

perbuatannya itu termasuk dalam ketaatan kepada 

Allah dan mencari keridaan-Nya. Dengan demikian, 

kuda itu dapat menutupi kebutuhan pemiliknya. Sebab, 

mengemis harta manusia padahal orang itu 

berkecukupan, maka hal tersebut diharamkan." 

Kemudian ia tidak melupakan hak Allah di atas 

punggungnya dan juga lehernya," yaitu dengan 

mengendarainya di jalan Allah -Ta'ālā- atau saat ada 

berbagai kebutuhan, tidak memikulkan kepadanya 

sesuatu yang tidak disanggupinya, dan mengurusnya 

sebaik mungkin dan mencegah bahaya darinya. 

Dengan demikian, kuda itu dapat menutupi kebutuhan 

pemiliknya dari kefakiran. Jenis ketiga disebutkan 

dalam sabda beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

"Adapun kuda yang dapat mendatangkan pahala bagi 

pemiliknya, yaitu kuda yang diletakkan di padang 

rumput untuk kepentingan dakwah dan kepentingan 

umat Islam, maka tidaklah kuda itu makan sedikit saja 

dari tanaman tersebut, melainkan dicatat untuk 

pemiliknya kebaikan sebanyak yang dimakan kudanya. 

Dan dicatat juga kebaikan untuknya sebanyak kotoran 

dan kencingnya. Dan tidak pula tali kekangnya diputus 

lalu berlari melewati satu atau dua bukit, melainkan 

Allah catat untuk pemiliknya kebaikan sebanyak tapak 

(kakinya) dan kotorannya. Dan tidak juga pemiliknya 

melewati sebuah sungai lalu kuda tersebut minum dari 

sungai itu, padahal pemiliknya tidak bermaksud 
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يشء " أي لم يزُْنِل يلعَّ فيها نٌَص بعينها، لكن نزلت 
هذه اآلية الَفاذَّة اجلَامعة" أي العامة املتناولة للك خري 
ومعروف. )فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة رشا يره(. متفق عليه، وهذه اآلية ًعمة 

لكه؛ ألنه إذا رأى مثقال اذلرة، اليت يه للخري والِّش 
أحقر األشياء، وجوزي عليها، فما فوق ذلك من باب 

: )يوم َتد لك نفس ما -تعاىل-أوىل وأحرى، كما قال 
ا وما عملت من سوء تَوَدُّ لو أن  عملت من خري حمرضا

 .بينها وبينه أمدا بعيدا(

memberinya minum, melainkan Allah catat untuknya 

kebaikan sebanyak air yang diminum kudanya." Yakni, 

orang itu mempersiapkan kuda tersebut untuk jihad di 

jalan Allah, baik berjihad dengan dirinya sendiri atau 

mewakafkannya di jalan Allah -Ta'ālā- untuk berjihad 

melawan orang-orang kafir. Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa 

mempersiapkan seorang pejuang, maka ia telah 

berperang." Orang yang mempersiapkan kudanya di 

jalan Allah -Ta'ālā- untuk meninggikan kalimat Allah, 

maka baginya kebaikan dari segala yang dimakan kuda 

itu berupa tanaman bumi sampai kencingnya dan 

kotorannya dicatat sebagai kebaikan untuknya, dan 

Rabbmu tidak menzalimi siapa pun. "Dan tidak pula tali 

kekang kuda itu diputus lalu berlari melewati satu atau 

dua bukit, melainkan Allah catat untuk pemiliknya 

kebaikan sebanyak tapak (kakinya) dan kotorannya," 

hingga meskipun ia memutuskan tali kekangnya, yaitu 

tali pengikatnya sehingga dia bisa merumput di tempat 

tersebut. Apabila tali kekangnya diputus dan dia pergi 

mencari rumput di tempat lain, maka bagi pemiliknya 

pahala sebanyak tapak (kakinya) yang telah 

ditempuhnya. Demikian juga air kencing dan 

kotorannya. "Dan tidak pula pemiliknya melewati 

sebuah sungai dengan kudanya itu, lalu kuda tersebut 

minum dari sungai itu, padahal ia tidak bermaksud 

memberinya minum, melainkan Allah catat untuknya 

kebaikan sebanyak air yang diminum kudanya." Artinya 

bahwa pemilik kuda itu mendapatkan pahala karena 

kuda itu minum di sungai atau selokan meskipun dia 

tidak berniat memberinya minum. Dia mendapatkan 

pahala dari setiap yang diminum kuda itu. Padahal dia 

tidak menginginkan untuk memberinya minum. Ini 

cukup dengan niat sebelumnya, yaitu niat 

mempersiapkan kuda itu di jalan Allah -Ta'ālā-. Dengan 

demikian, niat itu tidak harus disertakan untuk semua 

amal dari awal sampai akhirnya, selama dia tidak 

membatalkan niatnya dengan keluar dari pekerjaan itu. 

Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana 

dengan keledai?" Yakni, apa hukum keledai, apakah 

diambil hukum binatang ternak dalam kewajiban zakat 

atau seperti kuda? Beliau bersabda, "Belum ada wahyu 

yang diturunkan kepadaku tentang keledai," yakni tidak 

ada nas yang diturunkan kepada beliau mengenai 

keledai itu sendiri, tetapi telah diturunkan satu ayat 

yang spesial. Yaitu yang umum dan mencakup segala 

kebaikan dan yang makruf, yaitu ayat yang artinya: 

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

zarahl, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan 

barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < وجوب الزاكة وحكم تاركها

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الوقف

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َحْت هل َصَفائُِح من • ب بها صاحبها ُصفي  .نار : ُصِهرت وُسِكبت ىلع هيئة األلواح وأوقد عليها انلار وُعذي

وقِد عليها حىت صارت ذات تََوقُّد وَحرٍّ شديد •
ُ
ْحيِمَ عليها : أ

ُ
 .أ

 .ِورِْدَها : وُروِدها املاء بأن حُتْلب حينئذ ويُسىق من أبلانها للَمارة والَوارِدين املاء •

 .بُِطح : ُطِرح ىلع وجهه •

 .َقاع قَْرقٍَر : صحراء واسعة ُمْستَوية، وَملَساءبِ  •

 .أْوفََر : أْسَمن •

 .فَِصيال : ما فُِصل عن اللَّنَب واإلرَْضاع من ودل ابلهائم •

 .أْخَفافَِها : مجع ُخف، واخلُف للبعري اكحلَافر للفرس •

 .َعْقَصاء : ُملْتَوية الَقرنني •

 .َجلَْحاء : ال قَْرن هلا •

 .ْرنها ادلاخلَعْضبَاُء : انَْكرس قَ  •

 .أْظالَفَِها : الُمنَْشقُّ من الَقَوائم •

 .الِوْزر : احلمل اثلقيل، وأكرث ما يطلق يف احلديث ىلع اذلنب واإلثم •

 .ِسرْت : أي: تسرت حاتله اليت هو فيها من الَفْقر أو الضيق •

 .نَِواء : ُمناَوأة وُمَعاداة •

ها للجهاد •  .رَبَطها يف سبيل اهلل : أَعدَّ

 .رض واسعة، ذات نبات ومرَع لدلوابَمْرج : أ •

 .َروَْضة : األرض ذات اخلرُضة •

 .أْرَواثَها : رِجيع ذاوت احلَافر •

 .ِطَوهلا : احلَبْل اليت تُْرَبط فيه •

 .اْستَنَّْت : َجَرت •

فا : ًعيلاا من األرض •  .رَشَ

zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." (Az-

Zalzalah: 7-8). Muttafaq 'alaih, dan ini redaksi Muslim. 

Ayat ini bersifat umum untuk kebaikan dan keburukan 

seluruhnya. Sebab, jika seseorang melihat seberat 

zarah yang merupakan sesuatu paling hina dan dia 

mendapatkan pahala dengannya, maka hal yang lebih 

tinggi dari itu merupakan hal yang lebih utama dan 

pantas. Sebagaimana Allah -Ta'ālā- berfirman, 

"(Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan 

(balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakan 

dihadapkan kepadanya, (begitu juga balasan) atas 

kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap 

sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan (hari) 

itu." (Āli 'Imrān: 30). 
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 .آثَارَُها : أثر املِش ىلع األرض •

 .الَفاذَّة : الُمنفردة يف معناها •

 .لشاملة للك خري ومعروفاجلَاِمعة : ا •

ة : ِزنة نملة صغرية •  .ِمثَْقال َذرَّ

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-وجوب إيتاء الزاكة، وأن مانعها عرض نفسه لعذاب اهلل  .1

ت للتجارة، ففي .2 ِعدَّ
ُ
ها زاكة عدم وجوب الزاكة يف املعادن غري اذلهب والفضة، اكألملاس واألحجار الكريمة ولك ما يُستخرج من األرض، إال إذا أ

 .عروض اتلجارة

 .وجوب الزاكة يف اإلبل، وابلقر، والغنم .3

 .الرتهيب من منع الزاكة .4

 .عدم كفر مانع الزاكة تكاسالا إال أن ُيحد فيكفر .5

 .عن عقوبة مانيع زاكة بهيمة األنعام_صىل اهلل عليه وسلم  _ؤال اتللميذ شيخه عما خيف عليه، فإن الصحابة سألوا انليب س .6

ب به مانع الزاكة، يه مقدمة للعذاب، وذلك أنها َتُمرُّ عليه، حىت يُقىض بني العباد وهو منهم .7  .بيان أن ما ُيَعذَّ

 .ني ألف سنةمقدار ايلوم يف القضاء بني العباد مخس .8

 .بيان ما يُكتب للعبد املحتسب َخيله يف سبيل اهلل من األجر .9

جواز وقف اخليل للمدافعة عن املسلمني ويستنبط منه جواز وقف غري اخليل من املنقوالت، اكآلالت والكتب ومن غري املنقوالت،  .10
 ...اكألرايض وادلور

 .اعة، إذا قصد أصلها، وإن لم يقصد تلك اتلفاصيلفيه أن اإلنسان يُؤجر ىلع اتلفاصيل اليت تقع يف فعل الط .11

 .يف احلديث ديلل ىلع أن يف املال حٌق ِسوى الزاكة .12

(] بيان يف حكم احلُُمر ولك ما لم يرد به نص وأنه داخل يف قوهل تعاىل: ) فمن يعمل ِمثقال ذرة خريا، يَره ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره  .13
 [ 7،7الزلزلة:

 .ديث اغية الرتغيب يف فعل اخلري ولو قليال والرتهيب من فعل الِّش ولو حقريايف اآلية  يف آخر احل .14

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
 ـه 1397م نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النِّش:  

 ـهصحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة:  1407الطبعة الرابعة عِّش 
 رياض. بريوت –سلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  ـهصحيح مسلم، تأيلف: م1422األوىل، 

 بن حممد: تأيلف الفاحلني، ديلل   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني،
الكتاب العريب، نسخة اإللكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نِّش .            رشح رياض الصاحلني: تأيلف: حممد بن صالح العثيمني،  دار: انلارش عالن،

ن  ـه    تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان، تأيلف: عبد الرمحن بن نارص آل سعدي، حتقيق: عبد الرمح 1426انلارش: دار الوطن للنِّش، الطبعة: 
 ـهفتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه 1420بن معال اللوحيق، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 
بلايق بن يوسف  ـهرشح الزرقاين ىلع موطأ مالك، تأيلف: حممد بن عبد ا 1379بريوت،  -وبوب أحاديث: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة 

م مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: 2003 - ـه1424الزرقاين   حتقيق: طه عبد الرءوف سعد، انلارش: مكتبة اثلقافة ادلينية، الطبعة: األوىل، 
 .ه1422يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 

   (6611) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبيل إال اكن هل من 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره، ثم إنها ختلف من بعدهم 

خلوف يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال 
 يؤمرون

 

Tidak ada seorang Nabi pun yang Allah 
utus untuk satu umat sebelumku kecuali ia 
memiliki para pengikut setia dan sahabat-

sahabat yang mengamalkan sunnahnya dan 
mengikuti perintahnya. Kemudian muncul 

para pengganti setelah mereka yang 
mengatakan apa yang tidak mereka 

perbuat dan melakukan apa yang tidak 
diperintahkan. Maka siapa yang berjihad 

melawan mereka dengan tangannya ia 
seorang mukmin, siapa yang berjihad 

melawan mereka dengan hatinya ia 
seorang mukmin dan siapa yang berjihad 

melawan mereka dengan lidahnya ia 
seorang mukmin. Adapun (jenis 

pengingkaran) selain itu, maka bukanlah 
suatu bentuk keimanan meskipun sebesar 

biji sawi. 

 :احلديث .310
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 
ٍة قبِّل »قال:  -اهلل عليه وسلم مَّ

ُ
ما من نيب بعثه اهلل يف أ

ْص 
َ
ِتِه َحَواِريُّوَن وأ مَّ

ُ
َحاٌب يأخذون إال اكن هل من أ

مره، ثم إنها خَتْلُُف من بعدهم 
َ
بُسنته وَيْقتَُدوَن بأ

ُخلُوٌف يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يُْؤَمُروَن، 
فمن َجاَهَدُهْم بيده فهو مؤمن، ومن َجاَهَدُهْم بقلبه 
فهو مؤمن، ومن َجاَهَدُهْم بلسانه فهو مؤمن، وليس 

 «.ْرَدلٍ َوَراَء ذلك من اإليمان َحّبُة خَ 

** 

310. Hadis: 

"Tidak ada seorang Nabi pun yang Allah utus untuk 

satu umat sebelumku kecuali ia memiliki para pengikut 

setia dan sahabat-sahabat yang mengamalkan 

sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian 

muncul para pengganti setelah mereka yang 

mengatakan apa yang tidak mereka perbuat dan 

melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka siapa 

yang berjihad melawan mereka dengan tangannya ia 

seorang mukmin, siapa yang berjihad melawan mereka 

dengan hatinya ia seorang mukmin dan siapa yang 

berjihad melawan mereka dengan lidahnya ia seorang 

mukmin. Adapun (jenis pengingkaran) selain itu, maka 

bukanlah suatu bentuk keimanan meskipun sebesar biji 

sawi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل - يف أمة قبل انليب -تعاىل-ما من نيب بعثه اهلل 
إال اكن هل من أمته خلصاء وأصفياء  -اهلل عليه وسلم

يصلحون للخالفة بعده، وأصحاب يأخذون بطريقه 
ورشيعته، ويتأسون بأمره، ثم إنها حتدث من بعدهم 
ُخلُوف يتشبعون بما لم يعطوا أي يظهرون أنهم 
بصفة من الصفات احلميدة وليسوا كذلك، ويفعلون 

ت اليت لم يأت بها خالف املأمور به من املنكرا
الِّشع، فمن جاهدهم بيده؛ إذا توقف إزالة املنكر 
عليه ولم يرتتب عليه مفسدة أقوى منه فهو اكمل 

** 

Tidak ada seorang Nabi pun yang Allah munculkan di 

satu umat sebelum Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

kecuali ia memiliki para pengikut yang tulus dan orang-

orang pilihan yang layak menggantikannya 

sepeninggal dirinya, dan para sahabat yang meniti 

jalannya dan syariatnya, serta mengikuti perintahnya. 

Kemudian, sepeninggal mereka, muncul pengganti-

pengganti yang berbangga-bangga dengan apa yang 

tidak diberikan pada mereka, artinya; mereka 

menampilkan diri dengan sifat terpuji padahal mereka 

tidak seperti itu, dan melakukan hal-hal yang tidak 

diperintahkan berupa berbagai kemungkaran yang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 < زيادة اإليمان ونقصانهالعقيدة < األسماء واألحاكم  اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أقسام اجلهاد

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َحَواِريُّون : هم أصحاب األنبياء وأصفياؤهم •

 .خَتْلُُف : حتدث •

، أما اخللَف بفتحتني فهو اخلالف خبري •  .ُخلُوٌف : مجع َخلْف، بسكون الالم، وهو اخلالف بَِّشٍّ

 .دس وزن حبة الشعري، واملراد: ليس وراء ذلك من اإليمان يشءَحبَُّة َخْردٍل : أي ِزنَة حبَّة اخلردل، وهو نبات بري يساوي وزن حبته س •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع جماهدة املخالفني للِّشع بأقواهلم وأفعاهلم .1

 .: هلك من لم يعرف بقلبه املعروف واملنكر-ريض اهلل عنه-عدم إنكار القلب للمنكر ديلل ىلع ذهاب اإليمان منه، قال ابن مسعود  .2

 .نبياء من حيمل رساتلهم من بعدهمإن اهلل سبحانه وتعاىل ييرس لأل .3

ي من أراد انلجاة من األمة؛ فعليه باتباع منهج األنبياء؛ ألن لك طريق سوى طريقهم هالك وغواية، وخالصة طريق األنبياء يف سبيل اهلل اذل .4
حه حممد   .وبنيَّ معامله -صىل اهلل عليه وسلم-وضَّ

 .هم، ثم اذلين يلونهمخري انلاس بعد األنبياء هم أصحابهم، ثم اذلين يلون .5

 .ترك انلاس السنن واتبعوا األهواء وأحدثوا ابلدع -ريض اهلل عنهم-وأصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-لكما بُعد العهد من انليب  .6

 .تفاوت مراتب اإليمان .7

 املراجع:املصادر و

، 1صاحلني، للشيخ فيصل املبارك، طه. تطريز رياض ال1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
،  4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

هر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ، حتقيق: ما1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14جموعة من ابلاحثني، طفؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، مل
   (3480) الرقم املوحد:

اإليمان، ومن جاهدهم بلسانه بأن أنكر به 
واستعان بمن يدفعه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه، 

فهو مؤمن،  -سبحانه-واستعان ىلع إزاتله باهلل 
 .نكر بالقلب من اإليمان يشءوليس وراء كراهة امل

tidak diajarkan agama. Maka siapa yang berjihad 

melawan mereka dengan tangannya apabila 

kemungkaran tersebut hanya bisa dihilangkan dengan 

tangan (kekuatan) dan tidak mengakibatkan kerusakan 

yang lebih besar, maka ia orang yang sempurna 

imannya. Siapa yang berjihad melawan mereka 

dengan lidahnya, yakni mengingkari dengan ucapan 

dan meminta tolong pada orang yang mampu 

menghilangkan kemungkaran tersebut, maka ia 

seorang mukmin. Dan siapa yang berjihad melawan 

mereka dengan hatinya dan meminta tolong pada Allah 

untuk menghilangkan kemungkaran tersebut maka ia 

seorang mukmin. Adapun (jenis pengingkaran) yang 

lebih rendah dari pengingkaran dengan hati, maka 

bukanlah suatu bentuk keimanan. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بالقضاء والقدر اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوس

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .االختبار، وهو شامل للخري والِّش، إال أنه غلب استعماهل يف املصاعب ابلالء : •

ق اإليمان، واإليمان: هو إقرار القلب املستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب، وقول اللسا • ن، الُمؤمن : هو من حقَّ
 .وعمل القلب واجلوارح

 .يف نفسه : أي باملرض والفقر والغربة وحنو ذلك •

 .وودله : أي باملوت واملرض وعدم االستقامة وحنو ذلك •

 .وماهل : أي باتللف واحلرق والرسقة وحنو ذلك •

 .خطيئة : ذنب •

 :فوائد احلديث
ر عنهم ذنوبهم يف دنياهم بمصائب ادلنيا وآفاتها .1  .من رمحة اهلل بعباده املؤمنني أن يكفي

 .بأنواع من ابلالءاملؤمن معرض لالختبار  .2

 :: )ونلبلونكم بِشء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس واثلمرات وبِّش الصابرين(، ابلقرة-تعاىل-بشارة املؤمن املبتىل، قال  .3

(155). 

 .لكها أن املصائب واملتاعب انلازلة باملؤمن الصابر من املرض، والفقر، وموت احلبيب، وتلف املال، ونقصه: مكفرات خلطاياه .4

ر اذلنوب إذا ريض العبد ولم يسخط .5  .ابلالء يكفي

ما يزال ابلالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه ووَله 
  وماهل حىت يلىق اهلل تعاىل وما عليه خطيئة

Cobaan akan senantiasa menimpa orang-
orang Mukmin laki-laki dan perempuan 

terhadap jiwa, anak dan hartanya, hingga 
dia berjumpa dengan Allah (meninggal) 

dalam keadaan tidak memiliki dosa. 

 :احلديث .311
:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  ما يَزال »مرفوًعا

 ابَلالء بِالُمؤمن والُمؤِمنة يف نفسه وودله وماهل حىتَّ 
 «.يَلىَق اهلل تعاىل وما عليه َخِطيئَة

** 

311. Hadis: 

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

"Cobaan akan senantiasa menimpa orang-orang 

Mukmin laki-laki dan perempuan terhadap jiwa, anak 

dan hartanya, hingga dia berjumpa dengan Allah 

(meninggal) dalam keadaan tidak memiliki dosa". 

 حسن صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis hasan sahih Derajat hadis: 

اإلنسان يف دار اتللكيف معرض لالبتالء بالرضاء 
والرساء، فمىت أصيب اإلنسان ببالء يف نفسه أو ودله 

ابلالء، فإن ذلك يكون  أو ماهل، ثم صَب ىلع استمرار
سببا يف تكفري اذلنوب واخلطايا، أما إذا تسخط فإن 

 .-تعاىل-من تسخط ىلع ابلالء فله السخط من اهلل 

** 

Manusia di dunia ini rentan mendapatkan cobaan 

berupa kesempitan dan kelapangan. Ketika manusia 

ditimpa cobaan di jiwa, anak atau hartanya, lalu ia 

sabar terhadap keberlangsungan cobaan, maka hal itu 

menjadi sebab pengampunan dosa-dosa dan 

kesalahan- kesalahannya. Sedangkan jika dia murka, 

maka sesungguhnya siapa yang marah terhadap 

cobaan, niscaya baginya kemurkaan dari Allah -Ta'ālā-

. 
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 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، رشكة 2مذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وآخرون، طه. جامع الرت1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1395مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 
ه. مسند اإلمام أمحد بن 1428قطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ال4ه. رياض الصاحلني، ط1428

ه. رشح رياض 1421، مؤسسة الرسالة، 1حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط وًعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط
، مكتبة املعارف، 5الرتهيب، ملحمد نارص ادلين األبلاين، طه. صحيح الرتغيب و1426الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنِّش، الرياض، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14الرياض. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (3159) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة اتلصنيف:

  ما يمنعك أن تزورنا أكرث مما تزورنا؟
Apa yang menghalangimu untuk 

mengunjungi kami lebih dari biasanya 
engkau berkunjung kepada kami? 

 :احلديث .312
-قال انليب »قال:  -ريض اهلل عنهما-َعْن ابِْن َعبَّاٍس 

ْن تَُزوَرنَا »جلَبيل:  -صىل اهلل عليه وسلم
َ
َما َيْمنَُعك أ

ا تَُزوَرنَا؟ ْكرَث ِممَّ
َ
ْمِر َربيَك « أ

َ
ل إِالَّ بِأ  فزنلت: )َوَما َنتَزَنَّ

يِدينَا َوَما َخلَْفنَا َوَما بنََي َذلِك (، ]مريم: 
َ
هَلُ َما بنَْيَ أ

64.] 

** 

312. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- secara marfū', 

"Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bertanya kepada Jibril, "Apa yang menghalangimu 

untuk mengunjungi kami lebih dari biasanya engkau 

berkunjung kepada kami?" Lantas turunlah ayat, "Dan 

tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali atas perintah 

Rabbmu. Milik-Nya segala yang ada di hadapan kita, 

yang ada di belakang kita dan segala yang ada di 

antara keduanya," (Maryam: 64) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

  -صىل اهلل عليه وسلم-حييك احلديث شوق انليب 
عز -؛ ألنَّه يأتيه من اهلل -عليه السالم-جلَبيل 

، حيُث أبطأ جَبيل يف الزنول أربعني يوما فقال -وجل
منعك يا جَبيل: )ما ي -صىل اهلل عليه وسلم-هل انليب 

أن تزورنا(؟، أي: ما نزلت حىت اشتقت إيلك، وأوىح 
اهلل إىل جَبيل قل هل: )وما نتزنل إال بأمر ربك( أي 

قل يا جَبيل ما نتزنل يف أوقات  -سبحانه-قال اهلل 
متباعدة إال بإذن اهلل ىلع ما تقتضيه حكمته، فهو 
سبحانه: )هل ما بني أيدينا( أي: أمامنا من أمور 

خلفنا(: من أمور ادلنيا، وتمام اآلية اآلخرة، )وما 
"وما بني ذلك" أي: ما يكون من هذا الوقت إىل قيام 
الساعة، أي: هل علم ذلك مجيعه وما اكن ربك نسيا 
أي: ناسيا يعِن تاراك لك بتأخري الويح عنك.  
فاحلاصل أن هذ احلديث يدل ىلع أنه ينبيغ لإلنسان 

ملا يف  أن يصطحب األخيار، وأن يزورهم ويزوروه
 .ذلك من اخلري

** 

Hadis ini mengisahkan kerinduan Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepada saudaranya, Jibril -

'alaihi as-salam- karena dia datang dari Allah -'Azza wa 

Jalla-. Saat itu Jibril terlambat turun selama empat 

puluh hari. Lantas Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa 

yang menghalangimu untuk mengunjungi kami?" 

Yakni, engkau tidak turun sehingga aku 

merindukanmu. Jibril menjawab, "Aku pun rindu 

kepadamu, tetapi aku ini seorang suruhan." Lantas 

Allah mewahyukan kepada Jibril agar ia mengatakan 

kepada beliau, "Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali 

atas perintah Rabbmu." Yakni, Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā- berfirman, "Wahai Jibril, katakanlah bahwa 

kami tidak turun dalam waktu-waktu yang renggang 

melainkan dengan izin Allah sesuai dengan tuntutan 

hikmah-Nya. Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā-, "Milik-Nya 

segala yang ada di hadapan kita." Yakni, di hadapan 

kita berupa urusan-urusan akhirat. "Yang ada di 

belakang kita" berupa urusan-urusan dunia. 

Kelengkapan ayat, "Dan segala yang ada di antara 

keduanya" yaitu, yang terjadi dari waktu ini sampai 

terjadinya kiamat. Yakni, Dia memiliki ilmu tentang 

semuanya. "Dan Rabbmu tidak lupa", yakni, lupa. 

Artinya meninggalkanmu dengan mengakhirkan wahyu 

kepadamu. Kesimpulannya, hadis ini menunjukkan 

bahwa seharusnya manusia berteman dengan orang-

orang baik dan mengunjungi mereka, sebagaimana 

mereka mengunjunginya karena dalam hal itu terdapat 

kebaikan. 
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 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما- بن عباس عبد اهلل اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل الزنول ىلع َمَهلٍ  • ُل : اتَلزنُّ  .َنتَزَنَّ

ْمِر  •
َ
 .َربيَك : بمعىن اإلذن، أي بإذن ربيكإِالَّ بِأ

 .هل ما بني أيدينا وما خلفنا : املراد ما أمامنا وخلفنا من األزمنة واألمكنة، فال ننتقل من يشء إىل يشء إال بأمره وإرادته •

 :فوائد احلديث
 .جلَبيل عليه السالم وشوقه لرؤيته، وللعلم بما حيمل معه من ويح -صىل اهلل عليه وسلم-حمبة انليب  .1

 .زيارة اإلخوة يف اهلل ودعوتهم للزيارة، والسؤال عند اتلأخر استحباب .2

 .جواز استفسار املسلم من أخيه املسلم عن سبب تأخره عنه؛ ألن فيه عالمة املحبة، وفيه من اتلحبب ما هو ممدوح رشًعا  .3

 .املالئكة ال تترصف وال تتزنل إال بأمر اهلل .4

 .انع من شغل أو غريهطلب الصديق من صديقه كرثة زيارته، إذا لم يكن م .5

 املراجع:املصادر و

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

بريوت، الطبعة -ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
ري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ه. صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زه1407الرابعة عِّش، 

ه. فتح ابلاري 1417الرياض، الطبعة األوىل،  -ه.  صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب 1422
قام  -رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايقبريوت،   -دار املعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع  -رشح صحيح ابلخاري

عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز. حتفة األحوذي بِّشح جامع  -بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب
 .بريوت -حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية  -الرتمذي 

   (3038) الرقم املوحد:
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بقربين، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-مر انليب 
إنهما ِلعذبان، وما يعذبان يف كبري؛ أما أحدهما: 

يسترت من ابلول، وأما اآلخر: فاكن فاكن ال 
 يميش بانلميمة

 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melewati 
dua kubur, maka beliau bersabda, 

"Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini 
sedang disiksa, dan keduanya disiksa 

bukan karena sesuatu yang besar. Salah 
satu dari keduanya biasa tidak melindungi 

diri dari air kencing, sedang yang lain biasa 
menyebarkan fitnah. 

 :احلديث .313
قال: مر  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

إنهما »بقَبين، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
بان يف كبري؛ أما أحدهما: فاكن ال  بان، وما يُعذَّ يلُعذَّ

 «.ما اآلخر: فاكن يمِش بانلميمةيسترت من ابلول، وأ

** 

313. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

menuturkan, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melewati dua kubur, maka beliau bersabda, 

"Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang 

disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena sesuatu 

yang besar. Salah satu dari keduanya biasa tidak 

melindungi diri dari air kencing, sedang yang lain biasa 

menyebarkan fitnah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، ومعه بعض -صىل اهلل عليه وسلم-مرَّ انليب 
هل  -سبحانه وتعاىل-به بقَبين، فكشف اهلل أصحا

عن حاهلما، وأنهما يعذبان، فأخَب أصحابه بذلك؛ 
حتذيراا ألمته وختويفاا، فإنَّ صاحيب هذين القَبين، 
ب لك منهما بذنب  ترُكه واالبتعاُد عنه يسرٌي ىلع  يعذَّ
بنَْي اكن ال حيرتز من  من وفقه اهلل ذللك. فأَحُد املعذَّ

احلاجة، وال يتحّفظ منه، فتصيبه  بوهل عند قضاء
انلَجاسة فتلوث بدنه وثيابه وال يسترت عند بوهل، 
واآلخر يسىع بني انلاس بانلميمة اليت تسبب العداوة 
وابلغضاء بني انلاس، والسيما األقارب واألصدقاء، 
يأيت إىل هذا فينقل إيله الكم ذاك، ويأيت إىل ذاك 

القطيعة واخلصام.  فينقل إيله الكم هذا؛ فيودل بينهما
واإلسالم إنما جاء باملحبة واأللفة بني انلاس وقطع 

-املنازًعت واملخاصمات.  ولكن الكريم الرحيم 
أدركته عليهما الشفقة والرأفة،  -صىل اهلل عليه وسلم

ها نصفني، وغرز ىلع لك  فأخذ جريدة خنل رطبة، فشقَّ
صىل اهلل عليه -قَب واحدة، فسأل الصحابة انليب 

عن هذا العمل الغريب عليهم، فقال: لعل  -موسل
اهلل خيفف عنهما بشفاعيت ما هما فيه يف العذاب، ما 
لم تيبس هاتان اجلريدتان، أي مدة بقاء اجلريدتني 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersama beberapa 

sahabat melewati dua kubur. Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā- memperlihatkan pada beliau kondisi penghuni 

dua kubur itu, dan keduanya sedang disiksa. Lantas 

beliau memberitahukan hal itu pada para sahabat guna 

memperingatkan dan menakut-nakuti umat. Sebab 

kedua penghuni kubur ini, masing-masing disiksa 

karena dosa yang mudah ditinggalkan dan dijauhi bagi 

orang yang Allah beri bimbingan. Salah satu dari dua 

orang yang disiksa itu biasa tidak menjaga diri dari air 

kencing ketika buang hajat, tidak menjaga diri darinya 

sehingga ia terkena najis yang mengotori tubuh dan 

bajunya, juga tidak menutup diri ketika kencing. 

Sedang yang lainnya menyebarkan fitnah di tengah 

manusia yang menyebabkan permusuhan dan 

kebencian di antara mereka. Utamanya di antara 

kerabat dan kawan-kawan. Ia datang pada orang ini 

untuk menyampaikan ucapan orang yang lain, dan 

datang pada orang lain itu untuk menyampaikan 

perkataan orang ini. Ia memunculkan kebencian dan 

permusuhan di antara keduanya. Padahal agama Islam 

mengajarkan cinta dan kelembutan di antara manusia, 

menghentikan perselisihan dan pertengkaran. Akan 

tetapi sosok mulia yang penuh kasih sayang ini merasa 

kasihan dan iba pada kedua penghuni kubur tersebut. 

Maka beliau mengambil pelepah pohon kurma yang 

masih basah, beliau membelahnya menjadi dua dan 

menancapkan satu bagian pada masing-masing kubur 
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة الَبزخية اتلصنيف:
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أهوال القبور

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
بَان : يلعاقبان •  .إَنُّهما يلَُعذَّ

 .ني عند ابلول، وال يتخذ سبباا يقيه من بوهلال يْستَرِت من ابلول : ال ُيعل سرتة تسرته من األع •

 .يمِش بانلَِّميَمة : ينقل الكم الغري بقصد اإِلرضار •

 :فوائد احلديث
 .إثبات عذاب القَب، وأنه واقع يف هذه األمة .1

، أو كرامة من كرامات -صىل اهلل عليه وسلم-؛ إظهاراا آلية من آيات انليب -كعذاب القَب-أن اهلل سبحانه قد يكشف بعض املغيبات  .2
 .ويلائهأ

 .السرت ىلع اذلنوب والعيوب؛ فإنه لم يرصح باسيم صاحيب القَبين .3

 .عدم االستَباء من انلجاسات سبب يف عذاب القَب، فالواجب االستَباء واتلزنه منه واالستتار .4

 .وجوب تزنه امللكف من بوهل، وكذلك سائر األبوال انلجسة .5

 .سببا لعذاب القَب -وهو اجتناب انلجاسة-اتلنبيه ىلع عظم شأن الصالة، حيث اكن اإلخالل بِشء من رشوطها  .6

 .حتريم انلميمة بني انلاس، وأنها من أسباب عذاب القَب .7

 .اتلنبيه ىلع عظم خطورة انلميمة وترك اتلزنُّه من ابلول، وأنهما من كبائر اذلنوب .8

 .بأصحابه وحرصه ىلع إبعاد الِّش عنهم -لمصىل اهلل عليه وس-رمحة انليب  .9

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ه، 1426بة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكت1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 1381م. اإلملام بِّشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 2005
ه. 1422ة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضاف

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3010) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -رطبتني، وهذا الفعل خاص به 
 .-وسلم

itu. Para sahabat bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tentang perbuatan yang mereka 

pandang ganjil ini. Beliau menjawab, “Semoga Allah 

meringankan siksa yang dialami keduanya karena 

syafaatku selama kedua pelepah kurma ini belum 

kering.” Yakni, sepanjang kedua pelepah pohon kurma 

ini masih basah. Perbuatan ini khusus bagi Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

150 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْهِل الُسنَّةِ  اتلصنيف:
َ
َحابَِة << َعِقيَدُة أ َحابَةِ  عقيدة << االْعِتَقاُد يِف الَصّ   يِف الَصّ

 رواه ابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 أبو هريرة ريض اهلل عنه اتلخريج:
 سنن ابن ماجه. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أبغض : كره •

 :فوائد احلديث
 .أن حمبة احلسن واحلسني فرض ال يتم اإليمان بدونها .1

 .فيه منقبة عظيمة للحسن واحلسني أبناء يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنهم .2

 املراجع:املصادر و

و ًعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار 2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

يشء من فقهها وفوائدها، حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. سلسلة األحاديث الصحيحة و
ه. معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، 1422للنِّش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل ملكتبة املعارف 

سندي ىلع سنن ابن ماجه )كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه(، حممد بن عبد م. حاشية ال2008ه، 1429انلارش: ًعلم الكتب، الطبعة: األوىل 
 .اهلادي اتلتوي، أبو احلسن، نور ادلين السندي، انلارش: دار اجليل، بريوت، بدون طبعة )نفس صفحات دار الفكر، الطبعة: اثلانية(

   (11173) الرقم املوحد:

من أحب احلسن واحلسني فقد أحبين، ومن 
  أبغضهما فقد أبغضين.

Siapa yang mencintai Al-Hasan dan Al-
Husain, maka dia telah mencintaiku, dan 
siapa yang membenci keduanya, maka dia 

telah membenciku 

 :احلديث .314
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال انليب صىل اهلل 

َمن أحبَّ احلسن واحلُسني فقد أحبَِّن، »يه وسلم: عل
 .«وَمن أبغضهما فقد أبغضِن

** 

314. Hadis: 

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

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa yang 

mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, maka dia telah 

mencintaiku, dan siapa yang membenci keduanya, 

maka dia telah membenciku." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من أحب احلسن واحلسني سبطي انليب صىل اهلل 
عليه وسلم فقد أحب انليب صىل اهلل عليه وسلم، 
ومن كرههما فقد كره انليب صىل اهلل عليه وسلم، 

 .يلل ىلع ماكنتهماوهذا د

** 

Siapa yang mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, kedua 

cucu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka dia telah 

mencintai Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Siapa 

yang membenci keduanya, maka dia telah membenci 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ini merupakan dalil 

kedudukan keduanya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أسعد انلاس : أكرث سعادة بها •

توسله إىل اهلل تعاىل أن يرحم العباد يف مواقف عدة  -صىل اهلل عليه وسلم-بشفاعتك : مشتقة من الشفع وهو ضم الِشء إىل مثله وشفاعته  •
 . لقيامةمن مواقف يوم ا

 .خالصاا : أي: ساملا من لك شوب; فال يشوبها رياء وال سمعة، بل يه شهادة يقني •

 .الشفاعة : اتلوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مرضة •

 :فوائد احلديث
 .إثبات الشفاعة .1

 . وجوب اإلخالص .2

 .ذم الرياء وأنه سبب لعدم نيل الشفاعة يوم القيامة .3

 . فضل أيب هريرة .4

نلاس بشفاعتك؟ قال: من قال ال هلإ من أسعد ا
  إال اهلل خالصا من قلبه

Siapakah manusia yang paling bahagia 
dengan mendapat syafa'atmu? Beliau 

bersabda, "Orang yang mengucapkan tidak 
ada Ilah yang haq kecuali Allah dengan 

tulus dari hatinya. 

 :احلديث .315
: قلت: يارسول قال -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اهلل، "من أسعد انلاس بشفاعتك؟ قال: من قال ال هلإ 
 إال اهلل خالصا من قلبه".

** 

315. Hadis: 

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

"Siapakah manusia yang paling bahagia dengan 

mendapat syafa'atmu?" Beliau bersabda, "Orang yang 

mengucapkan tidak ada Ilah yang haq kecuali Allah 

dengan tulus dari hatinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن أكرث  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل أبو هريرة انليب 
 -عليه الصالة والسالم-انلاس سعادة بشفاعته 

 -عليه الصالة والسالم-فأخَبه  وأكرثهم حظوة بها
بأنهم اذلين قالوا هذه الشهادة ويه شهادة أن ال هلإ إال 
اهلل حممدا رسول اهلل، خالصة من القلب ال يشوبها 

 .رشك و ال رياء

** 

Abu Hurairah bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- tentang orang yang paling bahagia dengan 

mendapat syafa'atnya -'Alaihiṣ Ṣalātu was Salām- dan 

orang yang paling beruntung dengan syafa'at tersebut. 

Beliau mengabarkan bahwa mereka adalah orang-

orang yang mengucapkan syahadat tersebut, yaitu 

persaksian bahwa tidak ada Ilah yang haq kecuali Allah 

dan Muhammad adalah utusan Allah, dengan tulus dari 

hatinya tanpa dinodai oleh syirik dan ria. 
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 املراجع:املصادر و

ه. صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن 1424دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم، القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، 
ه. صحيح مسلم، 1422نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –اد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب املحقق: حممد فؤ
   (3414) الرقم املوحد:
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من أصابته فَاقَة فأنزهلا بانلاس لم تَُسدَّ فَاَقُتُه، 
يرزق اعجل أو  ُك اهلل هل ب ومن أنَْزهلا باهلل، َفُيوشي

 آجل
 

Barangsiapa didera kefakiran, lalu 
mengadukannya kepada manusia, maka 

kefakirannya tidak akan terpenuhi. 
Barangsiapa mengadukan kefakirannya 

kepada Allah, maka pasti Allah akan segera 
memberinya rezeki, cepat atau lambat. 

 :احلديث .316
قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

من أصابته فَاقَة فأنَْزهلا »: -صىل اهلل عليه وسلم-
بانلاس لم تَُسدَّ فَاَقتُُه، ومن أنَْزهلا باهلل، َفيُوِشُك اهلل 

 «.هل بِرزق ًعجل أو آجل

** 

316. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa didera kefakiran, lalu mengadukannya 

kepada manusia, maka kefakirannya tidak akan 

terpenuhi. Barangsiapa mengadukan kefakirannya 

kepada Allah, maka pasti Allah akan segera 

memberinya rezeki, cepat atau lambat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-أخَب ابن مسعود 
قال: "من أصابته فاقة" أي:  -صىل اهلل عليه وسلم

حاجة شديدة، وأكرث استعماهلا يف الفقر وضيق 
املعيشة. "فأنزهلا بانلاس" أي: عرضها عليهم، 
وأظهرها بطريق الشاكية هلم، وطلب إزالة فاقته 

"لم تسد فاقته" أي: لم تقض حاجته، منهم.  فانلتيجة: 
ولم تزل فاقته، ولكما تسد حاجة أصابته أخرى أشد 
منها  وأما "من أنزهلا باهلل" بأن اعتمد ىلع مواله فإنه 
ل "هل برزق ًعجل" قريب بأن  "يوشك اهلل" أن يُعجي

 .يعطيه ماال وُيعله غنيا "أو آجل" يف اآلخرة

** 

Ibnu Mas'ud mengabarkan bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa 

didera kesulitan," yaitu kebutuhan yang mendesak. 

Kata tersebut banyak digunakan untuk menunjukkan 

kefakiran dan kesempitan hidup. "lalu mengadukannya 

kepada manusia," yakni memperlihatkannya kepada 

mereka dan menampakkannya dengan cara mengadu 

kepada mereka serta meminta agar mereka 

menghilangkannya. Hasilnya, "maka kefakirannya 

tidak akan terpenuhi." Yakni, kebutuhannya tidak akan 

terpenuhi dan akan tetap dalam kefakiran. Setiap kali 

kebutuhannya terpenuhi, maka datang kebutuhan lain 

yang lebih dahsyat darinya. Sedangkan "Barangsiapa 

mengadukan kefakirannya kepada Allah," dengan cara 

bersandar kepada Tuhannya, " maka pasti Allah akan 

segera" Yakni, menyegerakan dan mempercepat, 

"baginya kekayaan," yakni, kecukupan. Dalam redaksi 

lain "dengan orang kaya" (Al-Ghaniyyi). Para 

pensyarah Kitab Al-Mashabih berkata, "Riwayat yang 

mengatakan Bil Ghaniyyi (dengan orang kaya) terbatas 

pada makna kemudahan yang menyimpang dari 

makna. Sebab, Nabi bersabda, "Dia akan 

mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan yang 

dideritanya." Ataupun "dengan kematian yang cepat" 

Ada yang berpendapat dengan kematian kerabatnya 

yang dekat lalu ia mendapatkan warisan darinya. 

Barangkali makna hadis ini dikutip dari firman Allah -

Ta'ālā-, "Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya 

Dia menjadikan jalan keluar untuknya dan memberinya 

rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 

Barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Dialah 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .حلنيرياض الصا مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فَاقَة : حاجة •

 .أنَْزهلا بانلاس : طلب منهم رفعها عنه ؛ بإًعنتهم، وركن إيلهم •

 .لم تَُسدَّ : لم تُقض •

 .أنَْزهلا باهلل : سلَّمها هلل وشىك حاهل خلالقه وفوض أمره إيله •

 .برزق : أرسع يف ِغناه وعجلهيُوِشُك اهلل هل  •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع سؤال اهلل عز وجل، واالتلجاء إيله عند الشدائد وهموم احلاجات، فهو اذلي يقضيها .1

 .احلض ىلع الصَب ىلع العيش الشديد وعدم الشكوى للناس .2

 .ترغيب اإلنسان اذلي يزنل به مكروه أن يكل كشفه إىل خالقه سبحانه وتعاىل .3

 .اد ىلع غري اهلل يف حتقيق سؤهل أو دفع كربهتنفري العبد من االعتم .4

 .من اعتمد ىلع غري اهلل ضل، ومن اعزت بغري اهلل ذل، ومن فوض أمره إىل اهلل وصل .5

 املراجع:املصادر و

رش: مؤسسة بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نِّش نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلا
 ـهرياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني  1407ه، الطبعة الرابعة عِّشة  1397رسالة، الطبعة األوىل: ال

ارش: مؤسسة  ـه  مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط وغريه، انلارش: انل 1428الفحل ، الطبعة: األوىل، 
ََِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة  1421الرسالة ، الطبعة: األوىل،   ـهسنن أيب داود، تأيلف سليمان بن األشعث السي

عة مصطىف ابلايب احلليب، العرصية، صيدا.   سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطب
 . ـه    صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف، الطبعة: اخلامسة 1395الطبعة: اثلانية، 

   (4183) الرقم املوحد:

yang mencukupkannya." (QS. Ath-Thalaq: 2-3). "atau 

kekayaan" yakni, kemudahan, "yang lambat," dengan 

memberinya harta dan menjadikannya kaya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

من بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، 
فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه 

 فارضبوا عنق اآلخر
 

Barangsiapa membaiat seorang imam, lalu 
ia berikan telapak tangannya dan buah 

hatinya, hendaknya ia mematuhinya 
semampunya. Jika ada orang lain yang 

hendak merampas kekuasaan imam 
(pertama), maka tebaslah batang leher 

(bunuhlah) orang itu 

 :احلديث .317
قال: كنا  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

نلَا  -صىل اهلل عليه وسلم -مع رسول اهلل  يف سفر، فَزَنَ
، فَِمنَّا مَ  الا ْن يُصِلح ِخَباَءه، وِمنَّا من يَنتَِضل، وِمنَّا َمزْنِ

صىل -َمن هو يف َجَِّشِهِ، إِْذ نادى ُمنادي رسول اهلل 
الةُ َجاِمَعٌة. فاْجتََمعَنا إىل رسول -اهلل عليه وسلم : الصَّ

إِنَّه لَْم يَُكن نيب »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلل 
ْن يَ 

َ
ا عليه أ تَه ىلَعَ َخرِي َما َيْعلَُمُه قبِِّْل ِإالَّ اَكن َحقًّ مَّ

ُ
ُدلَّ أ

تُُكم هذه  مَّ
ُ
لَُهم، وُينِذرَُهم رّشَّ ما يعلمه هلم، وإِنَّ أ

ُموٌر 
ُ
هِلا، وََسُيِصيُب آِخَرَها باَلٌَء وأ َجَعل ًَعِفيَتََها يف أوَّ

ا، وتيَِجُء  ُق َبْعُضَها بَعضا تُنِكُروَنَها، وتيَِجُء فِتنٌَة يَُرقي
ملؤمن: هذه ُمهِلَكيِت، ُثمَّ َتنَْكِشف، الفتنة فيقول ا

َحبَّ أْن 
َ
وتيجء الفتنة فيقول املؤمن: َهِذه هِذه. فَمْن أ

تِه َمِنيَتُُه وهو 
ْ
يُزَْحَزَح عن انلار، ويدخل اجلنة، فَلْتَأ

ي حُيِبُّ  ِ يؤمن باهلل وايلوم اآلخر، َويْلَأِت إىِل انلَّاِس اذلَّ
ْن يُْؤىَت إيله، وَمْن بَايَع إِ 

َ
ْعَطاه َصْفَقَة يَِدهِ، أ

َ
ا فَأ َماما

َوَثْمَرَة قلِْبِه، فَلْيُِطُعه ِإن اْستََطاع، َفإِن َجاء آَخُر 
ُبوا ُعنَُق اآلَخرِ   .«ُينَازُِعه َفارْضِ

** 

317. Hadis: 

Dari Abdullah bin Amru -raḍiyallāhu 'anhuma- berkata, 

"Kami sedang bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam suatu perjalanan, kemudian kami 

berhenti di satu tempat persinggahan. Diantara kami 

ada yang memperbaiki kemahnya, ada yang berlomba 

memanah, serta ada yang mengurus ternak-ternaknya. 

Tiba-tiba penyeru Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- berseru, "Mari salat berjama'ah!" Kami semua 

berkumpul di dekat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Beliau bersabda, "Sesungguhnya tidak ada 

seorang nabi pun sebelumku, melainkan kewajibannya 

menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang ia 

ketahui (bermanfaat) untuk mereka dan 

memperingatkan mereka dari keburukan yang ia 

ketahui (berbahaya) untuk mereka. Sesungguhnya 

umat ini keselamatannya dijadikan di permulaannya, 

sedangkan di akhirnya akan ditimpa bencana dan hal-

hal yang kalian ingkari, kemudian akan datang fitnah 

yang satu meringankan fitnah sebelumnya. Saat fitnah 

datang orang mukmin berkata, "Inilah kebinasaanku." 

Lantas fitnah itu lenyap. Fitnah lain datang lalu orang 

mukmin berkata, "Inilah kebinasaanku." Barangsiapa 

ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam 

surga, hendaklah keadaannya saat didatangi 

kematiannya beriman kepada Allah dan hari akhir. 

Juga hendaklah dia memperlakukan manusia 

sebagaimana ia berharap untuk diperlakukan oleh 

orang lain seperti itu. Barangsiapa membaiat seorang 

imam, lalu ia berikan telapak tangannya dan buah 

hatinya, hendaknya ia mematuhinya semampunya. 

Jika ada orang lain yang hendak merampas kekuasaan 

imam (pertama), maka tebaslah batang leher 

(bunuhlah) orang itu!" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث أنه ُيب ىلع ادلًعة ما ُيب ىلع 
األنبياء من بيان اخلري واحلث عليه وداللة انلاس 
إيله وبيان الِّش واتلحذير منه، وفيه أن صدر هذه 

** 

Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa para penyeru 

(da'i) memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban para 

nabi, yaitu menjelaskan kebaikan, mengajak berbuat 

baik, dan menunjukkan manusia kepadanya. Juga 
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر اتلصنيف:
 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الِّشعية < حق اإلمام ىلع الرعية

 .اه مسلمرو راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمِرو بن العاص  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مزنال : موضعاا نسرتيح فيه •

 .ه : ابليت من وبر أو شعر أو صوف يكون ىلع عمودين أو ثالثةخباء •

 .الصالة جامعة : احرضوا تلصلوا جمتمعني •

 .فقال : أي بعد ما صلينا •

 .إنه لم يكن : أي لم يوجد •

 .حقا عليه : أي واجبا •

 .أن ينذرهم : من اإلنذار أي : حيذرهم •

 .أمتكم هذه : يعِن األمة املحمدية •

 .تْسلم من األسقام وابلاليا ًعفيتها : العافية : أن •

 .يف أوهلا : عرص الصحابة واتلابعني وتابيع اتلابعني •

 .آخرها : ما بعد القرون اثلالثة السابقة •

 .بالء : حمنة وابتالء •

 .أمور تنكرونها : أي مستحدثة ومبتدعة وخمالفة للِّشع •

 .وتيجء الفتنة : أي العظيمة يف ادلين •

 .مهلكيت : فيها هاليك •

 .أي تذهبثم تنكشف :  •

 .هذه هذه : أي هذه الفتنة يه أعظم الفنت •

 .يُزَْحزح : يُبعد وُينىح •

 .فلتأته منيته : فليحرص أن يأتيه املوت وهو ىلع احلال املوصوف •

 .ويلأت : أي يليجء •

 .َصْفَقَة يده : عهده وميثاقه؛ ألن املتعاهدين يضع أحدهما يده يف يد اآلخر •

 .ثمرة قلبه : عقده وعزمه •

األمة حصل هلا اخلري والسالمة من االبتالء، وأنه 
ما َتعل  سيصيب آخر هذه األمة من الِّش وابلالء

الفنت القادمة تهون الفنت السابقة، وأن انلجاة منها 
يكون باتلوحيد واالعتصام بالسنة، وحسن معاملة 
انلاس، وااللزتام ببيعة احلاكم، وعدم اخلروج عليه، 

 .وقتال من يريد تفريق مجاعة املسلمني

menjelaskan keburukan dan memperingatkan manusia 

darinya. Di dalam hadits ini juga dijelaskan bahwa 

golongan pertama umat ini akan memperoleh kebaikan 

dan keselamatan dari musibah dan golongan terakhir 

umat ini akan ditimpa keburukan dan bencana yang 

menjadikan berbagai fitnah yang datang melanda 

dapat meringankan berbagai fitnah terdahulu, dan 

keselamatan dari bencana tersebut adalah dengan 

tauhid, berpegang teguh kepada sunnah, bergaul 

dengan manusia secara baik, keharusan membaiat 

hakim (pemimpin), tidak memberontak kepadanya, dan 

memerangi orang yang hendak memecah-belah 

persatuan kaum muslimin. 
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 .خر ينازعه : أي خرج عن طاعته ونازعه يف امللكفإن جاء آ •

 .فارضبوا عنق : فاقتلوا •

 :فوائد احلديث
 .استحباب مجع انلاس وإخبارهم بما يهمهم .1

 .من واجب احلاكم والعلماء تنبيه األمة وحتذيرها من األخطار .2

 .من سابقتها بإخباره عن حدوث فنت متتايلة ُير بعضها بعضاا، ولك فتنة أفظع -صىل اهلل عليه وسلم  -معجزة انليب  .3

 .آخر هذه األمة سينحرف عن منهج السلف اذلي فيه العافية من الفنت، والعصمة من الضالل، واهلداية من اليغ .4

 .املؤمن حيافظ ىلع دينه ويبىق ىلع أصاتله؛ فال خيوض يف الفنت، وال ُيرفه تيار الفساد واإلفساد .5

 .احلث ىلع الزتام اإليمان، وسلوك سبل اهلداية، واملعاملة احلسنة واخللق الطيب، وأنَّ ذلك يقيه رش الفنت والوقوع يف جهنم .6

 .ُيب ىلع اإلنسان أال يفعل مع انلاس إال ما حيب أن يفعلوه معه .7

 .وجوب السمع والطاعة، واحلذر من اخلروج ىلع والة األمر .8

 خترج ىلع اإلمام وتشق عصا الطاعة وتفرق مجاعة املسلمني، وذلك للحفاظ ىلع وحدة صف اجلماعة املسلمة وجوب قتال الفئة ابلاغية اليت .9
 .وعدم تفريق لكمتها

 املراجع:املصادر و

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

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي
 انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407عِّش، 
ىل، األو الطبعة الرياض،-الكتب ًعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422 األوىل، الطبعة

كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1417
 ه1430الطبعة األوىل -كنوز إشبيليا

   (5345) الرقم املوحد:
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  العقيدة < الوالء والَباء < التشبه املنيه عنه اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ه من الكفار أو املبتدعة فيما هو من خصائصهم من عبادات أو ًعداتتشبه : التشبه هو: تكلّف املسلم موافقة غري •

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من التشبه بالكفار .1

 .احلث ىلع التشبه بالصاحلني .2

 .الوسائل هلا أحاكم املقاصد، فالتشبه يف الظاهر يورث املحبة يف ابلاطن .3

ف نوع التشبه وما يتضمن من املفاسد، خاصة يف هذا أحاكم التشبه ىلع جهة اتلفصيل ال يمكن اإلحاطة بها، ألن هذا خيتلف باختال .4
 .الزمان، بل ال بد من عرض لك مسألة ىلع نصوص الِّشيعة

انليه عن التشبه بالكفار إنما هو نيه عن التشبه بهم يف دينهم ويف ًعداتهم املختصة بهم، أما ما لم يكن كذلك كتعلم الصناًعت وحنوها  .5
 .فال يدخل يف انليه

 املراجع:املصادر و

 الفلق، دار حجر، البن األحاكم، أدلة من املرام بلوغ. بريوت –حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نِّش: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، 
م. منحة 2003 - ـه1423 اخلاِمَسة،: الطبعة املكّرمة، مّكة األسدي، مكتَبة للبسام، الَمَرام، بُلُوغ ِمن األحاَكمِ  توِضيحُ . ه1424 السابعة،: الطبعة الرياض،

ه. فتح ذي اجلالل واالكرام بِّشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار 1428 1العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
 – 1405 -بريوت، الطبعة اثلاثلة  -ِم م. مشاكة املصابيح، للتَبيزي، حتقيق األبلاين، انلارش: املكتب اإلسال2009 - 1430الوطن للنِّش، الطبعة األوىل 

 .م2006 – 1427:  األوىل الطبعة الرسالة، مؤسسة: انلارش الفوزان، للشيخ املرام، بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. م1985
   (5353) الرقم املوحد:

 Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka  من تَشبَّه بقوم, فهو منهم
dia menjadi bagian dari mereka 

 :احلديث .318
-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

من تَشبَّه بقوم, فهو »قال: -صىل اهلل عليه وسلم
 .«منهم

** 

318. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Siapa yang menyerupai 

suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari mereka." 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

احلديث يفيد العموم، فمن تشبه بالصاحلني اكن 
صاحلا وحِّش معهم، ومن تشبه بالكفار أو الفساق 

 .فهو ىلع طريقتهم ومسلكهم

** 

Hadis ini menunjukkan keumuman. Siapa yang 

menyerupai orang-orang saleh, maka ia akan menjadi 

orang saleh dan dihimpun bersama mereka. Siapa 

yang menyerupai orang-orang kafir atau fasik, maka ia 

berada di jalan dan jalur mereka. 
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لُوِهيَّةِ  اتلصنيف:
ُ
نَْواُعُه << تَوِْحيُد األ

َ
  عقيدة << اتَلّوِْحيُد َوأ

 .رواهما أمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عقبة بن ًعمر  اتلخريج:
 .اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 تعلَّق تميمة : أي علَّقها عليه أو ىلع غريه معتقدا نفعها، واتلميمة خرزات اكنت العرب تعلقها ىلع أوالدهم يتَّقون بها العني. •
 .فال أتم اهلل هل : دًعٌء عليه بأن ال يتم اهلل أموره •

 .ٌء خيرج من ابلحر يشبه الصدف يتقون به العنيودعة : الودعة يش •

 .فال وَدع اهلل هل : أي ال جعله يف دعة وسكون، أو ال خفَّف اهلل عنه ما خيافه، وهو دًعء عليه •

، ومن تعلق ودعة من تعلق تميمة فال أتم اهلل هل
  فال ودع اهلل هل

Barangsiapa menggantungkan tamīmah 
(jimat), maka Allah tidak akan 

menyelesaikan urusannya. Dan 
barangsiapa yang menggantungkan 

wada'ah (kerang untuk mencegah dari 
'ain), maka Allah tidak akan memberikan 

kepadanya jaminan. 

 :احلديث .319
مرفوًعا: "من  -ريض اهلل عنه-ن عقبة بن ًعمر ع

َتمَّ اهلل هل، ومن َتَعلََّق وََدَعةا فال وََدَع 
َ
َتَعلََّق تَِميَمةا فال أ

رْشَكَ 
َ
 ."اهلل هل" ويف رواية: "من َتَعلََّق تَِميَمةا فقد أ

** 

319. Hadis: 

Dari 'Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū': 

“Siapa yang menggantungkan tamīmah (jimat), maka 

Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Dan siapa 

yang menggantungkan wada'ah (kerang untuk 

mencegah dari 'ain), maka Allah tidak akan 

memberikan kepadanya jaminan." Dalam riwayat lain 

disebutkan, “Siapa yang menggantungkan tamīmah 

(jimat), maka sungguh dia telah berbuat syirik.” 

 األول: ضعيف اثلاين: صحيح  :درجة احلديث
** 

 Derajat hadis: 

دل احلديث ىلع أن من استعمل اتلمائم يعتقد فيها 
صىل اهلل عليه -دفع الرضر فإنه داخل يف دًعء انليب 

يتم هل أموره، عليه بأن يعكس اهلل قصده وال  -وسلم
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -كما أنه  يدعو ىلع من  -َصىلَّ اَّللَّ

استعمل الودع نلفس القصد السابق أن ال يرتكه اهلل 
وهذا -يف راحة واطمئنان، بل حيرك عليه لك مؤٍذ 

كما أنه خيَب  -ادلًعء يقصد منه اتلحذير من الفعل
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ - اثلاين أن هذا يف احلديث  -َصىلَّ اَّللَّ

 العمل رشك باهلل.

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang 

memakai jimat dan meyakini bahwa jimat tersebut 

dapat menolak bahaya, maka dia termasuk ke dalam 

doa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, yaitAllah 

membalikkan maksud tujuannya dan tidak 

menyempurnakan urusannya, sebagaimana juga Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendoakan keburukan 

bagi orang yang memakai wada' (kerang) dengan 

maksud yang sama seperti yang memakai jimat, agar 

Allah tidak memberikan kepadanya kenyamanan dan 

ketenangan, bahkan justru menggerakkan setiap 

kesulitan dan bahaya tertuju kepadanya. Maksud dari 

doa ini adalah peringatan dari perbuatan tersebut, 

sebagaimana juga beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan di dalam hadis kedua bahwa perbuatan 

tersebut adalah suatu kesyirikan terhadap Allah –

Subḥānahu wa Ta'ālā-. 
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 :فوائد احلديث
 .تعليق اتلمائم والودع من الِّشك، وكذلك استعمال الودع بال تعليق .1

 .أن من اعتمد ىلع غري اهلل ًعمله اهلل بنقيض قصِده .2

 .من علَّق اتلمائم والوَدع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده ادلًعء ىلع .3

 .نيف انلفع املعتقد يف اتلميمة والودعة .4

 .جواز ادلًعء ىلع العصاة ىلع سبيل العموم .5

 .أن بعض الصحابة قد ُيهلون مثل هذا فكيف بمن بعدهم .6

 املراجع:املصادر و

م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، 2001 -ه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
ًعدل مرشد، وآخرون، نِّش:  -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 2003ه/1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

 .م2001 - ـه1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
   (6762) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية العقيدة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوب

 .رواه أمحد والرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن عكيم  اتلخريج:
 .اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من تعلق شيئا : أي اتلفت قلبُه إىل يشٍء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه •
 .وخذهلُولِك إيله : أي ولكه اهلل إىل ذلك الِشء اذلي تعلََّقه من دونه  •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-انليه عن اتلعلق بغري اهلل  .1

 .وجوب اتلعلق باهلل يف مجيع األمور .2

 .بيان مرضة الِّشك وسوء ًعقبته .3

 .أن اجلزاء من جنس العمل .4

 .أن نتيجة العمل ترجع إىل العامل خريا أو رشا .5

 .خذالن من انرصف عن اهلل وطلب انلفع من غريه .6

 املراجع:املصادر و

م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، 2001 -ه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
: ًعدل مرشد، وآخرون، نِّش -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 2003 - ـه1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –م.  سنن الرتمذي، نِّش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 2001 - ـه1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
 .1405 - اثلاثلة: الطبعة بريوت، - اإلسالِم املكتب لألبلاين، واحلرام، احلالل أحاديث ختريج يف املرام اغية. م1975

   (6763) الرقم املوحد:

 Siapa yang bergantung kepada sesuatu  من تعلق شيئا ُولك إِله
maka ia akan dipasrahkan kepadanya. 

 :احلديث .320
َمْن »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن عكيم 

 .«إيله َتَعلََّق شيئا ُولِكَ 

** 

320. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Akīm -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū': “Siapa yang bergantung kepada sesuatu maka 

ia akan dipasrahkan kepadanya.” 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يشء يرجو  من اتلفت بقلبه أو فعله أو بهما مجيعا إىل
منه انلفع أو دفع الرض ولكه اهلل إىل ذلك الِشء اذلي 
تعلَّقه، فمن تعلَّق باهلل كفاه ويرسَّ هل لك عسري، ومن 

 .تعلق بغريه ولكه اهلل إىل ذلك الِشء وخذهل

** 

Siapa yang bersandar hati atau perbuatannya atau 

keduanya kepada sesuatu, dia mengharap darinya 

kemanfaatan atau dijauhkan dari kemudaratan maka 

Allah akan memasrahkan orang tersebut kepada 

sesuatu yang menjadi sandarannya tersebut. Siapa 

yang bersandar dan bergantung hanya kepada Allah, 

maka Allah akan mencukupinya dan memudahkan 

baginya segala kesulitan, dan siapa yang bersandar 

kepada selain Allah, maka Dia akan memasrahkannya 

kepada sesuatu tersebut dan membiarkannya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

162 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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  العقيدة < األسماء واألحاكم < الِّشك اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي  وأبو داود وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .عن عمر : كذا يف املصدر وصوابه عن ابن عمر •

 .ايلمني، ويه توكيد احلكم بذكر معّظم ىلع وجٍه خمصوصمن حلف: احللف :  •

 .بغري اهلل : أي: بأي خملوق من املخلوقات •

كفر أو أرشك : حيتمل أن يكون هذا شاكا من الراوي، وحيتمل أن تكون "أو" بمعىن الواو فيكون كفر وأرشك، واملراد الكفر والِّشك  •
 .األصغران

 :فوائد احلديث
 .اهللحتريم احللف بغري اهلل وأنه رشك وكفر ب .1

 .أن اتلعظيم باحللف حّق هلل سبحانه وتعاىل فال حيلف إال به .2

 .أن احللف بغري اهلل ال َتب به كّفارة؛ ألنه لم يذكر فيه كفارة، وإنما تلزمه اتلوبة واالستغفار .3

 .أن القسم بغري اهلل رشك أصغر، وقيل: رشك أكَب والصواب أنه رشك أصغر وعليه أكرث العلماء .4

 املراجع:املصادر و

م. القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، دار ابن 1957 -ه 1377تاب اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة، فتح املجيد رشح ك
 -ه1422ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 1424اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم 

م. اتلمهيد لِّشح كتاب 2003 - ـه1424م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 2001
بريوت. سنن  –ه. سنن أيب داوود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 1424اتلوحيد، دار اتلوحيد، تاريخ النِّش: 

 – الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب

 ,Siapa yang bersumpah dengan selain Allah  من حلف بغري اهلل قد كفر أو أرشك
maka dia telah kufur atau syirik. 

 :احلديث .321
مرفوًعا: "من  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

 حلف بغري اهلل قد كفر أو أرشك"

** 

321. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'Anhuma- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Siapa yang bersumpah 

dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -خيَب  ذا احلديث خَباا يف ه -َصىلَّ اَّللَّ
معناه انليه: أن من أقسم بغري اهلل من املخلوقات 
فقد اختذ ذلك املحلوف به رشيكاا هلل وكفر باهلل؛ 
ألن احللف بالِشء يقتيض تعظيمه، والعظمة يف 
احلقيقة إنما يه هلل وحده، فال حُيلف إال به أو بصفة 

 .من صفاته

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan dalam hadis ini satu berita yang 

bermakna larangan, bahwa siapa yang bersumpah 

dengan berbagai makhluk selain Allah, maka dia telah 

menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai tandingan 

Allah dan pelakunya menjadi kufur kepada Allah. 

Sebab, bersumpah dengan sesuatu mengharuskan 

untuk mengagungkannya. Kebesaran (keagungan) 

dalam hakekatnya adalah bagi Allah semata. Karena 

itu, tidak boleh bersumpah kecuali dengan-Nya atau 

salah satu sifat-Nya. 
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حوث العلمية واإلفتاء، للب ادلائمة اللجنة ادلائمة، اللجنة فتاوى.  املعارف طبعة لألبلاين، الرتمذي، صحيح. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص،
 .مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش

   (3359) الرقم املوحد:
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 العقيدة < األسماء واألحاكم < الفسق اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َخبََّب : َخَدع وأفَْسد •

 :فوائد احلديث
 .حتريم إفساد الزوجات أو اخلدم أو إيقاع الشقاق بينهم وبني أزواجهن وأسيادهم .1

 .شأن املؤمن قائم ىلع اتلعاون واتلنارص .2

 .فيه أن خَتبيب الزوجة ىلع زوجها من كبائر اذلنوب، كما نص ىلع ذلك صاحب كتاب الزواجر .3

 املراجع:املصادر و

يلف: ه. كنوز رياض الصاحلني، تأ 1407 ـهالطبعة الرابعة عِّش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ه.  رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن  1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

صاحلني، تأيلف : العباد، نسخة اإللكرتونية. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلسالِم. رياض ال
ه.  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث  1428حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

  من َخبََّب زوجة اْمريٍئ أو َمْملُوَكُه فليس مينَّا
Siapa yang melakukan takhbib terhadap 

istri orang (merusak hubungannya dengan 
suaminya), atau hamba sahayanya, ia 

bukanlah termasuk golongan kami. 

 :احلديث .322
من َخبََّب »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 .«زوجة اْمِرٍئ أو َمْملُوَكُه فليس ِمنَّا

** 

322. Hadis: 

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

“Siapa yang melakukan takhbib terhadap istri orang 

(merusak hubungannya dengan suaminya), atau 

hamba sahayanya, ia bukanlah termasuk golongan 

kami." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ها، سواء اكن الُمفسد من َسىع يف إفساد امرأة ىلع زوج
رجال أو امرأة، وذلك بأن يُذكر عندها مساوئ زوجها 
وسوء أخالقه حىت تكره زوجها وتتمرد عليه وتسىع 
إىل اتلخلص منه بالطالق أو اخللع، أو أفسد مملوك 
رجل عليه وعمل معه أعماال جعلته يتمرد ىلع سيده 
ويعامله معاملة سيئة؛ فليس ىلع هْدينَا وال ىلع 

 .َهِجنا، بل ذلك من عمل الشيطانَمنْ 

** 

Siapa saja yang berusaha untuk merusak hubungan 

seorang istri dengan suaminya, baik dia itu seorang 

lelaki ataupun wanita, yaitu dengan jalan menyebutkan 

dihadapan istri tersebut keburukan-keburukan 

suaminya, keburukan akhlaknya sehingga 

membuatnya benci terhadap suaminya, berbuat 

durhaka, menentang dan berusaha untuk 

membebaskan diri darinya dengan jalan talak atau 

khulu`, atau merusak hubungan seorang hamba 

sahaya milik seseorang dan merusaknya sehingga 

membuatnya membangkang dan bersikap buruk 

terhadap tuannya; maka dia bukan berada diatas 

petunjuk dan manhaj (metode beragama) kami, akan 

tetapi itu termasuk perbuatan setan. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

من داع إىل هدى، اكن هل من األجر مثل أجور 
من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيًئا، ومن 

لة، اكن عليه من اإلثم مثل آثام من داع إىل ضال
 تبعه، ال ينقص ذلك من آثامهم شيًئا

 

Barangsiapa mengajak kepada petunjuk 
(kebajikan), maka ia mendapatkan pahala 

sebesar pahala orang-orang yang 
mengikutinya, tanpa mengurangi pahala 

mereka sedikit pun. Dan barangsiapa 
mengajak kepada kesesatan, maka ia 

menanggung dosa sebesar dosa orang-
orang yang mengikutinya, tanpa 

mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. 

 :احلديث .323
 : َمن َدًَع إىل »عن أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفوًعا

ُجور َمن تَِبَعه، الَ يَنُقُص 
ُ
جر ِمثل أ

َ
ُهدى، اَكن هَل ِمَن األ

ُجورِِهم َشيئاا، وَمْن َدًَع إىل َضاَللَة، اكن  ذلك ِمن
ُ
أ

َعلَيه ِمن اإِلثْم ِمثل آثَاِم َمن تَِبَعه، اَل يَنُقُص ذلك ِمن 
 «.آثَاِمِهم َشيْئاا

** 

323. Hadis: 

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

"Barangsiapa mengajak kepada petunjuk (kebajikan), 

maka ia mendapatkan pahala sebesar pahala orang-

orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala 

mereka sedikit pun. Dan barangsiapa mengajak 

kepada kesesatan, maka ia menanggung dosa sebesar 

dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa 

mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-أخَب أبو هريرة 
قال: "من دًع إىل هدى؛ اكن هل من األجر  -عليه وسلم

مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاا"، 
بيّنه للناس ودًعهم إيله، مثل: من دًع إىل هدى: يعِن 

أن يبني للناس أن ركعيت الضىح سنة، وأنه ينبيغ 
لإلنسان أن يصِّل ركعتني يف الضىح، ثم تبعه انلاس 
وصاروا يصلون الضىح، فإن هل مثل أجورهم من غري 
أن ينقص من أجورهم شيئاا؛ ألن فضل اهلل واسع. أو 

وتراا، قال للناس مثالا: اجعلوا أخر صالتكم بالليل 
وال تناموا إال ىلع وتر إال من طمع أن يقوم من آخر 
الليل فليجعل وتره يف آخر الليل، فتبعه ناس ىلع 
ذلك؛ فإن هل مثل أجرهم، يعِن لكما أوتر واحد هداه 
اهلل ىلع يده؛ فله مثل أجره، وكذلك بقية األعمال 

: "من دًع -صىل اهلل عليه وسلم-الصاحلة. ويف قوهل 
ن عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال إىل ضاللة اك

ينقص ذلك من آثامهم شيئاا"، أي إذا دًع إىل وزر وإىل 
ما فيه اإلثم، مثل أن يدعو انلاس إىل هلو أو باطل أو 
غناء أو ربا أو غري ذلك من املحارم، فإن لك إنسان 
تأثر بدعوته فإنه يُكتب هل مثل أوزارهم؛ ألنه دًع 

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,, 

"Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk 

(kebajikan), maka ia mendapatkan pahala sebesar 

pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa 

mengurangi pahala mereka sedikit pun." "Barangsiapa 

mengajak kepada petunjuk (kebajikan)", maksudnya ia 

menjelaskan petunjuk (kebajikan) kepada manusia dan 

mengajak mereka untuk mengikutinya. Contohnya, 

menjelaskan pada manusia bahwa dua rakaat salat 

Duha adalah sunah dan seyogyanya seseorang itu 

mengerjakan dua rakaat salat Duha. Lalu orang-orang 

mengikutinya dan mereka menunaikan salat Duha. 

Maka ia memperolah pahala sebanyak pahala mereka 

tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, karena 

karunia Allah itu luas. Atau, misalnya, ia berkata 

kepada manusia, "Jadikan salat terakhir kalian di 

malam hari salat Witir, dan jangan kalian tidur kecuali 

setelah salat Witir, kecuali orang yang bersemangat 

bangun di akhir malam hendaknya ia melaksanakan 

salat witirnya di akhir malam." Lalu orang-orang 

mengikuti nasehatnya ini. Maka ia mendapatkan 

pahala sebesar pahala mereka. Artinya, setiap kali satu 

orang yang diberi petunjuk oleh Allah melalui dirinya 

melakukan salat Witir, maka ia mendapatkan sebesar 

pahalanya. Demikian pula amal-amal saleh yang lain. 

Sedang dalam sabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < ابلدعة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َدًَع : حضَّ عليه بالفعل أو القول •

 .ُهدى : حق وخري •

 .َضاَللَة : باطل ورش •

ُجورِِهم َشيئاا : ال ينقص أجر العامل بسبب ادلاللة •
ُ
 .اَل يَنُقُص ذلك ِمن أ

 :فوائد احلديث
 .هاره، قليال اكن أو كثريا، وأن ادلايع هل مثل أجر العامل، وذلك من عظيم فضل اهلل وكمال كرمهفضل ادلعوة إىل اهلدى، ولو بإبانته وإظ .1

 .ىلع املسلم أن حيذر ادلعوات الزائفة ويبتعد عن قرناء السوء؛ ألنه مسؤول عما يفعل .2

 .أن املتسبب بالفعل واملبارش هل متساويني يف انلتيجة عقابا أو ثوابا .3

 .عواقب األمور ونتائج عمله، فيسىع للخري يلكون قدوة حسنةىلع املسلم أن يتبرص ب .4

عليه مثل ِوْزِر  أنَّ املتسبب اكملبارش، فهذا اذلي دًع إىل اهلدى تََسبَّب فاكن هل مثل أجر من فعله، واذلي دًع إىل السوء أو إىل الوزر تسبَّب فاكن .5
 .من اتبعه

 .يف احلديث ديلل للقاعدة: أن السبب اكملبارشة، لكن إذا اجتمع سبٌب ومبارشة أحالوا الضمان ىلع املبارشة؛ ألنه أمس باإلتالف .6

 املراجع:املصادر و

ه.  تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  ديلل الفاحلني لطرق 2002ه، 1423زيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنِّش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل الع

الصاحلني من  ه. رياض1425رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 
ه. رياض الصاحلني من الكم 1428الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
الريان، بريوت، الطبعة: الرابعة  سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار

 اهلدى وادلعوة إىل الوزر إىل الوزر. فادلعوة إىل
تكون بالقول، كما لو قال أفعل كذا أفعل كذا، 
وتكون بالفعل خصوصاا من اذلي يَقتدي به من 
انلاس، فإنه إذا اكن يَقتدي به ثم فعل شيئاا فكأنَّه دًع 
ون بفعله ويقولون فعل  انلاس إىل فعله، وهلذا حَيتَجُّ

 .فالن كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز

sallam-, "Dan barangsiapa mengajak pada kesesatan, 

maka ia menanggung dosa sebesar dosa orang-orang 

yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa 

mereka sedikit pun". Maksudnya, bila ia mengajak 

kepada perbuatan dosa dan kepada sesuatu yang 

mengandung dosa, seperti mengajak orang-orang 

kepada perbuatan sia-sia, kebatilan, nyanyian, riba 

atau perkara-perkara haram lainnya. Setiap orang yang 

terpengaruh oleh ajakannya, maka bagi dia juga 

ditulislah dosa sebesar dosa-dosa mereka itu. Sebab 

ia mengajak kepada perbuatan dosa. Mengajak 

kepada petunjuk (kebajikan) dan mengajak kepada 

perbuatan dosa bisa dilakukan dengan ucapan, seperti 

bila seseorang mengatakan, "Lakukan ini, lakukan itu", 

dan bisa juga dengan perbuatan, khususnya dari sosok 

yang diikuti banyak orang. Orang yang diikuti jika 

melakukan sesuatu, maka seolah-olah ia mengajak 

manusia melakukannya. Oleh sebab ini, mereka 

beralasan dengan perbuatannya dan mengatakan, 

"Fulan melakukan ini, maka hal ini boleh, atau ia 

meninggalkan ini, hal ini boleh ditinggalkan." 
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ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 1426ه. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 1428
، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد ه. كنوز رياض الصاحلني1423انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

م.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، 2009ه، 1430بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 
 .م1987ه، 1407بريوت، الطبعة: الرابعة عِّش  

   (3373) الرقم املوحد:
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من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها، وأجر 
من عمل بها بعده، من غري أن ينقص من 

أجورهم يشء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة 
اكن عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، 

 من غري أن ينقص من أوزارهم يشء

 

Barangsiapa mencontohkan (memulai) 
sunah (perbuatan) yang baik dalam Islam 

maka ia mendapatkan pahalanya dan 
pahala orang yang mengamalkan sunah 

tersebut setelahnya, tanpa berkurang 
sedikit pun dari pahala mereka. Dan 

barangsiapa mencontohkan sunah yang 
buruk maka ia menanggung dosa dari 

perbuatannya dan dosa orang yang 
melakukannya setelahnya, tanpa 

berkurang sedikit pun dari dosa mereka. 

 :احلديث .324
قال: ُكنَّا يف  -ريض اهلل عنه-عن جرير بن عبد اهلل 

 -صىل اهلل عليه وسلم-َصدِر انلََّهار ِعند رسول اهلل 
ي  ِ و الَعَباِء، ُمتََقدلي

َ
فََجاءه قَوٌم ُعَراٌة جُمْتَايِب انليَمار أ

يُوف، ًَعمَّ  ر السُّ تُُهم ِمن ُمرَض بَل لُكُُّهم ِمن ُمرَض، َفتََمعَّ
ى بِِهم ِمَن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

َ
لَِما َرأ

قَام، َفَصىلَّ 
َ
ذَّن َوأ

َ
َمر باَِلالا فَأ

َ
الَفاقَة، فَدَخل ُثمَّ َخرج، فأ

يا أيها انلاس اتقوا ربكم اذلي »)ُثمَّ َخَطب، فقال: 
ر )إن اهلل اكن خلقكم من نفس واحدة( إىل آخ

[، واآلية األخرى اليت يف 1عليكم رقيباا( ]النساء: 
آخر احلِّش: )يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل وتلنظر 

ق رَُجٌل ِمن 18نفس ما قدمت لغد( ]احلِّش:  [ تََصدَّ
ِه، ِمْن َصاِع  ِدينَارِهِ، ِمن ِدرَهِمِه، ِمن ثَوبِِه، ِمن َصاِع بُري

َ  -حىتَّ قال-تَمِرهِ  َفَجاء رَُجٌل ِمَن « و بِِشقي تَمَرةَول
ُه تَعَجُز َعنَْها، بل قَد  ٍة اَكَدت َكفُّ نَصار برُِصَّ

َ
األ

يُت َكوَمني ِمن َطَعاٍم 
َ
َعَجَزت، ُثمَّ َتتَابَع انلَّاُس َحىتَّ َرأ

يُت وَجَه رَُسول اهلل 
َ
صىل اهلل عليه -َوِثيَاٍب، َحىتَّ َرأ

نَّه ُمْذهَ  -وسلم
َ
صىل اهلل -بَة.ٌ فقال رسول اهلل َيتََهلَُّل َكأ

َمْن َسنَّ يِف اإلِساَلم ُسنَّةا َحَسنَةا فَلَُه »: -عليه وسلم
ْن َينُْقَص 

َ
ْجُر َمْن َعِمَل بَِها َبْعَدُه، ِمْن َغرِي أ

َ
ْجُرَها، َوأ

َ
أ

ُجورِِهم يَشٌء، َوَمْن َسنَّ يِف اإلِساَلم ُسنَّةا َسييئَةا 
ُ
ِمن أ

، َوِوزُر َمْن َعِمَل بَِها ِمْن بعِده، من اَكَن َعلَيه ِوْزرَُها
وَزارَِهم يشء

َ
 «.غري أن ينُقص ِمن أ

** 

324. Hadis: 

Dari Jarir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, 

"Kami berada di sisi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- di awal siang, lalu datang kepada beliau 

sekelompok orang setengah telanjang yang 

berselimutkan pakaian dari bulu domba yang bergaris 

atau kain panjang dan berselempang pedang. 

Mayoritas mereka dari suku Muḍar, bahkan semuanya 

dari suku Muḍar. Maka raut wajah Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berubah karena iba melihat 

kemiskinan mereka. Beliau masuk kemudian keluar. 

Beliau memerintah Bilal untuk mengumandangkan 

azan dan iqamat. Rasulullah salat kemudian 

berkhutbah. Beliau mengucapkan, "Wahai manusia, 

bertakwalah kalian pada Rabb yang telah menciptakan 

kalian dari satu jiwa..." hingga akhir ayat 

"...sesungguhnya Allah mengawasai kalian." (An-Nisā`: 

1). Dan membaca ayat yang lain di akhir surah Al-

Ḥasyr, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan 

apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat)..." (Al-Ḥasyr :18). Hendaknya seseorang 

menyedekahkan uang dinarnya, uang dirhamnya, 

bajunya, ṣā' gandumnya atau ṣā' kurmanya -hingga 

beliau mengatakan- meskipun dengan saparuh 

kurma." Lalu seorang laki-laki dari kaum Ansar datang 

membawa kantong yang hampir tak kuat dibawa 

tangannya, bahkan tangannya memang tidak kuat. 

Kemudian orang-orang berturut-turut (bersedekah), 

hingga aku melihat dua gundukan makanan dan 

pakaian. Hingga aku melihat wajah Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berbinar seperti berlapis 

emas. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Barangsiapa mencontohkan (memulai) 

sunah (perbuatan) yang baik dalam Islam maka ia 

mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang 

mengamalkan sunah tersebut setelahnya, tanpa 

mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan 
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barangsiapa mencontohkan sunah yang buruk maka ia 

menanggung dosa dari perbuatannya dan dosa orang 

yang melakukannya setelahnya, tanpa berkurang 

sedikit pun dari dosa mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنه-حديث جرير بن عبد اهلل ابلجِّل 
صىل اهلل عليه -حديث عظيم يتبني منه حرص انليب 

صلوات اهلل وسالمه -وشفقته ىلع أمته  -وسلم
صىل اهلل عليه -، فبينما هم مع رسول اهلل -عليه
 أول انلهار إذا جاء قوم ًعمتهم من مرض، يف -وسلم

-أو لكهم من مرض جمتايب انلمار، مقدلي السيوف 
، يعِن أن اإلنسان ليس عليه إال -ريض اهلل عنهم

ثوبه قد اجتباه يسرت به عورته، وقد ربطه ىلع رقبته، 
-ومعهم السيوف؛ استعداداا ملا يؤمرون به من اجلهاد 

صىل اهلل عليه -انليب . فتغريَّ وجه -ريض اهلل عنهم
وتلون؛ ملا رأى فيهم من احلاجة، وهم من  -وسلم

مرض، من أرشف قبائل العرب، وقد بلغت بهم 
عليه الصالة -احلاجة إىل هذا احلال، ثم دخل بيته 

، ثم خرج، ثم أمر بالالا فأذن، ثم صىل، ثم -والسالم
-، فحمد اهلل -عليه الصالة والسالم-خطب انلاس 
كما يه ًعدته، ثم قرأ قول اهلل  -ه وسلمصىل اهلل علي

ي َخلََقُكْم -تعاىل- ِ َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم اذلَّ يُّ
َ
: )يَا أ

ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمنُْهَما رَِجاالا 
رْ 
َ
ي تََساَءلُوَن بِِه َواأْل ِ َ اذلَّ َحامَ ِإنَّ َكِثرياا َونَِساءا َواتَُّقوا اَّللَّ

َ اَكَن َعلَيُْكْم َرِقيباا( )النساء:  : -تعاىل-(، وقوهل 1اَّللَّ
َمْت  َ َوتْلَنُْظْر َنْفٌس َما َقدَّ يَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللَّ ِ َها اذلَّ يُّ

َ
)يَا أ

َ َخِبرٌي بَِما َتْعَملُوَن( )احلِّش:  َ ِإنَّ اَّللَّ ِلَغٍد َواتَُّقوا اَّللَّ
فقال: )تصدق رجل  (. ثم حث ىلع الصدقة،18

بديناره، وتصدق بدرهمه، تصدق بثوبه، تصدق 
بصاع بره، تصدق بصاع تمره، حىت ذكر ولو شق 

أحرص  -ريض اهلل عنهم-تمرة( واكن الصحابة 
انلاس ىلع اخلري، وأرسعهم إيله، وأشدهم مسابقة، 
فخرجوا إىل بيوتهم فجاءوا بالصدقات، حىت جاء 

يده عن محلها،  رجل برصة معه يف يده اكدت تعجز

** 

Pengarang –raḥimahullāh- dalam bab “Man Sanna fi al-

Islāmi Sunnatan Hasanatan fa lahu Ajruhā wa Ajru man 

'Amila bihā” menyebutkan hadis Jarir bin Abdillah Al-

Bajali -raḍiyallāhu 'anhu-. Ini satu hadis agung yang 

darinya terlihat jelas perhatian dan kasih sayang Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada umat beliau –

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.Ketika para sahabat 

sedang bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di 

awal siang, tiba-tiba datang serombongan orang yang 

mayoritas dari suku Muḍar, atau semuanya dari suku 

Muḍar, dengan berselimut kain dari bulu domba yang 

bergaris dan berselempang pedang -raḍiyallāhu 

'anhum-. Artinya seseorang tidak memiliki kecuali satu 

pakaian yang ia selimutkan pada tubuhnya untuk 

menutupi aurat, ia mengikatkannya di tengkuk. Mereka 

membawa pedang sebagai persiapan jihad yang 

diperintahkan kepada mereka –raḍiyallāhu 'anhum-. 

Maka wajah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berubah sedih karena melihat kepapaan mereka. 

Padahal mereka dari kabilah Muḍar yang termasuk 

kabilah Arab paling mulia. Namun kemiskinan mereka 

telah sampai pada kondisi seperti ini. Kemudian beliau 

masuk ke dalam rumah, selanjutnya keluar lagi. Lantas 

beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan 

azan. Kemudian beliau salat, dilanjutkan dengan 

berkhutbah kepada orang-orang. Beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memuji Allah sebagaimana 

kebiasaan beliau, kemudian membaca firman Allah, 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu 

yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan 

daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada 

keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu 

saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu.” (An-Nisā` :1), dan 

firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
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بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بني يدي الرسول 
. ثم رأى جرير كومني من -عليه الصالة والسالم-

ع يف املسجد، فصار  الطعام واثلياب وغريها قد مُجِ
بعد أن تغريَّ  -عليه الصالة والسالم-وجه انليب 

يتهلل كأنه مذهبة؛ يعِن من شدة بريقه وملعانه 
ملا حصل من هذه  -ة والسالمعليه الصال-ورسوره 

-املسابقة اليت فيها سد حاجة هؤالء الفقراء، ثم قال 
: )من سن يف اإلسالم سنة -صىل اهلل عليه وسلم

حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من غري أن 
ينقص من أجورهم يشء، ومن سن يف اإلسالم سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غري أن 

-زارهم يشء(. واملراد بالسنة يف قوهل ينقص من أو
: )من سن يف اإلسالم سنة -صىل اهلل عليه وسلم

حسنة( ابتدأ العمل بسنة، وليس من أحدث؛ ألن 
من أحدث يف اإلسالم ما ليس منه فهو رد وليس 
حبسن، لكن املراد بمن سنها، أي: صار أول من 

ريض اهلل -عمل بها، كهذا الرجل اذلي جاء بالرصة 
 .-عنه

kerjakan.” (Al-Ḥasyr :18). Kemudian beliau 

menganjurkan sedekah seraya bersabda, “Seseorang 

bisa bersedekah dengan uang dinarnya, bersedekah 

dengan dirhamnya, bersedekah dengan bajunya, 

bersedekah dengan ṣā’ gandumnya, bersedekah 

dengan ṣā’ kurmanya...” hingga beliau menyebutkan, 

“...walaupun dengan separuh kurma.” Para sahabat -

raḍiyallāhu 'anhum- adalah orang-orang yang paling 

bersemangat, paling antusias dan paling gemar 

berlomba dalam kebaikan. Maka mereka menuju 

rumah masing-masing, lalu kembali membawa 

sedekah. Hingga ada orang yang datang membawa 

kantong berisi perak (dirham) di tangannya yang 

hampir tak kuat membawanya, bahkan memang tidak 

kuat. Kemudian ia meletakkannya di hadapan 

Rasulullah –'alaihi aṣsalātu wa as-salām-. Kemudian 

Jarir melihat dua gundukan makanan dan pakaian 

serta lainnya telah terkumpul di dalam masjid. 

Sehingga wajah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- setelah sebelumnya muram berubah menjadi 

ceria seperti disepuh emas. Yakni karena sangat 

berkilau, berbinar dan kebahagiaan beliau -'alaihi 

aṣsalātu wa as-salām- lantaran perlombaan dalam 

bersedekah yang terjadi ini, yang dapat memenuhi 

kebutuhan orang-orang fakir tersebut. Kemudian 

Rasulullah –ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa mencontohkan (memulai) sunah 

(perbuatan) yang baik dalam Islam maka ia 

mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang 

mengamalkan sunah tersebut setelahnya, tanpa 

berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan 

barangsiapa mencontohkan sunah (perbuatan) yang 

buruk maka ia menanggung dosa dari perbuatannya 

dan dosa orang yang melakukannya setelahnya, tanpa 

berkurang sedikit pun dari dosa mereka." Maksud 

“sunah” dalam sabda beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- “Siapa mencontohkan sunah yang baik dalam 

Islam” adalah orang yang memulai melakukan suatu 

perbuatan sunah, bukan orang yang membuat sunah 

baru. Sebab orang yang membuat-buat ajaran dalam 

Islam yang bukan dari ajaran Islam maka itu tertolak, 

dan tidak dianggap baik. Akan tetapi maksud “orang 

yang mencontohkan sunah” adalah ia menjadi orang 

pertama yang mengamalkannya. Seperti orang yang 

datang membawa kantong (berisi perak) ini -

raḍiyallāhu 'anhu-. Jadi ini menunjukkan bahwa apabila 

seseorang diberi taufik pasti ia mencontohkan suatu 

sunah dalam Islam, baik menyerukannya atau 

menghidupkannya setelah tadinya mati. 
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  ةالعقيدة < األسماء واألحاكم < ابلدع اتلصنيف:
 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َصدر انلََّهار : أوَّهل •

ط •  .جُمْتَايِب انليَمار : ِكَساء من ُصوف خُمَطَّ

 .الَعبَاِء : كساء مشقوق واسع بال ُكمَّني يلبس فوق اثلياب •

ر : تغريَّ  •  .َتَمعَّ

 .الّفاقَّة : احلاجة والفقر •

ا 4,25رِه : ادلينار: عملة نقدية من اذلهب ووزنها: ِدينَا •  .جراما

ا 2,812ِدرَهِمه : ادلرهم: قطعة نقدية من الفضة ووزنها:  •  .جراما

ا 2172َصاِع : الصاع: وحدة من وحدات الكيل، ويساوي  •  .جراما

 .بُريه : الَُب: القمح •

ة : ما ُيمع فيه الِشء ويشد •  .رُصَّ

 .َكوَمني : صَبتني •

 .: اكذلهب تعبري عن الصفاء واالستنارة ُمْذَهبَة •

 .ُعَراٌة : مجع ًعر، وهو املتجريد من اثلياب •

يُوف : واضيع سيوفهم يف أعناقهم • ي السُّ ِ  .ُمتََقدلي

 .ُمرَض : قبيلة من قبائل العرب •

 .رِقيبا : حافظا ألعمالكم •

ت من خري يلوم القيامة • َمت ِلَغد : ما أعدَّ  .ما قدَّ

ق • ق : يلتصدَّ  .تََصدَّ

 .َيتََهلَُّل : يستنري وييضء •

 .ُسنٌَّة : طريقة •

 .ِوْزرَُها : الِوزر: احلِمل اثلقيل واإلثم •

عز -، واذلي ييق من عذاب اهلل هو فعل أوامر اهلل -تعاىل-اتقوا : اتلقوى: اسم مأخوذ من الوقاية، وهو أن يتخذ اإلنسان ما يقيه من عذاب اهلل  •
 .، واجتناب نواهيه-وجل

 :فوائد احلديث
 .، وتأمله ىلع الفقراء واملحتاجني-صىل اهلل عليه وسلم-إشفاق انليب  .1

 .من واجب أهل ادلثور واليسار أن يتفقدوا أصحاب احلاجة، ويبادروا إىل دفع الرضر عنهم .2

 .احلث ىلع الصدقة واإلنفاق ولو اكن بِشء يسري؛ فإنَّ الكثري يكون من القليل .3

 .ثيق عرى األخوة واملحبة بني املسلمني، ولفت انلظر إىل رضورة اتلعاونوحكمته يف تو -صىل اهلل عليه وسلم-حسن توجيه انليب  .4

 .وايلوم اآلخر يف سلوك املسلم واملبادرة إىل فعل اخلري -تعاىل-أثر اإليمان باهلل  .5

 .، وتسابقهم إىل فعل اخلريات-صىل اهلل عليه وسلم-رُسعة استجابة املسلمني هلدي الرسول  .6

 .لرسور الفقراء، وسعيه جللب انلفع هلم ومساعدتهم -صىل اهلل عليه وسلم-رسور انليب  .7

 .الرتغيب يف فعل السنن اليت تركت وهجرت .8

 .احلض ىلع أن يكون املسلم قدوة صاحلة يف اخلري والَب واإلحسان، واتلحذير من أن يكون قدوة سيئة يف ابلاطل واملنكر .9

 .فاعله، ومن سىع يف رش اكن عليه مثل إثم مرتكبهمن سىع إىل خري اكن هل مثل أجر  .10
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 املراجع:املصادر و

ه، 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار م. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق2007

ه. صحيح مسلم، مسلم 1426 ـهرشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 1428الريان، بريوت، الطبعة: الرابعة 
ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من 1423الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء

م.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من 2009ه، 1430ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
 .م1987ه، 1407ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عِّش  

   (3506) الرقم املوحد:
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل اتلصنيف:
 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 .متفق عليه راوي احلديث:

اِمت  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-ُعبَاَدَة بِْن الصَّ
 .حيدكتاب اتلو مصدر منت احلديث:

من شهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن 
حممدا عبده ورسوهل، وأن عيىس عبد اهلل 

 منه، ورسوهل ولكمته ألقاها إىل مريم وُرُوحٌ 
واجلنة حق وانلار حق، أدخله اهلل اجلنة ىلع ما 

 اكن من العمل

 

Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada 
sesembahan yang berhak disembah selain 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, 
juga bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba dan Rasul-Nya, bahwa Isa adalah 

hamba Allah dan Rasul-Nya, serta kalimat-
Nya yang disampaikan pada Maryam dan 
ruh dari-Nya; juga bersaksi bahwa surga 

dan neraka benar adanya; maka Allah akan 
memasukkannya ke dalam surga apa pun 

amalnya. 

 :احلديث .325
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن عبادة بن الصامت 

"َمْن شِهد أْن ال هلإ  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
دا عبده ورُسوهُل،  إال اهلل وحده ال رِشيك هل وأنَّ حممَّ
لَقاها ِإىل مريم 

َ
وأنَّ ِعيىس عبُد اهلل ورُسوهُل ولَكَِمتُه أ

ْدَخلَه اهلل اجلنَّة 
َ
، أ وُرُوٌح ِمنه، واجلنَّة َحقٌّ وانلَّار حقٌّ

 ىلع ما اكن ِمَن العَمل".

** 

325. Hadis: 

Dari 'Ubādah bin Aṣ-Ṣāmit -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', “Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah selain Allah 

semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, juga bersaksi 

bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, 

bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, serta 

kalimat-Nya yang disampaikan pada Maryam dan ruh 

dari-Nya; juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar 

adanya; maka Allah akan memasukkannya ke dalam 

surga apa pun amalnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خيَبنا هذا احلديث أن من نطق بكلمة اتلوحيد 
وعرف معناها وعمل بمقتضاها، وشهد بعبودية حممد 

ورساتله، واعرتف بعبودية  -صىل اهلل عليه وسلم-
عيىس ورساتله، وأنه خلق بكلمة كن من مريم، 
وبرأ أمه مما نسبه إيلها ايلهود األعداء، واعتقد بثبوت 

نني وثبوت انلار للاكفرين، ومات ىلع اجلنة للمؤم
 .ذلك دخل اجلنة ىلع ما اكن من العمل

** 

Hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa siapa 

saja yang mengucapkan kalimat tauhid, mengetahui 

maknanya, dan mengerjakan konsekuensi 

kandungannya, juga mempersaksikan kehambaan 

serta kerasulan Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, mengakui kehambaan serta kerasulan Isa, dan 

bahwa Allah telah menciptakannya dengan kalimat 

“kun” (jadilah) dalam diri Maryam dan bahwa Dia 

mensucikan ibunya dari tuDuhan yang dilekatkan oleh 

orang-orang Yahudi atas dirinya, dan juga meyakini 

keberadaan surga bagi orang-orang yang beriman dan 

neraka bagi orang-orang kafir, lalu ia meninggal dunia 

di atas semua keimanan itu maka ia akan masuk surga 

apa pun amalnya. 
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 :معاين املفردات
 .رفاا ملعناها ًعمالا بمقتضاها ظاهراا وباطناا شهد أن ال هلإ إال اهلل : تكلّم بهذه اللكمة ًع •

 .ال هلإ إال اهلل : ال معبود حبق إال اهلل •

 .وحده : حاٌل مؤّكد لإلثبات •

 .ال رشيك هل : تأكيد للنيف •

 .وأن حممداا : أي وشهد أن حممداا  •

 .عبده : مملوكه وًعبده •

 .ورسوهل : مرسله بِّشيعته •

 .وأن عيىس : أي وشهد أن عيىس ابن مريم •

 .د اهلل ورسوهل : خالفاا ملا يعتقده انلصارى أنه اهلل أو ابن اهلل أو ثالث ثالثةعب •

 .لكمته : أي أنه خلَقه بكلمٍة ويه قوهُل: )كن( •

 .ألقاها إىل مريم : أرسل بها جَبيل إيلها فنفخ فيها من روحه املخلوقة بإذن اهلل عز وجل •

 .يت خلقها اهلل تعاىلوروٌح : أي أن عيىس عليه السالم روٌح من األرواح ال •

نُْه{ ]اجلاث • ا مي يعا رِْض مَجِ
َ
َماَواِت َوَما يِف اأْل ا يِف السَّ َر لَُكم مَّ  .[13ية: منه : أي منه خلقاا وإُياداا كقوهل تعاىل: }وََسخَّ

 .واجلنة حق وانلار حق : أي شهد أن اجلنة وانلار اللتني أخَب اهلل عنهما يف كتابه ثابتتان ال شك فيهما •

 .له اهلل اجلنة : جواب الِّشط السابق من قوهل: من شهد... الخأدخ •

د ال بد هل من دخول اجلنة. ا • اا وهل ذنوب؛ ألن املوحي ثلاين: أدخله ىلع ما اكن من العمل : حيتمل معنيني: األول: أدخله اهلل اجلنة وإن اكن مقرصي
 .اهلل اجلنة وتكون مزنتله فيها ىلع حسب عمله

 :فوائد احلديث
 .أصل ادلينأن الشهادتني هما  .1

 .فضل اتلوحيد وأن اهلل يكفر به اذلنوب .2

 .سعة فضل اهلل وإحسانه سبحانه وتعاىل .3

 .أن عقيدة اتلوحيد ختالف مجيع امللل الكفرية من ايلهود وانلصارى والوثنيني وادلهريني .4

 .ال تصح الشهادتان إال ممن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما .5

 .مجع اهلل ملحمد صىل اهلل عليه وسلم بني العبودية والرسالة ردا ىلع املفرطني واملفرطني .6

وجوب َتنب اإلفراط واتلفريط يف حق األنبياء والصاحلني، فال جنحد فضلهم وال نغلو فيهم فنرصف هلم شيئاا من العبادة، كما يفعل بعض  .7
 .اجلهال والضالل

 .د ىلع انلصارى اذلين زعموا أنه ابن اهللإثبات عبودية عيىس ورساتله، وهذا ر .8

 .أن عيىس خلق من مريم بكلمة كن من غري أب، وهذا رد ىلع ايلهود اذلين قذفوا مريم بالزنا .9

ون يف انلار .10  .أن عصاة املوحدين ال خيدلَّ

 .إثبات صفة الالكم هلل تعاىل .11

 .إثبات ابلعث .12

 .إثبات اجلنة وانلار .13

 املراجع:املصادر و

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة،  -م. 2001 -ه 1422ر العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دا -
صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة،  -م. 2003 - ـه1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش:  -ه. 1422افة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، )مصورة عن السلطانية بإض
 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

   (3417) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < الوالء والَباء < أحاكم الوالء والَباء اتلصنيف:

 .رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه- أبو رصمة اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ضاّر مسلما : أدخل عليه املرضة يف ماهل أو نفسه أو عرضه •

 .ضارّه اهلل : أوقع به الرضر، وجازاه من جنس ما فعل بأخيه •

 .لما : أوصل املشقة وأحلقها به من غري حقشاّق مس •

 .شّق اهلل عليه : أدخل عليه ما يشق عليه •

 :فوائد احلديث
 .حتريم أذية املسلم، بأي وجه من الوجوه .1

 .اجلزاء من جنس العمل .2

 .محاية اهلل لعباده املسلمني، وأنه هو نفسه سبحانه يدافع عنهم .3

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،  1427فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن
ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: 1423تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

ه. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، 1395ة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، ، رشكة مكتب2أمحد حممد شاكر وآخرون، ط

من ضارَّ مسلما ضارَّه اهلل, ومن شاقَّ مسلما 
   عليهشقَّ اهلل

Barangsiapa membahayakan seorang 
muslim, niscaya Allah akan 

membahayakan dirinya. Dan barangsiapa 
menyusahkan seorang muslim, niscaya 

Allah akan menimpakan kesusahan 
padanya. 

 :احلديث .326
من ضارَّ »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب رصمة 

 «.سلما شقَّ اهلل عليهمسلما ضارَّه اهلل, ومن شاقَّ م

** 

326. Hadis: 

Dari Abu Ṣirmah -radhiyallahu 'anhu secara marfū`: 

"Barangsiapa membahayakan seorang muslim, 

niscaya Allah akan membahayakan dirinya. Dan 

barangsiapa menyusahkan seorang muslim, niscaya 

Allah akan menimpakan kesusahan padanya". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يف احلديث ديلل ىلع حتريم اإليذاء وإدخال الرضر 
واملشقة ىلع املسلم، سواء اكن ذلك يف بدنه أو أهله 
أو ماهل أو ودله، وأن من أدخل الرضر واملشقة ىلع 

ه، سواء اكن املسلم فإن اهلل ُيازيه من جنس عمل
هذا الرضر بتفويت مصلحة أو حبصول مرضة بوجه 
من الوجوه، ومن ذلك اتلدليس والغش يف 

 .املعامالت، وكتم العيوب، واخلطبة ىلع خطبة أخيه

** 

Hadis ini mengandung dalil pengharaman menyakiti 

dan menimbulkan bahaya serta kesusahan kepada 

seorang muslim, baik di tubuh, keluarga, harta atau 

anaknya. Sesungguhnya orang yang menimbulkan 

bahaya dan kesusahan kepada seorang muslim, 

niscaya Allah membalasnya dengan perbuatan serupa; 

baik bahaya ini dengan cara melenyapkan satu 

kemaslahatan atau terjadinya bahaya dalam bentuk 

apapun. Diantaranya penipuan dan pemalsuan dalam 

muamalat, menyembunyikan cacat dan mengajukan 

pinangan terhadap pinangan saudaranya. 
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 -تب العربية املكتبة العرصية، بريوت. سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الك
ًعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك  -سند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط فيصل عيىس ابلايب احلليب. م

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن  2001 - ـه 1421مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
 
ُ
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: 1427، املكتبة اإلسالمية، 1م إرساء بنت عرفة، طحممد رمضان، وأ

 .ه1432دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل ، 
   (5375) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

178 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

من قال حني يسمع انلداء: امهلل رب هذه اَلعوة 
اتلامة، والصالة القائمة، آت حممدا الوسيلة 

والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا اذلي وعدته، 
 حلت هل شفاعِت يوم القيامة

 

Barangsiapa yang ketika (selesai) 
mendengar azan membaca doa, "Ya Allah, 
Rabb pemilik seruan yang sempurna dan 

seruan penegakan salat ini. Limpahkanlah 
kepada Muhammad kedudukan tinggi dan 
keutamaan. Tempatkan beliau di tempat 

terpuji yang Engkau janjikan kepadanya," 
niscaya ia mendapatkan syafaatku kelak di 

hari Kiamat". 

 :احلديث .327
:  -نهريض اهلل ع-عن جابر من قال حني »مرفوًعا

الة  ْعَوة اتلَّامة، والصَّ يَْسَمع انليَداء: اللَُّهم ربي هذه ادلَّ
ا  الَقائمة، آِت حممدا الوَِسيلَة والَفِضيلة، واْبَعثْه َمَقاما

ي وَعْدتَه، حلَّت هل َشَفاَعيِت يوم القيامة ا اذلَّ  «.حممودا

** 

327. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Barangsiapa yang ketika (selesai) mendengar azan 

membaca doa, "Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang 

sempurna dan seruan penegakan salat ini. 

Limpahkanlah kepada Muhammad kedudukan tinggi 

dan keutamaan. Tempatkan beliau di tempat terpuji 

yang Engkau janjikan kepadanya," niscaya ia 

mendapatkan syafaatku kelak di hari Kiamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: -صىل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: يقول انليب 
"من قال حني يَْسَمع انليَداء" أي من قال هذه الصيغة 
املأثورة من ادلًعء عند فراغ املؤذن من األذان 
وانتهائه منه؛ ملا رواه مسلم من حديث عبداهلل بن 

صىل اهلل عليه -عمرو بن العاص؛ أنَّه َسمَع رسوَل اهلل 
إَذا سمعتم املؤذين، فقولوا مثل ما يقول، يقول: " -وسلم

، ثمَّ َسلُوا اهلَل يل الوسيلة.."، وعليه:  ثمَّ َصلُّوا يلعَّ
فيكون ادلًعء بعد الَفراغ من الرتديد بعد املؤذن.   

ْعَوة اتلَّامة" األذان، ُسىم َدعوة؛ ملا فيه من َدعوة  "ادلَّ
ا ىلع انلاس إىل الصالة، واتلامة: أي الاكملة؛ الشتماهل

عقائد اإليمان من اتلوحيد واتلصديق بالرسالة 
املحمدية، فأوهل تَكبري، وفيه الشهادتان اللتان هما 
عوة إىل  الرُّكن األول من أراكن اإلسالم، ثم فيه ادلَّ
ا. "والصالة القائمة"،  الصالة، ثم َختمه باتلكبري أيضا

ها ِملَّ 2. اليت ستُقام. 1وهلا معنيان:  ٌة وال . اليت لن تغريي
نَسخ، فيه قائمٌة دائمة، ما دامت السمواُت واألرض.   

-"الوَِسيلَة" ما يتقرب بها إىل الَغري، فالوَِسيلة إىل اهلل 
ما تَقرب به َعبده إيله بعمل صالح. واملراد بها  -تعاىل

ا به يف  هنا: الَمزْنلة العايلة يف اجلنَّة، كما جاء مرصحا

** 

Makna hadis: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Barangsiapa ketika mendengarkan azan 

membaca doa." Artinya, berdoa dengan doa yang 

beliau ajarkan, yaitu doa yang dibaca setelah muazin 

selesai mengumandangkan azan. Hal ini dikuatkan 

oleh hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin 

'Amru bin Al-'Āṣ, bahwa dia mendengar Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika kalian 

mendengar muazin, maka ucapkanlah sesuai dengan 

yang dia kumandangkan. Kemudian berselawatlah 

untukku, lalu mohonlah untukku wasilah (kedudukan 

yang tinggi di sisi Allah)." Jadi, doa ini dibaca setelah 

muazin selesai azan. "Seruan yang sempurna ini," 

yakni azan. Azan dinamakan seruan karena 

mengandung panggilan umat manusia agar mendirikan 

salat. "Sempurna", artinya menyeluruh, karena azan 

mengandung unsur-unsur akidah dan keimanan, yaitu 

tauhid (meng-Esakan Allah) dan tashdiq (pengakuan 

dan pembenaran) atas kerasulan Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Permulaan azan adalah 

takbir di dalamnya terdapat dua kalimat syahadat yang 

merupakan rukun Islam yang pertama. Juga terdapat 

seruan untuk mendirikan salat, lalu ditutup dengan 

takbir. "(Dan seruan) penegakan salat ini." Di sini ada 

dua makna: 1. Salat yang akan didirikan. 2. Salat yang 

tidak akan pernah dirubah atau di nasakh (dihapus) 

oleh syariat lain. Salat itu akan ada terus dan langgeng 
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عمرو بن  صحيح مسلم من حديث عبداهلل بن
وفيه : )إذا سمعتم املؤذن،  -ريض اهلل عنهما-العاص 

لة يف اجلنَّة  فقولوا... ثم َسلُوا اهلل يل الوَِسيلَة؛ فإنها َمزْنِ
ال تَنبيغ إال لِعبد من عباد اهلل ، وأرجو أن أكون أنا 
هو(.  "والَفِضيلة" يه مرَتبٌَة زائدة ىلع سائر اخللق، 

ا ىلع ل حممدا سائر َخلِْقك. "وابعثه مقاما  واملعىن: فَضي
حممودا" يعِن: يوم القيامة حني يُبعث انلاس من 
قبورهم، فهو مقام حُيمد عليه يوم القيامة. واملقاُم 
املحمود: ُيْطلَُق ىلع لكي ما ُيلب احلَمد من أنواع 
فاعُة الُعظىَم يف َفْصل  الكرامات، واملراد به هنا: الشَّ

لون واآلخرون، وذلك القضاء، حيث حيمده فيه األوَّ 
بأن اخلالئق يوم القيامة إذا طال عليهم الَمحِّش، 
وَشقَّ عليهم الوقوف، فإنهم يأتون إىل آدم فيسألونه أن 
يَشفع هلم عند ربهم؛ يلُخلصهم مما هم فيه، فيعتذر، 

فيعتذر، وهكذا  -عليه السالم-ثم يأتون نوحا 
عليهم أفضل الصالة وأتم -إبراهيم وموىس وعيىس 

 -صىل اهلل عليه وسلم-، ثم يأتون حممدا -التسليم
فيقول: )أنا هلا(، فيسجد ويلهم بمحامد، ثم يقال هل: 
ارفع رأسك، وَسل تعط، فيسأل الشفاعة، وُيفرج 

. -صىل اهلل عليه وسلم-عنهم بشفاعة نبينا حممد 
فاعة الُعظىم حني  ي وَعْدتَه" أي: وَعَده بالشَّ "اذلَّ

: )َوِمَن اللَّيِْل -تعاىل-ئق، قال يَفصل اهلل بني اخلال
ا  ْن َيبَْعثََك َربَُّك َمَقاما

َ
ْد بِِه نَافِلَةا لََك َعىَس أ َفتََهجَّ

ا( ] اإلرساء:  [.  وعىس: إذا جاءت يف  79حَمُْمودا
القرآن فيه واجبة. "حلَّت هل َشَفاَعيِت" أي: ثَبتت 

، -صىل اهلل عليه وسلم-ووَجبت هل شفاعة انليب 
بدًعئه هذا، وأدركته يوم القيامة، فيشفع  واستحقها

بإدخاِل اجلنَّة بغري  -صىل اهلل عليه وسلم-هل انلَّيب 
رَجات، أو انلجاة من انلار. "يوم  حساب، أو برفع ادلَّ
القيامة" ُسيم بذلك: ملا يقوم فيها من األمور العظام، 
اليت منها قيامُ اخلالئِق ِمْن قبورهم، وقيامُ األشهاِد ىلع 

 .عباد، وقياُم انلَّاس يف املوقف، وغري ذلكال

selama langit dan bumi masih ada. "Al-Wasīlah" yaitu 

sesuatu yang mendekatkan kepada yang lain. Jadi, “Al-

wasīlah ilallāh” berarti, sesuatu yang mendekatkan 

seorang hamba kepada Allah dengan amal saleh. 

Adapun “al-wasīlah” yang dimaksud dalam hadis ini 

adalah kedudukan yang tinggi di surga, sebagaimana 

dinyatakan dengan jelas dalam sahih Muslim dari hadis 

Abdullah bin 'Amru bin Al-Āṣ -raḍiyallāhu 'anhumā-, di 

dalamnya disebutkan, "Jika kalian mendengar muazin 

maka ucapkanlah..., kemudian mintalah wasilah 

untukku, karena wasilah adalah kedudukan tinggi di 

surga yang tidak pantas kecuali untuk satu hamba dan 

diriku berharap akulah hamba itu". "Al-faḍīlah" yaitu 

keutamaan di atas makhluk Allah. Artinya, 

Utamakanlah Muhammad atas semua makhluk-Mu. 

"Tempatkanlah dia di tempat terpuji", yakni di hari 

Kiamat saat umat manusia bangkit dari kubur mereka. 

Yaitu tempat yang terpuji di hari Kiamat nanti. "Tempat 

yang terpuji," artinya setiap kedudukan yang menarik 

pujian karena banyaknya kemuliaan. Namun yang 

dimaksud di sini adalah syafaat uẓmā (syafaat 

terbesar) saat Allah memutuskan nasib para makhluk. 

Di mana pemilik syafaat tersebut akan dipuji manusia 

pertama dan manusia terakhir; yaitu saat semua 

makhluk merasa telah lama di padang makhsyar tanpa 

tahu kepastiannya. Maka mereka mendatangi Nabi 

Adam untuk meminta syafaatnya dengan cara 

memohonkan kepada Allah agar dikeluarkan dari 

kondisi yang mereka rasakan. Namun Nabi Adam tidak 

sanggup dan memohon maaf. Kemudian mereka 

mendatangi Nabi Nuh, dan beliau pun tidak sanggup 

dan memohon maaf. Dan berturut-turut mendatangi 

Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa -'alaihim as-

salām. Terakhir mereka mendatangi Nabi Muhammad 

-shallallahu alihi wa sallam- dan beliau bersabda, 

"Sayalah pemilik syafaat itu." Lalu beliau bersujud 

dengan menghaturkan puji-pujian kepada Allah. Lantas 

difirmankan kepadanya, “Angkat kepalamu dan 

mintalah pasti engkau diberi!” Maka beliau meminta 

syafaat, sehingga bisa membebaskan umat manusia 

dari keadaan mereka pada saat itu. "Yang Engkau 

janjikan kepadanya," artinya Allah menjanjikan syafaat 

uẓmā itu kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- saat Allah memutuskan nasib semua makhluk-

Nya. Allah berfirman, “Dan dari sebagian malam 

bertahajjud-lah di dalamnya pasti Allah 

membangkitkanmu di tempat yang terpuji.” (Al-Isrā`: 

79). “Maka niscaya ia mendapatkan syafaatku”. Kata 

“'asā” dalam Alquran bermakna pasti. “Dia pasti 

mendapatkan syafaatku.” Artinya, dia pasti dan berhak 
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:
  < األذان واإلقامة الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
•  :  .هو املريبي الُمصلح لإلنسانرَبَّ : الرَّبُّ

ْعَوة : يه ألفاُظ األذان الُمْشتَِملة ىلع اتلوحيد •  .ادلَّ

عوة، وُصفت باتلَّمام؛ ألنَّ فيها أتمَّ القول، وهو ال هلإ إالَّ اهلل، وألنَّها اشتملت ىلع أصول الِّشيعة و •  .فروعهااتلَّاَمة : صفٌة لدلَّ

ْعِط  •
َ
 .آِت : أ

لة -تعاىل-ا إىل الَغري، فالوَِسيلة إىل اهلل الوَِسيلَة : ما يتقرب به •  .ما تَقرب به عبده إيله بَِعمل صالح. واملراد بها هنا: الَمزْنِ

 .الَفِضيلة : يه مرَتبٌَة زائدة ىلع َسائر اخلَلق •

ا حمموداا : املقاُم املحمود ُيْطلَُق ىلع لكي ما ُيلب احلمد من أنواع الكرامات، واملراد هنا: الش • فاعُة العظىَم يف فصل القضاء، حيث حَيمده فيه َمَقاما
لون واآلخرون  .األوَّ

 .َحلَّت هل : وَجبَت هل •

 :فوائد احلديث
وم مِّشوعية هذا ادلًعء بعد الفراغ من الرتديد خلف املؤذن. وظاهر احلديث: ولو اكن األذان لغري دعوة انلاس إىل الصالة اكألذان األول يل .1

 .اجلمعة

ًعءأن من لم يَسمع انليداء؛ فإنه ال  .2  .يقول ادلًعء، يعِن: لو فُرض أن اإلنسان استيقظ بعد إتمام املؤذنني أذانهم، فال يِّشع أن يقول هذا ادلُّ

نة .3 .." وهذا كثري يف السُّ ر اإلنسان ُدًعءه بِمثل هذه اجلُْملة: "اللَّهم ربَّ  .يَنبيغ أن يَُصدي

عوة اتلَّامة .4 عوات اتلَّامة: "ربَّ هذه ادلَّ  ."أن األذان من ادلَّ

عوة -صىل اهلل عليه وسلم-رَشف األذان، حيث أضاف انليب  .5 بوبية إيله، فقال: "اللُّهم ربَّ هذه ادلَّ  ."الرُّ

الة بأنها صالة قائمة ُمستقيمة؛ لقوهل: "والصالة القائمة .6  ."اثلَّناء ىلع الصَّ

ته، بل قال: "آت حممدا -صىل اهلل عليه وسلم-سيدنا" بزيادة "سيدنا" بدعة؛ ألن انليب  أن قول بعضهم: "آت .7 مَّ
ُ
 ."لم يعليمها أ

: )وما حممد إال رسول(، وقوهل: )ما اكن حممد أبا أحد من -تعاىل-باسمه عند اخلََب، كما يف قوهل  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز ذكر رسول اهلل  .8
يف حياته، فالواجب ان يقولوا: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-اته فال يُدَع باسمه، أي: عندما يدعو الصحابة رسول اهلل رجالكم(، أما عند ُمنَادَ 

[. ىلع أحد 63: )ال َتعلوا دًعء الرسول بينكم كدًعء بعضكم بعضا( ]انلور:-تعاىل-رسول اهلل، يا نيب اهلل، وليس: يا حممد؛ لقول اهلل 
 .اتلفسريين يف هذه اآلية

 .حيث أعطي الوَِسيلة والَفِضيلة -صىل اهلل عليه وسلم-فضيلة الرسول  .9

ًعء اذلي البُد أن يُستجاب؛ ألنه لو اكن ال يُْستَجاب لاكن  -تعاىل-؛ حيث أمرنا أن ندعو اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-فضيلة الرسول  .10 بهذا ادلُّ
 .إيَّانا به َعبثاا  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انليب 

بصفاته؛ لقوهل: "اذلي وعدته"، وال شك أن هذا الوصف من وِسيلة اإلجابة، فإن انلاس حىت فيما بينهم يقولون:  -تبارك وتعاىل-إىل اهلل  اتلَّوسل .11
 .يا فالن، أعطِن كذا وكذا؛ ألنك وَعدتَِن من أجل تأكيد إجابة املطلوب

mendapatkannya karena doa ini. Dan syafaat itu akan 

ia rasakan kelak di hari kiamat. Rasulullah memberikan 

syafaatnya dengan masuk surga tanpa hisab, diangkat 

derajatnya, atau terbebas dari neraka. “Hari kiamat” 

dinamakan kiamat karena hari itu penuh dengan 

perkara-perkara dahsyat dengan dibangkitkannya 

semua makhluk dari kubur mereka, adanya saksi-saksi 

atas manusia, berkumpulnya seluruh umat manusia di 

mahsyar dan perkara dahsyat lainnya. 
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فاعة للرسول  .12  ."فاعيت يوم القيامة؛ لقوهل: "حلَّت هل ش-صىل اهلل عليه وسلم-إثبات الشَّ

ًعء َحلَّت هل َشفاعة انليب  .13  .يوم الِقيَامة -صىل اهلل عليه وسلم-أن من قال هذا ادلُّ

 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.  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم 1422وىل عبد ابلايق(، الطبعة: األ

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة 2006ه، 1427بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن 2003ه، 1423دي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة األس

باد، ه. رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن الع1427حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 
ة السعودية، نسخة اإللكرتونية. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنِّش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربي

 .م 2014ه، 1435الطبعة: األوىل 
   (10635) الرقم املوحد:
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لُوِهيَّةِ  اتلصنيف:
ُ
نَْواُعُه << تَوِْحيُد األ

َ
  عقيدة << اتَلّوِْحيُد َوأ

 رواه ابن أيب شيبة. راوي احلديث:

 -رمحه اهلل-سعيد بن جبري  اتلخريج:
 اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 كعدل رقبة : أي اكن هل مثل ثواب من أعتق رقبة. •
 .قطع : أزال •

 .تميمة : مفرد تمائم، واملراد ما يعلق ىلع اإلنسان من خرز وحنوه التقاء العني •

 :فوائد احلديث
 .فضل قطع اتلمائم؛ ألن ذلك من إزالة املنكر وختليص انلاس من الِّشك .1

 . ولو اكنت من القرآنحتريم تعليق اتلمائم مطلقاا  .2

 .فضل إنكار املنكر .3

 .فضل إعتاق الرقبة .4

 املراجع:املصادر و

م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، 2001 -ه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
 األحاديث واآلثار، البن أيب شيبة، حتقيق: كمال يوسف احلوت، م. الكتاب املصنف يف2003ه/1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

 1409الرياض، الطبعة: األوىل،  -انلارش: مكتبة الرشد 
   (6766) الرقم املوحد:

  مة من إنسان اكن كعدل رقبةمن قطع تمي
Siapa memotong jimat dari seorang 

manusia maka dia akan mendapat pahala 
seperti memerdekakan seorang hamba 

sahaya. 

 :احلديث .328
عن سعيد بن جبري قال: "من قطع تَِميَمةا من إنسان 

 اكن َكِعْدِل رقبة".

** 

328. Hadis: 

Dari Sa'īd bin Jubair, ia berkata, "Siapa memotong 

jimat dari seorang manusia maka dia akan mendapat 

pahala seperti memerdekakan seorang hamba 

sahaya". 

ا لألبلاين عليه، ويف   :درجة احلديث لم أجد حكما
 إسناده راو ضعيف

** 

 Derajat hadis: 

اإلخبار أن من أزال عن إنسان ما يعليقه ىلع نفسه 
ت فله من اثلواب مثل ثواب من أعتق رقبة دلفع اآلفا

من الرق؛ ألن هذا اإلنسان صار بتعليق اتلمائم 
مستعبداا للشيطان فإذا قطعها عنه أزال عنه ِرقَّ 

 الشيطان.

** 

Ini merupakan informasi bahwa orang yang 

melenyapkan sesuatu yang diikatkan oleh manusia di 

dirinya untuk mencegah berbagai penyakit, maka 

orang itu mendapatkan pahala seperti pahala orang 

yang memerdekakan hamba sahaya dari perbudakan. 

Sebab, dengan mengikatkan jimat-jimat tersebut, 

orang itu menjadi budak setan. Jika dia memotongnya 

dari orang itu, berarti dia telah menghilangkan 

perbudakan setan darinya. 
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من اكن يؤمن باهلل واِلوم اآلخر فليكرم ضيفه 
جائزته قالوا: وما جائزته؟ يا رسول اهلل، قال: 

يومه وِللته، والضيافة ثالثة أيام، فما اكن وراء 
 ذلك فهو صدقة عليه

 

Barangsiapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir, hendaknya ia memuliakan 

tamunya dengan jamuannya. Para sahabat 
bertanya, "Apakah jamuannya itu wahai 

Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jamuan di 
siang hari dan malamnya. Menjamu tamu 

itu tiga hari, dan selebihnya adalah 
sedekah kepadanya". 

 :احلديث .329
- عن أيب رُشيح ُخويدل بن عمرو اخلزايع عن انليب

َمْن اَكن يُؤِمن بِاهلِل »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
، َقالوا: وما «َوايلَوِم اآلِخِر فَلْيُْكِرم َضيَفه َجائَِزتَه

يَافَُة »َجائَِزتُُه؟ يَا رسول اهلل، قال:  يَوُمُه ويَللَتُُه، والضي
يَّاٍم، َفَما اَكَن َوَراَء َذلك َفُهَو َصَدقٌَة َعلَيه

َ
ويف .  «ثاََلثَُة أ
ِخيِه َحىتَّ يْؤثَِمهُ »رواية: 

َ
ْن يُِقيَم ِعنَْد أ

َ
لُّ لُِمْسِلٍم أ « ال حَيِ

يُِقيُم ِعنَدُه »قالوا: يَا رَسول اهلل، َوَكيَف يُْؤثَِمُه؟ قال: 
 «.واَل يَشَء هَلُ يُقِريِه بهِ 

** 

329. Hadis: 

Dari Abu Syuraih Khuwailid bin 'Amru Al-Khuzā'i, dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, 

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 

hendaknya ia memuliakan tamunya dengan 

jamuannya. Para sahabat bertanya, "Apakah 

jamuannya itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, 

"Jamuan di siang hari dan malamnya. Menjamu tamu 

itu tiga hari, dan selebihnya adalah sedekah 

kepadanya." Dalam riwayat lain, "Tidak halal bagi 

seorang Muslim tinggal di rumah saudaranya hingga 

membuat ia berbuat dosa." Mereka bertanya, "Wahai 

Rasulullah, bagaimana membuat ia berbuat dosa?" 

Beliau menjawab, "Ia (tamu) tinggal di rumahnya 

sementara saudaranya (tuan rumah) itu tidak memiliki 

sesuatu untuk menjamunya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يدل ىلع  -ريض اهلل عنه-حديث أيب رشيح اخلزايع 
صىل -إكرام الضيف وقراه، فلقد جاء عنه أنَّ انليب 

قال: "من اكن يؤمن باهلل وايلوم  -اهلل عليه وسلَّم
اآلخر فليكرم ضيفه"، وهذا من باب احلث واإلغراء 
ىلع إكرام الضيف، يعِن أنَّ إكرام الضيف من عالمة 
اإليمان باهلل وايلوم اآلخر، ومن تمام اإليمان باهلل 

وم اآلخر. ومما حيصل به إكرام الضيف: طالقة وايل
الوجه، وطيب الالكم، واإلطعام ثالثة أيام، يف األول 
بمقدوره وميسوره، وابلايق بما حرضه من غري 
تكلف، وئلال يثقل عليه وىلع نفسه، وبعد اثلالثة 
يُعد من الصدقات، إن شاء فعل وإال فال. وأما قوهل: 

لة والضيافة ثالثة "فليكرم ضيفه جائزته يوما ويل
أيام" قال العلماء يف معىن اجلائزة: االهتمام بالضيف 
يف ايلوم والليلة، وإحتافه بما يمكن من بر وخري، 
وأما يف ايلوم اثلاين واثلالث فيطعمه ما تيرس وال يزيد 

** 

Hadis Abu Syuraih Al-Khuzā'i -raḍiyallāhu 'anhu- ini 

menunjukkan anjuran memuliakan dan menjamu tamu. 

Diriwayatkan darinya bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah 

dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Ini 

dalam konteks menganjurkan dan memotivasi untuk 

memuliakan tamu. Artinya, memuliakan tamu 

merupakan tanda keimanan kepada Allah dan hari 

akhir, sekaligus termasuk kesempurnaan iman kepada 

Allah dan hari akhir. Di antara bentuk memuliakan tamu 

adalah berwajah ceria, berbicara dengan ramah dan 

memberi makan selama tiga hari. Di hari pertama 

sesuai kemampuan dan kelonggarannya. Sedangkan 

di hari lainnya sesuai dengan apa yang dimiliki, tanpa 

dipaksakan, agar tidak memberatkan dan tidak 

membebani dirinya. Dan setelah tiga hari terhitung 

sebagai sedekah, jika mau, ia bisa memberikan dan 

jika tidak, maka tidak mengapa. Sabda beliau, 

"Hendaklah ia memuliakan tamunya dengan 

jamuannya, yakni satu hari dan satu malam. Menjamu 

tamu itu tiga hari." Para ulama berkata tentang maksud 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل اتلصنيف:
 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر

 الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

  لِّشعية < آداب الزيارة واالستئذانالفضائل واآلداب < اآلداب ا

 .متفق عليه بروايتيه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو رُشيح ُخويدل بن عمرو اخلزايع العدوي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نَْت بُِمْؤِمٍن نَلَا{، ]يوسف: : }َومَ -تعاىل-يُؤِمن : اإليمان يف اللغة: اتلصديق اجلازم، قال اهلل  •

َ
[ .ويف الِّشع: إقرار القلب املستلزم للقول 17ا أ

 .والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل القلب واجلوارح

 .َجائَِزتَُه : عطيتَه ومنحته •

 .يَقِريِه به : يضييفه ويكرمه •

 .يُؤثيَمُه : يوقعه يف اإلثم •

 :فوائد احلديث
 .لضيفوجوب إكرام ا .1

 .يستحب للضيف اتلخفيف يف الزيارة .2

 .الضيافة ثالثة أيام من حقوق األخوة، والزيادة ىلع ذلك صدقة و وزيادة فضل .3

 .املطلوب من الُمضيف أن يُبالغ يف إكرام ضيفه يف ايلوم األول ويللته، وأما يف بايق ايلومني فيأيت بما تيرس .4

ىلع ًعدته، وأما ما اكن بعد اثلالثة فهو صدقة 
لم ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك. ويف رواية مس

"وال حيل هل أن يقيم عنده حىت يؤثمه" معناه: ال حيل 
للضيف أن يقيم عنده بعد اثلالث حىت يوقعه يف 
اإلثم؛ ألنه قد يغتابه لطول مقامه، أو يعرض هل بما 
يؤذيه، أو يظن به ماال ُيوز، وهذا لكه حممول ىلع ما 
إذا أقام بعد اثلالث من غري استدًعء من املضيف. 

علم أن إكرام الضيف خيتلف حبسب ومما ينبيغ أن ي
أحوال الضيف، فمن انلاس من هو من أرشاف القوم 
ووجهاء القوم، فيكرم بما يليق به، ومن انلاس من 
هو من متوسط احلال فيكرم بما يليق به، ومنهم من 

 .هو دون ذلك

jaizah (jamuan), "Yakni memperhatikan tamu pada hari 

dan malam (pertama), dengan memberikan kepadanya 

layanan baik dan kemudahan yang dapat dilakukan. 

Sedangkan di hari kedua dan ketiga, memberinya 

makan yang bisa diberikannya dan tidak melebihi 

kebiasaan. Sedangkan jamuan setelah tiga hari ini 

merupakan sedekah dan perbuatan baik yang tuan 

rumah boleh lakukan atau tinggalkan. Dalam riwayat 

Muslim, "Dan ia (tamu) tidak boleh tinggal di rumahnya 

hingga menyebabkannya (tuan rumah) berbuat dosa." 

Maksudnya, tamu tidak boleh tinggal di tempat tuan 

rumah setelah tiga hari hingga menjerumuskannya 

pada perbuatan dosa. Bisa jadi tuan rumah menggibah 

tamu karena tak kunjung pergi, sengaja menghadirkan 

sesuatu yang menyakiti tamu (agar lekas pergi), atau 

menyangka sesuatu yang tidak boleh pada diri tamu 

(berburuk sangka pada tamu). Semua ini dimungkinkan 

terjadi bila tamu tinggal lebih dari tiga hari tanpa ada 

penawaran dari tuan rumah. Dan patut diketahui, 

bahwa cara memuliakan tamu itu berbeda-beda sesuai 

kondisi tamu. Di antara manusia ada orang yang 

ditokohkan dan disegani masyarakat, maka ia 

dimuliakan dengan cara yang layak dengan kondisinya. 

Ada orang yang pertengahan, maka ia dimuliakan 

dengan cara yang layak. Ada pula orang yang 

tingkatanya di bawah itu. 
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رتض يكره للمسلم أن يزنل ضيفاا عند أخيه وهو يعلم أنه فقري ليس عنده ما يُضيفه حىت ال يوقعه يف اإلثم، اكلغيبة هل والوقيعة فيه، أو يق .5
 .املال من أجل ضيافته

 .اتلنفري من أكل أموال الصدقات؛ ألنها أوساخ انلاس .6

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415بن اجلوزي، ادلمام، ، دار ا1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط 1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. فتح رب الَبية 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428

، دار الوطن للنِّش، الرياض. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص بتلخيص احلموية، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني
ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: 1426ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنِّش، الرياض، 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1العمار، ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد 1422انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،  ، دار طوق1حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3042) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايلوم اآلخر < احلياة اآلخرةالعقيدة < اإليمان ب اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ا : حتمل القهر وكتم سببه وصَب عليه، والكظم احلبس واملنع من الظهور •  .كظم غيظا

ء، ويه شديدة ابلياض يف العني وشديدة السواد.والِعنْي: مجع عيناء، ويه واسعة العني، واملراد هنا احلسان من احلُور الِعنْي : احلور مجع حورا •
 .النساء يف اجلنة

 :فوائد احلديث
ل؛ لقوهل تعاىل: )والاكظمني الغيظ والعافني عن انلاس واهلل حيب املحسنني( .1  .احلث ىلع كظم الغيظ؛ ألنه من صفات املؤمنني الُكمَّ

 .ة ىلع االنتصار، وما فيه من اثلوابالعفو عند القدر .2

 .علو ماكنة الاكظمني الغيظ يوم القيامة .3

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425عرفة، بريوت، ، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار امل4حممد بن عالن، ط

ه. 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428كثري، دمشق، بريوت، 
، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1426وطن للنِّش، الرياض، رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار ال

من كظم غيظا، وهو قادر ىلع أن ينفذه، داعه 
اهلل سبحانه وتعاىل ىلع رؤوس اخلالئق يوم 
 القيامة حىت خيريه من احلور العني ما شاء

 

Barangsiapa yang menahan marahnya 
padahal ia mampu untuk meluapkannya, 
maka Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- akan 

menyerunya di hadapan seluruh makhluk 
pada hari kiamat, sehingga orang itu 

dipersilakan untuk memilih bidadari yang 
ia sukai. 

 :احلديث .330
:  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن أنس  َمن َكَظَم »مرفوًعا

ا، وَُهو قادر ىلع أن يُنِفذَ  ه، َدًَعه اهلل سبحانه َغيظا
ه من  وتعاىل ىلع رؤوس اخلاََلئِق يوم القيامة حىتَّ خُيَريي

 «.احلُور الَعني َما َشاء

** 

330. Hadis: 

Dari Mu'āż bin Anas -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Barangsiapa yang menahan marahnya padahal ia 

mampu untuk meluapkannya, maka Allah -Subḥānahu 

wa Ta'ālā- akan menyerunya di hadapan seluruh 

makhluk pada hari kiamat, sehingga orang itu 

dipersilakan untuk memilih bidadari yang ia sukai". 

 حسن لغريه  :درجة احلديث
** 

Hadis hasan li gairihi Derajat hadis: 

يف احلديث أن اإلنسان إذا َغِضب من شخص وهو 
قادر ىلع أن يفتك به، ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه 
اهلل، وصَب ىلع ما حصل هل من أسباب الغيظ فله هذا 
اثلواب العظيم، وهو أنه يدَع ىلع رؤوس اخلالئق 
يوم القيامة وخيريَّ من أي نساء اجلنة احلسناوات 

 .شاء

** 

Dalam hadis ini disebutkan bahwa apabila seseorang 

marah kepada orang lain dan ia mampu untuk 

meluapkan amarahnya kepadanya, tetapi dia 

meninggalkan hal itu karena mencari keridaan Allah 

dan bersabar terhadap sebab-sebab marah yang 

menimpanya, maka baginya pahala yang besar ini. 

Yaitu dia akan diseru di hadapan seluruh makhluk pada 

hari kiamat dan dipersilakan untuk memilih bidadari-

bidadari Surga yang cantik sesuka hatinya. 
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م.  سنن أيب داود، لإلمام أيب داود  2001 - ـه 1421ه. مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 1407مؤسسة الرسالة، 
. الرياض – املعارف مكتبة األبلاين، –بريوت. صحيح الرتغيب والرتهيب  -ميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احل

: حتقيق الرتمذي، لإلمام الرتمذي، سنن. احلليب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب إحياء دار: نِّش ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق ماجه، ابن سنن
 .م 1975 - ـه 1395رون، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، وآخ شاكر حممد أمحد

   (3287) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < األسماء واألحاكم < الِّشك اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .من ليق اهلل : من مات •

 .ال يِّشك به : لم يتخذ معه رشيكاا يف اإلهلية وال يف الربوبية •

 .شيئاا : أي رشاكا قليالا أو كثرياا  •

 :فوائد احلديث
 .ةمن مات ىلع اتلوحيد ال خيدل يف انلار ومآهل اجلن .1

 .من مات ىلع الِّشك وجبت هل انلار .2

 .قرب اجلنة وانلار من العبد وأنه ليس بينه وبينهما إال املوت .3

 .وجوب اخلوف من الِّشك؛ ألن انلجاة من انلار مِّشوطة بالسالمة من الِّشك .4

 .أنه ليس العَبة بكرثة العمل، وإنما العَبة بالسالمة من الِّشك .5

 .الِّشك وإفراد اهلل بالعبادةبيان معىن ال هلإ إال اهلل وأنه ترك  .6

من ليق اهلل ال يرشك به شيًئا دخل اجلنة، ومن 
  ل انلارلقيه يرشك به شيًئا دخ

Barangsiapa yang menghadap Allah dalam 
keadaan tidak mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatu apapun maka ia akan 
masuk surga, dan barangsiapa yang 

menghadap kepada-Nya dalam keadaan 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 

maka ia akan masuk neraka. 

 :احلديث .331
أن رسول  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل عن جابر بن 

قال: "َمْن ليَِقَ اهلل ال  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
يُِّْشِك به َشيئا دخل اجلنَّة، ومن لَِقيَه يُِّشك به شيئا 

 دَخل انلار".

** 

331. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdullah, secara marfū': “Barangsiapa 

yang menghadap Allah dalam keadaan tidak 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun maka 

ia akan masuk surga, dan barangsiapa yang 

menghadap kepada-Nya dalam keadaan 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu maka ia akan 

masuk neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-نا انليب خيَب
أن من مات ال يِّشك مع اهلل غريه ال يف الربوبية وال 
يف األلوهية وال يف األسماء والصفات دخل اجلنة، وإن 

 .فإن مآهل إىل انلار -عز وجل-مات مِّشاك باهلل 

** 

Dalam hadis ini, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukan kepada kita bahwa siapa saja yang 

meninggal dunia dalam keadaan tidak 

mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, tidak 

mempersekutukan-Nya dalam rubūbiyyah-Nya, 

ulūhiyyah serta asmā` dan sifat-Nya maka ia akan 

masuk surga. Dan jika ia meninggal dalam keadaan 

mempersekutukan Allah -'Azza wa Jalla-, maka 

sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka. 
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 .فضيلة من َسِلم من الِّشك .7

 .إثبات اجلنة وانلار .8

 .العَبة يف األعمال خبواتيمها .9

 املراجع:املصادر و

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة،  -م. 2001 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل،  -
 –صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -م. 2003 - ـه1424دية، الطبعة: اخلامسة، اململكة العربية السعو

 .بريوت
   (3418) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األلوهية اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يدعو : املراد بادلًعء هنا ادلًعءان: دًعء العبادة ودًعء املسألة •

ا : انلد: هو الشبيه وانلظري •  .ندًّ

 :فوائد احلديث
 .أصغر عذب ما شاء اهلل هل أن يعذب ثم خيرجمن مات ىلع الِّشك دخل انلار، فإن اكن رشاك أكَب خدل فيها، وإن اكن  .1

 .أن العَبة باألعمال خواتيمها .2

 .-تعاىل-أن ادلًعء عبادة ال ترصف إال هلل  .3

 املراجع:املصادر و

م. القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، دار ابن 1957ه/1377فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة، 
 -ه1422ألوىل ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: ا1424اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم 

م. اتلمهيد لِّشح كتاب 2003ه/1424م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 2001
ة )مصورة عن السلطانية ه. صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجا1424اتلوحيد، دار اتلوحيد، تاريخ النِّش: 

 . ه1422بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
   (3419) الرقم املوحد:

ا دخل انلار   من مات وهو يدعو من دون اهلل ندًّ
"Barangsiapa meninggal dunia sedangkan 

dia berdoa kepada selain Allah sebagai 
tandingan bagi-Nya, maka dia akan masuk 

neraka". 

 :احلديث .332
أن رسول  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

قال: "َمْن مات وهو يدُعو  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ا دَخل انلَّار".  ِمْن دون اهلل نِدًّ

** 

332. Hadis: 

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

marfū': "Barangsiapa meninggal dunia sedangkan dia 

berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan bagi-

Nya, maka dia akan masuk neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -وسلم صىل اهلل عليه-خيَبنا انليب 
أن من رصف شيئا مما خيتص به اهلل إىل غريه، ومات 

 .مرصا ىلع ذلك فإن مآهل إىل انلار

** 

Dalam hadis ini, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan kepada kita bahwa siapa yang 

memalingkan sesuatu (ibadah) yang merupakan 

kekhususan Allah kepada selain-Nya dan ia meninggal 

dalam keadaan tersebut, maka tempat kembalinya 

adalah neraka. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بالقضاء والقدر < مسائل القضاء والقدر اتلصنيف:

ْب مينه   من يُريدي اهلل به خريا يُصي
Barang siapa yang dikehendaki (mendapat) 

kebaikan dari Allah, Ia akan memberinya 
musibah. 

 :احلديث .333
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

من يُرِِد اهلل به خريا يُِصْب »: -صىل اهلل عليه وسلم
 «.ِمنه

** 

333. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata: 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barang siapa yang dikehendaki (mendapat) kebaikan 

dari Allah, Ia akan memberinya musibah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا أراد اهلل بعباده خرياا ابتالهم يف أنفسهم وأمواهلم 
ة وأوالدهم؛ يلكون ذلك سبباا يف تكفري ذنوبهم ورفع

يف درجاتهم، وإذا تأمل العاقل عواقب ابلالء وجد أن 
ذلك خرٌي يف ادلنيا ويف اآلخرة، وإنما اخلريية يف ادلنيا؛ 
ملا فيه من اللجوء إىل اهلل تعاىل بادلًعء واتلرضع 
وإظهار احلاجة، وأما مآالا فلما فيه من تكفري 
السيئات ورفع ادلرجات.   قال تعاىل: )َونَلَبْلَُونَُّكْم 
ْمَواِل 

َ
ٍء ِمَن اخْلَوِْف َواجْلُوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْل بَِِشْ

ابِِريَن(. سورة ابلقرة  ِ الصَّ ْنُفِس َواثلََّمَراِت َوبَِّشي
َ
َواأْل
: "ولكن هذا -رمحه اهلل-. قال الشيخ ابن عثيمني 55

احلديث املطلق مقيد باألحاديث األخرى اليت تدل 
 فيصَب وحيتسب، ىلع أن املراد: من يرد اهلل به خرياا 

فيصيب اهلل منه حىت يبلوه، أما إذا لم يصَب فإنه قد 
يصاب اإلنسان بباليا كثرية وليس فيه خري، ولم يرد 
اهلل به خرياا، فالكفار يصابون بمصائب كثرية، ومع 
هذا يبقون ىلع كفرهم حىت يموتوا عليه، وهؤالء 

 ."بال شك لم يرد بهم خرياا

** 

Makna hadis ini adalah bahwa jika Allah menghendaki 

kebaikan untuk hamba-hambaNya, Ia akan menguji 

mereka dalam diri, harta dan anak-anak mereka; agar 

itu semua dapat menjadi sebab penghapus dosa-dosa 

mereka dan pengangkatan derajat mereka. Dan tidak 

diragukan lagi bahwa hal itu lebih baik untuk mereka di 

dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia tidak lain karena 

hal itu membuatnya kembali kepada Allah Ta‘âlâ 

melalui doa, ketundukan dan permohonan hajatnya 

kepada Allah. Adapun di akhirat, tidak lain karena hal 

itu akan menghapuskan dosa dan mengangkat 

derajatnya. Allah Ta‘âlâ berfirman: “Dan sungguh Kami 

akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa 

lapar, serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, 

dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang 

bersabar.” (QS. Al-Baqarah: 55) Syekh Ibn ‘Utsaimin 

rahimahullah mengatakan: “…namun hadis yang 

bersifat mutlak ini diikat dengan hadis-hadis lain yang 

menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah: siapa 

yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, 

maka hendaklah ia bersabar dan berihtisâb 

(mengharap pahala) ketika Allah memberinya musibah 

dan ujian. Adapun jika ia tidak bersabar, maka mungkin 

saja seseorang ditimpa banyak ujian, namun sama 

sekali tidak ada kebaikan padanya dan Allah tidak 

mengingingkan kebaikan untuknya. Orang-orang kafir 

juga mendapatkan banyak musibah, namun mereka 

tetap dalam kekufuran mereka hingga mati di atasnya. 

Mereka itu -tidak diragukan lagi- bahwa Allah tidak 

menginginkan kebaikan untuk mereka. Jadi 

maksudnya adalah: siapa yang diinginkan oleh Allah 

mendapatkan kebaikan, lalu Allah memberinya 

musibah, kemudian ia bersabar terhadapnya dan 

bersabar menghadapi musibah-musibah ini, maka 

sungguh hal itu adalah termasuk kebaikan untuknya…” 
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 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .باملصائب يلثيبه عليها -تعاىل-يُِصْب ِمنه : يبتليه اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .ع من ابلالء، سواء اكن يف ادلين أو املالأن املؤمن معرَّض ألنوا .1

 .البشارة العظيمة للمسلم؛ ألن لك مسلم ال خيلو عن كونه متأذياا  .2

 .االبتالء قد يكون أمارة حب اهلل لعبده، حىت يرفع درجته، ويعِّل مرتبته، ويكفر خطيئته .3

 املراجع:املصادر و

ليا، الطبعة األوىل. بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل، ط ابن كنوز رياض الصاحلني، أ.د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبي
، مؤسسة اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، الشيخ: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، دار  العاصمة، الطبعة األوىل. نزهة املتقني، جمموعة من املشايخ

ه. ديلل الفاحلني، حممد بن عالن، دار الكتاب 1426مدار الوطن للنِّش، طبع ًعم  الرسالة، الطبعة األوىل. رشح رياض الصاحلني، الشيخ: ابن عثيمني،
ألوىل. مرقاة العريب. رياض الصاحلني، الشيخ: ماهر الفحل، دار ابن كثري، الطبعة األوىل. صحيح ابلخاري، لإلمام ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة ا

 .بعة األوىلاملفاتيح، يلع القاري، دار الفكر، بريوت، الط
   (4204) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
زي : مكيال معروف ألهل العراق •  .قِفي

 .ُمْدي : مكيال معروف ألهل الشام •

 .إرَدب : مكيال معروف ألهل مرص •

 :فوائد احلديث
 .فيه إخبار، بأنه لن يأيت مال للمسلمني من هذه ابلالد يف آخر الزمان .1

منعت العراق درهمها وقفزيها، ومنعت الشأم 
مديها ودينارها، ومنعت مرص إردبها ودينارها، 

وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، 
 وعدتم من حيث بدأتم

 

Iraq akan menahan dirham dan takaran 
makanannya, Syam akan menahan takaran 

makanan dan dinarnya, Mesir akan 
menahan takaran makanan dan dinarnya. 
Kalian akan kembali seperti keadaan awal 
mula, kalian akan kembali seperti keadaan 
awal mula, dan kalian akan kembali seperti 

keadaan awal mula. 

 :احلديث .334
، قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َمنعت العراق ِدرَْهِمها »: -صىل اهلل عليه وسلم-
زيها، ومنعت الشام ُمْديها ودينارها، ومنعت مرص  وقِفي
إرَدبَّها ودينارها، وُعدتم ِمن حيث بََدأتُم، وُعدتم من 

َشِهد ىلع ذلك « حيث بدأتم، وُعدتم من حيث بدأتم
 حلم أيب هريرة ودمه.

** 

334. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Iraq 

akan menahan dirham dan takaran makanannya, 

Syam akan menahan takaran makanan dan dinarnya, 

Mesir akan menahan takaran makanan dan dinarnya. 

Kalian akan kembali seperti keadaan awal mula, kalian 

akan kembali seperti keadaan awal mula, dan kalian 

akan kembali seperti keadaan awal mula." Daging dan 

darah Abu Hurairah bersaksi atas hal itu. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن املسلمني سوف  -صىل اهلل عليه وسلم-خيَب انليب 
يفتحون العراق والشام ومرص، وسيوضع عليها يشء 
مقدر باملاكييل واألوزان يؤدونه للمسلمني، وسيُمنع 
ذلك يف آخر الزمان: إما ألن الكفار اذلين يف هذه 
ابلالد سينقضون العهد وال يدفعون األموال املقررة 

ليهم، وإما الستيالء كفار العجم ىلع هذه ابلالد، ع
فيمنعون وصول هذه األموال إىل املسلمني، ويصبح 
املسلمون حينئذ ضعفاء فقراء غرباء، كما اكنوا يف 

 .بداية اإلسالم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa 

kaum Muslimin akan menakhlukkan Iraq, Syam dan 

Mesir. Dan akan ditetapkan suatu pajak pada negeri-

negeri ini dalam ukuran takaran dan berat yang mereka 

bayarkan kepada kaum Muslimin. Dan pajak ini tidak 

akan ditunaikan lagi di akhir zaman, baik karena orang-

orang kafir di negeri-negeri ini merusak perjanjian dan 

menolak membayarkan harta yang telah ditetapkan 

atas mereka, atau karena orang-orang kafir Ajam (non 

Arab) menduduki negeri-negeri ini sehingga mereka 

menghalangi harta-harta ini sampai kepada kaum 

Muslimin. Dan kaum Muslimin ketika itu menjadi lemah, 

kekurangan dan asing sebagaimana mereka di awal 

masa Islam. 
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 .بفتح العراق والشام ومرص -نهمريض اهلل ع-فيه بشارة للصحابة  .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-احلديث عالمة من عالمات انلبوة؛ إذ أخَب عن أشياء فوقعت كما أخَب  .3

 .فيه أن اإلسالم سيعود غريبا يف آخر الزمان، كما بدأ غريباا يف أوهل .4

 املراجع:املصادر و

ه. املنهاج رشح 1423ار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، د
ه. كشف املشلك من حديث 1392صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 

 .واب، انلارش: دار الوطن، الرياضالصحيحني، مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، حتقيق: يلع حسني ابل
   (11217) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

195 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .منهم : أي: من أهل انلار •

 .كعبيه : الكعب: هو العظم ابلارز عند مفصل الساق مع القدم •

 .ركبتيه : الركبة: موصل أسفل الفخذ بأىلع الساق •

 .ْجَزة: معقد اإلزار حتت الرسةُحْجَزتِِه : احلُ  •

قَُوة: العظم اذلي عند ثغرة انلحر، ولإلنسان ترقوتان يف جانيب انلحر • ْ  .تَْرقَُوتِِه : الرتَّ

 :فوائد احلديث
 .اتلخويف من انلار، والوعيد الشديد ملن يعمل بعمل أهلها .1

 .تفاوت أهل انلار يف العذاب .2

، ومنهم َمْن  ُخُذهُ انلَّاُر إىل َكْعَبْيهي
ْ
منهم َمْن تَأ

ُخُذهُ إىل
ْ
، وميْنُهم َمْن تَأ ُخُذهُ إىل ُرْكَبتَْيهي

ْ
 تَأ

يهي  ُخُذهُ إىل تَْرقَُوت
ْ
، ومنهم َمْن تَأ يهي  ُحْجَزت

 

Diantara mereka ada yang dibakar oleh api 
neraka hingga kedua mata kakinya, 

diantara mereka ada yang sampai kedua 
lututnya, diantara mereka ada yang sampai 
ke pinggangnya, dan diantara mereka ada 

yang sampai jakunnya (lehernya). 

 :احلديث .335
-: أن نيب اهلل -ريض اهلل عنه-عن سمرة بن جندب 

ُخُذهُ انلَّاُر إىل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ْ
منهم َمْن تَأ

ُخُذُه إىل ُرْكبَتَيِْه، وِمنُْهم َمْن 
ْ
َكْعبَيِْه، ومنهم َمْن تَأ

ُخُذُه إىل تَرْ 
ْ
ُخُذُه إىل ُحْجَزتِِه، ومنهم َمْن تَأ

ْ
 .«قَُوتِهِ تَأ

** 

335. Hadis: 

Dari Samurah bin Jundub -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), “Diantara mereka ada yang 

dibakar oleh api neraka hingga kedua mata kakinya, 

diantara mereka ada yang sampai kedua lututnya, 

diantara mereka ada yang sampai ke pinggangnya, 

dan diantara mereka ada yang sampai jakunnya 

(lehernya).” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث يفيد اخلوف من يوم القيامة ومن عذاب 
أن من  -صىل اهلل عليه وسلم-انلار، حيث بنيَّ انليب 
تبلغ انلار منهم إىل كعبيه وإىل  انلاس يوم القيامة من

ركبتيه وإىل حجزته، ومنهم من تبلغه إىل عنقه، 
فانلاس متفاوتون يف العذاب حبسب أعماهلم يف 

 .ادلنيا نسأل اهلل العافية

** 

Hadis ini menerangkan tentang ketakutan pada hari 

Kiamat dan siksa neraka, di mana Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menjelaskan bahwa diantara 

manusia pada hari kiamat ada yang api neraka 

membakarnya sampai kedua mata kakinya, kedua 

lututnya, pinggangnya, bahkan ada di antara mereka 

yang mencapai lehernya. Jadi, manusia bertingkat-

tingkat dalam merasakan azab sesuai dengan 

perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Kita memohon 

kepada Allah keselamatan dari azab api neraka. 
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 املراجع:املصادر و

م. 2007 - ـه1428واتلوزيع، دمشق، بريوت، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، رياض الصاحلني، للنووي، نِّش: دار ابن كثري للطباعة والنِّش 
م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نِّش: دار 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش، 

بلنان، الطبعة: اثلانية. صحيح مسلم، حتقيق: حممد  -وسيط، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ه. املعجم ال1426الوطن للنِّش، الرياض، الطبعة: 
 بريوت -بريوت. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (5445) الرقم املوحد:
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نزل جربيل فأمين، فصليت معه، ثم صليت 
معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت 

 معه
 

Jibril turun kepadaku lalu mengimamiku, 
aku pun salat bersamanya, lalu salat 

bersamanya, lalu salat bersamanya, lalu 
salat bersamanya, lalu salat bersamanya. 

 :احلديث .336
َر العرَص  عن ابن ِشهاب أنَّ ُعمر بن عبد العزيز أخَّ
شيئاا، فقال هل ُعروة: أَما إنَّ جَبيَل قد نزل فصىلَّ إماَم 

، فقال عمُر: اعلْم -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ما تقوُل يا ُعروة قال: سمعُت بَِشري بن أيب مسعود 

-: سمعُت رسول اهلل يقول: سمعُت أبا مسعود يقول
ِن، »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم نََزل جَبيُل فأمَّ

فصلَّيُت معه، ثم َصلَّيُت معه، ثم َصلَّيُت معه، ثم 
حيِسُب بأصابِعه مخَس « َصلَّيُت معه، ثم َصلَّيُت معه

 َصلَواٍت.

** 

336. Hadis: 

Dari Ibnu Syihāb, bahwa Umar bin Abdul Aziz 

mengakhirkan sedikit waktu salat Asar. Lalu 'Urwah 

berkata kepadanya, “Adapun Jibril telah turun lalu salat 

mengimami Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Kemudian Umar berkata kepadanya, “Periksalah 

kebenaran yang kamu katakan wahai Urwah!” Dia 

berkata, “Aku telah mendengar Basyir bin Abi Mas'ud 

berkata, “Aku telah mendengar Abu Mas'ud berkata, 

“Aku telah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Jibril turun kepadaku lalu 

mengimamiku, aku pun salat bersamanya, lalu salat 

bersamanya, lalu salat bersamanya, lalu salat 

bersamanya, lalu salat bersamanya.” Beliau 

menghitung dengan jari jemarinya sebanyak lima kali 

salat. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -يزنل ىلع انليب  -عليه السالم-اكن جَبيل 
واكن يأتيه ىلع صور وهيئات  بالويح, -عليه وسلم

خمتلفة, ويف هذا احلديث نزل وأمه يف الصلوات 
اخلمس يلبني هل أوقاتها, والقصة اليت ورد يف سياقها 
ر صالة العرص  احلديث: أن ُعمر بن عبد العزيز أخَّ
، فأنكر عليه ُعروة بن الزبري،  عن وقتها شيئاا قليالا

ا برس صىل -ول اهلل وأخَبه أن جَبيَل نزل فصىلَّ إماما
ب عمر من ذلك، وأمر عروة -اهلل عليه وسلم ، فتعجَّ

أن يتأمل فيما يقول ويتثبت وال يقول ما ال ديلل هل 
عليه, فأخَبه عروة أنه سمع بَِشري بن أيب مسعود خيَب 

صىل اهلل -عن أيب مسعود ابلدري أنه سمع رسول اهلل 
ا به  -عليه وسلم -خيَب أن جَبيل نزل فصىل إماما

يف وقت لك صالة من  -اهلل عليه وسلم صىل
الصلوات اخلمس, وأنه سمع  هذا احلديث فعرف 

 .كيفية الصالة وأوقاتها وأراكنها

** 

Jibril -'alaihissalām- turun kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- untuk menyampaikan wahyu. Dia 

turun menjelma dalam berbagai bentuk rupa yang 

berbeda-beda. Dalam hadis ini Jibril turun kepada 

beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan mengimaminya 

salat lima waktu untuk menjelaskan kepada beliau 

tentang waktu-waktunya. Kisah yang mengiringi hadis 

ini adalah bahwa Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan 

salat Asar sedikit dari waktunya, lalu 'Urwah bin Zubair 

mengingkari perbuatannya tersebut dan 

memberitahunya bahwa Jibril turun kepada Nabi lalu 

salat mengimami Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Umar pun kaget dengan hal tersebut dan meminta 

'Urwah untuk lebih memperhatikan serta memastikan 

tentang apa yang dikatakannya dan tidak berkata suatu 

perkara yang tidak ada dalilnya. Kemudian 'Urwah 

memberitahukan kepada Umar bahwa dirinya telah 

mendengar Basyir bin Abi Mas'ud memberitahukan 

dari Abu Mas'ud al-Badrī bahwa dirinya telah 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukan bahwa Jibril telah turun dan salat 

bersama beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sebagai 

imam pada setiap waktu salat dari salat yang lima 

waktu. 'Urwah memberitahukan bahwa dirinya telah 
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  ُن بِالَماَلئَِكِة << ِصَفاُت الَماَلئَِكةِ عقيدة << اإِليَما اتلصنيف:

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا • ِن : صىلَّ يب إماما  .أمَّ

ا هل • ا ضابطا  .اعلم : أمر من العلم أي  تأمل وتذكر, وكن حافظا

 :فوائد احلديث
ن يأتيه ىلع صور وهيئات خمتلفة, ومن ذلك أنه اكن يأتيه ىلع بالويح, واك -صىل اهلل عليه وسلم-يزنل ىلع انليب  -عليه السالم-اكن جَبيل  .1

ه يف الصلوات اخلمس يلبني هل أوقاتها  .صورة البِّش, وُذكر يف هذا احلديث أنه نزل وأمَّ

 .بيان أوقات الصالة, وأنه ال ُيوز تأخريها عن وقتها, وفضيلة املبادرة بالصالة يف أول الوقت .2

 .جواز صالة الُمعلم باملتعلم .3

 .جواز دخول العلماء ىلع األمراء وقول احلق عندهم، وإنكار فعلهم مما خيالف السنة، ومالطفتهم ىف اإلنكار؛ ألنه أقرُب إىل القبول .4

 .وجوب الرجوع إىل السنة عند اتلنازع .5

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -إتقان علماء السلف وضبطهم ألحوال انليب  .6  .وسنته -َصىلَّ اَّللَّ

ولو  -صىل اهلل عليه وسلم-، ئلال يقع الراوي يف حمذور الكذب ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-احتياط السلف يف الرواية عن انليب  .7
 .باخلطأ

 املراجع:املصادر و

لم، صحيح مس-ه. 1422صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، -
إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري, أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد -بريوت.  -حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

ري, أمحد بن يلع فتح ابلاري رشح صحيح ابلخا- ـه 1323امللك القسطالين القتييب املرصي, انلارش: املطبعة الكَبى األمريية، مرص, الطبعة: السابعة، 
, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق, قام بإخراجه وصححه 1379بريوت،  -بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع, دار املعرفة 

وت، الطبعة: اثلانية، بري –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب -وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب. 
إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء -ه. 1392

بن سلطان املال اهلروي القاري، مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعِّل -م.  1998  - ـه 1419للطباعة والنِّش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األوىل، 
 .م2002 - ـه1422بلنان، الطبعة: األوىل،  -انلارش: دار الفكر، بريوت 

   (10421) الرقم املوحد:

mendengar hadis ini sehingga dia tahu tata cara, waktu 

dan rukun-rukun salat. 
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عن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
اخلذف، وقال: إنه ال يقتل الصيد، وال ينكأ 

 سنالعدو، وإنه يفقأ العني، ويكرس ال
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang berburu dengan ketapel seraya 
bersabda, "Sesungguhnya ketapel tidak 

bisa membunuh hewan buruan dan tidak 
bisa melukai musuh. Namun, hanya bisa 

membutakan mata dan mematahkan gigi". 

 :احلديث .337
قال: َنىَه  - اهلل عنهماريض-عن عبد اهلل بن مغفل 

عن اخلَْذف، وقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
« ،  الَعنْيَ

ُ
، وإِنَُّه َيْفَقأ  الَعُدوَّ

ُ
يَد، والَ َينَْكأ إِنَّه الَ يَقتُُل الصَّ

نَ  ويف رواية: أن قَِريباا البن مغفل «.  وَيكرِسُ السي
ليه صىل اهلل ع-َخَذَف فنََهاه، وقال: إن رسول اهلل 

َها اَل تَِصيُد َصيداا »نىه عن اخلَْذِف، وقال:  -وسلم « إِنَّ
ثُك أنَّ رسول اهلل نىه عنه، ثم  َحدي

ُ
ثم ًعد، فقال: أ

بَداا.
َ
َكليُمَك أ

ُ
 ُعدَت خَتِذُف! ال أ

** 

337. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mugaffal -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang berburu dengan ketapel seraya bersabda, 

"Sesungguhnya ketapel tidak bisa membunuh hewan 

buruan dan tidak bisa melukai musuh. Namun bisa 

membutakan mata dan mematahkan gigi." Dalam 

riwayat lain, "Sesungguhnya seorang kerabat Ibnu 

Mugaffal pernah berburu dengan ketapel. Lalu dia 

melarangnya dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang berburu dengan 

ketapelm, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya 

ketapel tidak bisa membunuh hewan buruan." Tetapi 

dia mengulanginya lagi. Maka Ibnu Mugaffal berkata, 

"Aku telah memberitahukan kepadamu bahwa 

Rasulullah melarang berburu dengan ketapel, tetapi 

engkau mengulanginya lagi. Aku tidak akan berbicara 

kepadamu selamanya"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بأن انليب  -أخَب عبد اهلل بن مغفٍل ـريض اهلل عنهما
نىه عن احلذف، وقال: )إنه  -صىل اهلل عليه وسلم-

ال يقتل صيداا( ويف لفظ: )ال يصيد صيداا( )وال ينكأ 
عدواا، وإنما يفقأ العني ويكرس(. واحلذف: قال 

لسبابة العلماء: معناه أن يضع اإلنسان حصاة بني ا
ايلمىن والسبابة اليرسى أو بني السبابة واإلبهام، 
فيضع ىلع اإلبهام حصاة يدفعها بالسبابة، أو يضع 

-ىلع السبابة ويدفعها باإلبهام.  وقد نىه عنه انليب 
وعلَّل ذلك بأنَّه يفقأ العني  -صىل اهلل عليه وسلم

ويكرس السن إذا أصابه، )وال يصيد الصيد(؛ ألنه 
)وال ينكأ العدو( يعِن ال يدفع العدو؛  ليس هل نفوذ

ألن العدو إنما ينكأ بالسهام ال بهذه احلصاة الصغرية. 
ثم إن قريباا هل خرج خيذف، فنهاه عن اخلذف وأخَبه 

نىه عن اخلذف، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
إنه رآه مرة ثانية خيذف، فقال هل: )أخَبتك أن انليب 

** 

Abdullah bin Mugaffal memberitahukan bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 

berburu dengan ketapel seraya bersabda, 

"Sesungguhnya ketapel tidak bisa membunuh hewan 

buruan." Dalam redaksi lain "tidak bisa memburu 

hewan buruan," "dan tidak bisa melukai musuh, namun 

bisa membutakan mata dan mematahkan gigi." Ulama 

berkata, "Al-hażf (ketapel) adalah meletakkan kerikil di 

antara telunjuk kanan dan telunjuk kiri, atau antara 

telunjuk dan jempol. Kerikil itu diletakkan di jempol dan 

didorong dengan telunjuk, atau diletakkan di telunjuk 

dan didorong dengan jempol. Rasulullah melarang 

berburu dengan ketapel dengan alasan bahwa ketapel 

hanya bisa membutakan mata dan mematahkan gigi 

jika mengenainya, tetapi "tidak bisa membunuh hewan 

buruan", karena tidak bisa tembus. "Juga tidak bisa 

mengalahkan musuh," karena musuh hanya bisa diusir 

dengan anak panah, tidak dengan kerikil kecil ini. 

Kemudian seorang kerabat Ibnu Mugaffal hendak pergi 

berburu dengan ketapel. Lantas Ibnu Mugaffal 

melarangnya dan memberitahukan bahwa Nabi -
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  العقيدة < الوالء والَباء < اهلجر ورشوطه اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

ِل الُمَزيِني  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بِن ُمَغفَّ
 .ض الصاحلنيريا مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اخلَْذف : هو َرْميك حصاة صغرية، أو نواة تأخذها بني أصبعيك السبابتني، وترِم بها •

 الَعُدوَّ : يكرث فيه اجلراح والقتل •
ُ
 .َينَْكأ

 : يقلع •
ُ
 .َيْفَقأ

 :فوائد احلديث
 .ُحرمة اخلذف؛ ألنه ال فائدة منه، وربما ترتب عليه رضر باآلخرين .1

 .فائدة فيه، أو يُلِحق الرضر باملسلمني ولو ظنا ويدخل يف ذلك اللهو اذلي فيه أذى وليس فيه منفعةاإلسالم ينىه عن لك فعل ال  .2

 .جواز هجران أصحاب املعايص حىت يَدعوها .3

ا .4  .ُيوز هجر أهل ابلدع أبدا

 .دين اهلل أحب إىل املؤمن من نفسه ووادله وودله وأقاربه وأحبائه وانلاس أمجعني .5

 .التباع السنةعظم تعظيم السلف الصالح  .6

 املراجع:املصادر و

ه.  تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  رياض الصاحلني من 2002ه، 1423العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنِّش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

الطبعة:  الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت،
ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري ه. صحيح 1426ه. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 1428الرابعة 

ه. صحيح 1422اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
ه. كنوز رياض 1423يب، بريوت، الطبعة: مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العر
م.  نزهة املتقني رشح رياض 2009ه، 1430الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل

 .ه1407الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عِّش 
   (3080) الرقم املوحد:

نىه عن اخلذف، فجعلت  -صىل اهلل عليه وسلم-
ختذف!! ال أكلمك أبداا( فهجره؛ ألنه خالف نيه 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang berburu dengan 

ketapel. Kemudian dia melihatnya berburu dengan 

ketapel lagi, lalu dia berkata, "Aku telah 

memberitahukan kepadamu bahwa Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melarang berburu dengan ketapel, 

tetapi engkau tetap berburu dengannya. Aku tidak akan 

berbicara kepadamu selamanya!" Maka dia pun 

memboikotnya karena ia melanggar larangan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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ْعَماُل الَماَلئَِكةِ  اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اإِليَماُن بِالَماَلئَِكِة << أ

 .رواه النسايئ راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .سنن النسايئ مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َشِهده : حرض جنازته •

هذا اذلي َترك هل العرش، وفتحت هل أبواب 
السماء، وشهده سبعون ألًفا من املالئكة، لقد 

 ضم ضمة، ثم فرج عنه
 

Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Inilah 

orang yang membuat 'Arasy bergetar 
karenanya, pintu-pintu langit dibukakan 
untuknya, dan dia disaksikan oleh tujuh 

puluh ribu malaikat. Dia dihimpit 
(kuburan) satu kali himpitan lalu 

dilapangkan untuknya." (HR. Nasai) 

 :احلديث .338
-، عن رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر

هذا اذلي حترََّك هل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ا  العرُش، وفُِتَحْت هل أبواُب السماِء، وَشِهَده سبعون ألفا

َج عنه ، ثم فُري ةا  .«من املالئكة، لقد ُضمَّ َضمَّ

** 

338. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, dari Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Inilah 

orang yang membuat 'Arasy bergetar karenanya, pintu-

pintu langit dibukakan untuknya, dan dia disaksikan 

oleh tujuh puluh ribu malaikat. Dia dihimpit (kuburan) 

satu kali himpitan lalu dilapangkan untuknya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-أثىن انليب 
اذلي  -ريض اهلل عنه-الصحايب اجلليل سعد بن معاذ 

ا بقدومه، وفُتحت هل أبواب  اهزت هل عرش الرمحن فرحا
السماء؛ إلنزال الرمحة ونزول املالئكة، وتزييناا 

ؤمنني اجلنة لقدومه وطلوع روحه؛ ألن حمل أرواح امل
ويه فوق السماء السابعة، كما أن من فضائل هذا 
الصحايب اجلليل أن جنازته قد حرضها سبعون ألف 

ا هل. ثم بنيَّ  مع ما  -صىل اهلل عليه وسلم-َملٍَك تعظيما
ذكره من فضل سعد بن معاذ وماكنته العظيمة عند 
اهلل أن القَب قد ضمه  ضمة، ثم فرج اهلل عنه، وهذه 

 أحد ينجو منها أحد, ولو جنا منها أحد نلجا الضمة ال
 .-صىل اهلل عليه وسلم-منها سعد كما قال انليب 

** 

Dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memuji sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'āż -

raḍiyallāhu 'anhu- yang membuat 'Arasy Allah Yang 

Maha Pengasih bergetar karena senang dengan 

kedatangannya, dan pintu-pintu langit dibuka baginya 

untuk turunnya rahmat dan turunnya para malaikat, 

serta untuk menghiasi (guna menyambut) 

kedatangannya dan keluarnya ruhnya. Sebab, tempat 

ruh orang-orang mukmin adalah surga yang berada di 

atas langit ketujuh. Sebagaimana juga di antara 

keutamaan sahabat agung ini bahwa jenazahnya 

dihadiri oleh tujuh puluh ribu malaikat sebagai bentuk 

penghormatan baginya. Selanjutnya Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- disamping menjelaskan keutamaan 

Sa'ad bin Mu'āż dan kedudukannya yang agung di sisi 

Allah (beliau juga menjelaskan) bahwa kuburan telah 

menghimpitnya satu himpitan lalu Allah melapangkan 

baginya. Himpitan ini tidak ada seorang pun yang 

selamat darinya. Seandainya ada seorang saja yang 

selamat darinya, niscaya Sa'ad selamat darinya 

sebagaimana sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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 :فوائد احلديث
ا بروح سعد بن معاذ .1  .اإليمان بالعرش، وأنه حترك فرحا

ملوته، وأن السماء فتحت لقدومه، وأنه شيعه سبعون ، حيث إنه حتّرك العرش -تعاىل-عند اَّللَّ  -ريض اَّللَّ عنه-بيان عظم مرتبة سعد بن معاذ  .2
 .ألفا من املالئكة

 .إثبات ضمة القَب، وضغطته .3

 املراجع:املصادر و

-. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نِّش: مكتب املطبوًعت اإلسالمية -
-. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –عِّل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت ل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة

 يلع بن حممد: املؤلف ،«املجتىب رشح يف العقىب ذخرية» املسىم النسايئ سنن رشح-. اإلسالِم املكتب: نِّش لألبلاين، وزياداته، الصغري اجلامع صحيح
َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنِّش اإلث موىس بن آدم بن حاشية السندي ىلع -. 1424 -1416دار آل بروم للنِّش واتلوزيع, الطبعة األوىل,  -يويب الَول

: الطبعة, حلب –سنن النسايئ )مطبوع مع السنن(, حممد بن عبد اهلادي اتلتوي، أبو احلسن، نور ادلين السندي, مكتب املطبوًعت اإلسالمية 
 .م1986 – 1406نية، اثلا

   (10559) الرقم املوحد:
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الم  عليك السَّ
ُ
رْبييُل َيْقرَأ  .Ini Jibril menyampaikan salam kepadamu  هذا جي

 :احلديث .339
قالت: قال يل رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

 عليك »: -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
يُل َيْقَرأ هذا ِجَْبِ

الم السالم ورمحة اهلل  قالت: قلت: وعليه« السَّ
وبراكته.   وهكذا وقع يف بعض روايات الصحيحني: 

 ويف بعضها حبذفها، وزيادة اثلقة مقبولة.« وبراكته»

** 

339. Hadis: 

Dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata, "Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Ini 

Jibril menyampaikan salam kepadamu." Aku berkata, 

"Wa'alaihissalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

(Semoga atasnya keselamatan, Rahmat Allah dan 

berkah-Nya)," Demikianlah ketetapan di beberapa 

riwayat Ash-Shahihain (Al-Bukhari dan Muslim), 

"Wabarakatuh", dan di sebagian riwayat yang lain 

dengan membuang kata itu, dan tambahan periwayat 

terpercaya bisa diterima. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-ختَبنا ًعئشة 
قال هلا: "يا ًعئشة هذا جَبيل يقرأ  -عليه وسلم

ويف رواية "يقرئك السالم" أي: عليك السالم" 
يهديك السالم، وحيييك بتحية اإلسالم. فقالت: 
"وعليه السالم ورمحة اهلل وبراكته".  ثم إنه من السنة: 
إذا نُقل السالم من شخص إىل شخص أن يَرُّد عليه 
بقوهل: "وعليه السالم ورمحة اهلل وبراكته"؛ لظاهر 

"عليك  .  وإن قال:-ريض اهلل عنها-حديث ًعئشة 
وعليه السالم أو عليه وعليك السالم ورمحة اهلل 
وبراكته" فحسن؛ ألن هذا اذلي نقل السالم حمسن 
فتاكفئه بادلًعء هل.  ولكن هل ُيب عليك أن تنقل 
ل  الوصية إذا قال: سليم يل ىلع فالن أو ال ُيب؟ فصَّ
العلماء ذلك فقالوا: إن الزتمت هل بذلك وجب 

يقول: )إن اهلل يأمركم أن  -تعاىل-عليك؛ ألن اهلل 
[ وأنت اآلن 58تؤدوا األمانات إىل أهلها(،] النساء : 

حتملت هذا أما إذا قال: سلم يل ىلع فالن وسكت أو 
قلت هل مثالا إذا تذكرت أو ما أشبه ذلك فهذا ال يلزم 
إال إذا ذكرت، وقد الزتمت هل أن تسلم عليه إذ 

ا ذكرت، لكن األحسن أال يكلف اإلنسان أح دا
بهذا؛ ألنه ربما يشق عليه ولكن يقول: سلم يل ىلع 
من سأل عِن، هذا طيب، أما أن حيمله فإن هذا ال 
ينفع؛ ألنه قد يستيح منك فيقول نعم أنقل سالمك 

 .ثم ينىس أو تطول املدة أو ما أشبه ذلك

** 

Aisyah Radhiyallahu 'Anha mengabarkan kepada kita 

bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda kepadanya, "Wahai Aisyah, ini Jibril 

menyampaikan salam kepadamu." Di dalam satu 

riwayat, "Memberikan salam kepadamu," yakni, 

mempersembahkan salam kepadamu dan 

menghormatimu dengan salam penghormatan Islam. 

Aisyah berkata, "Wa'alaihissalam Warahmatullahi 

Wabarakatuh (Semoga atasnya keselamatan, Rahmat 

Allah, dan berkah-Nya)," Aisyah membalas ucapan 

salam dengan yang lebih baik darinya untuk 

mengamalkan firman Allah Ta'ala, "Dan apabila kamu 

dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka 

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau 

balaslah (penghormatan itu yang sepadan) 

dengannya." (QS. An-Nisa: 86). Selanjutnya termasuk 

sunnah, apabila menyampaikan salam dari seseorang, 

maka hendaknya dibalas dengan ucapan, 

"Wa'alaihissalam Warahmatullahi Wabarakatuh," 

berdasarkan makna literal hadits Aisyah Radhiyallahu 

'Anha. Jika orang tersebut mengucapkan, 

"Alaikassalam atau Alaihi wa Alaikassalam 

Warahmatullahi Wabarakatuh," maka ini baik, karena 

orang yang menyampaikan salam tersebut adalah 

orang baik. Karena itu, engkau membalasnya dengan 

mendoakannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, 

apakah engkau wajib atau tidak menyampaikan pesan, 

jika seseorang berkata, "Sampaikan salamku kepada si 

A?" Para ulama merincinya dan mengatakan, "Jika 

engkau memandang harus menyampaikan salam itu 

kepadanya, maka engkau berkewajiban 

melakukannya. Sebab, Allah berfirman, "Sungguh, 

Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 
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  العقيدة < اإليمان باملالئكة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ماء والزيادة والسعادةالَبكة : انل •

 :فوائد احلديث
إثبات وجود املالئكة وأنهم أصناف متعددة ملكفون بأعمال خمتلفة فمنهم خزنة اجلنة، ومنهم خزنة انلار، ومنهم احلفظة، ومنهم جَبيل  .1

 .األمني سفري اهلل إىل أنبيائه

 .وماكنتها، وعلو مزنتلها -ريض اهلل عنها-بيان فضل ًعئشة  .2

 .تسليم املالئكة ىلع انلاس .3

 .مِّشوعية تبليغ السالم من الغائب ووجوب الرد عليه .4

 .جواز سالم الرجل األجنيب ىلع املرأة عند أمن الريبة، وزاد ابلخاري يف روايته: أنها قالت: ترى ما ال نرى يا رسول اهلل .5

 املراجع:املصادر و

، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: ه. صحيح ابلخاري1397نزهة املتقني، تأيلف مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد 1422حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

ه.     1426لح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنِّش، الطبعة: صا بن حممد: تأيلف الصاحلني، رياض رشح. بريوت –ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
ه.   ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د.ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، 

بيانات نِّش.            منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم، انلارش: مكتبة دار  بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها
 .ه1410ابليان، ًعم النِّش: 

   (4224) الرقم املوحد:

orang yang berhak menerimanya," (QS. An-Nisa" 58) 

Sekarang engkau menanggung amanat tersebut. 

Adapun jika orang itu mengatakan, "Sampaikan 

salamku kepada si fulan," dan ia diam atau engkau 

mengatakan kepadanya sebagai contoh, "Jika aku 

ingat," dan sebagainya, maka hal ini tidak menjadi 

keharusan kecuali apabila engkau ingat. Saat itulah 

engkau diharuskan untuk menyampaikan salam 

kepadanya, jika engkau ingat. Hanya saja sebaiknya 

seseorang tidak membebani orang lain dengan hal ini. 

Sebab, mungkin saja ia merasa kesusahan, tetapi 

hendaknya ia mengucapkan, "Sampaikan salamku 

kepada orang yang menanyakanku." Ini baik. Adapun 

jika ia harus menanggungnya, maka ini tidak ada 

gunanya karena ia terkadang sungkan kepadamu lalu 

berkata, "Ya, aku akan sampaikan salammu," 

kemudian ia lupa atau rentang waktunya lama dan 

sebagainya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

205 
 

 

هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية، 
ليست يف سحابة؟ قالوا: ال. قال: فهل تضارون 

 ابلدر، ليس يف سحابة؟يف رؤية القمر ِللة 
 

Apakah kalian saling mencelakakan (saling 
berdesakan) saat melihat matahari di siang 

terik yang tidak ada awannya?" Mereka 
menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, 

"Apakah kalian saling mencelakakan 
(saling berdesakan) saat melihat bulan di 

malam purnama yang tidak ada awannya"? 

 :احلديث .340
,  قال: قالوا: يا رسول -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

هل تُضارُّون يف »اهلل هل نَرى ربَّنا يوم القيامة؟ قال: 
ِهرية، ليست يف سحابة؟ قالوا: « رؤية الشمس يف الظَّ

فهل تُضارُّون يف رؤية القمر يللة ابلدر، »ال، قال: 
قالوا: ال، قال: " فواذلي نفيس بيده « ابة؟ليس يف سح

ال تُضارُّون يف رؤية ربكم، إال كما تُضارُّون يف رؤية 
لَم 

َ
أحدهما، قال: فيَلىْق العبد، فيقول: أي فُل أ

ر لك اخليل  َسخي
ُ
َزويجك، وأ

ُ
َسويْدك، وأ

ُ
ْكِرْمك، وأ

ُ
أ

س، وتَْرَبع؟ فيقول: بىل، قال: فيقول:
َ
َذرْك تَْرأ

َ
 واإلبل، وأ

أفظننَت أنك ُماليِق؟ فيقول: ال، فيقول: فإين أنساك 
لَم 

َ
كما نَِسيتَِن، ثم يلىق اثلاين فيقول: أْي فُل أ

ر لك اخليل  َسخي
ُ
َزويجك، وأ

ُ
َسويْدك، وأ

ُ
ْكِرْمك، وأ

ُ
أ

س، وتَْرَبع؟ فيقول: بىل، أْي ربي 
َ
َذرْك تَْرأ

َ
واإلبل، وأ

ول: فإين فيقول: أفظننَت أنك ُماليِق؟ فيقول: ال، فيق
أنساك كما نَِسيَتِن، ثم يلىق اثلالث، فيقول هل مثل 
ذلك، فيقول: يا ربي آمنُت بك، وبكتابك، وبرسلك، 
قُت، وُيثِن خبري ما استطاع،  وصليُت، وصمُت، وتصدَّ
فيقول: هاهنا إذاا، قال: ثم يقال هل: اآلن نبعث شاهَدنا 

ر يف نفسه: َمن ذا اذلي يَشهد يلعَّ  ؟ عليك، ويتفكَّ
فيُختَم ىلع فيه، ويقال لَفِخذه وحلمه وعظامه: انِطيق، 
فِِتنِْطق فِخذه وحلمه وعظامه بعمله، وذلك يلُْعِذَر من 

 نفسه، وذلك املنافق وذلك اذلي يسخط اهلل عليه.

** 

340. Hadis: 

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

Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, 

apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat?" 

Beliau balik bertanya, "Apakah kalian saling 

mencelakakan (saling berdesakan) saat melihat 

matahari di siang terik yang tidak ada awannya?" 

Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, 

"Apakah kalian saling mencelakakan (saling 

berdesakan) saat melihat bulan di malam purnama 

yang tidak ada awannya?" mereka menjawab, "Tidak." 

Beliau bersabda, "Demi Żat yang jiwaku berada di 

tangan-Nya, kalian tidak saling mencelakakan (saling 

berdesakan) saat melihat Rabb kalian sebagaimana 

kalian tidak saling mencelakakan (saling berdesakan) 

saat melihat salah satunya." Beliau meneruskan, "Lalu 

Dia menemui hamba kemudian bertanya padanya: "Hai 

fulan, bukankah Aku telah memuliakanmu, 

menjadikanmu pemimpin, menikahkanmu, Aku 

tundukkan kuda dan unta untukmu, Aku 

membiarkanmu menjadi pemimpin dan ditaati?" Ia 

menjawab, "Benar wahai Rabb." Dia bertanya lagi, 

"Apa kau mengira akan bertemu denganKu?" Ia 

menjawab, "Tidak." Allah berfirman, "Sesungguhnya 

Aku melupakanmu seperti kau melupakan-Ku." Setelah 

itu Dia menemui orang yang kedua, lalu Allah 

berfirman, "Hai fulan, bukankah Aku telah 

memuliakanmu, menjadikanmu pemimpin, 

menikahkanmu, Aku tundukkan kuda dan unta 

untukmu, Aku membiarkanmu menjadi pemimpin dan 

ditaati?" Ia menjawab, "Benar." Dia bertanya lagi, "Apa 

kau mengira akan bertemu denganKu?" Ia menjawab, 

"Tidak." Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku 

melupakanmu seperti kau melupakan-Ku." Setelah itu 

Dia menemui orang yang ketiga, lalu Allah berfirman 

padanya seperti itu, ia berkata, 'Wahai Rabb, aku 

beriman kepada-Mu, kitab-Mu, rasul-Mu, aku salat, 

puasa, dan bersedekah," Lalu ia memuji dirinya 

semampunya, kemudian Allah berfirman, 

"(Berhentilah) di sini kalau begitu." Setelah itu 

dikatakan padanya, "Sekarang, Kami mengutus saksi 

Kami untukmu." Ia lalu berfikir dalam dirinya, siapa 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

gerangan yang akan bersaksi untuknya. Kemudian 

mulutnya ditutupi dan dikatakan kepada paha, daging, 

dan tulangnya, "Berbicaralah." Lalu paha, daging, dan 

tulangnya mengucapkan perbuatannya. Demikian itu 

supaya menjadi alasan untuk dirinya. Itulah orang 

munafik, itulah orang yang dimurkai Allah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال بعض الصحابة: يا رسول اهلل! هل نرى ربنا يوم 
هل »: -صىل اهلل عليه وسلم-القيامة؟ فقال هلم 

ِهرية، ليست يف تُضارُّ  ون يف رؤية الشمس يف الظَّ
أي: هل حيصل لكم تزاحم وتنازع يترضر « سحابة؟

به بعضكم من بعض ألجل رؤية الشمس يف وقت 
ارتفاعها وظهورها وانتشار ضوئها يف العالم لكه، ال 

فهل »يوجد سحاب حيجبها عنكم؟ فقالوا: ال. قال: 
« س يف سحابة؟تُضارُّون يف رؤية القمر يللة ابلدر، لي

أي: هل حيصل لكم تزاحم وتنازع يترضر به 
بعضكم من بعض ألجل رؤية القمر يللة اكتماهل 
وظهوره يف السماء، ال يوجد سحاب حيجبه عنكم؟ 

فواذلي نفيس بيده ال تُضارُّون يف »قالوا: ال، قال: 
أي: « رؤية ربكم، إال كما تُضارُّون يف رؤية أحدهما

ال تقبل مراء وال مرية،  تكون رؤيته جلية بينة،
حىت خيالَف فيها بعضكم بعضا ويكذبه، كما ال 
يشك يف رؤية الشمس والقمر، وال ينازع فيها، 
فالتشبيه إنما وقع يف الرؤية باعتبار جالئها 
وظهورها; حبيث ال يُرتاب فيها، ال يف سائر كيفياتها، 

مزنَّه عن مشابهة  -سبحانه-وال يف املريئ; فإنه 
 -صىل اهلل عليه وسلم-ت. ثم أخَب انليب املخلوقا

-عن مشهد من مشاهد ايلوم اآلخر، وهو أن الرب 
ا من عباده، فيقرره بنعمه فيقول  -سبحانه يلىق عبدا

ا يف قومك،  فضلك وأجعلك سيدا
ُ
هل: يا فالن ألم أ

نتك منها، وجعلُت  ا من جنسك ومكَّ وأعطك زوجا
لفة، و

ُ
يل لك بينك وبينها مودة ورمحة ومؤانسة وأ َذل

ُ
أ

اخليل واإلبل، وأجعلك رئيسا ىلع قومك، تأخذ ربع 
الغنيمة; واكن ملوك اجلاهلية يأخذونه ألنفسهم. 
فيُقر العبد بهذه انلعم لكها. فيقول الرب: أفعلمت 

** 

Sebagian sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 

kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat?", Maka 

Rasulullah bersabda kepada mereka, "Apakah kalian 

saling mencelakakan (saling berdesakan) saat melihat 

matahari di siang terik yang tidak ada awannya?", 

Yakni apakah kalian akan mengalami kemacetan, 

keramaian, dan berdesak-desakan yang karenanya 

sebagian di antara kalian akan mencelakakan 

sebagian lainnya demi melihat matahari pada waktu ia 

meninggi/menyingsing dan sinarnya menyebar ke 

seluruh alam serta tidak ada awan yang menutupinya 

dari kalian? Lalu mereka menjawab, "Tidak." Beliau 

bertanya lagi, "Apakah kalian saling mencelakakan 

(satu sama lain) saat melihat bulan di malam purnama 

yang tidak ada awannya?" Yakni apakah kalian akan 

mengalami kemacetan, keramaian, dan berdesak-

desakan yang karenanya sebagian di antara kalian 

akan mencelakakan sebagian lainnya demi untuk 

melihat bulan pada malam saat ia tampak secara 

sempurna (bulan purnama) di langit dan tidak ada 

awan yang menutupinya dari kalian? Mereka 

menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Demi Żat yang 

jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan 

mencelakakan (satu sama lain) saat melihat Rabb 

sebagaimana kalian tidak saling mencelakakan (satu 

sama lain) saat melihat salah satunya." Yakni 

melihatnya dengan terang dan jelas, tidak ada 

perdebatan dan keraguan padanya sehingga sebagian 

di antara kalian menyelisihi sebagian lainnya dan 

mendustainya, sebagaimana tidak ada keraguan pada 

saat melihat matahari dan bulan serta tidak ada 

penyelisihan padanya. Penyerupaan ini berlaku dalam 

hal melihatnya dari segi tampaknya secara jelas yang 

mana tidak ada keraguan padanya, bukan pada 

keseluruhan kaifiyatnya (cara munculnya Rabb) dan 

bukan pula pada Żat yang dilihat, karena Allah -

Subḥānahu wa Ta’ālā- disucikan dari penyerupaan 

dengan makhluk. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengabarkan tentang salah satu peristiwa 

pada hari Akhir yaitu bahwa Rabb -Subḥānahu wa 
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: -تعاىل-أنك سوف تالقيِن؟ فيقول: ال. فيقول اهلل 
أي: أتركك ايلوم من رمحيت « فإين أنساك كما نسيتِن»

 طاعيت يف ادلنيا، فالنسيان هنا الرتك عن كما تركَت 
: )إنا نسيناكم فذوقوا عذاب -تعاىل-علم، كما قال 

ا ثانيا، فذكر انليب  صىل -اخلدل(. ثم يلىق الرب عبدا
فيه مثل ما ذكر يف األول من سؤال  -اهلل عليه وسلم

اهلل تعاىل هل وجوابه. ثم يلىق اثلالث فيقول هل مثل 
نت بك، وبكتابك وبرسلك، ذلك، فيقول: يا رب آم

وصليُت وصمت، وتصدقت، ويمدح نفسه بكل ما 
ا»يستطيع، فيقول الرب:  أي: إذا أثنيت ىلع « هاهنا إذا

نفسك بما أثنيت إذاا فقف هنا; يك نريك أعمالك 
بإقامة الشاهد عليها، ثم يقال هل: اآلن نأيت بشاهد 
عليك، ويتفكر العبد يف نفسه: من هذا اذلي يشهد 

؟! فيختم اهلل ىلع فمه ويقال لفخذه وحلمه يلعَّ 
وعظامه: انطيق، فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله، 

أي: إنطاق أعضائه لزييل « وذلك يلعذر من نفسه»
اهلل عذره ِمن قِبل نفسه بكرثة ذنوبه وشهادة 
أعضائه عليه; حبيث لم يبق هل عذر يتمسك به، وهذا 

 . عليهالعبد اثلالث هو املنافق، اذلي غضب اهلل

Ta’ālā- menjumpai salah seorang hamba-Nya, lalu Dia 

menanyainya tentang nikmat-nikmat-Nya dan berkata 

kepadanya, "Wahai fulan, bukankah Aku telah 

mengutamakanmu dan menjadikanmu pemimpin pada 

kaummu, Aku berikan untukmu pasangan dari jenismu 

sendiri dan Aku tundukkan ia untukmu, serta Aku 

jadikan antara kamu dan dia rasa cinta dan kasih 

sayang, Aku tundukkan bagimu kuda dan unta, dan 

Aku jadikan kamu pemimpin atas kaummu, kamu 

mengambil seperempat ganimah (harta rampasan 

perang); di mana dahulu raja-raja pada zaman Jahiliah 

mengambil ganimah untuk diri mereka sendiri." Maka 

hamba tersebut pun mengakui nikmat-nikmat itu 

semuanya. Lalu Rabb berkata, "Apakah kamu tahu 

bahwa kamu akan bertemu dengan-Ku?", Ia 

menjawab, "Tidak." Maka Allah -Ta’ālā- berfirman, 

“Sesungguhnya Aku melupakanmu seperti kau 

melupakan-Ku.” Yakni Aku akan meninggalkanmu 

pada hari ini dari rahmat-Ku sebagaimana kamu 

meninggalkan ketaatan kepada-Ku di dunia. Lupa disini 

maksudnya adalah meninggalkan secara sadar, 

sebagaimana firman-Nya, “Sesungguhnya Kami telah 

melupakan kamu pula dan rasakanlah siksa yang 

kekal.” Kemudian Rabb menjumpai hamba kedua, lalu 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyebutkan seperti 

apa yang beliau sebutkan pada hamba yang pertama 

tentang pertanyaan Allah -Ta’ālā- dan jawabannya. 

Kemudian Dia menjumpai yang ketiga, lalu Dia 

mengatakan seperti yang sebelumnya, lantas hamba 

tersebut menjawab, "Ya Rabb aku beriman kepada-

Mu, kitab-Mu, dan para Rasul-Mu, aku salat, aku 

puasa, dan aku bersedekah." Kemudian ia terus 

memuji dirinya dengan segala sesuatu yang ia mampu, 

maka Rabb menjawab, “(Berhentilah) disini kalau 

begitu!” Yakni jika engkau memuji dirimu dengan pujian 

yang telah engkau sebutkan, maka berdirilah di sini 

agar Kami dapat memperlihatkan kepadamu 

perbuatan-perbuatanmu dengan menghadirkan saksi 

atasnya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Sekarang 

Kami mengutus saksi untukmu," Lalu hamba itu berfikir 

dalam dirinya, siapa gerangan yang akan bersaksi 

untukku?! Lalu Allah menutup mulutnya, dan dikatakan 

kepada paha, daging, dan tulangnya, "Berbicaralah." 

Maka paha, daging, dan tulangnya berbicara tentang 

perbuatannya. “Demikian itu supaya menjadi hujah 

atas dirinya.” Yakni Allah membuat anggota badannya 

berbicara untuk menanggalkan uzurnya terhadap 

dirinya sendiri dengan banyaknya dosa dan persaksian 

anggota badannya, di mana sudah tidak tersisa lagi 

uzur yang dengannya ia dapat membela diri. Hamba 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفاُت اإِللَِهيَُّة << الرؤية اتلصنيف:   عقيدة << الصي

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .تُضارُّون : حيصل لكم تزاحم وتنازع يترضر به بعضكم من بعض •

هرية : نصف انلهار •  .الظَّ

 .فُل : فالن •

ا • َسويْدك : أجعلك سيدا
ُ
 .أ

َذليل •
ُ
ر : أ َسخي

ُ
 .أ

 .أترككأذرك :  •

ا •  .ترأس : تصري رئيسا

 .تَْرَبع : تأخذ رباعهم وهو ربع الغنيمة، واكن ملوك اجلاهلية يأخذونه ألنفسهم •

 .يُثِن : يمدح •

 .فيه : فمه •

 .يسخط : يغضب •

 :فوائد احلديث
 .إثبات رؤية املؤمنني لربهم يوم القيامة .1

، وعقيدة أهل السنة واجلماعة أن اهلل يتلكم بكالم حقييق مىت شاء, كيف شاء، بما شاء, حبرف وصوت، ال يماثل -عز وجل-إثبات الالكم هلل  .2
 .أصوات املخلوقني, وأنه يكلم عباده يوم القيامة

-ناه ترك الرمحة واهلداية واتلوفيق عن علم منه ، بمعىن الرتك ىلع وجه املقابلة ملن نسوه، ونسيان اهلل مع-تعاىل-إثبات صفة النسيان هلل  .3
للِشء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته اتلابعة حلكمته, وانلصوص يف ثبوت الرتك وغريه من أفعاهل  -سبحانه-وعمد، وتركه  -سبحانه

ال يماثل قيامها باملخلوقني، وإن شاركه يف  -سبحانه-املتعلقة بمشيئته كثرية معلومة، ويه دالة ىلع كمال قدرته وسلطانه, وقيام هذه األفعال به 
 .أصل املعىن، كما هو مذهب أهل السنة

 .ىلع لك يشء قدير -سبحانه-أن اهلُل يُنطق أعضاء اإلنسان يوم القيامة لتشهد عليه, وهو  .4

 املراجع:املصادر و

من حديث الصحيحني، جلمال ادلين أيب الفرج  املشلك كشف. بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 
 سلطان بن لعِّل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. الرياض –عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني ابلواب، انلارش: دار الوطن 

رشح العقيدة الواسطية, حممد بن صالح بن حممد العثيمني, -م. 2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، – بريوت الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي املال
إكمال املعلم -ه.  1421خرج أحاديثه واعتىن به: سعد بن فواز الصميل, دار ابن اجلوزي للنِّش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: السادسة، 

بيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع، بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب الس
تفسري الطَبي = جامع ابليان عن تأويل آي القرآن, حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلمِّل، أبو -م.  1998  - ـه 1419مرص، الطبعة: األوىل، 

جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ -م.  2001 - ـه 1422عبد املحسن الرتيك, دار هجر, الطبعة: األوىل، جعفر الطَبي, حتقيق: ادلكتور عبد اهلل بن 
 .ه 1413 -دار الرثيا, الطبعة : األخرية  -حممد بن صالح العثيمني, مجع وترتيب : فهد بن نارص بن إبراهيم السليمان, دار الوطن 

   (10413) الرقم املوحد:

yang ketiga ini adalah orang munafik yang dimurkai 

oleh Allah. 
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  < توحيد األلوهيةالعقيدة < اإليمان باهلل عز وجل  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .دٍة وغريهااملتنطعون : املتعمقون يف الِشء من الكٍم وعبا •

 .ثالثاا : أي: قال هذه اللكمة ثالث مرات مبالغة يف اإلبالغ واتلعليم •

 .هلك : خاب وخرس •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اجتناب اتلنطع يف لك يشء؛ ال سيما يف العبادات وتقدير الصاحلني .1

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -شدة حرصه ىلع جناة أمته، واجتهاده يف اإلبالغ  .2  .-َصىلَّ اَّللَّ

 .طع يف األمور لكهاحتريم اتلن .3

 .استحباب تأكيد األمر اهلام .4

 .احلث ىلع االعتدال يف لك يشء .5

 .سماحة اإلسالم ويرسه .6

-Celakalah orang-orang yang berlebih"  -قاهلا ثالثا-هلك املتنطعون 
lebihan." Beliau mengucapkannya tiga kali. 

 :احلديث .341
أن رسول  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

عون  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  -قال: "هلك الُمتَنَِطّ
 ".-قاهلا ثالثا

** 

341. Hadis: 

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

marfū’: “Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan." 

Beliau mengucapkannya tiga kali. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ق يف  -َصىل اَّلّل عليه وسلّم-يوضح انليب  أن اتلعمُّ
-ا يكون سبباا للهالك، ومراده األشياء والغلو فيه

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  انليه عن ذلك، ومن ذلك  -َصىلَّ اَّللَّ
إجهاد انلفس يف العبادة حىت تنفر وتنقطع، ومن ذلك 
ع  اتلنطع يف الالكم واتلقعر فيه، وأعظم صور اتلنطُّ
ُجْرما، وأواله باتلحذير منه: الغلو يف تعظيم 

 .إىل الِّشك الصاحلني إىل احلدي اذلي يفيض

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan bahwa 

bersikap terlalu berlebih-lebihan terhadap segala 

sesuatu dan melampaui batas/ekstrem menjadi sebab 

kebinasaan. Maksud Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

di sini adalah larangan melakukan hal itu. Di antara 

bentuk sikap berlebih-lebihan (guluw) adalah 

memaksakan diri dalam beribadah sehingga jiwa 

menjadi bosan dan terputus darinya (tidak mau lagi 

melakukannya). Termasuk hal itu pula adalah berlebih-

lebihan/melampaui batas dalam berbicara. Gambaran 

sikap berlebih-lebihan yang paling besar dosanya dan 

yang paling utama untuk diwaspadai adalah sikap 

melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang 

saleh sampai pada titik yang mengantarkan pada 

kesyirikan. 
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 املراجع:املصادر و

م. امللخص يف رشح 2003ه/1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، للقرًعوي، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 
م. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث 2001 -ه1422صمة الرياض، الطبعة: األوىل كتاب اتلوحيد، للفوزان، دار العا

 . بريوت –العريب 
   (3420) الرقم املوحد:
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َ اهلل بالرحم ملاًك، فيقول: أ ي رب نطفة، أي َوَّكَّ
رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد اهلل أن 

يقيض خلقها، قال: أي رب، أذكر أم أنىث، أشيق 
أم سعيد، فما الرزق؟ فما األجل؟ فيكتب كذلك 

 يف بطن أمه

 

Allah menugaskan untuk rahim satu 
malaikat, ia berkata, "Wahai Rabbku! Ini 
adalah setetes mani. Wahai Rabbku! Ini 

adalah segumpal darah. Wahai Rabbku! Ini 
adalah segumpal daging. Ketika llah ingin 

menakdirkan penciptaannya, malaikat 
berkata, "Wahai Rabbku! Laki-laki atau 

perempuan? Sengsara atau bahagia? 
Bagaimana rejekinya? Kapan ajalnya? 

Kemudian semua itu akan ditulis saat di 
perut ibunya". 

 :احلديث .342
َ اهلُل »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  ولَكّ

، فيقول: أْي ربي ُنْطفة، أْي ربي َعلَقة،  بالرَِّحم َملاَكا
أْي ربي ُمْضغة، فإذا أراد اهلُل أن يقيَض َخلَْقها، قال: 

، أذكٌر أم أنَث، أشيقٌّ أم سعيٌد، فما الرزق؟ ف ما أْي ربي
ه مي

ُ
َجل؟ فيكتب كذلك يف بطن أ

َ
 «.األ

** 

342. Hadis: 

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

Allah menugaskan untuk rahim satu malaikat, ia 

berkata, "Wahai Rabbku! Ini adalah setetes mani. 

Wahai Rabbku! Ini adalah segumpal darah. Wahai 

Rabbku! Ini adalah segumpal daging. Ketika llah ingin 

menakdirkan penciptaannya, malaikat berkata, "Wahai 

Rabbku! Laki-laki atau perempuan? Sengsara atau 

bahagia? Bagaimana rezekinya? Kapan ajalnya? 

Kemudian semua itu akan ditulis saat di perut ibunya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -تعاىل-إن اهلل »: -صىل اهلل عليه وسلم-يقول انليب 
جعل ملاَك من  -تعاىل-أي: إن اهلل « ولّك بالرحم ملاكا 

ا بأمر الرحم، وهو املاكن اذلي ينشأ فيه  املالئكة قائما
أي: يا رب « أي رّب نطفة»الودل يف بطن أمه، فيقول: 

ة، وانلطفة يه ماء الرجل، ومثله ما بعده من هذه نطف
أي: يا رب هذه علقة والعلقة: « أي رّب علقة»قوهل: 

أي: يا « أي رّب مضغة»يه ادلم الغليظ، ثم يقول: 
رب هذه مضغة، واملضغة: قطعة من حلم، وقد بنُيي يف 
رواية أخرى أن مدة لك واحد من هذه األطوار 

ا، ثم قال  فإذا »: -عليه وسلم صىل اهلل-أربعني يوما
أي املضغة ألنها آخر « أراد اهلل أن يقيض خلقها

األطوار، واملراد بالقضاء إمضاء خلقها وذلك بنفخ 
الروح فيها كما بينته رواية أخرى وذلك بعد مائة 

ا، قال امللك:  أي « أي رب أذكر أم أنَث»وعِّشين يوما
« أشيق أم سعيد»يارب هل هو ذكر فأكتبه أم أنَث؟ 

أهو شيق من أهل انلار فأكتبه، أو سعيد من أهل أي: 
أي: قليل أو كثري، « فما الرزق»اجلنة فأكتبه كذلك؟ 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- menugaskan untuk 

rahim satu malaikat, maksudnya: Allah -Ta'ālā- 

menjadikan satu malaikat dari sekian banyak malaikat 

untuk bertugas mengatur urusan rahim, yaitu tempat 

tumbuhnya bayi dalam perut ibunya. Lantas ia berkata: 

"Wahai Rabbku! Setetes mani", maksudnya: wahai 

Rabbku ini adalah setetes mani. Setetes mani ini 

adalah air mani seorang laki-laki. Begitu juga kalimat 

setelahnya, yaitu, "Wahai Rabbku! segumpal darah", 

maksudnya: wahai Rabbku ini adalah segumpal darah, 

dan segumpal darah adalah darah yang kental. 

Kemudian malaikat berkata: "Wahai Rabbku! 

Segumpal daging", maksudnya: wahai Rabbku ini 

adalah segumpal daging, maksudnya adalah sepotong 

daging. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasa masa 

setiap bagian ini adalah empat puluh hari. Kemudian 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ketika 

Allah ingin menakdirkan penciptaannya", maksudnya: 

segumpal darah karena ia adalah tingkatan terakhir. 

Adapun maksud dari "qaḍa' (takdir)" disini adalah 

pelaksanaan penciptaannya dengan tiupan ruh 

kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat 

lain. Itu terjadi setelah berlalu seratus dua puluh hari. 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد الربوبية اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان باملالئكة < املالئكة

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -عنه ريض اهلل-أ

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا بأمرها •  .ولكَّ : جعله قائما

 .الرَِّحم : املاكن اذلي ينشأ فيه الودل يف بطن أمه •

 .نُطفة : ماء الرجل •

 .َعلَقة : ادلم الغليظ •

 .ُمْضغة : قطعة من حلم •

 .األجل : مدة حياة اإلنسان •

 :فوائد احلديث
 .م، وأرزاقهم، وسبق علمه فيهم بالسعادة، أو الشقاء، وهذا مذهب أئمة أهل السنةقد علم اهلل أحوال خلقه قبل أن خيلقهم، ووقَّت آجاهل .1

 .يف هذا احلديث رد لقول القدرية واعتقادهم أن العبد خيلق أفعاهل لكها من الطاًعت واملعايص .2

ه .3  .بيان أطوار خلق اإلنسان يف بطن أمي

 .أنَّ من املالئكة َمن هو مَولكَّ باألرحام .4

 .اإليمان بالقدر، وأنَّه سبق يف لكي ما هو اكئن .5

 .أنَّ َمن ُكتب شقيًّا ال يُعلم حاهل يف ادلنيا، وكذا عكسه .6

أن األمور املسؤول عنها يف احلديث من علم الغيب اذلي ال يعلمه أحد من اخللق حىت املالئكة؛ وذللك يسأل امللك يف لك مرحلة: أي رب،  .7
 كذا أو كذا؟

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نِّش
 مكتبة: نِّش إبراهيم، بن يارس تميم أيب: حتقيق بطال، البن ابلخاري صحيح رشح. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

م. اتلنوير رشح اجلامع الصغري، ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسِن، الكحالين 2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -رياضال الرشد،
د إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل،  د إسحاق حممَّ س من م. تاج العرو 2011 - ـه 1432األمري الصنعاين، املحقق: د. حممَّ

حسن بن جواهر القاموس، للزبيدي، نِّش: دار اهلداية. فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني للنووي وابن رجب رمحهما اهلل، لعبد امل
 .م2003ه/1424الطبعة: األوىل، -محد  العباد ابلدر، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية 

   (6328) الرقم املوحد:

أي: فما عمره؟ طويل أم «فما األجل»وما مقداره؟ 
أي: فيكتب ما « فيكتب كذلك يف بطن أمه»قصري؟ 

 .ذكر كما أمره اهلل به حال كون الودل يف بطن أمه

Malaikat berkata, "Wahai Rabbku laki-laki atau 

perempuan?" Maksudnya: wahai Rabbku apakah dia 

laki-laki sehingga aku akan menulisnya atau 

perempuan? "Dia sengsara atau bahagia?" 

Maksudnya: apakah dia akan sengsara dan termasuk 

penghuni neraka sehingga aku tulis demikian atau 

bahagia dan termasuk penghuni surga untuk aku tulis 

seperti itu? "Bagaimana rezekinya?" Maksudnya: 

sedikit atau banyak? Berapa jumlahnya? "Kapan 

ajalnya?" Maksudnya: berapa umurnya? Panjang atau 

pendek? "Maka semua itu akan ditulis ketika berada di 

perut ibunya." Maksudnya: semua yang disebutkan itu 

akan ditulis sebagaimana yang Allah perintahkan, 

ketika sang anak masih dalam perut ibunya. 
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 إليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرةالعقيدة < ا اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 .متفق عليه راوي احلديث:

ْن تَُكونُوا 
َ
رُْجو أ

َ
هي، إينِّ أل ٍد بيَيدي واذلي َنْفُس حُمَمَّ

ْن اجَلنََّة اَل يَْدُخلَُها إال 
َ
يَك أ ْهلي اجَلنَّةي وَذل

َ
يْصَف أ ن

لرشك إال َنْفٌس ُمْسليَمٌة، وما أنتم يف أهل ا
 اكلشعرة ابليضاء يف جدل اثلور األسود

 

Demi yang jiwa Muhammad berada 
ditangan-Nya, sesungguhnya aku berharap 
kalian menjadi separuh penduduk surga, 
karena surga tidak dimasuki kecuali oleh 

jiwa yang Muslim. Tidaklah keadaan orang-
orang Islam yg berada di tengah-tengah 

orang Kafir melainkan seperti sehelai bulu 
putih pada lembu hitam." 

 :احلديث .343
قال: كنا مع رسول  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

يف ُقبٍَّة حنوا من أربعني،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
قلنا: « أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟»فقال: 

« ا ثلث أهل اجلنة؟أترضون أن تكونو»نعم، قال: 
واذلي نفس حممد بيده، إين ألرجو »قلنا: نعم، قال: 

أن تكونوا نصف أهل اجلنة وذلك أن اجلنة ال 
يدخلها إال نفس مسلمة، وما أنتم يف أهل الِّشك إال 
اكلشعرة ابليضاء يف جدل اثلور األسود، أو اكلشعرة 

 «.السوداء يف جدل اثلور األمحر

** 

343. Hadis: 

Dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, 

"Dahulu kami bersama Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa 

sallam- dalam suatu kemah berjumlah sekitar 40 orang. 

Beliau bersabda, "Apakah kalian rela seandainya 

menjadi seperempat penduduk Surga?" Kami 

menjawab, "Ya". Kemudian Beliau bersabda, "Apakah 

kalian rela seandainya menjadi sepertiga penduduk 

Surga?" Kami menjawab, "Ya". Kemudian beliau 

bersabda, "Demi yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, 

sesungguhnya aku berharap agar kalian menjadi 

separuh dari penduduk Surga. Karena surga itu tidak 

dimasuki kecuali oleh jiwa yang beriman. Tidaklah 

keadaan orang-orang Islam yang berada di tengah-

tengah orang Kafir melainkan seperti sehelai bulu putih 

pada lembu hitam atau seperti sehelai bulu hitam pada 

lembu putih." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مع أصحابه يف  -صىل اهلل عليه وسلم-جلس انليب 
-خيمة صغرية، واكنوا قرابة أربعني رجال، فسأهلم 

: هل ترضون أن تكونوا ربع -صىل اهلل عليه وسلم
أهل اجلنة؟ قالوا: نعم، فقال: هل ترضون أن تكونوا 

صىل اهلل -قسم انليب ثلث أهل اجلنة؟ قالوا: نعم، فأ
بربه ثم قال: إن ألرجو أن تكونوا  -عليه وسلم

نصف أهل اجلنة، وانلصف اآلخر من سائر األمم، 
فإن اجلنة ال يدخلها إال مسلم فال يدخلها اكفر، وما 
أنتم يف أهل الِّشك من سائر األمم إال يشء يسري 
جدا، مثل به بالشعرة الواحدة املتمزية لونا يف جدل 

 ."املِّلء بالشعراثلور 

** 

Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- duduk bersama para 

sahabatnya dalam kemah kecil, jumlahnya sekitar 40 

orang. Nabi bertanya kepada mereka apakah rela 

menjadi seperempat penduduk surga. Mereka 

menjawab, ya. Kemudian bertanya lagi, apakah rela 

menjadi sepertiga penduduk surga, mereka menjawab, 

ya. Kemudian beliau -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- 

bersumpah dengan Rabbnya, kemudian berkata, 

sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh 

penduduk surga, dan separuh sisanya dari umat-umat 

yang lain. Sesungguhnya surga tidak dimasuki kecuali 

oleh Muslim, tidak akan dimasuki oleh kafir. Tidaklah 

keadaan kalian di tengah-tengah ahli syirik dari seluruh 

umat kecuali sedikit sekali, seperti selembar bulu yang 

berbeda warna (kontras) di kulit banteng berbulu lebat. 
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  -عنهريض اهلل -عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قبة : خيمة، ويه بيت صغري مستدير •

 .حنوا من أربعني : قرابة أربعني رجال •

 :فوائد احلديث
 .جواز اتلدرج وتكرار البشارة مرة بعد مرة يلكون أدَع تلجديد الشكر مرة بعد مرة .1

 .هم أكرث أهل اجلنة، وهذا ديلل ىلع ماكنة هذه األمة -صىل اهلل عليه وسلم-املسلمون من أمة حممد  .2

 .ل اجلنة إال نفس مسلمة مؤمنةال يدخ .3

 .جواز احللف بغري استحالف؛ تلأكيد احلديث بايلمني .4

 .استحباب رضب املثل تلقريب الفهم للسامعني .5

 .فهو حاصل -صىل اهلل عليه وسلم-أو عن انليب  -تعاىل-قال العلماء: لك رجاء جاء عن اهلل  .6

 املراجع:املصادر و

لكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، مصطىف اخلن وابلغا ومستو ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نِّش دار ا
م. كنوز رياض الصاحلني، رئيس الفريق العليم محد العمار نِّش: 1987 - ـه1407والِّشبيج وحممد أمني ,نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش، 

ة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نِّش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نِّش: دار م. بهج2009 - ـه1430دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 
ه. فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، لعبد 1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

م. 1957ه/1377انلارش: مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة، -مد حامد الفيقالرمحن بن عبد الوهاب بن سليمان، املحقق: حم
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (6455) الرقم املوحد:
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  العقيدة < اإليمان بالرسل < نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 ه دعوة اإلسالم فهو معذور.، ولم تبلغ-صىل اهلل عليه وسلم-من لم يَسمع بانليب  .1

د بيدي  ه، ال يسمُع يب أحٌد من واذلي نفُس حُممَّ
، ثم يموُت ولم  ، وال نرصاينٌّ هذه األمة يهوديٌّ
لُت به، إالَّ اكن مين أصحاب  ْرسي

ُ
يؤمن باذلي أ

 انلار

 

Demi (Allah) Yang jiwa Muhammad berada 
di tangan-Nya, tidaklah seorang pun di 

kalangan umat ini, Yahudi atau Nasrani, 
mendengar tentang aku, kemudian dia mati 

dan tidak beriman kepada apa yang aku 
diutus dengannya, kecuali dia termasuk 

para penghuni Neraka. 

 :احلديث .344
:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  واذلي نفُس »مرفوًعا

 ، د بيِده، ال يسمُع يب أحٌد من هذه األمة يهوديٌّ حُممَّ
، ثم يموُت ولم يؤمن ب رِْسلُت به، إالَّ وال نرصاينٌّ

ُ
اذلي أ

 «.اكن ِمن أصحاب انلار

** 

344. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū’: 

“Demi (Allah) Yang jiwa Muhammad berada di tangan-

Nya, tidaklah seorang pun di kalangan umat ini, Yahudi 

atau Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian dia 

mati dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus 

dengannya, kecuali dia termasuk para penghuni 

Neraka”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ال »باهلل أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-حيلف انليب 
أي: ممن هو موجود يف « مةيسمع به أحد من هذه األ

يهودي، وال نرصاين، ثم »زمانه وبعده إىل يوم القيامة 
رسلُت به، إال اكن من 

ُ
يموت ولم يؤمن باذلي أ

فأي يهودي أونرصاين وكذلك غريهما « أصحاب انلار
ثم يموت  -صىل اهلل عليه وسلم-تبلغه دعوة انليب 

ا فيها  وال يؤمن به إال اكن من أصحاب انلار خادلا
ا ىلع من  ا.  وإنما َذكر ايلهودي وانلرصاين تنبيها أبدا
سواهما؛ وذلك ألن ايلهود وانلصارى هلم كتاب، فإذا 
اكن هذا شأنهم مع أن هلم كتاباا، فغريهم ممن ال كتاب 
هل أوىل، فلكُّهم ُيب عليهم ادلخول يف دينه وطاعته 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersumpah dengan 

nama Allah bahwa “tidaklah seorang pun di kalangan 

umat ini mendengar tentang aku” yakni dari orang yang 

berada di zaman beliau dan setelahnya sampai hari 

kiamat. “Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dan 

tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, 

kecuali dia termasuk para penghuni Neraka” yakni 

setiap Yahudi dan Nasrani manapun, demikian pula 

selain keduanya yang telah sampai kepadanya dakwah 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kemudian dia mati 

dan tidak beriman dengan beliau melainkan termasuk 

penghuni Neraka, ia kekal di dalamnya selamanya. 

Adapun disebutkannya Yahudi dan Nasrani adalah 

sebagai peringatan terhadap selain keduanya, hal itu 

karena Yahudi dan Nasrani memiliki kitab. Apabila 

seperti kondisi mereka padahal mereka memiliki kitab, 

maka selain mereka dari golongan yang tidak memiliki 

kitab lebih utama (masuk Neraka). Setiap mereka wajib 

masuk ke dalam agama beliau dan menaati beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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صلوات اهلل عليهم -، ونسخ مجيع الِّشائع بِّشعه، فمن كفر به لم ينفعه إيمانه بغريه من األنبياء -صىل اهلل عليه وسلم-وجوب اتباعه  .2
 .-أمجعني

 .االنتفاع باإلسالم قبيل املوت، ولو يف املرض الشديد ما لم يصل إىل املعاينة .3

 .إذا ثبت ذلك بنص قطيع، وأمجعت عليه األمة -صىل اهلل عليه وسلم-به انليب تكفري من أنكر بعض ما جاء  .4

 املراجع:املصادر و

املنهاج رشح  -ه. 1417صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل،  -
اإلفصاح  -ه. 1392بريوت، الطبعة اثلانية،  -وي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم بن احلجاج، املؤلف: أبو زكريا حيىي بن رشف انلو

ة بن( حممد بن هبرية اذلهِّل الشيبايّن، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الو طن، سنة النِّش: عن معاين الصحاح، املؤلف: حيىي بن )ُهبَرْيَ
املؤلف: عبد الرحيم بن زين العرايق، املحقق: أمحد بن عبد الرحيم أبو زرعة، انلارش: دار إحياء الرتاث طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب،  -ه. 1417

 .العريب
   (3272) الرقم املوحد:
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يتمرغ : يتقلب يف الرتاب •

ين بفتح ادلال •  .ليس به ادلين : ال يتمىن املوت لسبب ديِن وإنما ملا به من املصائب واملحن، وحيتمل أنها ادلَّ

 .ليس به إال ابلالء : ما سببه إال تتابع املحن والفنت واألوصاب ادلنيوية •

 :فوائد احلديث
 .ديِن، وإنما هو بسبب كرثة املحن والفنت وابلاليا فيه أن الرجل يف آخر الزمان يتمىن املوت ليس ألمر .1

 .رؤية القبور تذكر باملوت وما بعده, ذلا رشعت زيارتها لالعتبار واالتعاظ واالستغفار للمؤمنني .2

 .ازدياد الِّشور واآلثام وانتشار املصائب واآلالم سيشتد يف آخر الزمان .3

 .هل بها فليقل: امهلل أحيِن ما اكنت احلياة خريا يل وأمتِن إذا اكن املوت خريا يل إذا ظهرت الفنت واشتد ابلالء وأحس العبد أنه ال طاقة .4

واذلي نفيس بيده ال تذهب اَلنيا حىت يمر 
يه ويقول: يا ِلتين الرجل ىلع القرب، فيتمرغ عل

كنت ماكن صاحب هذا القرب، وليس به اَلين، 
 ما به إال ابلالء

 

Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-
Nya, dunia ini tidak akan hilang sampai 

seseorang melewati kuburan, lalu ia 
berguling-guling di atasnya dan berkata, 

"Seandainya aku berada di tempat pemilik 
kuburan ini," dan tidak ada agama 

padanya. Yang ada hanyalah bencana". 

 :احلديث .345
-قاَل: قاَل رَُسوُل اَّللَّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

واذلي نفيس بيده ال تذهب »: -َصىّل اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم
َغ عليه  ادلنيا حىت يمر الرجل ىلع القَب، َفيَتََمرَّ

يلتِن كنت ماكن صاحب هذا القَب،  ويقول: يا
يُن، ما به إال ابلالء  «.وليس به ادلي

** 

345. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Demi Zat yang jiwaku berada di 

tangan-Nya, dunia ini tidak akan hilang sampai 

seseorang melewati kuburan, lalu ia berguling-guling di 

atasnya dan berkata, "Seandainya aku berada di 

tempat pemilik kuburan ini," dan tidak ada agama 

padanya. Yang ada hanyalah bencana". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه يف  -صىل اهلل عليه وسلم-يم خيَبنا انليب الكر
آخر الزمان يمر الرجل بقَب الرجل فيتقلب يف الرتاب 
يريد أن يكون ماكنه مما أصابه من األنكاد 
ادلنيوية وكرثة الفنت واملحن، وذلك السرتاحة امليت 
من نصب ادلنيا وعنائها. وليس يف احلديث تمِن 

 .املوت وإنما هو إخبار عما سيقع يف آخر الزمان

** 

Nabi yang mulia Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengabarkan kepada kita bahwa di akhir 

zaman akan ada seseorang melewati kuburan orang 

lain lalu ia berguling-guling di tanah, dia ingin berada di 

tempat orang itu karena berbagai keruwetan duniawi, 

fitnah, dan ujian yang menderanya. Hal ini disebabkan 

mayat itu sudah beristirahat dari kesengsaraan dan 

keletihan dunia. hadis ini tidak menjelaskan 

(pembolehan) mengharapkan kematian, tetapi ini 

merupakan pemberitahuan mengenai apa yang akan 

terjadi di akhir zaman. 
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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, 
, نيصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحل

ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, 1425، 4تأيلف: حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق, عناية: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار املعرفة, ط 
يلع تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو و

 .م2002 –ه 1423م. تطريز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار العاصمة, 1987 -ه 1407، 14الِّشبيج وحممد لطيف, مؤسسة الرسالة, ط 
   (3114) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Gambaran sebagian nikmat dan siksa  وصف بعض نعيم القرب وعذابه
kubur. 

 :احلديث .346
قال: قال رسول اهلل   -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

أو قال: -: إذا قَُِب امليت -صىل اهلل عليه وسلم-
أتاه ملاكن أسودان أزرقان، يقال  -أحدكم

ألحدهما: الُمنَكر، ولآلخر: انلَِّكري، فيقوالن: ما 
كنَت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول: ما اكن يقول: هو 

 ورسوهل، أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأن حممدا عبد اهلل
عبده ورسوهل، فيقوالن: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، 
ثم ُيْفَسح هل يف قَبه سبعون ِذراًع يف سبعني، ثم ُينَوَّر 
هل فيه، ثم يقال هل: نم، فيقول: أرجع إىل أهِّل فأخَبهم، 
فيقوالن: نم كنومة العروس اذلي ال يوقِظه إال أحب 

إيله، حىت يبعثه اهلل من َمْضجعه ذلك، وإن اكن  أهله
منافقا قال: سمعُت انلاس يقولون، فقلت مثله، ال 
أدري، فيقوالن: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال 
لألرض: اتَلئِيم عليه، فتَلْتَئِم عليه، فتختلف فيها 
با حىت يبعثه اهلل من  أضالعه، فال يزال فيها ُمعذَّ

 َمْضجعه ذلك.

** 

346. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Apabila mayat atau salah seorang dari kalian telah 

dikubur, dua malaikat hitam kebiru-biruan datang. 

Salah satu dari keduanya bernama Munkar, dan yang 

lain Nakir. Keduanya bertanya kepada mayat, "Apa 

yang engkau katakan tentang orang ini (yakni 

Rasulullah)?" Ia pun menyatakan yang dahulu ia 

katakan, "Dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku 

bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang benar selain Allah 

dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-

Nya." Keduanya berkata, "Sungguh kami telah 

mengetahui bahwa engkau mengatakan demikian." 

Kemudian diluaskanlah kuburnya seluas 70 hasta kali 

70 hasta. Kemudian ia diterangi di dalamnya. 

Kemudian dikatakan kepadanya, "Tidurlah." Ia (mayat) 

berkata, "Bolehkah aku pulang pada keluargaku untuk 

mengabari mereka?" Keduanya berkata, "Tidurlah 

seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan 

selain oleh keluarganya yang paling ia cintai." Sampai 

Allah membangkitkannya dari tidurnya tersebut. 

Adapun jika mayat itu orang munafik, ia akan 

menjawab, "Aku mendengar orang-orang mengatakan 

sesuatu sehingga aku berkata yang seperti itu, aku 

tidak tahu." Keduanya berkata, "Sungguh kami telah 

mengetahui bahwa kamu akan mengucapkan 

demikian." Lantas dikatakan kepada bumi, "Himpitlah 

ia." Bumi pun menghimpitnya hingga tulang-tulang 

rusuknya saling bersimpangan. Ia terus disiksa di 

dalamnya sampai Allah membangkitkannya dari 

pembaringan tersebut". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

إذا ُدفن امليت أتاه ملاكن أسودان أزرقان، اسم 
أحدهما: املنكر، واآلخر: انلكري، فيقوالن هل: ما 

عليه -كنت تقول يف هذا الرجل؟ يريدان انليب 
، فيقول: هو عبد اهلل ورسوهل، أشهد -الصالة والسالم

أن ال هلإ إال اهلل، وأن حممدا عبده ورسوهل، فيقوالن: 
نك تقول هذا؟ ثم يوسع هل يف قَبه قد كنا نعلم أ

سبعون ذراًع يف سبعني ذراًع، ثم ينوَّر هل يف قَبه، ثم 
يقال هل: نم. فيقول: أريد الرجوع إىل أهِّل، فأخَبهم 

** 

Apabila mayat telah dikubur, dua malaikat hitam kebiru-

biruan mendatanginya. Nama salah satu dari keduanya 

adalah Munkar, dan nama yang satunya Nakir. 

Keduanya menanyainya, "Apa yang engkau katakan 

tentang orang ini?" Maksudnya adalah Nabi -'alaihi aṣ-

ṣalātu wa as-salām-. Ia menjawab, "Beliau adalah 

hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada 

Ilah yang benar selain Allah dan bahwa Muhammad 

hamba dan utusan-Nya." Keduanya berkata, "Sungguh 

kami telah mengetahui bahwa engkau berkata 

demikian." Kemudian kuburnya diperluas 70 hasta kali 
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  عقيدة << اإِليَماُن بِايلَْوِم اآلِخِر << َعَذاُب الَقَْبِ َونَِعيُمهُ  اتلصنيف:

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 سنن الرتمذي. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قَُِب : ُدفِن •

ع •  .ُيْفَسح : يُوسَّ

 .سم 80إىل  55ياس يقارب يف طوهل ذراع اإلنسان، يرتاوح بني ِذراع : مق •

 .اتَلئيِم : انضيم واجتميع •

فتختلف فيها أضالعه : تزول عن اهليئة املستوية اليت اكنت عليها من شدة اتلئامها عليه، ومن شدة الضغطة وانعصار أعضائه؛ فتجاوز لك  •
 .جنب من جنبيه إىل جنب آخر

 .َمْضجعه : موضع نومه •

 :فوائد احلديث
 .ه إثبات سؤال امللكني املنكر وانلكري للميت يف قَبهفي .1

 .إثبات أن يف القَب نعيما وعذابا .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. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلسالِم، بريوت، 1975، ه1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

 . بأن حايل طيب؛ فيفرحوا بذلك وال حيزنوا يلعَّ
فيقوالن هل: نم كنومة العروس اذلي ال يوقظه من 

ا طيبا حىت يبعثه نومه إال أحب أهله إيله، فينام ن وما
اهلل يوم القيامة، وإن اكن منافقا قال: سمعُت انلاس 
يقولون قوال، وهو أن حممدا رسول اهلل، فقلت مثل 
قوهلم، وال أدري أنه نيب يف احلقيقة أم ال، فيقوالن: 
قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال لألرض: انضيم 

، واجتميع عليه وضييق عليه، فتجتمع أجزاؤها عليه
حىت تزول أضالعه عن اهليئة املستوية اليت اكنت 
عليها، من شدة انضمامها عليه، وشدة الضغطة 
وانعصار أعضائه، وَتاوز جنبيه من لك جنب إىل 
جنب آخر، فال يزال يف تلك احلالة معذبا حىت يبعثه 

 .يوم القيامة -عز وجل-اهلل 

70 hasta. Kemudian ia diberi cahaya di dalam 

kuburnya. Selanjutnya dikatakan pada orang ini, 

"Tidurlah." Ia berkata, "Aku ingin pulang ke keluargaku 

untuk memberitahu mereka bahwa keadaanku baik-

baik saja, agar mereka bahagia dan tidak bersedih 

karena kepergianku." Kedua malaikat itu berkata 

padanya, "Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang 

tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang 

paling ia cintai." Lantas orang itu tidur nyenyak sampai 

Allah membangkitkannya di hari kiamat. Adapun jika 

mayat tersebut orang munafik, ia akan menjawab, "Aku 

mendengar orang-orang mengatakan suatu ucapan, 

yakni bahwa Muhammad utusan Allah, lalu aku ikut 

mengucapkan seperti perkataan mereka. Aku tidak 

tahu ia benar-benar Nabi atau bukan." Kedua malaikat 

itu berkata, "Sungguh kami telah mengetahui bahwa 

kamu akan berkata demikian." Lalu dikatakan kepada 

bumi, "Berkumpul dan himpitlah orang ini, serta 

persempitlah ia." Maka bagian-bagian bumi 

menghimpitnya hingga tulang-tulang rusuknya 

bergeser dari kondisi normal akibat himpitan yang 

keras dan tekanan yang kuat. Lalu organ-organnya 

tertekan dan kedua lambungnya bersilangan dari satu 

sisi ke sisi lain. Ia terus disiksa dalam kondisi ini sampai 

Allah -'Azza wa Jalla- membangkitkannya di hari 

kiamat. 
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م. معجم اللغة العربية املعارصة، 2002ه، 1422ه. مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 1408الطبعة: اثلاثلة 
 .م2008ه، 1429عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: ًعلم الكتب، الطبعة: األوىل أمحد خمتار عبد احلميد 

   (11211) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفاِت  اتلصنيف: ْهِل الُسنَِّة ِمَن الصي
َ
َفاُت اإِللَِهيَُّة << َمْوقُِف أ   عقيدة << الصي

 رواه الرتمذي و ابن ماجه  وأمحد راوي احلديث:

 أبو أمامة ريض اهلل عنه اتلخريج:
 مسند أمحد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حثيات : مجع حثية وحثوة، ويه تستعمل فيما يعطيه اإلنسان بكفيه دفعة واحدة من غري وزن وتقدير •

 :فوائد احلديث
 إثبات الشفاعة .1

ا بغري حساب وال عذاب، مع لك أل .2 اسيدخل اجلنة من هذه األمة سبعون ألفا  .ف سبعون ألفا

 تعاىل، من غري إثبات احلثو هلل تعاىل  ويه صفٌة فعليٌة خَبيٌَّة ثابتٌة هلل َعزَّ وَجلَّ بالسنة الصحيحة، ويه ديلل واضح ىلع إثبات ايلد والكف هلل .3
 حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل

 املراجع:املصادر و

م. سنن الرتمذي، 2001 - ـه1421وآخرون، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، ًعدل مرشد،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 دار: نِّش ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق ماجه، ابن سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –نِّش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

رقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعِّل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، م. احلليب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب إحياء
 اثلاثلة،: الطبعة ايلمن - َصنعاء َواتلوزيع، للنِّش اآلثَار َدارُ  الواديع َهاِدي بنُ  ُمْقبُل :  الشفاعة كتاب. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –بريوت 

حيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نِّش: املكتب اإلسالِم. صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد ص 1999 - ـه 1420
اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ،  قَّ  م 2006 - ـه 1426القادر السَّ

   (8282) الرقم املوحد:

وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أمِت سبعني ألفا 
بغري حساب، وال عذاب مع لك ألف سبعون 

 من حثيات ريبألفا وثالث حثيات 
 

Rabbku telah berjanji kepadaku bahwa Dia 
akan memasukkan sebanyak tujuh puluh 
ribu dari umatku ke dalam surga tanpa 

hisab dan tanpa siksaan. Bersama setiap 
seribu ada tujuh puluh ribu dan tiga 

tuangan dari limpahan Rabbku. 

 :احلديث .347
وََعَدين ريبي »مرفوًعا:  -عنه ريض اهلل-عن أيب أمامة 

ا بغري حساٍب وال  مَّيت سبعني ألفا
ُ
أْن يُْدِخَل اجلنَة من أ

ا، وثالُث َحثَيَاٍت ِمن  عذاٍب، مع لكي ألٍف سبعون ألفا
 «.َحثَيَاِت ريبي 

** 

347. Hadis: 

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

"Rabbku telah berjanji kepadaku bahwa Dia akan 

memasukkan sebanyak tujuh puluh ribu dari umatku ke 

dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksaan. Bersama 

setiap seribu ada tujuh puluh ribu dan tiga tuangan dari 

limpahan Rabbku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َبنا انليب صىل اهلل عليه وسلم أن اهلل وعده أنه خي
ا من هذه األمة من غري  سيُدِخل اجلنَة سبعني الفا
ا  حساب وال عذاب، وسُيدِخل مع لك ألف سبعني ألفا
آخرين، وسيقبض اهلل بيده الكريمة ثالث قبضات 

 .ويدخلهم اجلنة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

kepada kita bahwa Allah telah berjanji kepadanya 

bahwa Dia akan memasukkan ke dalam surga 

sebanyak tujuh puluh orang dari umat ini tanpa hisab 

dan tanpa siksaan, dan akan memasukkan bersama 

setiap seribu orang sebanyak tujuh puluh ribu orang 

lainnya, dan Allah akan menggenggam dengan tangan-

Nya yang mulia tiga genggaman dan memasukkan 

mereka ke surga. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

وذي بأكرث من هذا فصرب
ُ
  يَرحم اهلل موىس، قد أ

Semoga Allah merahmati Nabi Musa, 
beliau disakiti lebih dari ini tetapi tetap 

sabar. 

 :احلديث .348
قال: ملا اكن  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن مسعود  عن

ا  -صىل اهلل عليه وسلم-يوم ُحنني آثر رسول اهلل  ناسا
قَْرع بن َحابِس مئة من اإلبل، 

َ
يف الِقْسَمة، فأعطى األ

ا من  وأعطى ُعيينة بن ِحصن مثل ذلك، وأعطى نَاسا
أرشاف الَعرب وآثََرُهم يومئذ يف الِقْسَمة. فقال رجل: 

ريد فيها وجه  واهلل
ُ
إن هذه ِقْسَمة ما ُعدل فيها، وما أ

خَبن رسول اهلل 
ُ
صىل اهلل عليه -اهلل، فقلت: واهلل أل

فأتيته فأخَبته بما قال، فتغري وجهه حىت اكن  -وسلم
ِف. ثم قال:  فمن َيْعِدل إذا لم يعدل اهلل »اكلرصي

وذي بأكرث »ثم قال: « ورسوهل؟
ُ
يَرحم اهلل موىس، قد أ

فقلت: ال َجرم ال أرفع إيله بعدها «. صَبمن هذا ف
 حديثاا.

** 

348. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Ketika perang Ḥunain, Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memberi bagian lebih hasil rampasan 

perang untuk beberapa sahabat. Beliau memberi Al-

Aqra' bin Ḥābis seratus unta. Memberi 'Uyainah bin 

Ḥiṣn juga seperti itu. Dan memberi bagian lebih kepada 

beberapa pemuka Arab. Lantas seseorang berkata, 

"Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil dan tidak 

diridai Allah." Maka aku berkata, "Demi Allah, aku akan 

melaporkannya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Aku pun melaporkan apa yang dia katakan 

tadi. Maka wajah beliau berubah dan memerah. 

Kemudian beliau bersabda, "Lalu siapa yang bisa adil 

jika Allah dan Rasul-Nya tidak adil?!" Lantas beliau 

melanjutkan, "Semoga Allah merahmati Nabi Musa; 

beliau disakiti lebih dari ini, tetapi tetap bersabar." Maka 

aku pun berkata, "Tidak ada dosa, bila saya tidak 

melaporkan lagi kepada beliau suatu pembicaraan 

setelahnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنهم اكنوا  -ريض اهلل عنه-خيَب عبد اهلل بن مسعود 
يف غزوة حنني، ويه: غزوة الطائف اليت اكنت بعد 

 -صىل اهلل عليه وسلم-فتح مكة، غزاهم الرسول 
وغنم منهم غنائم كثرية جدا: من إبل، وغنم، ودراهم، 

نزل  -صىل اهلل عليه وسلم-ودنانري، ثم إن انليب 
نتىه احلرم من جهة باجلعرانة، ويه حمل عند م

 -صىل اهلل عليه وسلم-الطائف، نزل بها وقسم 
الغنائم بني من حرض هذه الغزوة، فأعطى األقرع بن 
حابس مائة من اإلبل، وأعطى عيينة بن حصن مائة 
ا من أرشاف العرب؛ يتألفهم  من اإلبل، وأعطى ناسا
ىلع اإلسالم؛ فإذا حسن إسالم هؤالء بسبب العطايا 

من ورائهم ممن يتبعهم، واكن يف ذلك قوة واملال أسلم 
صىل -وعزة لإلسالم، وأما أقوياء اإليمان فقد تركهم 

اعتماداا ىلع ما عندهم من اإليمان.   -اهلل عليه وسلم
صىل اهلل عليه -فقال رجل بعد أن رأى حال انليب 

** 

Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- menceritakan 

bahwa saat para sahabat usai perang Ḥunain, yaitu 

perang Ṭā`if setelah pembebasan kota Makkah. 

Rasulullah memerangi penduduk Ṭā`if dan berhasil 

menghimpun harta rampasan perang yang sangat 

banyak sekali, berupa unta, kambing, dirham dan dinar. 

Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

singgah di Ji'rānah, yaitu daerah ujung tanah Haram 

dari arah Ṭā`if. Beliau singgah di sana dan 

membagikan ganimah kepada orang-orang yang turut 

berperang. Beliau memberi Al-Aqra' bin Ḥābis seratus 

unta. Dan memberi 'Uyainah bin Ḥiṣn juga seratus 

unta, serta memberi para pemuka Arab bagian untuk 

menundukkan hati-hati mereka dalam menerima Islam. 

Jika mereka menjadi baik islamnya sebab pemberian 

itu, maka akan banyak orang yang tertarik masuk Islam 

dari pengikut mereka. Yang demikian itu merupakan 

kekuatan dan keagungan bagi agama Islam. Adapun 

para sahabat lain yang telah kokoh keimanannya, 

maka beliau tidak memberi apa-apa karena yakin akan 

keimanan mereka. Pemberian harta rampasan perang 

kepada para pemimpin dan pemuka kaum ini dikritisi 
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 العقيدة < اإليمان بالرسل < األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يوم حنني : أي: زمن غزوتها •

 .ة والطائف وراء عرفات، وهو أقرب إىل مكةحنني : واد يف مك •

 .ناسا : من املؤلفة قلوبهم، ومن الطلقاء، ومن رؤساء العرب، يتألفهم •

 .يف الغنائم : يف قسمة غنائم قبيلة هوازن •

 .آثرهم : أعطاهم عطايا نفيسة لم يعطها لغريهم •

 .يومئذ : يوم حنني •

 .فقال رجل : هو: ذو اخلويرصة •

ِْف : صبغ أمحر، •  .يصبغ به اجللود الرصي

 .ال جرم : هذه لكمة ترد بمعىن حتقيق الِشء، وتقديرها: أصلها اتلَبئة بمعىن ال بد، ثم استعملت يف معىن حقا •

 :فوائد احلديث
 .يف تأيلف القلوب -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب  .1

 .فعل هذا الرجل ملا تكلم بهذا الالكم ىلع املأل من باب نِّش الفوىض بني املسلمني .2

يف تقسيم الغنائم ىلع رؤساء القبائل وأرشاف  -وسلم
هلل إن هذه قسمة ما ُعدل القوم، وترك بعض القوم: وا

-فيها وما أريد فيها وجه اهلل. فلما سمع ابن مسعود 
-هذه اللكمة ذهب مرسًع إىل انليب  -ريض اهلل عنه

وأقسم قبل ألن يأتيه أنه  -صىل اهلل عليه وسلم
عليه -سيخَبه بها، وملا أخَبه باخلَب، اشتد غضبه 

، وتغري وجه حىت اكن اكلصبغ -الصالة والسالم
ر اخلالص، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل اهلل األمح

عليه الصالة -ورسوهل؟ يستنكر قوهل. ثم قال 
: يرحم اهلل موىس، لقد أوذي بأكرث من هذا -والسالم

عنه من انليب  -فصَب. وملا رأى ابن مسعود ـريض اهلل
صىل -ما رآه من حال انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-

: إذا سمعُت -اهلل عنهريض -، قال -اهلل عليه  وسلم
قوال من أوئلك القوم، من األقوال املنكرة، فلن أخَب 

بذلك؛ ملا رآه من  -صىل اهلل عليه وسلم-بها انليب 
، ما دام أنه ال -صىل اهلل عليه وسلم-شدة غضبه 

وال ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-يعود ىلع انليب 
 .اإلسالم برضر

oleh seseorang seraya berkata, "Demi Allah, 

pembagian ini tidak adil dan tidak diridai Allah." Ketika 

Abdullah bin Mas'ūd mendengar kata-kata ini, maka dia 

segera menemui Nabi Muhammad dan sebelumnya 

bersumpah untuk melaporkan ucapannya itu. Ketika 

Ibnu Mas'ūd memberitahukan omongan orang itu, 

seketika wajah beliau memerah dan bersabda, "Siapa 

yang bisa adil jika Allah dan Rasul-Nya tidak adil?" Ini 

sebagai bentuk pengingkaran terhadap perkataan 

tersebut. Kemudian beliau meneruskan, "Semoga 

Allah merahmati Nabi Musa, beliau disakiti lebih dari 

ini, tetapi tetap bersabar." Saat Ibnu Mas'ūd -

raḍiyallāhu 'anhu- melihat kemarahan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka dia berkata, "Jika 

sekali lagi saya mendengar ucapan-ucapan kritis dan 

jelek dari orang-orang itu, maka aku tidak akan 

melaporkannya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- selama tidak membahayakan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan Islam. 
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 .-صىل اهلل عليه وسلم-فقني للنيب عداوة املنا .3

 .تأكيد الفعل بالقسم .4

 .جواز نقل اخلَب ىلع غري وجه اإلفساد، بليان حال القائل واتلحذير منه .5

 .بٌِّش، يتأثر بما يتأثر به البِّش، من غضب وحنو ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-الرسول  .6

 .وأكرثهم علما به هم أنبياء اهلل ورسله -تعاىل-أعظم انلاس عدال وأشدهم خوفا من اهلل  .7

 .، وكذلك األنبياء من قبله-صىل اهلل عليه وسلم-سعة حلمه  .8

 .: )فبهداهم اقتده(-تعاىل-بإخوانه األنبياء؛ حتقيقا لقوهل  -صىل اهلل عليه وسلم-تأيس انليب  .9

 .استحباب اإلِعراض عن اجلاهلني .10

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ىلع عدم إغضاب انليب  -ريض اهلل عنه-حرص ابن مسعود  .11

 املراجع:املصادر و

م.    بهجة انلاظرين 2009ه، 1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 
م.   تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز 1997ه،  1418وزي، الطبعة: األوىل رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجل

م.  نزهة املتقني رشح رياض 2002ه، 1423املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنِّش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 
لة، بريوت، الطبعة: الطبعة األوىل.                                             رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسا

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، نِّش دار الكتاب العريب، لم أقف ىلع 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل رقم الطبعة. 

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 2007ه، 1428
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1422يم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل ترق

 .ه1423الرتاث العريب، بريوت،الطبعة: ال يوجد بيان لرقم الطبعة، 
   (3743) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ببيداء : ابليداء الصحراء؛ سميت بذلك ألنها تُبيد من حيلها؛ أي تهلكه •

 .اخلسف: : اذلهاب يف األرض •

 .أسواقهم : قيل املعىن: أهل أسواقهم.وقيل: السوقة منهم، وهم َمن عدا احلاكم •

يبَْيَداَء من األرضي يَغزُ  و َجيٌْش الَكْعَبَة فإذا اكنوا ب
ريهيم يهيم َوآخي ل وَّ

َ
  خُيَْسُف بأ

Ada satu pasukan hendak menyerang 
Ka’bah, tatkala mereka berada di Baidā` 
(tanah yang lapang) mereka dibenamkan 
(ke dalam perut bumi) dari awal pasukan 

hingga yang paling akhir dari mereka 

 :احلديث .349
-قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

يَغُزو َجيٌْش الَكْعبََة فإذا اكنوا »: -صىل اهلل عليه وسلم
لِِهم َوآِخِرِهم قالت:  وَّ

َ
بِبَيَْداَء من األرِض خُيَْسُف بأ

قلُت: يا رسول اهلل، كيف خيسف بأوهلم وآخرهم 
ْسَواُقُهم َوَمْن ليس من

َ
خيسف »هم؟! قال: وفيهم أ

 .«بأوهلم وآخرهم ثم ُيبَْعثُوَن ىلع ِنيَّاتِِهم

** 

349. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu ‘anha- secara marfū', (Nabi 

bersabda), “Ada satu pasukan hendak menyerang 

Ka’bah, tatkala mereka berada di Baidā' (tanah yang 

lapang) mereka dibenamkan (ke dalam perut bumi) dari 

awal pasukan hingga yang paling akhir dari mereka.” 

Dia (Aisyah) berkata, “Saya bertanya, Ya Rasulullah, 

kenapa dibenamkan dari awal hingga paling akhir dari 

mereka, padahal di dalamnya ada orang-orang pasar 

(orang awam) dan ada yang bukan dari mereka?” 

Beliau menjawab, “Dibenamkan dari awal hingga akhir 

mereka, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan 

niat mereka masing-masing.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يغزو عن جيش عظيم  -صىل اهلل عليه وسلم-خيَب 
بيت اهلل احلرام، حىت إذا اكنوا يف صحراء واسعة 

-خسف اهلل بهم األرض، فسأتله أم املؤمنني ًعئشة 
عن اذلين جاءوا للبيع والِّشاء،  -ريض اهلل عنها

ليس هلم قصد يسء يف غزو الكعبة، وفيهم أناس 
ليسوا منهم تبعوهم من غري أن يعلموا خبطتهم؛ 

أنهم سيخسف بهم  -صىل اهلل عليه وسلم-فأخَبها 
ألنهم معهم وسيبعثون ويعاملون عند احلساب ىلع 

 .نياتهم فيعامل لك بقصده من اخلري والِّش

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

tentang pasukan besar yang bakal menyerang 

Baitulharam. Pada saat mereka berada di gurun lapang 

yang luas, bumi pun terbelah menenggelamkan 

mereka. Ummul Mukminin Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- 

bertanya mengenai orang-orang yang bersama mereka 

hanya ingin berjual-beli/berdagang, tidak berniat buruk 

turut menyerang Ka'bah, dan bersama mereka juga 

ada orang-orang yang ikut tanpa tahu rencana 

pasukan. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa mereka semua akan turut 

dibenamkan karena berada bersama pasukan itu. Dan 

mereka akan dibangkitkan nanti, dan akan 

diperlakukan pada saat hari perhitungan sesuai 

dengan niatnya. Masing-masing akan diperlakukan 

sesuai dengan tujuannya; baik dan buruknya. 
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 .ىلع نياتهم : يبعثهم اهلل تعاىل من قبورهم وحياسبون ىلع مقاصدهميبعثون  •

 :فوائد احلديث
 .اإلنسان يعامل بقصده من اخلري والِّش .1

 .اتلحذير من مصاحبة أهل الظلم والفجور، واحلث ىلع مصاحبة األخيار .2

 .وردتعما أطلعه اهلل عليه من املغيبات، ويه مما ُيب اإليمان بها كما  -صىل اهلل عليه وسلم-إخبار انليب  .3

 املراجع:املصادر و

كنوز رياض -م. 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف مجاعة من العلماء، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش، -
ن، نِّش دار ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عال-م. 2009 - ـه1430الصاحلني، تأيلف محد العمار  نِّش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 

صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نِّش: دار الوطن للنِّش، الرياض، الطبعة: -الكتاب العريب. 
عبد ابلايق، نِّش: دار صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد -ه. 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –إحياء الرتاث العريب 
   (4812) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:

 .عليه متفق راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يقوم انلاس : خيرجون من قبورهم •

 .رشحه : الرشح: العرق •

 :فوائد احلديث
 .هول املوقف يوم القيامة حني خيرج انلاس من قبورهم وحيِّشون للحساب .1

 .وعظمته إذ انلاس مجيعا حمشورون إيله -عز وجل-قدرة اهلل  .2

 .أعمال العباد تؤثر ىلع منازهلم يف املحِّش .3

 املراجع:املصادر و

م نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: 2007 - ـه1428، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة األوىل رياض الصاحلني
ه. بهجة 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نِّش: دار الوطن للنِّش، الرياض، الطبعة: 1987 - ـه1407مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش، 

ه. صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن 1418ظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نِّش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل انلا
ث ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتا1422السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .العريب،  بريوت
   (5462) الرقم املوحد:

َحُدُهْم يف 
َ
نَي َحىَتى يَغييَب أ يَربِّ الَعالَمي َيُقوُم انلَّاُس ل

ُذَنْيهي 
ُ
نَْصافي أ

َ
هي إىل أ   َرْشحي

Manusia bangkit untuk menghadap Tuhan 
alam semesta hingga salah seorang dari 

mereka tenggelam dalam keringatnya yang 
mencapai separuh telinganya 

 :احلديث .350
أن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

يقوم انلاس لرب »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
نَْصاِف 

َ
العاملني حىت يَِغيَب أحدهم يف رَْشِحِه إىل أ

ُذَنيْهِ 
ُ
 .«أ

** 

350. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Manusia bangkit untuk 

menghadap Tuhan alam semesta hingga salah 

seorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya 

yang mencapai separuh telinganya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يقوم انلاس من قبورهم لرب العاملني يلجازيهم حىت 
 .يبلغ العرق بلعضهم إىل أنصاف أذنيه

** 

Manusia bangkit dari kubur-kubur mereka menuju 

Tuhan alam semesta yang akan memberikan balasan 

kepada mereka, sehingga keringat sebagian mereka 

mencapai separuh telinganya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يُبعث لك عبد : يقوم بعد موته يوم القيامة •

 .لك عبد : أي: لك ملَكٍَّف حرا اكن أو عبدا، رجال او امرأة •

 .ىلع ما مات عليه : أي: ىلع احلالة اليت مات عليها •

 :فوائد احلديث
 .يف عباداته وأخالقه وسائر أحواهل -صىل اهلل عليه وسلم-ينبيغ مالزمة سنة انليب  .1

 .االزدياد من الطاًعت يف سائر األوقات؛ الحتمال قُرب املوت .2

 .ليهحث اإلنسان ىلع حسن العمل يلكون أنيسه يوم املحِّش؛ ألنه يُبعث ىلع ما مات ع .3

 املراجع:املصادر و

م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش، 
ث واألثر، البن احلدي غريب يف انلهاية. بريوت –نِّش: دار ابن اجلوزي. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .حممود حممد الطنايح -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -األثري، نِّش: املكتبة العلمية 
   (5459) الرقم املوحد:

 Setiap orang dibangkitkan sesuai dengan  ُيْبَعُث لُكُّ َعْبٍد ىلَعَ َما َماَت َعلَْيهي 
keadaannya ketika meninggal dunia 

 :احلديث .351
قال: قال  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

ُيبَْعُث لكُّ عبٍد »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 .«ىلع ما مات عليه

** 

351. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Setiap orang dibangkitkan 

sesuai dengan keadaannya ketika meninggal dunia." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يُبعث لك عبد يوم القيامة ىلع احلالة اليت مات 
 .عليها

** 

Setiap hamba dibangkitkan pada hari kiamat nanti 

sesuai dengan kondisi ketika dia meninggal dunia. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

230 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حُيِّش انلاس : أي: يبعثون من قبورهم ويساقون إىل أرض املحِّش •

 .حفاة : مجع حاف، وهو من ليس يف رجله حذاء وال ُخف وحنوه •

 .عراة : مجع ًعر، وهو من ليس ىلع بدنه ثوب •

 .غرال : أي: غري خمتونني •

 .يهمهم : يقلقهم •

 :فوائد احلديث
 .بيان ألهوال يوم القيامة، وأن اإلنسان يومئذ ال يشغله يشء عن حسابه وأعماهل .1

 .بيان حال انلاس يوم املحِّش، وأنهم يكونون عراة رجاال ونساء .2

  حُيْرَشُ انلَّاُس يَْوَم القيامةي ُحَفاةً ُعَراةً ُغْراًل 
Manusia akan dikumpulkan pada hari 
kiamat dalam keadaan telanjang kaki, 

badan dan tidak dikhitan 

 :احلديث .352
قالت:  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة أم املؤمنني 

يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل 
، قلت: يا » حُيَِّْشُ انلاس يوم القيامة حفاة عراة ُغْرالا

رسول اهلل الرجال والنساء مجيعا ينظر بعضهم إىل 
«.   ض؟ قال: يا ًعئشة األمر أشد من أن يهمهم ذلكبع

َهمُّ من أن ينظر بعضهم إىل »ويف رواية : 
َ
األمر أ

 .«بعض

** 

352. Hadis: 

Dari 'Aisyah Ummul Mu'minin -raḍiyallāhu 'anha- 

secara marfū', (Nabi bersabda), "Manusia akan 

dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan 

telanjang kaki, badan dan tidak dikhitan." Aku bertanya, 

"Wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan semuanya 

saling melihat kepada (aurat) orang lain?" Beliau 

bersabda, "Wahai Aisyah, perkaranya lebih dahsyat 

daripada urusan begituan." Dalam riwayat lain, 

"Perkaranya lebih penting daripada sebagian mereka 

melihat kepada (aurat) sebagian yang lain." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -: سمعت انليب -ريض اهلل عنها-قالت ًعئشة 
يقول: ُيمع اهلل انلاَس يوم القيامة  -اهلل عليه وسلم

هلم نعال، وليس عليهم ثياب، وغري خمتونني، ليس 
خيرجون من قبورهم كيوم ودلتهم أمهاتهم. فقالت 

: يا رسول اهلل، الرجال -ريض اهلل عنها-ًعئشة 
والنساء، عراة ينظر بعضهم إىل بعض. قال: األمر 
أعظم وأشد من أن يهمهم ذلك، أو من أن ينظر 

 .بعضهم إىل بعض

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- berkata, "Aku pernah 

mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Allah menghimpun manusia pada hari 

kiamat dalam keadaan tidak memakai sandal dan tidak 

mengenakan pakaian serta tidak dikhitan. Mereka 

keluar dari kubur-kuburnya seperti pada saat dilahirkan 

oleh ibu-ibu mereka." Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- 

berkata, "Wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan 

telanjang; sebagian mereka melihat kepada sebagian 

yang lain." Beliau bersabda, "Urusannya lebih besar 

dan lebih dahsyat daripada yang begituan (saling 

melihat aurat) atau sebagian mereka memandang 

kepada sebagian yang lain." 
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ابه ملا غفل عن ذكره وشكره وحسن عبادته طرفة تأكيد أن اإلنسان ال يقع يف املعصية إال يف حالة الغفلة؛ إذ لو تذكر عظمة من عصاه أو عق .3
 .عني، وذللك ترى أهل املحِّش مشغولني بأنفسهم ال ينظر بعضهم إىل بعض

تستفرس حبياء عندما تسمع أن اخللق حيِّشون  -ريض اهلل عنها-، فهذه ًعئشة -صىل اهلل عليه وسلم-شدة حياء النساء يف عهد رسول اهلل  .4
 .عراة رجاال ونساء

 املراجع:املصادر و

م. 2007 - ـه1428بريوت، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، الطبعة: األوىل،  -احلني، للنووي، نِّش: دار ابن كثري للطباعة والنِّش واتلوزيع، دمشق رياض الص
الة، رسديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نِّش دار الكتاب العريب، بدون تاريخ. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة ال

ه. بهجة انلاظرين رشح 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نِّش: دار الوطن للنِّش، الرياض، الطبعة: 1987 -ه 1407الطبعة: الرابعة عِّش، 
بلنان، الطبعة: اثلانية.  -ه. املعجم الوسيط، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 1418رياض الصاحلني، للهاليل، نِّش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل 

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

   (5460) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م اآلخرالعقيدة < اإليمان بايلو اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ا يقتيض إكرامه واإلحسان إيلهيُْدىَن : يقرب املؤمن من ربه يوم القيامة، وهذ •

رُه : حيمله ىلع اإلقرار بما يعرفه •  .يُقري

 .صحيفة : كتاب •

 .كنفه : الكنف باتلحريك: اجلانب وانلاحية. وهذا تمثيل جلعله حتت ظل رمحته يوم القيامة •

 .ارحاملؤمن : اإليمان هو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب، وقول اللسان والقلب، وعمل القلب واجلو •

 .أغفرها : املغفرة يه اتلجاوز عن اذلنب والسرت •

يُْدََن املؤمُن يوَم القيامة من ربه حىت يضع 
يه رُه بذنوب   َكَنَفُه عليه، فُيقرِّ

Sesungguhnya Aku telah menutupi dosamu 
itu di dunia dan sekarang Aku ampuni 

dosa-dosamu. 

 :احلديث .353
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

املؤمُن يوَم يُْدىَن »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
رُه  القيامة من ربه حىت يضع َكنََفُه عليه، فيُقري
َتْعرُِف ذنَب كذا؟ 

َ
َتْعرُِف ذنَب كذا؟ أ

َ
بذنوبِه، فيقول: أ

فيقول: ربي أعرف، قال: فإين قد َسرتتُها عليك يف 
ادلنيا، وأنا أْغِفُرها لك ايلوم، فيعطى صحيفة 

 «.حسناته

** 

353. Hadis: 

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhuma, ia berkata, "Aku 

pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam bersabda, "Pada hari kiamat, orang mukmin 

didekatkan kepada Tuhannya hingga Dia meletakkan 

tabir dan rahmat-Nya kepadanya. Kemudian 

menjadikannya mengakui dosa-dosanya. Allah 

bertanya, "Tahukah kamu dosa ini? Tahukah kamu 

dosa itu?" Orang mukmin menjawab, "Wahai Tuhanku, 

aku tahu." Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku telah 

menutupi dosamu itu di dunia dan sekarang Aku 

ampuni dosa-dosamu." Lantas Allah memberikan 

catatan kebaikannya kepadanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عبده املؤمن يوم القيامة،  -عز وجل-يقرب اهلل 
ويسرته عن أهل املوقف ويقرره بذنوبه ومعاصيه 
تعرف ذنَب كذا؟ فيقر بها، 

َ
تعرُف ذنَب كذا؟ أ

َ
ا، أ رساّ

نيا ولم أفضحك فيقول: فإين قد سرتتها عليك يف ادل
بها بني اخلالئق، وأنا كذلك أسرتها عنهم ايلوم، 

 .وأغفرها لك

** 

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla datang pada hari 

kiamat lalu berduaan dengan hamba-Nya yang mukmin 

dan menutupinya dari orang-orang yang berada di 

tempat tersebut. Kemudian Dia menjadikan hamba 

mukmin itu mengakui dosa-dosanya secara rahasia. 

Tahukah kamu dosa ini? Tahukah kamu dosa itu? 

Orang mukmin tersebut mengakuinya lantas Allah 

berfirman, "Sesungguhnya Aku telah menutupi dosa-

dosa itu untukmu di dunia dan Aku tidak 

menyingkapkan aibmu di depan umum. Demikian juga 

hari ini Aku menutupi dosa-dosa itu dari mereka dan 

Aku ampuni dosa-dosamu." Jami' Al-'Ulum karya Ibnu 

Rajab, (2/537), Syarah Riyadhush Shalihin, karya Ibnu 

Utsaimain, (3/325). 
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 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد -
رشح رياض الصاحلني،  -ه. 1417مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 

كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  -ه. 1426لوطن، الرياض، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار ا
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،  -ه. 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  -ه. 1430

جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع  -ه. 1407ه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عِّش، تأيلف د.مصطىف اخِلن وغري
 السابعة، الطبعة بريوت، –مؤسسة الرسالة -إبراهيم باجس -اللكم، زين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبِّل، حتقيق: شعيب األرناؤوط 

 .م2001 - ـه1422
   (4242) الرقم املوحد:
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يا أبا اعئشة، ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد 
  أعظم ىلع اهلل الفرية

Wahai Abu Aisyah, ada tiga hal, 
barangsiapa yang berkata dengan salah 
satu di antaranya maka sungguh ia telah 

membuat kebohongan yang besar terhadap 
Allah. 

 :احلديث .354
عن مرسوق، قال: كنُت ُمتَّكئاا عند ًعئشة، فقالت: 
يا أبا ًعئشة، ثالٌث َمن تكلَّم بواحدٍة منهن فقد 
عَظَم ىلع اهلِل الِفْريَة، قلُت: ما هن؟ قالت: َمن زعم 

َ
أ

ا  رأى ربَّه فقد أعظم  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ حممدا
 ُمتَّكئاا فجلسُت، فقلُت: ىلع اهلل الِفْريَة، قال: وكنُت 

لَم يقل اهلُل 
َ
نِْظريِن، وال َتْعَجليِن، أ

َ
-يا أمَّ املؤمنني، أ

ُفق الُمبني{ ]اتلكوير: -عز وجل
ُ
[، 23: }ولقد رآه باأل

[؟ فقالت: أنا أوُل 13}ولقد رآه نَْزلَةا أخرى{ ]انلجم: 
ة سأل عن ذلك رسوَل اهلل  صىل اهلل عليه -هذه األمَّ

رَه ىلع ُصورتِه اليت »: ، فقال-وسلم
َ
إنما هو جَبيُل، لم أ

ا من  تني، رأيتُه ُمنهِبطا ُخلق عليها غري هاتني املرَّ
ا ِعَظُم َخلِقه ما بنْي السماء إىل األرض ، «السماء سادًّ

َولَم تسمع أنَّ اهلل يقول: }ال تُْدِركه األبصاُر 
َ
فقالت: أ

نعام: وهو يُْدرُِك األبصاَر وهو اللطيُف اخلبرُي{ ]األ
َولَم تسمع أنَّ اهلل يقول: }وما اكن لبٍِّش أن 103

َ
[، أ

يُكليمه اهلُل إال وحياا أو من وراء ِحجاب أو يُرسُل 
ٌّ َحِكيٌم{ ]الشورى:  رسوال فيويَح بإذنه ما يشاء إنَّه يلَعِ

صىل اهلل عليه -[، قالت: وَمن زعم أنَّ رسول اهلل 51
أْعَظم ىلع اهلل  َكتَم شيئا ِمن كتاب اهلل، فقد -وسلم

نِزل إيلك 
ُ
الِفْريَة، واهلُل يقول: }يا أيها الرسول بَليْغ ما أ

من ربك وإن لم تفعْل فما بلَّغَت رساتَله{ ]املائدة: 
[، قالت: وَمن زعم أنه خُيَب بما يكون يف غٍد، 67

فقد أْعَظم ىلع اهلل الِفْريَة، واهلل يقول: }قل ال يعلُم 
َض الغيَب إالَّ اهلل{ ]انلمل: َمْن يف السماوات واألر

65.] 

** 

354. Hadis: 

Dari Masrūq ia berkata, “Aku pernah duduk bersandar 

di dekat Aisyah. Aisyah berkata, “Wahai Abu Aisyah, 

ada tiga hal, barangsiapa yang berkata dengan salah 

satu di antaranya sungguh ia telah membuat 

kebohongan yang besar terhadap Allah.” Aku bertanya, 

“Apa itu?” Aisyah berkata, “Barangsiapa yang 

menyangka bahwa Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pernah melihat Rabb-nya, sungguh ia telah 

membuat kebohongan yang besar terhadap Allah.” Aku 

yang semula duduk bertelekan, langsung duduk tegak, 

dan kemudian berkata, “Wahai Ummul Mukminin, 

tunggulah sebentar, jangan tergesa-gesa. Bukankah 

Allah telah berfirman: “Sesungguhnya Muhammad 

telah melihatnya di ufuk yang terang.” (QS. At-Takwir: 

23). “Sesungguhnya Muhammad telah melihatnya 

dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.” (QS. 

An-Najm: 13). Aisyah berkata, “Aku adalah orang 

pertama dari kalangan umat ini yang menanyakan hal 

itu kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

maka beliau menjawab, “Sesungguhnya yang aku lihat 

itu adalah Jibril. Tidaklah aku pernah melihatnya dalam 

rupa yang asli selain dua kali itu. Aku melihatnya ketika 

turun dari langit, yang besar fisiknya memenuhi antara 

langit dan bumi.” Lalu Aisyah berkata, “Tidakkah kamu 

pernah mendengar Allah berfirman: “Dia tidak dapat 

dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat 

melihat segala yang kelihatan; dan Dialah Yang Maha 

Halus lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-An'am: 103). 

Tidakkah kamu pernah mendengar Allah berfirman: 

“Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa 

Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan 

perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan 

mengutus seorang utusan (Malaikat) lalu diwahyukan 

kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia 

kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha 

Bijaksana.” (Q.S Asy-Syura: 51). Aisyah berkata, 

“Barangsiapa yang menyangka bahwa Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah menyembunyikan 

sesuatu dari Kitabullah, sungguh ia telah membuat 

kebohongan yang besar terhadap Allah, Allah 

berfirman: “Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang 

diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak 

kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

kamu tidak menyampaikan amanat-Nya.” (Q.S Al-

Maidah: 67). Aisyah berkata, “Barangsiapa yang 

menyangka bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mampu memberitahukan tentang apa yang akan terjadi 

pada esok hari, sungguh ia telah membuat 

kebohongan yang besar terhadap Allah. Allah 

berfirman: “Katakanlah: “Tidak ada seorang pun di 

langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, 

kecuali Allah.” (Q.S. An-Naml: 65) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن اتلابيع اجلليل مرسوٌق متكئاا عند أم املؤمنني 
، فقالت هل: ثالثة أشياء من -ريض اهلل عنها-ًعئشة 

ا.  تكلم بواحدة منها فقد كذب ىلع اهلل كذباا عظيما
ياء؟ فأجابته بها: األول: من فقال هلا: ما هذه األش

ا  رأى ربَّه فقد  -صىل اهلل عليه وسلم-ادََّع أن حممدا
ا. واكن مرسوق متكئا  كذب ىلع اهلل كذباا عظيما

ا  صىل اهلل -فاعتدل، فقال هلا: كيف تقولني: إن حممدا
: }ولقد -تعاىل-لم ير ربه، وقد قال اهلل  -عليه وسلم

ُفق املبني{ ]اتلكوير: 
ُ
[، }ولقد رآه نَْزلَةا 23رآه باأل

[؟ فأخَبته أنها أوُل َمن سأل 13أخرى{ ]انلجم: 
عن هاتني اآليتني،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوَل اهلل 

أنه إنما رأى جَبيَل  -صىل اهلل عليه وسلم-فأخَبها 
-، ولم يره ىلع صورتِه اليت خلقه اهلل -عليه السالم-

األرض عليها غري هاتني املرتني، مرة يف  -تعاىل
بناحية مطلع الشمس حيث تبدو األشياء واضحة 
ا من  ظاهرة، ومرة أخرى يف أىلع اجلنة، رآه ُمنهِبطا
السماء يمأل َخلُقه العظيم ما بني السماء إىل األرض، 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ثم استدلت لعدم رؤية انليب 
: }ال تُْدِركه األبصاُر وهو يُْدِرُك -تعاىل-ربه بقوهل 

-[، وقوهل 103وهو اللطيُف اخلبرُي{ ]األنعام:  األبصارَ 
: }وما اكن لبٍِّش أن يُكليمه اهلُل إال وحياا أو -تعاىل

من وراء ِحجاب أو يُرسل رسوال فيويَح بإذنه ما يشاء 
ٌّ َحِكيٌم{ ]الشورى:  [ اثلاين: أن َمن ادََّع أنَّ 51إنَّه يلَعِ

كتم شيئا ِمن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ا، واهلُل  كتاب اهلل، فقد كذب ىلع اهلل كذباا عظيما
نِزل إيلك من ربك وإن 

ُ
يقول: }يا أيها الرسول بَليْغ ما أ

** 

Suatu waktu seorang tabiin yang mulia yaitu Masrūq 

duduk bersandar di dekat Ummul Mukminin Aisyah -

raḍiyallāhu 'anhā-. Lalu Aisyah berkata kepadanya, 

“Ada tiga hal, barangsiapa yang berkata dengan salah 

satu di antaranya sungguh ia telah membuat 

kebohongan yang besar terhadap Allah.” Dia bertanya, 

“Apa itu?”. Aisyah berkata, “Pertama: Barangsiapa 

yang menyangka bahwa Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- pernah melihat Rabb-nya, sungguh ia telah 

membuat kebohongan yang besar terhadap Allah.” 

Masrūq yang semula duduk bertelekan, kemudian 

duduk tegak, dan kemudian berkata, “Bagaimana bisa 

engkau berkata bahwa Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- tidak pernah melihat Rabb-nya, bukankah 

Allah telah berfirman: “Sesungguhnya Muhammad 

telah melihatnya di ufuk yang terang.” (QS. At-Takwir: 

23). “Sesungguhnya Muhammad telah melihatnya 

dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.” (QS. 

An-Najm: 13)?.” Lalu Aisyah memberitahunya bahwa 

dirinya adalah orang yang pertama menanyakan 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkaitan dengan kedua ayat tersebut. Maka beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab bahwa yang 

dilihatnya itu adalah Jibril –'alaihissalām-. Beliau tidak 

pernah melihatnya dalam rupa yang asli selain dua kali 

itu. Pertama beliau melihatnya di bumi di arah terbitnya 

matahari di mana segala sesuatu tampak terlihat 

sangat jelas. Kedua di surga tertinggi, beliau 

melihatnya ketika turun dari langit, fisiknya memenuhi 

antara langit dan bumi.” Kemudian Aisyah berdalil 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- belum pernah 

melihat Rabb-nya dengan firman Allah -Ta'ālā-: “Dia 

tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia 

dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah Yang 

Maha Halus lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-An'am: 

103). Dan firman Allah -Ta'ālā-: “Dan tidak mungkin 

bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata 
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  عقيدة << اإِليَماُن بِالَماَلئَِكِة << ِصَفاُت الَماَلئَِكةِ  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-ًعئشة  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الِفْرية : الكذب •

نِْظريِن : أمهليِن •
َ
 .أ

 .َتْعَجليِن : تسبقيِن •

فُق املبني : ناحية مطلع الشمس •
ُ
 .األ

 :فوائد احلديث
 .بعينيه -عز وجل-لم يَر ربه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .1

 .يقية مرتنيجَبيل ىلع صورته احلق -صىل اهلل عليه وسلم-رأى انليب  .2

 .شيئاا من الويح -صىل اهلل عليه وسلم-لم يكتم انليب  .3

 .ال يعلم الغيب -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  .4

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
عفر الطَبي، بريوت. تفسري الطَبي، ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلمِّل، أيب ج -حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

النِّش حتقيق: ادلكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، باتلعاون مع مركز ابلحوث وادلراسات اإلسالمية بدار هجر، انلارش: دار هجر للطباعة و
بريوت،  -اث العريب م. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نِّش: دار إحياء الرت 2001 - ـه 1422واتلوزيع واإلعالن، الطبعة: األوىل، 

بريوت.  -ه. حتفة األحوذي بِّشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، انلارش: دار الكتب العلمية 1392الطبعة: اثلانية، 

[. اثلالث: أن 67لم تفعل فما بلَّغَت رساتَله{ ]املائدة: 
خُيَب  -صىل اهلل عليه وسلم-َمن ادََّع أنَّ رسول اهلل 

باذلي سيحدث يف املستقبل من تلقاء نفسه دون 
فقد كذب ىلع اهلل كذباا  -تعاىل-يٍح من اهلل و

ا، واهلل يقول: }قل ال يعلُم ِمن يف السماوات  عظيما
 .[65واألرض الغيَب إالَّ اهلل{ ]انلمل: 

dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau 

dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang 

utusan (Malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan 

seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya 

Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Asy-Syura: 

51). Perkara yang kedua adalah barangsiapa yang 

menyangka bahwa Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- telah menyembunyikan sesuatu dari Kitabullah, 

sungguh ia telah membuat kebohongan yang besar 

terhadap Allah, Allah berfirman: “Wahai Rasul, 

sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang 

diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan 

amanat-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 67). Ketiga: 

“Barangsiapa yang menyangka bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mampu memberitahukan 

tentang apa yang akan terjadi di masa depan 

berdasarkan pendapat dari dirinya sendiri `tanpa 

berdasarkan wahyu dari Allah -Ta'ālā-, sungguh ia 

telah membuat kebohongan yang besar terhadap 

Allah. Allah berfirman: “Katakanlah: “Tidak ada seorang 

pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara 

yang gaib, kecuali Allah”. (Q.S An-Naml: 65). 
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: املطبعة الكَبى األمريية، إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري,  أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي, انلارش
 .ه 1323مرص, الطبعة: السابعة، 

   (10420) الرقم املوحد:
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َقَتلَْتُه َبْعَد َما قَاَل: ال هلإَ إالَّ اهلُل؟
َ
  يا أسامُة، أ

Wahai Usamah, apakah kamu 
membunuhnya setelah ia mengucapkan Lā 

Ilāha Illallāh? 

 :احلديث .355
، قال: َبَعثَنَا -ريض اهلل عنهما-زيد  عن أسامة بن

إىل احلَُرقَِة من  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهلِل 
ُجَهيْنََة فََصبَّْحنَا الَقْوَم ىلع ِميَاِهِهم، وحَلِْقُت أنا ورجٌل 
من األنصاِر رجالا منهم، فلما َغِشينَاُه، قال: ال هلإ إال 

، وَطَعنْ  نَْصارِيُّ
َ
تُُه بُِرْميِح َحىتَّ اهلل، فََكفَّ عنه األ

ا قَِدْمنَا املدينَة، بَلََغ َذلَِك انليبَّ  صىل اهلل -َقتَلْتُُه، فَلَمَّ
َقتَلْتَُه َبْعَد َما قَاَل: »فقال يل:  -عليه وسلم

َ
يا أسامُة، أ

قُلُْت: يا رسوَل اهلِل، إنما اكن ُمتََعويذاا، « ال هلإَ إالَّ اهلُل؟!
َقتَلْتَُه بعد ما ق»فقال: 

َ
َفَما َزاَل « ال: ال هلإَ إالَّ اهلُل؟!أ

ْسلَْمُت َقبَْل 
َ
ُكْن أ

َ
يني لم أ

َ
َّ حىت َتَمنَّيُْت أ رَُها يلَعَ يَُكري

صىل اهلل -َذلَِك ايلَْوِم.  ويف رواية: فقال رسول اهلل 
قَاَل: ال هلإَ إال اهلُل َوَقتَلْتَُه؟!»: -عليه وسلم

َ
قُلُْت: يا « أ

اَلِح، قال: رسوَل اهلِل، إنما قَالَهَ  فَاَل »ا َخْوفاا من السي
َ
أ

ْم اَل؟!
َ
َقالََها أ

َ
َفَما َزاَل « َشَقْقَت َعْن قَلِْبِه َحىتَّ َتْعلََم أ

ْسلَْمُت يَْوَمئٍِذ. وعن 
َ
يني أ

َ
رَُها َحىتَّ َتَمنَّيُْت أ يَُكري

: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-جندب بن عبد اهلل 
ْعثاا ِمن املسلمنَي إىل َبَعَث بَ  -صىل اهلل عليه وسلم-

قوٍم من املِّشكنَي، وأنهم اتْلََقوا، فَاَكَن رجٌل ِمن 
ْن َيْقِصَد إىل رجٍل ِمن املسلمنَي 

َ
املِّشكنَي إذا َشاَء أ

نَّ رجالا ِمن املسلمنَي َقَصَد َغْفلَتَُه. 
َ
قََصَد هل َفَقتَلَُه، وأ

ا نَُّه أسامُة ْبُن زيٍد، فَلَمَّ
َ
ُث أ َرَفَع َعلَيِْه  وُكنَّا َنتََحدَّ

يَْف، قال: ال هلإَ إال اهلُل، َفَقَتلَُه، فجاَء البَِشرُي إىل  السَّ
ْخََبَُه، حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوِل اهللِ 

َ
هَلُ وأ

َ
فََسأ

هَلُ، فقال: 
َ
ْخََبَهُ َخََبَ الرجِل َكيَْف َصنََع، َفَدًَعهُ َفَسأ

َ
لَِم »أ

 « َقتَلْتَُه؟
َ
وَْجَع يف املسلمنَي، وَقتََل فقال: يا رسوَل اهلِل، أ

ا  ا، وِإيني مَحَلُْت عليِه، فَلََمّ فاُلناا وفاُلناا، وَسىمَّ هل َنَفرا
يَْف، قال: ال هلإَ إال اهلُل. قال رسوُل اهلِل  ى السَّ

َ
صىل -َرأ

َقتَلْتَُه؟»: -اهلل عليه وسلم
َ
َفَكيَْف »قال: نعم. قال: « أ

قال: يا « َءْت يَوَم الِقيَاَمِة؟تَْصنَُع بال هلإَ إال اهلُل، إذا َجا
وَكيَْف تَْصنَُع بال هلإَ إال »رسوَل اهلِل، اْستَْغِفْر يِل. قال: 
ْن « اهلُل إذا َجاَءْت يَْوَم الِقَياَمِة؟

َ
فجعل ال يَِزيُد ىلع أ

** 

355. Hadis: 

Dari Usamah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhuma-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengutus kami ke daerah Huraqah dari suku Juhainah. 

Kami serang mereka secara mendadak di pagi buta di 

pusat air mereka. Aku dan seorang lelaki dari Anshar 

bertemu dengan seorang lelaki dari golongan mereka. 

Setelah kami dekat dengannya, ia mengucapkan, "Lā 

Ilāha Illallāh". Orang Anshar tersebut menahan dirinya, 

sedangkan aku menusuknya dengan tombakku hingga 

ia terbunuh. Sesampainya kami di Madinah, berita 

tersebut sampai kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lalu beliau bertanya kepadaku, 

"Wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah 

ia mengucapkan "Lā Ilāha Illallāh"? Aku berkata, 

"Wahai Rasulullah, sebenarnya orang itu hanya ingin 

mencari perlindungan saja." Beliau bersabda, " Apakah 

kamu membunuh dia setelah mengucapkan, "Lā Ilāha 

Illallāh"? Beliau terus-menerus mengulangi perkataan 

itu kepadaku hingga aku berangan-angan andai diriku 

belum masuk Islam sebelum hari itu." Dalam satu 

riwayat, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Bukankah ia telah mengucapkan "Lā Ilāha 

Illallāh", mengapa engkau tetap membunuhnya?" Aku 

katakan, "Wahai Rasulullah, ia mengucapkan itu 

semata-mata karena takut dari senjata." Beliau 

bersabda, "Mengapa engkau tidak belah saja hatinya 

hingga engkau dapat mengetahui, apakah ia 

mengucapkannya karena takut senjata atau tidak?" 

Beliau mengulang-ulang ucapannya itu hingga aku 

berharap lebih baik aku masuk Islam mulai hari itu 

saja." Dari Jundub bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhu- 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengirimkan pasukan muslimin kepada suatu 

golongan dari kaum musyrikin dan mereka bertemu 

(kontak senjata -edit). Kemudian jika seorang lelaki dari 

kaum musyrikin mengincar seorang dari kaum 

muslimin ia membunuhnya. Lantas ada seseorang dari 

kaum muslimin mengincar orang itu di waktu 

lengahnya. Kami semua menduga bahwa orang itu 

adalah Usamah bin Zaid. Setelah dia mengangkat 

pedangnya, tiba-tiba orang musyrik tadi mengucapkan, 

"Lā Ilāha Illallāh", Namun ia tetap membunuhnya. 

Selanjutnya datanglah seorang pembawa berita 

gembira kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Beliau bertanya kepadanya dan orang itu 
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َكيَْف تَْصنَُع بال هلإَ إال اهلُل إذا َجاَءْت يَْوَم »يقوَل: 
 «.القيامةِ 

bercerita sampai akhirnya orang itu memberitahukan 

pula tentang orang yang membunuh itu. Orang itu lalu 

beliau panggil dan beliau menanyakan hal tersebut 

kepadanya. Beliau bersabda, "Kenapa engkau 

membunuh orang itu?" Dia menjawab: "Wahai 

Rasulullah, orang itu telah banyak menyakiti kaum 

muslimin dan telah membunuh si fulan dan si fulan." 

Orang itu menyebutkan nama beberapa orang yang 

dibunuhnya. Ia melanjutkan. "Aku menyerangnya, 

tetapi setelah melihat pedang, ia mengucapkan "Lā 

Ilāha Illallāh." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bertanya, "Apakah engkau membunuhnya?" Dia 

menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda, "Lalu apa 

yang akan engkau lakukan terhadap Lā Ilāha Illallāh, 

jika kalimat itu datang pada hari kiamat?" Orang itu 

berkata: "Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan 

(kepada Allah) untukku." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda: "Lalu apa yang akan engkau 

lakukan terhadap Lā Ilāha Illallāh, jika kalimat itu 

datang pada hari kiamat?" Beliau tidak menambahkan 

sabdanya lebih dari kata-kata, "Lalu apa yang akan 

engkau lakukan terhadap Lā Ilāha Illallāh, jika kalimat 

itu datang pada hari kiamat"? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بعث انليبُّ صىل اهلل عليه وسلم أسامَة بن زيد يف 
رسية إىل احلرقة من جهينة، فلما وصلوا إىل القوم 
وغشوهم، هرب من املِّشكني رجل، فلحقه أسامة 
ورجل من األنصار يتبعانه يريدان قتله، فلما أدراكه 

هلإ إال اهلل، أما األنصاري فرتكه ملا قال ال هلإ  قال: ال
إال اهلل، وأما أسامة فقتله، فلما رجعوا إىل املدينة، 
وبلغ ذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم قال ألسامة: 
"أقتلته بعد أن قال ال هلإ إال هلل". قال: نعم يا رسول 
اهلل؛ إنما قاهلا يتعوذ بها من القتل، ويستجري بها. قال: 

أقتلته بعد أن قال ال هلإ إال اهلل". قال: نعم قاهلا يتعوذ "
من القتل، وقد آذى املسلمني وقتل منهم فالنا 
وفالنا، فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم: أفال 
شققت عن قلبه حىت تعتقد ذلك وَتزم به؛ فكيف 
تصنع بال هلإ إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة، من يشفع 

ك وُيادل إذا يجء بكلمة لك، ومن حياج عن
اتلوحيد وقيل لك: كيف قتلت من قاهلا؟! يقول 

** 

Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam mengutus 

Usamah bin Zaid bersama satu pasukan ke Al-Huraqah 

dari suku Juhainah. Saat mereka sampai ke kaum 

tersebut dan mendekati mereka, tiba-tiba ada seorang 

lelaki musyrik yang kabur lalu dikejar oleh Usamah dan 

seorang lelaki dari Anshar. Keduanya mengikuti orang 

itu hendak membunuhnya. Saat keduanya berhasil 

menemukan orang itu, ternyata orang itu 

mengucapkan, "Laa Ilaha Illallah." Lelaki Anshar itu 

membiarkannya saat orang itu mengucapkan, "Laa 

Ilaha Illallah," sedangkan Usamah membunuhnya. 

Saat mereka kembali ke Madinah dan berita tersebut 

sampai kepada Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam, beliau bersabda kepada Usamah, "Apakah 

engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan, "Laa 

Ilaha Illallah?" Usamah menjawab, "Ya, wahai 

Rasulullah. Sesungguhnya dia mengucapkan kalimat 

itu demi melindungi diri dari pembunuhan dan mencari 

perlindungan dengannya." Beliau bersabda, "Apakah 

engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan, "Laa 

Ilaha Illallah?" Usamah menjawab, "Ya. Dia 

mengucapkan kata-kata itu untuk berlindung dari 

pembunuhan. Padahal dia sudah menyakiti kaum 
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  العقيدة < األسماء واألحاكم < اإلسالم اتلصنيف:

(. والرواية اثلانية: 96رقم 97 /1(، ومسلم )6872رقم 4 /9( )4269رقم 144 /5حديث أسامة بن زيد ريض اهلل عنه: رواه ابلخاري ) راوي احلديث:
 .(97رقم 97 /1اهلل عنه: رواه مسلم ) (. حديث جندب ريض96رقم 97 /1رواها مسلم )

  -ريض اهلل عنهما-أسامة بن زيد بن حارثة  اتلخريج:
 -ريض اهلل عنه-جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجِّل 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احلرقة : قبيلة معروفة من جهينة •

 .صبحنا القوم : أتيناهم صباحا •

 .مياههم : مجع ماء •

 .غشيناه : اقرتبنا منه وعلوناه بسالحنا •

 .كف : أمسك •

 .متعوذا : معتصما بها من القتل ال معتقدا هلا •

 .بعثا : جيشا •

 .قصد غفلته : أي طلبها •

 .البشري : أي: املبِّش •

 .ع بهم وآملهمأوجع يف املسلمني : أوق •

 .نفرا : ما بني اثلالثة إىل التسعة من الرجال •

 :فوائد احلديث
 .اإلمام هو اذلي يبعث الرسايا ويأمر اجلنود .1

 .ُيب تعليق أحاكم اإلسالم بالظاهر، وال ُيوز ابلحث عما يف ابلاطن .2

 .لم حيكم الرسول ىلع معاذ بالقصاص ألنه قتله متأوال، فاكن يف ذلك شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهات .3

 .از تبشري اإلمام بانلرص ىلع األعداء، وإخباره بما حدث يف ساحة املعركةجو .4

 .جواز معاتبة اإلمام اجليَش عن صدور خمالفة رشعية منهم .5

 املراجع:املصادر و

م. 2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نِّش: دار ابن كثري للطباعة والنِّش واتلوزيع، دمشق 
ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نِّش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبع

أسامة ريض اهلل عنه: حىت تمنيت أين لم أكن أسلمت 
ا ثم أسلم عفا اهلل  قبل هذا ايلوم؛ ألنه لو اكن اكفرا

 .عنه، لكنه اآلن فعل هذا الفعل وهو مسلم

muslimin dan membunuh si fulan dan si fulan." Nabi 

Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, 

"Mengapa engkau tidak belah saja hatinya hingga 

engkau meyakininya dan memastikannya. Lantas apa 

yang akan engkau lakukan, jika kalimat Laa Ilaha 

Illallah datang pada hari kiamat? Siapa yang akan 

memberi syafaat kepadamu? Siapa yang akan 

membelamu dan mendebat jika kalimat tauhid 

didatangkan dan dikatakan kepadamu, "Kenapa 

engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat 

itu?' Usamah raḍiyallāhu 'anhu berkata, "Hingga aku 

berharap bahwa diriku belum masuk Islam sebelum 

hari ini." Sebab, jika dia masih kafir lalu masuk Islam, 

pasti Allah memaafkannya. Tetapi dia sekarang 

melakukan tindakan tersebut saat sudah menjadi 

muslim." 
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: دار ه. كنوز رياض الصاحلني، نِّش1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نِّش: دار الوطن للنِّش، الرياض، الطبعة: 1987ه 1407الرابعة عِّش، 
ه. صحيح 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط2009ه 1430كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، 

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

   (4816) الرقم املوحد:
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َنان يف اجلنة، وإن اْبَنك  يا أم حارثة إنها جي
  أَصاب الفيرَدْوس األىلع

"Wahai Ummu Haritsah, sesungguhnya di 
surga itu ada beberapa surga dan 

sesungguhnya putramu mendapatkan 
surga firdaus yang paling tinggi". 

 :احلديث .356
بيع بنت الَباء  -ريض اهلل عنه-عن أنس  أن أم الرُّ

صىل اهلل عليه -ويه أم حارثة بن رُساقة، أتَت انليب 
ثُِِن عن حارثة  -وسلم -فقالت: يا رسول اهلل، أال حُتَدي

اكن يف اجلنَّة َصََبْت، وإن اكن  فإن -واكن قُِتل يوم بَْدرٍ 
يا أم »غري ذلك اْجتََهْدُت عليه يف ابُلاَكء، فقال: 

حارثة، إنها ِجَنان يف اجلنة، وإن اْبنَك أَصاب 
 «.الِفرَدوْس األىلع

** 

356. Hadis: 

Dari Anas Radhiyallahu 'Anhu bahwa Ummu Ar-

Rubayyi' binti Al-Barra', yaitu ibunda Haritsah bin 

Suraqah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, 

maukah engkau menceritakan kepadaku tentang 

Haritsah (ia telah terbunuh dalam perang Badar)? jika 

ia berada di surga, aku pasti bersabar. Jika ia tidak di 

sana, aku pasti bersungguh-sungguh menangisinya." 

Beliau bersabda, "Wahai Ummu Haritsah, 

sesungguhnya di surga itu ada beberapa surga dan 

bahwa putramu mendapatkan Firdaus yang paling 

tinggi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اقة   -ريض اهلل عنه-معىن احلديث: أن حارثة بن رُسَ
اكن قد استشهد يوم بدر بسهم طائش ال يُعرف 

ه إىل انليب  مَّ
ُ
صىل اهلل عليه -مصدره، فجاءت أ

تسأهل عن مصريه وخشيت أال يكون من  -وسلم
الشهداء؛ ألنه قتل برمية غري مقصودة ولم يكن ممن 

و مرصح به يف احلديث: "واكن حرضوا املعركة، كما ه
قُتل يوم بَْدر أصابه سهم َغْرب" أي ال يعرف راميه، 
أو ال ُيْعَرف من أي جهة جاء. ويف رواية عند أمحد 

: "أن حارثة -ريض اهلل عنه-والنسايئ: عن أنس 
ارا ]أي من اذلين طلبوا ماكنا مرتفعا  َخَرج َنظَّ

ه َسْهم ينظرون إىل العدو، وخيَبون عن حاهلم[، فأتا
: "فإن اكن يف -ريض اهلل عنها-فقتله". وهلذا قالت 

اجلَنَّة َصََبت عليه"، أي: صَبت ىلع فقده، واحتسبته 
عند اهلل، مستبِّشة بقتله يف سبيل اهلل، وفوزه 
بالشهادة. "وإن اكن غري ذلك اْجتَهدت عليه يف 
ابلاكء"؛ ألين َخرسته، وَخرِس حياته دون فائدة. قال: 

ة، إنها جنان" أي: َجنَّات كثرية، كما جاء يا أم حارث
ا به يف رواية ابلخاري : "أجنة واحدة يه؟ إنها  مرصحا
ِجنَان كثرية، وإنه يف الفردوس األىلع"، واملراد به 
ماكن خمصوص من اجلنة، هو أفضلها وأعالها، وهلذا 

** 

Makna Hadits: Bahwa Haritsah bin Suraqah 

Radhiyallahu 'Anhu wafat sebagai syahid dalam 

perang Badar disebabkan anak panah yang nyasar 

tanpa diketahui sumbernya. Lantas ibunya datang 

kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

untuk menanyakan tempat kembalinya dan ia khawatir 

tidak termasuk para syuhada, karena ia terbunuh oleh 

anak panah tanpa disengaja dan bukan berasal dari 

orang yang terlibat dalam peperangan. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan dalam hadits, "Ia telah 

terbunuh dalam perang Badar terkena anak panah 

nyasar" Yakni, tidak diketahui siapa pemanahnya atau 

tidak diketahui dari arah mana datangnya. Dalam 

riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari Anas Radhiyallahu 

'Anhu bahwa Haritsah keluar sebagai Nadzdzar 

(Pengintai / Orang yang mencari tempat tinggi untuk 

mengawasi musuh dan memberitahukan keadaan 

mereka), "Tiba-tiba datang anak panah lalu 

membunuhnya," untuk itu, ibunya berkata, "Jika ia 

berada di surga, aku pasti bersabar." Yakni, aku 

bersabar atas kehilangannya dan mengharapkan 

balasan di sisi Allah. Ia senang dengan gugurnya di 

jalan Allah dan keberuntungannya memperoleh surga. 

"Jika ia tidak di sana, aku pasti bersungguh-sungguh 

menangisinya." Karena aku mendapatkan kerugian 

dan ia telah menghabiskan hidupnya tanpa ada guna. 

"Beliau bersabda, "Wahai Ummu Haritsah, 

sesungguhnya di surga itu ada beberapa tingkat," 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

243 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < الصحابة < فضل الصحابة ريض اهلل عنهم اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بدر : أي: غزوة بدر •

 .اجتهدت عليه  بابلاكء : من االجتهاد، وهو بذل الوسع يف الطلب •

 .الفردوس : البستان اذلي ُيمع يف لك يشء، واملراد به حمل خمصوص يف اجلنة •

 :فوائد احلديث
 .دلك من خرج يف سبيل اهلل فقتل فهو شهي .1

ن املصائب عند املؤمنني .2  .معرفة ما أعد اهلل للمتقني تهوي

 .جواز ابلاكء عند املصيبة .3

 .أن اجلَنَّة فيها ِجنَان ومنازل، وأن الشهداء يف أعالها .4

 .وأنه أصاب الفردوس األىلع -ريض اهلل عنه-فضيلة حارثة بن انلعمان  .5

 .اجلنة درجات أعالها الفردوس .6

 املراجع:املصادر و

ه.  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م سيد املرسلني، ه. رياض الصاحلني من الك1425حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 

م. رياض الصاحلني من الكم سيد 2007ه، 1428أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. 1428بريوت، الطبعة: الرابعة املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، 

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد 1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنِّش، الرياض، 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج 1422ىل زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو

ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني 1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، محزة حممد قاسم،  م.  منار2009ه، 1430برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 

ه، 1410 راجعه: عبد القادر األرناؤوط، عِن بتصحيحه ونِّشه: بشري حممد عيون، انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف، الطبعة:
 .م1987ه، 1407بريوت، الطبعة: الرابعة عِّش  م. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، 1990

   (3576) الرقم املوحد:

: "إذا سأتلم اهلل، فاسألوه -صىل اهلل عليه وسلم-قال 
اجلنة وأىلع اجلنة، فوقه َعْرش  الفردوس، فإنه أوسط

ر أنهار اجلَنَّة"، ومعىن أوسط اجلنة  الرمحن، ومنه ُتَفجَّ
 .خيارها، وأفضلها وأوسعها

yakni, surga-surga yang banyak. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari, "Apakah surga itu 

hanya satu surga?" Sesungguhnya surga itu terdiri dari 

banyak surga, dan sesungguhnya ia ada di Firdaus 

yang tertinggi." Maksudnya adalah tempat khusus di 

surga yang paling utama dan paling tinggi. Untuk itu, 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Apabila kalian memohon kepada Allah, 

maka mohonlah Firdaus. Sesungguhnya Firdaus 

adalah Ausath surga dan surga paling tinggi. Di 

atasnya ada 'Arsy Allah Yang Maha Pengasih dan 

darinya memancar sungai-sungai surga." Arti Ausath 

Al-Jannah adalah surga pilihan, paling utama dan 

paling luas. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

صىل -يا أمري املؤمنني، إن اهلل تعاىل قال نلبيه 
: }خذ العفو وأمر بالعرف -عليه وسلم اهلل

 وأعرض عن اجلاهلني{ وإن هذا من اجلاهلني.
 

Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya 
Allah -Ta'ālā- telah berfirman kepada Nabi-

Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 
"Berikanlah maaf, perintahkanlah untuk 

berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-
orang yang jahil!" Sesungguhnya orang ini 

termasuk orang-orang yang jahil. Demi 
Allah, Umar tidak mengabaikan ayat itu 

ketika dia membacanya. Sebab, Umar 
adalah orang yang sangat patuh terhadap 

Alquran". 

 :احلديث .357
ل: َقِدم قا -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

ِخيه احلُري بن قَيٍس، 
َ
ُعيَينَة بن ِحصٍن، فَزَنل ىلع ابِن أ

، -ريض اهلل عنه-واكن من انلََّفر اذلين يُدِنيِهم عمر 
اء  أصحاب جَمِلس ُعمر   -ريض اهلل عنه-واكن الُقَرّ

وُمشاَوَرتِه ُكُهوال اكنوا أو ُشبَّاناا، فقال عيينة البن 
ِخيه: يَا ابن أيخ، لك وَجْ 

َ
ه عند هذا األمري َفاْستَأِذن أ

ا َدَخل قال: يه  ِذن هَل ُعمر، فَلَمَّ
َ
يِل عليه، َفاْستَأَذن فَأ

اب، فَواهلل َما تُعِطينَا اجلَْزَل وال حَتُكُم  يا ابن اخلطَّ
َحىتَّ َهَمّ  -ريض اهلل عنه-ِفينَا بِالَعدِل، فغضب عمر 

: يا أمري املؤمن ْن يُوقَِع بِه، فقال هل احلُرُّ
َ
ني، إنَّ اهلل أ

: }خذ العفو -صىل اهلل عليه وسلم-تعاىل قال نِلَِبييه 
وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني{]األعراف: 

[، وِإنَّ هذا ِمن اجلَاِهِلني، واهلل َما َجاَوزَها ُعمر 198
 .-تعاىل-ِحني تاَلََها، واكن َوقَّافاا عند ِكَتاب اهلل 

** 

357. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

berkata, "Uyainah bin Ḥishn datang lalu menginap di 

tempat anak saudara, yaitu Al-Ḥurr bin Qais, dan ia 

merupakan salah seorang yang dekat dengan Umar. 

Umar mengangkat orang-orang yang pandai membaca 

Alquran sebagai kawan dan orang yang diajak 

musyawarah di majlisnya, baik yang tua maupun yang 

masih muda usianya. 'Uyainah berkata kepada anak 

saudaranya, "Wahai anak saudaraku, kamu adalah 

orang yang dekat dengan Amirul Mukminin, maka 

mintalah izin kepadanya agar aku dapat menemuinya." 

Anak saudaranya tersebut memintakan izin dan Umar 

pun mengizinkannya. Ketika 'Uyainah masuk, ia 

berkata, "Wahai Ibnu Al-Khaṭṭab, demi Allah, engkau 

tidak berbuat banyak terhadap kami dan engkau tidak 

menetapkan hukum kepada kami dengan adil." Umar 

pun marah hingga hampir saja dia memukulnya. Al-

Ḥurr berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, 

sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah berfirman kepada 

Nabi-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Berikanlah 

maaf, perintahkanlah untuk berbuat baik, dan 

berpalinglah dari orang-orang jahil." (Al-A'rāf: 198). 

Sesungguhnya orang ini termasuk orang-orang yang 

jahil. Demi Allah, Umar tidak mengabaikan ayat itu 

ketika dia membacanya. Sebab, Umar adalah orang 

yang sangat teliti terhadap Alquran". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض -حُيِدثُنا الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس 
عما حصل ألمري املؤمنني عمر بن  -اهلل عنهما

، حيث قدم عليه عيينة بن -ريض اهلل عنه-اخلطاب 
، واكن من كبار قومه، فبدأ -ريض اهلل عنه-حصن 

به  م واالستناكر، ثم عقَّ بالُمعاتبة الكمه الفض باتلهجُّ

** 

Sahabat yang mulia, Abdullah bin 'Abbās -raḍiyallāhu 

'anhumā- menceritakan kepada kita mengenai 

peristiwa yang terjadi pada Umar bin Al-Khaṭṭab -

raḍiyallāhu 'anhu-, yaitu ketika 'Uyainah bin Ḥishn 

datang dan ia salah seorang tokoh dari kaumnya. Ia 

melontarkan perkataan pembukanya dengan 

serangan, pengingkaran dan celaan lalu di akhiri 
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 العقيدة < الصحابة < فضل الصحابة ريض اهلل عنهم اتلصنيف:
 ادلعوة واحلسبة < السياسة الِّشعية < واجبات اإلمام

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الِّشعية < نظام الشورى يف اإلسالم

 .خاريرواه ابل راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
اء : ال •  .علماء العبادالُقرَّ

 ..الزجر واتلهديد، وهو املراد من احلديث2.االسزتادة من عمل أو قول.1يِهَ : وفيها لغات: هيه، وإيهويه لكمة تقال لغرضني: •

 .اجلَزَل : الكثري العظيم من لك يشء •

 .همَّ أن يُوقِع به : يرضبه •

 .رتكهاكن وقَّافاا عند كتاب اهلل تعاىل : يعمل بما فيه، وال يتجاوزه أو ي •

 .انلفر : ما دون العِّشة من الرجال •

 .أصحاب جمِلس عمر : أي املالزمني ملجلسه •

 .ُكُهوال : من زاد عمره ىلع ثالث وثالثني سنة يف رأي أغلب أهل اللغة •

 .لََك وجه : لك جاه ومزنلة •

 .الُعرف : املعروف •

 .أعرِض عن اجلاهلني : ال تُقابلهم بَِسَفِهِهم •

 .يرس من أخالق انلاس وال تبحث عنهاُخِذ الَعفو : ما عفا وت •

 :فوائد احلديث
اء القرآن، وهم العلماء العاملون بأحاكمه، ال املتكسبون بتالوته يف املآتم واألفراح .1  .مزنلة قُرَّ

: إِنَّك ال تُعِطينا اجلزل، وال حتكم فينا بالعدل، 
قائالا

غضبا حىت اكد يرضبه،  -ريض اهلل عنه-فغضب عمر 
اء ومنهم ابن أيخ عيينة وهو  ولكن قام بعض الُقرَّ

-ريض اهلل عنه-احلر بن قيس خماطبا اخلليفة الراشد 
اهلل  صىل-قال نلبيه  -تعاىل-: يا أمري املؤمنني، إن اهلل 

: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن -عليه وسلم
( ، وإن هذا من اجلاهلني، 199اجلاهلني" )األعراف: 

فوقف عمر عندها وكتم غضبه، ولم يتجاوزها؛ ألنه 
، -ريض اهلل عنه وأرضاه-اكن وقَّافا عند كتاب اهلل 

فوقف وما رضب الرجل؛ ألجل اآلية اليت تُِليت ىلع 
 -ريض اهلل عنهم-ب الصحابة مسامعه. فهذا هو أد

عند كتاب اهلل؛ ال يتجاوزونه، إذا قيل هلم هذا قول 
 .اهلل َوَقُفوا، مهما اكن األمر

dengan cercaan dengan mengucapkan, 

"Sesungguhnya engkau tidak berbuat banyak terhadap 

kami dan tidak menetapkan hukum di antara kami 

dengan adil." Tentu saja Umar marah sekali hingga 

hampir saja ia memukulnya. Hanya saja beberapa 

orang yang pandai membaca Alquran berdiri, di 

antaranya anak dari saudara 'Uyainah, yaitu Al-Ḥurr bin 

Qais, ia berbicara kepada khalifah yang lurus -

raḍiyallāhu 'anhu-, "Wahai Amirul Mukminin, 

sesungguhnya Allah -Ta'ālā- berfirman kepada Nabi-

Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Berikanlah maaf, 

perintahkanlah untuk berbuat baik, dan berpalinglah 

dari orang-orang jahil." (Al-A'rāf: 198). Sesungguhnya 

orang ini termasuk orang-orang yang bodoh." Umar 

diam dan tidak mengabaikan ayat itu karena dia (Umar 

-raḍiyallāhu 'anhu wa arḍahu-) adalah orang yang teliti 

terhadap Alquran. Dia berhenti dan tidak memukul 

orang itu demi ayat yang dibacakan ke 

pendengarannya. Inilah adab para sahabat -raḍiyallāhu 

'anhum- di hadapan Alquran. Mereka tidak 

mengabaikannya. Jika dikatakan kepada mereka, "Ini 

firman Allah," mereka pun diam bagaimanapun 

keadaannya. 
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 .أنه ينبيغ لويل األمر جمالسة القراء والفقهاء يلذكروه إذا نيس، ويعينوه إذا ذكر .2

، فاحلق أحب إيلهم من أنفسهم وآبائهم -صىل اهلل عليه وسلم-هلل ورسوهل  رأي أهل العلم ال يكون بهوى وال ملصلحة، بل يكون نرصة .3
 .وأبنائهم وعشريتهم

 .حتبب احلاكم ألهل العلم وأهل مشورته بأن يستجيب لطلباتهم ما لم يكن فيه معصية .4

اها بأنه اكن وقَّافا عند حدود اهلل ممتثال ألوامره، ال يتجاوزها -ريض اهلل عنه-منقبة عمر بن اخلطاب  .5  .وال يتعدَّ

يف مواطن من هذا  -ريض اهلل عنه-استحباب صَب اإلمام ىلع الرعية، واحلرص ىلع مصاحلها؛ فقد ظهر صَب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  .6
 .احلديث

 .حكمة العالم يف تذكري إمامه .7

 .فضل احللم والصفح عن اجلهال .8

 املراجع:املصادر و

، 1ه(. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415ر ابن اجلوزي، ادلمام، )، دا1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه(. رياض الصاحلني للنووي، ط 1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، )

ه(. 1428قيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، )، حت4ه(. رياض الصاحلني، ط1428دمشق، بريوت، )
ه(. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، )1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 1(. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طه1426عثيمني، دار الوطن للنِّش، الرياض، )
ه(. تاج 1407، مؤسسة الرسالة، )14ه(. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )
بيدي، حتقيق جمموعة من املحققني، دار اهلداية. ادلالئل العروس من جواهر القاموس، ملحّمد ب ن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيِن، امللّقب بمرتىض، الزَّ

ة: يف غريب احلديث، لقاسم بن ثابت بن حزم العويف الرسقسطي، حتقيق: د. حممد بن عبد اهلل القناص انلارش: مكتبة العبياكن، الرياض، الطبع
 .م 2001 - ـه 1422األوىل، 

   (3155) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

247 
 

 

يا رسوَل اهلل، هل نرى ربَّنا يوم القيامة؟ قال: 
ون يف رؤية الشمس والقمر إذا اكنت  هل تَُضارُّ

 َصْحًوا؟
 

Hadis Abu Sa'īd di dalamnya mengandung 
peristiwa-peristiwa pada hari kiamat: 

orang-orang mukmin melihat Allah '-Azza 
wa Jalla-, jembatan (aṣ-Ṣirāṭ), pengeluaran 
orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi 

iman dari neraka, dan syafaat. 

 :احلديث .358
قلنا يا رسوَل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

هل تَُضارُّون يف »اهلل، هل نرى ربَّنا يوم القيامة؟ قال: 
، قلنا: ال، «قمر إذا اكنت َصْحواا؟رؤية الشمس وال

فإنكم ال تَُضارُّون يف رؤية ربيكم يومئذ، إال »قال: 
ينادي مناٍد: »ثم قال: « كما تَُضارُّون يف رؤيتهما

يلذهب لكُّ قوم إىل ما اكنوا يعبدون، فيذهب 
أصحاُب الصليب مع صليبهم، وأصحاُب األوثان مع 

هم، حىت يبىق من أوثانهم، وأصحاُب لكي آهلٍة مع آهلت
ات من أهل  اكن يعبد اهلَل، ِمن بَرٍّ أو فاجر، وُغََبّ
الكتاب، ثم يؤىت جبهنم تعرُض كأنها رَساٌب، فيقال 
لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد ُعَزير ابَن 
اهلل، فيقال: كذبتم، لم يكن هلل صاحبة وال ودل، فما 

ارشبوا،  تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيَنا، فيقال:
فيتساقطون يف جهنم، ثم يقال للنصارى: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد املسيَح ابن اهلل، فيقال: 
كذبتم، لم يكن هلل صاحبة، وال ودل، فما تريدون؟ 
فيقولون: نريد أن تسقيَنا، فيقال: ارشبوا فيتساقطون 
يف جهنم، حىت يبىق من اكن يعبد اهلل من بَرٍّ أو فاجر، 

ال هلم: ما حيبسكم وقد ذهب انلاس؟ فيقولون: فيق
فارقناهم، وحنن أحوُج منا إيله ايلوم، وإنَّا سمعنا 
منادياا ينادي: يلَلْحْق لكُّ قوم بما اكنوا يعبدون، وإنما 
ننتظر ربَّنا، قال: فيأتيهم اجلَبَّار يف صورة غري صورتِه 

: اليت رأوه فيها أوَل مرة، فيقول: أنا ربُّكم، فيقولون
أنت ربُّنا، فال يَُكليُمه إال األنبياء، فيقول: هل 
بينكم وبينه آيٌة تعرفونه؟ فيقولون: الساق، 
فيَكِشُف عن ساقه، فيسجد هل لكُّ مؤمن، ويبىق من 
اكن يسجد هلل ِرياءا وُسْمَعة، فيذهب كيما يسجد، 
ا، ثم يؤىت باجلرس فيُْجَعل بني  ا واحدا فيعود ظهُره َطبَقا

، قلنا: يا رسول اهلل، وما اجلرس؟ قال: «مَظْهَري جهن

** 

358. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, kami 

bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita melihat Rabb 

kita pada hari kiamat?" Beliau bersabda, "Apakah 

kalian kesulitan ketika melihat matahari dan bulan jika 

langit bersih tidak berawan?" Kami menjawab, "Tidak." 

Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak akan 

kesulitan untuk melihat Rabb kalian pada hari itu, 

sebagaimana kalian tidak kesulitan untuk melihat 

keduanya." Selanjutnya beliau bersabda, Seorang 

penyeru berseru, "Hendaknya setiap kaum pergi 

menuju apa yang dulu mereka sembah." Lantas 

penyembah salib bersama salib mereka, para 

penyembah berhala pergi bersama berhala-

berhalanya, dan para penyembah tuhan-tuhan (selain 

Allah) pergi bersama para tuhan mereka, hingga 

tersisa orang yang menyembah Allah baik yang saleh 

ataupun yang bermaksiat, serta beberapa orang Ahli 

Kitab. Kemudian Jahanam didatangkan dan 

diperlihatkan seakan-akan fatamorgana. Dikatakan 

kepada orang-orang Yahudi, "Apa yang dulu kalian 

sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah Uzair 

putra Allah." Dikatakan, "Kalian berdusta. Allah tidak 

memiliki istri dan putra. Apa yang kalian inginkan?" 

Mereka menjawab, "Kami ingin agar Engkau memberi 

minum kami." Dikatakan, "Minumlah", lalu mereka 

berguguran di Jahanam. Selanjutnya dikatakan kepada 

orang-orang Nasran, "Apa yang dulu kalian sembah?" 

Mereka menjawab, "Dulu kami menyembah Almasih 

putra Allah." Dikatakan kepada mereka, "Kalian 

berdusta. Allah tidak memiliki istri dan putra. Apa yang 

kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami ingin agar 

Engkau memberi minum kami." Dikatakan kepada 

mereka, "Minumlah", lalu mereka berguguran di 

Jahanam, hingga tersisa orang-orang yang 

menyembah Allah baik yang saleh ataupun yang 

bermaksiat. Dikatakan kepada mereka: "Apa yang 

menghalangi kalian, padahal orang-orang sudah 

pergi?" Mereka berkata, "Kami telah berpisah dengan 

mereka (di dunia), padahal hari ini kita lebih 

membutuhkan kepadanya dan sesungguhnya kami 

mendengar penyeru berseru, "Hendaknya setiap kaum 

bergabung dengan apa yang mereka sembah. 
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َمْدَحضٌة َمَزلٌَّة، عليه خطاطيُف ولََكيلُب، وَحَسَكٌة »
ُمَفلَْطَحٌة هلا شوكٌة ُعَقيْفاء تكون بنَْجد، يقال هلا: 
يح،  ْرف واكلََبْق واكلري ْعدان، املؤمن عليها اكلطَّ السَّ
اكب، فناٍج ُمَسلٌَّم، وناٍج  جاويد اخليل والري

َ
 وكأ

خَمْدوٌش، وَمْكُدوٌس يف نار جهنم، حىت يمرَّ آخُرهم 
يسحب سحباا، فما أنتم بأشد يل ُمناشدةا يف احلق قد 
ْوا أنهم 

َ
تبنيَّ لكم من املؤمن يومئذ للَجبَّار، وإذا رأ

قد جَنَْوا، يف إخوانهم، يقولون: ربنا إخواننا، اكنوا 
يصلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون معنا، فيقول 

: اذهبوا، فمن وجدتُم يف قلبه ِمثْقاُل ِدينار -تعاىل-هلل ا
ُم اهلُل ُصَورَهم ىلع انلار،  من إيمان فأخرجوه، وحُيَري
فيأتونهم وبعُضهم قد اغب يف انلار إىل قدِمه، وإىل 
أنصاف ساَقيْه، فيُْخرِجون َمن َعَرفوا، ثم يعودون، 
فيقول: اذهبوا فَمن وجدتُم يف قلبه ِمثْقال نصف 
دينار فأخرجوه، فيُْخرِجون َمن َعَرفوا، ثم يعودون، 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم يف قلبه ِمثْقال ذرة من 

قال أبو سعيد: « إيمان فأخرجوه، فُيْخرِجون َمن َعَرفوا
ٍة  قوين فاقرءوا: }إنَّ اهلَل ال َيْظِلُم ِمثَْقاَل َذرَّ فإْن لم تَُصدي

يشفُع انلبيُّون ف»وإْن تَُك َحَسنَةا يَُضاِعْفَها{ 
واملالئكة واملؤمنون، فيقول اجلَبَّار: بَِقيَْت شفاعيت، 
ا قِد اْمتََحُشوا،  فيَْقِبض َقبَْضةا من انلار، فيُْخِرُج أقواما
فيُلَْقْون يف نهٍر بأفواه اجلنة، يقال هل: ماء احلياة، 
يْل،  يل السَّ تَيْه كما تَنْبُُت احِلبَّة يف مَحِ فيَنْبُتون يف حافَّ

ْخرة، وإىل جانب الشجرة، ق د رأيتُموها إىل جانب الصَّ
فما اكن إىل الشمس منها اكن أخرض، وما اكن منها 
لي اكن أبيض، فيخرجون كأنَّهم اللؤلؤ، فيُجعل  إىل الظي
يف رقابهم اخلََواتيم، فَيدخلون اجلنة، فيقول أهل 
اجلنة: هؤالء ُعَتقاُء الرمحن، أدخلهم اجلنَة بغري َعَمٍل 

موه، فيقال هلم: لكم ما رأيتم عم لوه، وال خرٍي َقدَّ
 «.ومثلُه معه

Sesungguhnya kami hanya menunggu Rabb kami." 

Lantas Allah Yang Maha Perkasa mendatangi mereka 

dalam bentuk yang berbeda dengan bentuk yang 

pernah mereka lihat pertama kali. Allah berfirman, "Aku 

Rabb kalian." Mereka berkata, "Engkau Rabb kami." 

Tidak ada yang berbicara kepada-Nya kecuali para 

nabi. Allah bertanya, "Apakah antara kalian dengan Dia 

ada tanda yang kalian kenal?" Mereka berkata, "Betis." 

Lantas Allah menyingkapkan betisnya. Tiba-tiba setiap 

orang yang beriman sujud kepada-Nya dan tersisa 

orang yang bersujud kepada Allah karena ria dan ingin 

popularitas, dan mereka ini akan bersujud tetapi 

punggungnya kaku bagaikan pelat yang rata. 

Kemudian dibentangkan jembatan lalu diletakkan di 

antara dua tepi Jahanam." Kami bertanya, "Wahai 

Rasulullah, apakah jembatan itu?" Beliau bersabda, 

"Jalan yang licin dan membuat tergelincir. Di atasnya 

ada penyambar-penyambar dan besi-besi pengait, dan 

pohon berduri yang dibentangkan, yang memiliki duri 

yang bengkok, yang ada di Najd dan dinamakan as-

Sa'dān. Orang mukmin (melintasi) jembatan itu laksana 

sekejap mata, laksana kilat, laksana angin, laksana 

kuda-kuda berlari kencang dan kuda tunggangan. Ada 

yang selamat sentosa, ada yang selamat dalam 

keadaan tercakar, dan ada yang dicakar di dalam 

Jahanam hingga orang yang terakhir dari mereka 

diseret. Kalian sangat memohon kepadaku dalam 

kebenaran di mana sudah jelas orang mukmin untuk 

Yang Maha Perkasa (Allah). Ketika mereka melihat 

bahwa mereka sudah selamat di antara saudara-

saudaranya, mereka berkata: "Wahai Rabb kami, 

saudara-saudara kami. Mereka melaksanakan salat 

bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal 

bersama kami." Allah -Ta'ālā- berfirman, "Pergilah! 

Siapa saja yang kalian temukan di dalam hatinya ada 

iman seberat dinar maka keluarkanlah dia!" dan Allah 

mengharamkan tubuh-tubuh mereka dari neraka. 

Lantas mereka mendatangi saudara-saudaranya 

dalam keadaan sebagian mereka sudah tenggelam di 

neraka sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai 

kedua betisnya. Selanjutnya mereka mengeluarkan 

orang-orang yang mereka kenal lalu kembali." Allah 

berfirman, "Pergilah. Siapa saja yang kalian temukan di 

dalam hatinya iman seberat setengah dinar maka 

keluarkanlah dia!" Mereka pun mengeluarkan orang-

orang yang mereka kenal lalu kembali lagi. Allah 

berfirman, "Pergilah. Siapa diantara kalian menemukan 

orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi 

maka keluarkanlah!" Mereka pun mengeluarkan orang-

orang yang mereka kenal. Abu Sa'īd berkata, "Jika 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

kalian tidak percaya, bacalah, "Sungguh, Allah tidak 

akan menzalimi seseorang walaupun seberat zarrah 

(biji kecil) dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah), 

niscaya Allah akan melipatgandakannya." Para nabi, 

malaikat dan orang-orang mukmin memberi syafaat. 

Lantas Allah Yang Maha Perkasa berfirman, "Syafaat-

Ku masih ada." Selanjutnya Dia menggenggam satu 

genggaman dari neraka lalu mengeluarkan beberapa 

kaum yang sudah terbakar lalu mereka dilemparkan ke 

dalam sungai di mulut-mulut surga yang bernama air 

kehidupan. Mereka tumbuh di kedua tepi sungai itu 

sebagaimana biji tumbuh di tanah bekas banjir yang 

kalian lihat di sisi batu dan di sisi pohon. Tumbuhan 

yang mengarah ke matahari menjadi hijau dan 

tanaman yang mengarah ke naungan (pohon) menjadi 

putih. Selanjutnya mereka keluar laksana mutiara lalu 

di leher mereka diletakkan stempel-stempel kemudian 

mereka masuk surga. Penghuni surga berkata, 

"Mereka adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh 

Yang Maha Pengasih. Dia memasukkan mereka ke 

dalam surga tanpa amal yang mereka kerjakan dan 

tanpa kebaikan yang mereka persembahkan." Lantas 

dikatakan kepada mereka, "Bagi kalian sebagaimana 

yang kalian lihat dan yang semisal dengannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لم: هل سأل بعُض الصحابة انليبَّ صىل اهلل عليه وس
نرى ربَّنا يوم القيامة؟ فقال هلم انليب صىل اهلل عليه 
وسلم: نعم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون 
الشمس يف منتصف انلهار والقمر يللة ابلدر من غري 
ازدحام وال منازعة، والتشبيه إنما وقع يف الوضوح 
وزوال الشك واملشقة واالختالف، فهو تشبية للرؤية 

ريئ باملريئ. وهذه الرؤية غري الرؤية اليت بالرؤية ال للم
يه ثواب لألويلاء وكرامة هلم يف اجلنة؛ إذ هذه للتميزي 
بني َمن عبد اهلل وبني من عبد غريه. ثم أخَب رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة: 
من اكن يعبد شيئا من دون اهلل فليتبعه، ويف رواية 

هو اذلي ينادي سبحانه، فيُجمع من  صحيحة: أن اهلل
اكن يعبد األصنام من دون اهلل وُيقذفون يف نار 
ا  جهنم. فال يبىق إال من اكن يعبد اهلل سواء اكن مطيعا
أو ًعصياا وبعض بقايا قليلة من يهود ونصارى، وأما 

** 

Beberapa sahabat bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, "Apakah kita melihat Rabb kita pada 

hari kiamat?" Nabi bersabda kepada mereka, "Ya, 

kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat 

sebagaimana kalian melihat matahari di tengah hari 

dan bulan di malam purnama tanpa berdesak-desakan 

dan tanpa berebut. Sesungguhnya permisalan terjadi 

hanya pada kejelasan, hilangnya keraguan, kesulitan, 

dan perselisihan. Ini merupakan permisalan 

penglihatan dengan penglihatan, bukan penyerupaan 

yang dilihat dengan yang dilihat. Ru'yah (Penglihatan) 

ini berbeda dengan ru'yah yang menjadi pahala bagi 

para wali Allah dan sebagai kehormatan bagi mereka 

di surga. Penglihatan di sini untuk membedakan antara 

orang yang menyembah Allah dengan orang yang 

menyembah selain-Nya. Kemudian Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa 

seorang penyeru berseru pada hari kiamat, "Siapa 

yang menyembah sesuatu selain Allah, hendaknya ia 

mengikutinya." Dalam satu riwayat sahih disebutkan 

bahwa Allah -Subḥanāhu wa Ta'ālā-lah yang menyeru. 

Lantas orang yang menyembah berhala dikumpulkan 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

250 
 

معظمهم وُجلُّهم فقد ُذهب بهم مع أوثانهم إىل جهنم، 
يف ذلك املوقف كأنها ويؤىت جبهنم تُعرض ىلع انلاس 

رساب، فيجاء بايلهود، فيقال هلم: َمن كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنَّا نعبُد ُعَزيَر ابَن اهلل. فيقال هلم: كذبتم يف 
قولكم: ُعَزيُر ابُن اهلل؛ فإن اهلل لم يتخذ زوجة وال 
ا، ثم يقال هلم: فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن  ودلا

ملاء؛ ألنه يف ذلك نِّشب. وقد صار أول مطلبهم ا
املوقف يشتد الظمأ تلوايل الكربات، وترادف 
الشدائد املهوالت، وقد ُمثيلت هلم جهنم كأنها ماء، 
فيقال هلم: اذهبوا إىل ما ترون وتظنونه ماء، فارشبوا. 
فيذهبون فيجدون جهنم يكرس بعضها بعضاا؛ لشدة 
اتقادها وتالطم أمواج هلبها فيتساقطون فيها، ومثل 

يقال للنصارى بعدهم. حىت إذا لم َيبْق إال َمن ذلك 
اكن يعبد اهلَل من مطيع وًعص، فيقال هلم ما 
يوقفكم هذا املوقف وقد ذهب انلاس؟ فيقولون: 
فارقنا انلاس يف ادلنيا وحنن ايلوم أحوج إىل 
مفارقتهم؛ وذلك ألنهم عصوا اهلل وخالفوا أمره، 

اراا لطاعة فعاديناهم ذللك، بغضاا هلم يف اهلل، وإيث
ربنا، وحنن ننتظر ربنا اذلي كنا نعبده يف ادلنيا، 
فيأتيهم اهلل تعاىل يف صورة غري الصورة اليت رأو فيها 
أول مرة،  ويف هذا بيان رصيح أنهم قد رأوه يف صورة 
عرفوه فيها، قبل أن يأتيهم هذه املرة، وال يصح تأويل 
الصورة، بل ُيب اإليمان بها من غري تكييف وال 

مثيل ومن غري حتريف وال تعطيل. فإذا أتاهم اهلل ت
ا  تعاىل قال هلم: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا، فرحا
بذلك واستبشاراا، وعند ذلك ال يكلمه سبحانه إال 
األنبياء، فيقول اهلل هلم: هل بينكم وبينه آيٌة 
تعرفونه بها؟  فيقولون: الساق. فيكشف سبحانه عن 

ذلك فيسجدون هل، وأما ساقه فيعرفه املؤمنون ب
املنافقون اذلين يراءون انلاس بعبادتهم، فُمنعوا من 
السجود، وُجعلت ظهورهم طبقاا واحداا، ال 
يستطيعون االحنناء، وال السجود؛ ألنهم ما اكنوا يف 
احلقيقة يسجدون هلل يف ادلنيا، وإنما اكنوا يسجدون 
ألغراضهم ادلنيوية. فيف ذلك إثبات الساق صفة هلل 

عاىل، ويكون هذا احلديث وحنوه تفسرياا لقوهل ت

dan dicampakkan ke dalam neraka Jahanam. Maka 

tidak tersisa kecuali orang yang menyembah Allah, 

baik yang shalih ataupun yang bermaksiat, dan 

sebagian kecil dari sisa-sisa orang Yahudi dan 

Nashrani. Adapun sebagian besar dan mayoritas 

mereka telah digiring bersama berhala-berhalanya ke 

dalam neraka. Lantas Jahanam didatangkan dan 

diperlihatkan kepada manusia di tempat berdiri 

(mahsyar) tersebut seakan-akan fatamorgana. 

Selanjutnya orang-orang Yahudi didatangkan lalu 

dikatakan kepada mereka, "Siapa yang dahulu kalian 

sembah?" Mereka menjawab, "Kami dahulu 

menyembah Uzair putra Allah." Dikatakan kepada 

mereka, "Kalian telah berdusta dalam ucapan kalian, 

"Uzair putra Allah," karena sesungguhnya Allah tidak 

menjadikan istri dan anak." Dikatakan kepada mereka, 

"Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami 

ingin minum." Sungguh, permintaan pertama mereka 

adalah air karena di tempat berdiri (mahsyar) tersebut 

rasa dahaga sangat dahsyat karena beruntunnya 

kesusahan dan bertubi-tubinya tekanan-tekanan yang 

menakutkan. Jahanam ditampakkan kepada mereka 

seakan-akan air, lalu dikatakan kepada mereka, 

"Pergilah kepada apa yang kalian lihat dan kalian 

sangka air lalu minumlah." Mereka pun pergi lalu 

mendapatkan Jahanam yang melahap sebagiannya 

terhadap sebagian yang lain karena nyalanya yang 

dahsyat dan benturan gelombang-gelombang 

nyalanya, sehingga mereka berguguran di dalamnya. 

Hal seperti itu juga dikatakan kepada orang-orang 

Nashrani setelah mereka. Hingga ketika tidak tersisa 

selain orang yang menyembah Allah; baik yang shalih 

ataupun yang bermaksiat. Lantas dikatakan kepada 

mereka, "Apa yang menghalangi kalian tetap berada di 

tempat berdiri ini, padahal manusia sudah pergi?" 

Mereka menjawab, "Kami telah memisahkan diri dari 

mereka di dunia, dan hari ini kami lebih membutuhkan 

diri kami sendiri daripada mereka, disebabkan mereka 

itu durhaka kepada Allah dan menyalahi perintah-Nya. 

Selanjutnya kami memusuhi mereka karena hal itu, 

yakni marah kepada mereka semata-mata karena Allah 

dan lebih mengutamakan ketaatan kepada Rabb kami. 

Kami sedang menanti Rabb kami yang dahulu kami 

sembah di dunia. Tiba-tiba Allah mendatangi mereka 

dalam bentuk yang berbeda dengan bentuk yang 

pernah mereka lihat pertama kali. Ini merupakan 

penjelasan bahwa mereka sudah pernah melihat-Nya 

dalam bentuk yang mereka kenali sebelum Dia (Allah) 

mendatangi mereka di kali itu. Tidak sah melakukan 

penakwilan terhadap makna bentuk di sini, tetapi wajib 
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ُجوِد  تعاىل: }يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن إِىَل السُّ
فاَل يَْستَِطيُعوَن{ وتفسري الساق يف هذا املوضع بالشدة 
أو الكرب مرجوح، وُيب مع ذلك إثبات صفة الساق 
هلل تعاىل من السنة، وداللة اآلية ىلع الصفة هو 

جح واألصح، وذلك من غري تكييف وال تمثيل الرا
ومن غري حتريف وال تعطيل. ثم يؤىت بالرصاط، 
فيُجعل يف وسط جهنم، وهذا الرصاط ال تستمسك 
فيه األقدام، وال تثبت، وىلع هذا الرصاط خطاطيف، 
وهو احلديدة املعقوفة املحددة؛ ألجل أن تمسك من 

الرصاط  أريد خطفه بها، فيه قريبة من اللكوب، وىلع
ا أشواك غليظة عريضة، يمر انلاس ىلع هذا  أيضا
الرصاط ىلع قدر إيمانهم وأعماهلم، فمن اكن إيمانه 
اكمالا، وعمله صاحلاا خالصاا هلل، فإنه يمر من فوق 
جهنم لكمح ابلرص، ومن اكن دون ذلك يكون مروره 
ل ذلك يف احلديث،  حبسب إيمانه وعمله، كما فُصي

ريح، إىل آخره. واملارون ىلع الرصاط وُمثيل بالَبق، وال
أربعة أصناف: األول: انلايج املسلَّم من األذى، 
وهؤالء يتفاوتون يف رسعة املرور عليه كما سبق. 
واثلاين: انلايج املخدوش، واخلدش هو اجلرح 
اخلفيف، يعِن: أنه أصابه من لفح جهنم، أو أصابته 
الالكيلب واخلطاطيف اليت ىلع الرصاط خبدوش. 
واثلالث: املكدوس يف انلار، امللىق فيها بقوة. والرابع: 
اذلي يُسحب ىلع الرصاط سحباا قد عجزت أعماهل 

فما أنتم »عن محله. ثم قال صىل اهلل عليه وسلم: 
بأشد يل مناشدة يف احلق قد تبني لكم، من املؤمن 

هذا من كرم اهلل، ورمحته، حيث أذن « يومئذ  للجبار
مناشدته وطلب عفوه عن إخوانهم لعباده املؤمنني يف 

لقوا يف انلار، بسبب جرائمهم اليت اكنوا 
ُ
اذلين أ

هْلم املؤمنني اذلين جنوا 
َ
يبارزون بها ربهم، ومع ذلك أ

من عذاب انلار وهول الرصاط، أهلمهم مناشدته، 
والشفاعة فيهم، وأذن هلم يف ذلك؛ رمحة منه هلم 

ين اكنوا يقولون: ربنا إخواننا اذل»تبارك وتعاىل. 
مفهوم « يصلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون معنا

هذا أن اذلين ال يصلون مع املسلمني، وال يصومون 
معهم، ال يشفعون فيهم، وال يناشدون ربهم فيهم. 

beriman kepadanya tanpa tahrīf (penyimpangan 

makna), ta'ṭīl (meniadakannya), takyīf (menanyakan 

bagaimana/kaifiyyah), dan tamṡīl 

(mempermisalkan/menyamakan dengan makhluk). 

Ketika Allah -Ta'ālā- mendatangi mereka, Dia 

berfirman kepada mereka, "Aku Rabb kalian." Mereka 

berkata, "Engkau Rabb kami," karena senang dan 

gembira dengan itu. Pada saat itu tidak ada yang 

berbicara kepada Allah -Subḥanāhu wa Ta'ālā- selain 

para nabi. Lantas Allah bertanya kepada mereka, 

"Apakah antara kalian dengan-Nya ada tanda yang 

kalian kenal?" Mereka menjawab, "Betis." Allah -

Subḥanāhu- menyingkap betis-Nya sehingga orang-

orang mukmin mengenalinya lalu mereka bersujud 

kepada-Nya. Sedangkan orang-orang munafik yang 

beribadah karena ria kepada manusia, mereka tidak 

mampu bersujud dan punggung-punggung mereka 

berbalik menjadi tegak (tidak beruas). Mereka tidak 

bisa condong dan sujud karena dahulu semasa di 

dunia mereka itu sebenarnya sujud bukan karena 

Allah, tetapi mereka dahulu sujud karena tujuan-tujuan 

duniawi. Dalam hal ini wajib menetapkan betis sebagai 

sifat Allah -Ta'ālā-. Dengan demikian, hadis ini dan 

lainnya merupakan penafsiran terhadap firman Allah -

Ta'ālā-, "(Ingatlah) pada hari ketika betis disingkapkan 

dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak 

mampu." Penafsiran betis dalam ayat ini dengan 

(makna) kesulitan atau kesedihan adalah pendapat 

yang lemah. Dengan demikian, wajib menetapkan sifat 

betis bagi Allah -Ta'ālā- berdasarkan dalil dari sunah. 

Sedangkan ayat tersebut sebagai dalil terhadap sifat 

merupakan pendapat yang kuat dan paling sahih, 

tentunya tanpa takyīf (menanyakan 

bagaimana/kaifiyyah), tamṡīl 

(mempermisalkan/menyamakan dengan makhluk), 

tahrīf (penyimpangan makna), dan tanpa ta'ṭīl 

(menafikan maknanya). Kemudian jembatan 

didatangkan lalu diletakkan di tengah-tengah Jahanam. 

Jembatan ini tidak bisa membuat kaki-kaki kokoh di 

atasnya dan tidak tegak. Di atas jembatan ini ada 

penyambar-penyambar, yaitu besi bengkok yang tajam 

untuk memegang orang yang hendak disambarnya. 

Besi bengkok dan tajam ini menyerupai besi pengait. 

Di jembatan ini juga ada duri-duri yang tajam dan 

besar. Manusia melintasi jembatan ini sesuai kadar 

iman dan amal mereka. Siapa yang imannya sempurna 

dan amalnya baik serta ikhlas untuk Allah, maka dia 

melintas dari atas jembatan seperti sekejap mata. 

Siapa yang (imannya) di bawah itu maka melintasnya 

sesuai dengan iman dan amalnya. Sebagaimana hal ini 
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وهو يدل ىلع أن هؤالء اذلين وقعت مناشدة املؤمنني 
إخواننا »لربهم فيهم اكنوا مؤمنني، موحدين؛ لقوهلم: 

، ولكن «معنا، ويصومون معنااكنوا يصلون 
ارتكبوا بعض املآثم، اليت أوجبت هلم دخول انلار. 
ويف هذا رد ىلع طائفتني ضاتلني: اخلوارج، واملعزتلة، 
يف قوهلم: إن من دخل انلار ال خيرج منها، وإن 
صاحب الكبرية يف انلار. فيقول اهلل تعاىل هلم: اذهبوا، 

إيمان فأخرجوه فمن وجدتُم يف قلبه مقدار ِدينار من 
ُم اهلُل ىلع انلار أن تأكل وجوههم،  من انلار، وحُيَري
فيأتونهم فيجدون بعضهم قد أخذته انلار إىل قدِمه، 
وبعضهم إىل أنصاف ساَقيْه، فيُْخرِجون َمن َعَرفوا 
منهم، ثم يعودون، فيقول اهلل هلم: اذهبوا فَمن وجدتُم 

من  يف قلبه مقدار نصف دينار من إيمان فأخرجوه
انلار، فيُْخرِجون َمن َعَرفوا منهم، ثم يعودون، فيقول: 
اذهبوا فمن وجدتم يف قلبه مقدار ذرة من إيمان 
فأخرجوه، فيُْخرِجون َمن َعَرفوا منهم،  وعند ذلك قال 
قوين فاقرءوا: }إنَّ اهلَل  أبو سعيد اخلدري: فإْن لم تَُصدي

ٍة وإْن تَُك َحسَ  نَةا يَُضاِعْفَها{ ال َيْظِلُم ِمثَْقاَل َذرَّ
واستشهاد أيب سعيد باآلية ظاهر يف أن العبد إذا اكن 
معه مثقال ذرة من إيمان، فإن اهلل يضاعفه هل، 

فيشفع انلبيون، واملالئكة، »فينجيه بسببه. ثم قال: 
وهذا رصيح يف أن هؤالء األقسام اثلالثة « واملؤمنون

يشفعون، ولكن ُيب أن يُعلم أن شفاعة أي شافع، 
 تقع إال بعد أن يأذن اهلل فيها، كما تقدم يف ال

مناشدتهم ربهم وسؤاهلم إياه، ثم يأذن هلم فيقول: 
فيقول اجلبار: »اذهبوا فمن وجدتم، إىل آخره. قوهل: 

بقيت شفاعيت، فيقبض قبضة من انلار، فيخرج 
واملراد بشفاعته تعاىل رمحته « أقواماا قد امتحشوا

فيقبض »انلار. قوهل:  هلؤالء املعذبني، فيخرجهم من
فيه إثبات القبض هلل تعاىل، وكم يف كتاب اهلل « قبضة

تعاىل وسنة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم من نص يثبت 
فني  ايلد والقبضة، ولكن أهل اتلأويل الفاسد املحري
يأبون قبول ذلك، واإليمان به، وسوف يعلمون أن 

السبيل احلق ما قاهل اهلل وقاهل رسوهل، وأنهم قد ضلوا 
يف هذا ابلاب. فيقبض سبحانه قبضة من انلار، 

sudah diuraikan dalam hadis, dan diumpamakan 

dengan kilat, angin dan seterusnya. Orang-orang yang 

melintasi jembatan ada empat golongan: Pertama: 

orang yang berhasil dan selamat dari penyiksaan. 

Mereka ini berbeda-beda dalam kecepatan 

penyeberangan di atas jembatan sebagaimana 

dijelaskan. Kedua: orang yang selamat dengan luka 

ringan. Al-Khadsyu adalah luka ringan. Artinya bahwa 

orang itu terkena jilatan Jahanam atau terkena luka 

ringan oleh besi-besi pengait dan besi-besi bengkok 

yang tajam di atas jembatan. Ketiga: yang ditumpuk di 

neraka dan dilemparkan ke dalamnya dengan kuat. 

Keempat: orang yang diseret di atas jembatan dengan 

sekali sambar, amal-amalnya tidak mampu 

membawanya (melintasi jembatan). Selanjutnya beliau 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Tidak hanya 

kalian yang lebih gigih memohon kepada Allah Yang 

Maha Perkasa dalam menuntut al-haq pada hari itu 

setelah nyata bagi kalian kondisi orang-orang yang 

beriman." Ini merupakan kemurahan hati Allah dan 

rahmat-Nya di mana Dia memberikan izin kepada 

hamba-hamba-Nya yang beriman dalam permohonan 

dan permintaan maafnya terhadap saudara-saudara 

mereka yang dicampakkan ke dalam neraka 

disebabkan kejahatan-kejahatan mereka yang dahulu 

mereka perlihatkan kepada Rabb mereka. Meskipun 

demikian, Allah memberikan ilham kepada orang-orang 

mukmin yang selamat dari siksa neraka dan ketakutan 

melintasi jembatan. Allah memberikan ilham kepada 

mereka untuk memohon kepada-Nya dan (memberi) 

syafaat pada mereka serta memberi izin dalam hal itu 

untuk mereka sebagai rahmat dari-Nya (Allah) 

Tabaraka wa Ta'ālā untuk mereka. Mereka berkata, 

"Wahai Rabb kami, mereka itu adalah saudara-

saudara kami yang dahulu salat bersama kami, 

berpuasa bersama kami, dan beramal bersama kami." 

Ini Konotasinya adalah bahwa orang-orang yang tidak 

melaksanakan salat bersama kaum muslimin dan tidak 

berpuasa bersama mereka, maka mereka tidak akan 

memberi syafaat kepada mereka dan tidak akan 

memohon kepada Rabb mereka untuk keselamatan 

mereka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang 

mendapatkan (ampunan) atas permohonan kaum 

mukminin kepada Rabbnya, mereka ialah orang-orang 

mukmin yang bertauhid berdasarkan ucapan mereka, 

"Saudara-saudara kami dahulu melaksanakan salat 

bersama kami dan puasa bersama kami." Hanya saja 

mereka melakukan beberapa dosa yang 

mengharuskan mereka masuk neraka. Ini mengandung 

bantahan terhadap dua kelompok yang sesat; Khawarij 
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فيخرج أقواماا قد احرتقوا وصاروا فحما، قوهل: 
فيُلَْقْون يف نهٍر بأفواه اجلنة، يقال هل: ماء احلياة، »

أي: فيُطرحون يف نهر بأطراف « فينبتون يف حافتيه
اجلنة يُعرف بماء احلياة، أي املاء اذلي حييي من 

ذلك تنبت حلومهم وأبصارهم  انغمس فيه، وعند
وعظامهم اليت احرتقت يف انلار جبانب هذا انلهر، 

كما تنبت احلبة يف محيل السيل، قد رأيتموها »قوهل: 
إىل جانب الصخرة، وإىل جانب الشجرة، فما اكن إىل 
الشمس منها اكن أخرض، وما اكن إىل الظل اكن 

يعِن بذلك: رسعة خروج حلومهم؛ ألن انلبت « أبيض
خيرج برسعة، وهلذا  -كما ذكر  - محيل السيل يف

يكون من جانب الظل أبيض، ومن جانب الشمس 
أخرض، وذلك لضعفه ورقته، وال يلزم أن يكون 

كما قاهل بعضهم: بأن اذلي من جانب  -نبتهم كذلك 
اجلنة يكون أبيض، واذلي من جانب انلار يكون 

عة بل املراد تشبيههم بانلبت املذكور يف رس -أخرض 
فيخرجون كأنهم »خروجه، ورقته، وذللك قال: 

يعِن: يف صفاء بِّشتهم، وحسنها. قوهل: « اللؤلؤ
وهذه اخلواتيم يكتب « فيجعل يف رقابهم اخلواتيم»

كما ذكر يف الرواية « عتقاء الرمحن من انلار»فيها: 
فيدخلون اجلنة، فيقول أهل اجلنة: »األخرى. قوهل: 

اجلنة، بغري عمل هؤالء عتقاء الرمحن، أدخلهم 
يعِن: أنهم لم يعملوا صاحلاا « عملوه، وال خري قدموه

يف ادلنيا، وإنما معهم أصل اإليمان، اذلي هو شهادة 
أن ال هلإ إال اهلل واإليمان برسوهلم.  قوهل: فيقال هلم: 

يظهر أنهم يدخلون « لكم ما رأيتم، ومثله معه»
 .أماكن من اجلنة خايلة، وهلذا قيل هلم ذلك

dan Muktazilah atas ucapan mereka, "Sesungguhnya 

orang yang masuk neraka tidak akan keluar darinya, 

dan sesungguhnya pelaku dosa besar berada kekal di 

neraka." Allah -Ta'ālā- berfirman kepada mereka, 

"Pergilah. Siapa saja yang kalian temukan dalam 

hatinya iman seukuran dinar, maka keluarkanlah 

mereka dari neraka!" Allah mengharamkan neraka 

memakan wajah-wajah mereka. Lantas mereka 

mendatangi mereka lalu menemukan sebagian mereka 

telah direnggut oleh neraka sampai mata kakinya dan 

sebagian lagi sampai ke pertengahan kedua betisnya. 

Mereka pun mengeluarkan orang-orang yang mereka 

kenal lalu kembali lagi. Allah berfirman kepada mereka, 

"Pergilah. Siapa yang kalian temukan iman di hatinya 

seukuran separuh dinar, maka keluarkanlah ia dari 

neraka!" Mereka pun mengeluarkan orang yang 

mereka kenali lalu kembali. Allah berfirman, "Pergilah. 

Siapa saja yang kalian temukan iman di dalam hatinya 

seukuran zarrah (biji kecil) maka keluarkanlah ia!" 

Mereka pun mengeluarkan orang yang mereka kenal. 

Saat itulah Abu Sa'īd al-Khudri berkata, "Jika kalian 

tidak mempercayaiku maka bacalah, "Sungguh, Allah 

tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar 

zarrah (biji kecil), dan jika ada kebajikan (sebesar 

zarrah), niscaya Allah akan melipatgandakannya." 

Kutipan bukti ayat oleh Abu Sa'īd ini jelas bahwa 

seorang hamba apabila memiliki iman seberat zarrah, 

sesungguhnya Allah melipatgandakannya untuknya 

lalu menyelamatkannya disebabkan iman tersebut. 

Kemudian beliau bersabda, "Selanjutnya para nabi, 

malaikat dan orang-orang mukmin memberi syafaat." 

Ini jelas sekali bahwa ketiga golongan ini kelak akan 

memberi syafaat. Hanya saja harus diketahui bahwa 

syafaat dari seorang pemberi syafaat tidak akan terjadi 

kecuali setelah Allah memberinya izin dalam hal itu 

sebagaimana sudah dijelaskan dalam permohonan 

mereka kepada Rabbnya. Lantas Dia memberi izin 

untuk mereka lalu berfirman, "Pergilah. Siapa yang 

kalian temukan..." sampai akhirnya. Sabda beliau, 

"Yang Maha Perkasa berfirman, "Syafaat-Ku masih 

ada." Lantas Dia menggenggam satu genggaman dari 

neraka lalu mengeluarkan beberapa kaum yang sudah 

terbakar." Yang dimaksud syafaat Allah -Ta'ālā- adalah 

rahmat-Nya untuk orang-orang yang disiksa lalu 

mengeluarkan mereka dari neraka. Sabdanya, "Lantas 

Dia menggenggam satu genggaman" mengandung 

penetapan sifat penggenggaman bagi Allah -Ta'ālā-. 

Banyak sekali dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- nas yang menetapkan 

tangan dan genggaman. Hanya saja ahli takwil yang 
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sesat dan menyimpang enggan menerima hal itu dan 

tidak beriman kepadanya. Mereka akan tahu bahwa 

kebenaran itu apa yang difirmankan Allah dan 

disabdakan Rasul-Nya, dan sesungguhnya mereka 

telah menempuh jalan yang sesat dalam bab ini. Allah 

-Ta'ālā- menggenggam satu genggaman dari neraka 

lalu mengeluarkan beberapa kaum yang sudah 

terbakar dan berubah menjadi arang. Sabdanya, "Lalu 

mereka dilemparkan ke dalam sungai di mulut-mulut 

surga yang dinamakan air kehidupan. Kemudian 

mereka tumbuh di kedua tepi sungai itu." Yakni, 

mereka dilemparkan ke dalam sungai di ujung-ujung 

surga yang dikenal dengan air kehidupan. Yaitu air 

yang dapat menghidupkan orang yang tenggelam di 

dalamnya. Saat itulah tumbuh daging-daging, 

penglihatan-penglihatan dan tulang-belulang mereka 

yang telah terbakar (api neraka) di tepi sungai tersebut. 

Sabdanya, "Sebagaimana biji tumbuh di tanah yang 

dibawa banjir. Kalian kadang melihatnya di sisi batu 

dan di sisi pohon. Tumbuhan yang mengarah ke 

matahari maka berwarna hijau. Sedangkan yang 

mengarah ke naungan maka menjadi putih." Yang 

dimaksud dengan hal itu adalah kecepatan keluarnya 

daging-daging. Sebab, tumbuhan yang dibawa banjir -

sebagaimana disebutkan- keluar dengan cepat. Untuk 

itu, yang ada di sisi naungan menjadi putih, dan dari 

sisi matahari menjadi hijau. Hal ini karena 

kelemahannya dan ketipisannya. Hanya saja proses 

tumbuhnya mereka tidak harus seperti itu -

sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka bahwa 

tumbuhan yang ada di sisi surga berwarna putih, dan 

yang ada di samping neraka berwarna hijau- Tetapi 

yang dimaksud adalah penyerupaan mereka dengan 

tumbuhan tersebut dalam kecepatan keluarnya dan 

ketipisannya." Karena itu, beliau bersabda, "Lantas 

mereka keluar laksana mutiara." Yakni, dalam 

beningnya kulit mereka dan ketampanannya. 

Sabdanya, "Lalu di leher-leher mereka diletakkan 

stempel-stempel." Di stempel-stempel itu tertulis, 

"Orang-orang yang dibebaskan Yang Maha Pengasih 

dari neraka." Hal ini sebagaimana disebutkan dalam 

riwayat lain. Sabdanya, "Mereka masuk surga. Lantas 

penghuni surga berkata, "Mereka adalah orang-orang 

yang dibebaskan oleh Yang Maha Pengasih. Dia 

memasukkan mereka ke surga tanpa amal yang 

mereka kerjakan dan tanpa kebaikan yang mereka 

persembahkan." Maksudnya mereka itu tidak 

melakukan kebaikan di dunia, tetapi mereka hanya 

memiliki pokok iman, yaitu kesaksian bahwa tidak ada 

Ilah yang berhak disembah selain Allah dan beriman 
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  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا، وال يرضكم أحد بمنازعة وال جمادلة وال مضايقة وال مزامحةال تُ  •  .َضارُّون : أي ال ترضون أحدا

ا : يف وقت ُخلُوي السماء من السحاب والغيم •  .صحوا

 .-تعاىل-األوثان : لك ما ُعِبد من دون اهلل  •

 .بر : هو اذلي يأيت باخلري ويطيع ربه •

 .فاجر : هو املنهمك يف املعايص واملحارم •

ات : بقايا •  .ُغَبَّ

ل •  .أهل الكتاب : ايلهود وانلصارى اذلين هلم كتاب ُمزَنَّ

ا مثل املاء حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه لم ُيد •  .ه شيئاارساب : هو اذلي تراه نصف انلهار يف األرض اخلايلة املستوية يف احلر الشديد المعا

 .صاحبة : زوجة •

 .رياء : لرياه انلاس •

 .انلاسُسْمعة : ليسمعه  •

بَق فَِقار الظهر • ا : الطَّ  .طبقا

 .َظْهَري : وسط •

 .مدحضة : ال يثبت فيه قدم •

 .مزلة : موضع زلل األقدام •

 .الكيلب : آلة حديدية معوجة الرأس يعلق بها الِشء •

 .خطاطيف : هو احلديدة املعقوفة املحددة •

 .َحَسكة : شوكة صلبة •

 .مفلطحة : واسعة •

 .ُعَقيْفاء : منعطفة معوجة •

 .ْعدان : نبت ذو شوكةالسَّ  •

 .الطرف : ملح ابلرص •

 .الَبق : ضوء قوي يلمع يف السماء •

 .أجاويد : مجع جواد، وهو الفرس السابق اجليد •

 .الراكب : اإلبل •

 .ُمَسلَّم : حمفوظ •

ق أو جمروح •  .خمدوش : ُمَمزَّ

 .مكدوس : مرصوع •

 .مناشدة : مطابلة •

 .مثقال : مقدار •

kepada Rasul mereka." Sabdanya, "Lalu dikatakan 

kepada mereka, "Bagi kalian sebagaimana yang kalian 

lihat dan yang semisal dengannya." Tampak bahwa 

mereka itu masuk ke tempat-tempat yang kosong di 

surga. Makanya hal tersebut dikatakan kepada 

mereka. 
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ة : اذلرة ليس هلا وزن، ويراد •  .بها ما يرى يف شعاع الشمس ادلاخل يف انلافذة َذرَّ

 .امتََحُشوا : احرتقوا •

 .أفواه اجلنة : مفتتح مسالك قصور اجلنة •

 .ماء احلياة : هو املاء اذلي حُيىي من انغمس فيه •

 .حافتيه : جانبيه •

 .بذور انلبات -بكرس احلاء-احِلبَّة : احلبة  •

يل : هو ما حيمله السيل من طني وحنوه •  .مَحيل السَّ

 .اخلواتيم : أشياء من اذلهب ُتَعلَّق يف أعناقهم اكخلواتيم عالمة يعرفون بها •

 :فوائد احلديث
 .إثبات انلداء هلل تعاىل، ومعلوم أن انلداء هو رفع الصوت بالالكم، فهذا ديلل قوي ىلع إثبات تكلم اهلل تعاىل حقيقة .1

 . يف اآلخرة للمؤمننيفيه إثبات رؤية اهلل تعاىل .2

عزيزاا ابن  فيه ديلل ىلع أن انلاس يف ذلك ايلوم يكونون ىلع عقائدهم يف ادلنيا؛ ألن هؤالء ايلهود وانلصارى ملا ُسئلوا عما اكنوا يعبدون قالوا: .3
 .اهلل، واملسيح ابن اهلل. فهم ال يزالون يعتقدون أن عزيز ابن اهلل، وكذلك انلصارى يظنون ذلك يف املسيح

 .من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال تمثيل -إثبات اإلتيان وامليجء  هلل عز وجل وهما صفتان خَبيتان  .4

 .من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال تمثيل -إثبات الصورة هلل تعاىل ويه صفة ذاتية خَبية  .5

 .ييف وال تمثيلإثبات الساق هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تك .6

 .اجلبار من األسماء احلسىن .7

 .هذا احلديث نصٌّ يف أن اإليمان يف القلوب يتفاضل .8

ال فيه حجة ألهل السنة ىلع املرجئة حيث ُعلم منه دخول طائفة من عصاة املؤمنني انلار؛ إذ مذهب املرجئة أنه ال يرض مع اإليمان معصية، ف .9
 .يدخل العايص انلار

 .حيث دل ىلع عدم ختليد العايص يف انلار فيه حجة ىلع املعزتلة .10

 .إثبات شفاعة انلبيني، واملالئكة، واملؤمنني، ولكن ُيب أن يُعلم أن شفاعة أي شافع، ال تقع إال بعد أن يأذن اهلل فيها .11

 .فيه إثبات القبض هلل تعاىل .12

 املراجع:املصادر و

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

ابلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين  صحيح لِّشح الساري إرشاد. بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: انلارش العيىن،
ه. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، لزين ادلين عبد الرمحن بن  1323القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكَبى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 
 - ـه 1417املدينة انلبوية، الطبعة: األوىل،  -انلارش: مكتبة الغرباء األثرية  أمحد بن رجب احلنبِّل، حتقيق: حممود بن شعبان بن عبد املقصود وآخرين،

 من اتلوحيد كتاب رشح. بريوت –م. حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه، ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي، انلارش: دار اجليل  1996
ه. معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور  1405مكتبة ادلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل،  :انلارش الغنيمان، حممد بن اهلل لعبد ابلخاري، صحيح

 .م 2008 - ـه 1429أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: ًعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 
   (8301) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ليُني اجلنة  يا رسول اهلل أخربين بعمل يُدخي
ويَُباعيُدين عن انلار، قال: لقد سألت عن عظيم 

ه اهلل   عليه -تعاىل-وإنه ليَسري ىلع من يرَسَّ
 

Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku 
amal yang dapat memasukkanku ke Surga 

dan menjauhkanku dari Neraka. Beliau 
bersabda, "Sungguh, engkau telah 
menanyakan perkara yang besar. 

Sesungguhnya hal itu mudah bagi orang 
yang dimudahkan Allah -Ta'āla- untuk 

melakukannya". 

 :احلديث .359
قال: قلت: يا  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل 

رسول اهلل أخَبين بعمل يُدِخلُِِن اجلنة وُيبَاِعُدين عن 
يَسري ىلع من انلار، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ل

ه اهلل تعاىل عليه:  تعبُد اهلل ال تِّشُك به شيئاا،  يرَسَّ
وتُقيُم الصالَة، وتُؤيت الزاكَة، وتَصوُم رمضاَن، وحَتجُّ 
ابليَت.  ثم قال: أال أدلُّك ىلع أبواب اخلري؟ الصوُم 
ُجنة، والصدقة تُطفئ اخلطيئَة كما يطفئ املاُء انلاَر، 

ثم تال: }تتجاىف جنوبهم  وصالة الرجل يف َجوف الليل
عن املضاجع{... حىت إذا بلغ }يعملون{ ثم قال أال 
خَبك برأس األمر وعموده وِذروة َسنامه؟ قلت: بىل 

ُ
أ

يا رسول اهلل.  قال رأس األمر اإلسالم، وعموده 
خَبك 

ُ
الصالة، وُذروة َسنامه اجلهاد. ثم قال: أال أ

خذ بِمالك ذلك لكه؟ قلت: بىل يا رسول اهلل.  فأ
بلسانه وقال ُكفَّ عليك هذا.  قلت: يا نيب اهلل، وإنا 
ك، وهل  مُّ

ُ
ملؤاخذون بما نتلكم به؟  فقال: ثَِكلَتَْك أ

يُكبُّ انلاَس يف انلاِر ىلع وجوههم )أو قال ىلع 
 َمنَاِخِرهم( إال َحصائُد ألسنِتِهم؟.

** 

359. Hadis: 

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku 

amal yang dapat memasukkanku ke Surga dan 

menjauhkanku dari Neraka." Beliau bersabda, 

"Sungguh, engkau telah menanyakan perkara yang 

besar. Sesungguhnya hal itu mudah bagi orang yang 

dimudahkan Allah -Ta'āla- untuk melakukannya: 

Engkau menyembah Allah tanpa menyekutukan 

sesuatu pun dengan-Nya, menegakkan salat, 

membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan 

haji." Selanjutnya beliau bersabda, "Maukah aku 

tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa itu 

adalah perisai, sedekah dapat menghapuskan 

kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api, 

dan salat seseorang di tengah malam". Lalu beliau 

membaca (firman Allah), "Lambung mereka jauh dari 

tempat tidurnya..." hingga firman-Nya, "...apa yang 

mereka kerjakan." (As-Sajdah: 16) Lantas beliau 

bertanya, "Maukah aku beritahukan kepadamu pokok 

dari segala perkara, tiangnya, dan puncaknya?" Aku 

menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." Beliau 

bersabda, "Pokok dari segala perkara adalah Islam, 

tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad." 

Selanjutnya beliau bertanya, "Maukah aku beritahukan 

kepadamu kunci semua perkara ini?" Aku jawab, 

"Tentu saja, wahai Rasulullah." Lantas beliau 

memegang lidahnya dan bersabda, "Jagalah ini 

olehmu!" Aku bertanya, "Wahai Nabiyullah, apakah kita 

akan disiksa karena apa yang kita ucapkan?" Beliau 

menjawab, "Semoga ibumu kehilangan kamu 

(ungkapan terkejut), tidakkah manusia itu akan 

tersungkur di mukanya atau di atas lubang hidungnya 

melainkan karena perbuatan lidah mereka"? 

 حيحص  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يرشدنا هذا احلديث إىل أن العمل اذلي ينىج من 
انلار ويدخل اجلنة هو عبادة اهلل وحده دون من سواه، 
مع القيام بما فرض اهلل ىلع العبد من صالة وزاكة 

** 

Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa amal yang 

dapat menyelamatkan dari neraka dan memasukkan 

ke Surga adalah ibadah kepada Allah semata tanpa 

selain-Nya, sertai melaksanakan berbagai kewajiban 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < اإلسالم اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .لقد سألت عن عظيم : عن عمل عظيم، ألن دخول اجلنة وانلجاة من انلار أمر عظيم جدا، ألجله أنزل اهلل الكتب، وأرسل الرسل •

 .ما ينبيغ وترك املنهياتمن يرسه اهلل عليه : بتوفيقه إىل القيام بالطاًعت ىلع  •

 .تعبد اهلل : توحده •

 .ىلع أبواب اخلري : من انلوافل، ألنه قد دهل ىلع واجبات اإلسالم قبل •

 .الصوم : اإلكثار من نفله، ألن فرضه مر ذكره قريبا •

 .جنة : بضم اجليم: وقاية لصاحبه من املعايص يف ادلنيا، ومن انلار يف اآلخرة •

: يعِن أنها تطيفء اخلطيئة كذلك، واملرأة مثل الرجل يف ذلك، وإنما خص الرجل باذلكر ألن املخاطب وهو السائل وصالة الرجل يف جوف الليل  •
 .رجل أو لغري ذلك

 .تتجاىف : تتنىح •

 .املضاجع : مواضع االضطجاع للنوم )املراقد( •

 .ذروة : بضم اذلال وكرسها، الطرف األىلع •

نام: ما ارتفع من ظهر اجلمل •  .سنامه : السَّ

 .بمالك ذلك لكه : بمقصوده ومجاعه، وما يعتمد عليك. واملالك بكرس امليم وفتحها •

 .لسان نفسه -صىل اهلل عليه وسلم-فأخذ بلسانه : أمسك انليب  •

 .كف : احبس •

 .ثكلتك : فقدتك، ولم يقصد رسول اهلل حقيقة ادلًعء، بل جرى ذلك ىلع ًعدة العرب يف املخاطبات •

 .وهل : استفهام إنكار، بمعىن انليف •

 .يكب : بضم الاكف، يرصع •

 .انلاس : أي أكرثهم •

 .حصائد ألسنتهم : ما يقولونه من الالكم اذلي ال خري فيه؛ ألنه من نتائج وآثار الكمهم •

 :فوائد احلديث
 .عن العلم -صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع العلم، وهلذا يكرث منهم سؤال انليب  .1

 .حيث لم يسأل عن أمور ادلنيا، بل عن أمور اآلخرة -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  همة .2

وصوم وحج، وأن اجلامع لوجوه اخلري صدقة اتلطوع 
والصوم واتلهجد يف جوف الليل، وأن رأس األمر 

ده الصالة، وأعاله اجلهاد يف سبيل اإلسالم، وعمو
إعالء لكمة اهلل، وأن مالك ذلك لكه بأن يمسك 
اإلنسان عن الالكم اذلي يفسد هذه األعمال إذا 
عملها.  فليحذر لك مسلم إذا عمل أعماال صاحلة 
أن يطلق لسانه بما ينفعها أو يبطلها؛ فيكون من 

 .أصحاب انلار

yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia 

berupa salat, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya, 

amalan yang menghimpun berbagai bentuk kebaikan 

adalah sedekah sunah, puasa, dan salat tahajud di 

tengah malam. Dan, pokok dari segala perkara adalah 

Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah 

jihad di jalan Allah demi meninggikan kalimat Allah. 

Sesungguhnya kunci semua itu adalah hendaknya 

manusia menahan diri dari pembicaraan yang dapat 

merusak amal-amal tersebut jika dia melakukannya. 

Setiap Muslim apabila melakukan berbagai amal saleh, 

hendaknya dia berhati-hati dalam menggunakan 

lisannya, baik hal yang bermanfaat atau membatalkan 

amalnya, jangan sampai dia jadi penghuni neraka! 
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 .إثبات اجلنة وانلار، واإليمان بهما أحد أراكن اإليمان الستة .3

 .أقره ىلع هذا -صىل اهلل عليه وسلم-العمل يدخل اجلنة ويباعد عن انلار، ألن انليب  .4

 .داية اهتدى، ومن لم ييرس عليه، لم ييرس هل ذلك، فمن يرس عليه اهل-عز وجل-اتلوفيق بيد اهلل  .5

 .ترتب دخوهل اجلنة ىلع اإلتيان بأراكن اإلسالم اخلمسة، ويه: اتلوحيد والصالة والزاكة والصيام واحلج .6

بِن آدم أو من  سؤال عظيم، ألنه يف احلقيقة هو رس احلياة والوجود، فلك موجود يف هذه ادلنيا من -ريض اهلل عنه-السؤال اذلي صدر من معاذ  .7
 .اجلّن اغيته إما اجلنة وإما انلار، فذللك اكن هذا السؤال عظيماا 

 .أىلغ املهّمات وأىلع الواجبات عبادة اهلل وحده الرشيك هل، أي اتلوحيد .8

 .رمحة اهلل بعباده أن فتح هلم أبواب اخلري يلزتودوا من أسباب األجر ومغفرة اذلنوب .9

"، وهذا من ًعدته أنه إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-فضل انليب  .10 بَْواِب اخلرَْيِ
َ
َُّك ىلَعَ أ ُدل

َ
ال أ

َ
يف اتلعليم حيث يأيت بما لم يتحمله السؤال لقوهل: "أ

 .دعت احلاجة إىل ذكر يشء يضاف إىل اجلواب أضافه

 .فضل اتلقرب بانلوافل بعد أداء الفرائض .11

 .فضل إيثار ما حيبه اهلل ىلع حظ انلفس .12

ر بها السي .13  .ئاتالصدقة تكفَّ

 .فضل الصالة يف جوف الليل .14

مقنع للك أحد، وهلذا  -تعاىل-بالقرآن مع أن القرآن أنزل عليه، لكن القرآن يستدل به ألن الكم اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-استدالل انليب  .15
 .(16تال هذه اآلية: )َتتََجاىَف ُجنُوُبُهْم( )السجدة: اآلية

 .قوم عليه اخليمة، يذهب اإلسالم بذهابها، كما تسقط اخليمة بسقوط عمودهاالصالة من اإلسالم بمزنلة العمود اذلي ت .16

 .فضل اجلهاد .17

 .كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل اخلري لكه .18

 .جواز ادلًعء اذلي ال تُقصد حقيقته بل تلأكيد األمر أو اخلَب لقوهل: )ثكلتك أمك يا معاذ( .19

 .طيئة كما يطفئ املاء انلار(تشبيهه املعقول باملحسوس يف قوهل: )والصدقة تطفئ اخل .20

 املراجع:املصادر و

م. اجلامع يف رشح األربعني انلووية ، د. حممد يرسي ، دار 1995 -ه1415الطبعة األوىل.  -اتلحفة الربانية، إلسماعيل األنصاري، مكتبة اإلمام الشافيع
مد بن صالح العثيمني، دار الرثيا. األحاديث األربعني . اتللخيص املعني ىلع رشح األربعني، للشيخ العالمة حم2009 - ـه 1430،  3اليرس ، القاهرة ، ط 

  -نة املنورة انلووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الِّشح املوجز املفيد. املؤلف: عبد اهلل بن صالح املحسن، انلارش: اجلامعة اإلسالمية، املدي
دار اتلوحيد بالرياض. صحيح الرتغيب  -وية، للشيخ عبد الرمحن بن نارص الَباك م. الفوائد املستنبطة من األربعني انلو1984ه/1404الطبعة: اثلاثلة، 

 – اإلسالِم الغرب دار عواد، بشار حتقيق الرتمذي، سنن. بريوت – الفكر دار ماجه، ابن سنن. الرياض – املعارف مكتبة األبلاين، –والرتهيب 
 .م 2001 - ـه 1421: مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  انلارش. األرنؤوط شعيب حتقيق أمحد، مسند. م 1998 بريوت،

   (4303) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَْواُعُه << اتلمائم اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلّوِْحيُد َوأ

 رواه أبو داود والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-رويفع بن ثابت  اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
د ىلع وجه اتلأنُّث وعقد حليت • د ويتجعَّ اا، وقيل: معناه معاجلة الشعر؛ يلتعقَّ اتلنعم، ه : قيل: معناه ما يفعلونه يف احلروب من فتِلها وعقدها تكَبُّ

 .وقيل: املراد عقُدها يف الصالة أي كفها

يا رويفع، لعل احلياة ستطول بك فأخرب انلاس 
أن من عقد حليته، أو تقدل وترا، أو استنىج 

 برجيع دابة أو عظم، فإن حممدا بريء منه
 

Wahai Ruwaifi', bisa jadi kamu akan 
berumur panjang, karena itu, 

beritahukanlah kepada orang-orang bahwa 
siapa yang mengikat jenggotnya atau 

memasang (jimat) dari senar atau 
beristinja dengan kotoran binatang atau 
tulang, maka sesungguhnya Muhammad 

berlepas diri darinya. 

 :احلديث .360
صىل اهلل عليه -قال يل رسول اهلل  عن رويفع قال:

: "يا ُرَويِْفُع، لعل احلياة ستطول بك فأخَب -وسلم
ا، أو اْستَنىَْج  َ َوتَرا انلاس أن من َعَقَد حِلْيَتَُه، أو َتَقدلَّ

 برَِجيِع دابة أو َعْظٍم، فإن حممدا بريٌء منه".

** 

360. Hadis: 

Dari Ruwaifi', ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda kepadaku, "Wahai Ruwaifi', bisa 

jadi kamu akan berumur panjang, karena itu, 

beritahukanlah kepada orang-orang bahwa siapa yang 

mengikat jenggotnya atau memasang (jimat) dari senar 

atau beristinja dengan kotoran binatang atau tulang, 

maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri 

darinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -خيَب  أن هذا الصحايب سيطول  -َصىلَّ اَّللَّ
ُ َعلَيِْه -عمُره حىت يدرك أناساا خيالفون هديه  َصىلَّ اَّللَّ

يف اللىح اذلي هو توفرُيها وإكراُمها إىل العبث  -لَّمَ وَسَ 
بها ىلع وجٍه يتشبهون فيه باألًعجم أو بأهل الرتف 
وامليوعة.  أو خُيلُّون بعقيدة اتلوحيد باستعمال 
الوسائل الِّشكية فيلبسون القالئد أو يُلبسونها 
دوابَّهم يستدفعون بها املحذور.  أو يرتكبون ما نىه 

االستجمار بروث ادلواب والعظام.  عنه نبيهم من 
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -فأوىص انليب  صاحبه أن يبلغ  -َصىلَّ اَّللَّ

 .األمة أن نبيها يتَبأ ممن يفعل شيئاا من ذلك

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa 

umur sahabat ini akan panjang hingga berjumpa 

dengan orang-orang yang menyalahi petunjuknya -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam urusan janggut, yaitu 

memperlebat dan merapikannya, justru ia 

mengabaikannya dalam bentuk yang menyerupai 

orang-orang non-Arab atau orang-orang kaya dan 

orang-orang yang larut (oleh keadaan). Atau mereka 

menjadikan akidah tauhid cacat dengan menggunakan 

berbagai media kesyirikan sehingga mereka memakai 

kalung-kalung (jimat) atau memakaikannya kepada 

binatang-binatangnya demi mencegah bahaya. Atau 

juga melakukan apa yang dilarang oleh Nabi berupa 

membersihkan tempat buang air dengan kotoran 

binatang dan tulang. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- berpesan kepada sahabatnya agar 

menyampaikan kepada umat bahwa Nabinya berlepas 

diri dari orang yang melakukan sesuatu dari hal 

tersebut. 
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 . تقدل وتراا : جعله قالدة يف عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العني •

 .عن املخرج -وهو العذرة-استنىج : أي أزال انلجَو  •

ا • ا ألنه رجع عن حاتله األوىل بعد أن اكن علَفا  .برجيع دابة : الرجيع: الروث، ُسيمي رجيعا

 .بريٌء منه : هذا وعيد شديد يف حق من فعل ذلك •

 :فوائد احلديث
ا طالت حياته إىل سنة  .1  .ه56َعلَم من أعالم انلبوة، فإن رويفعا

ِمروا به ونُهوا عنه مما ُيب فعله أو تركهوجوب إخبار انلاس ب .2
ُ
 .ما أ

 .مِّشوعية إكرام اللحية وإعفائها وحتريم العبث بها حبلق أو قص أو عقد أو َتعيد أو غري ذلك .3

 .حتريم اختاذ القالدة دلفع املحذور، وأنه رشك .4

 .حتريم االستنجاء بالروث والعظم .5

 .أن هذه اجلرائم املذكورة من الكبائر .6

 .احد العدلقبول خَب الو .7

 املراجع:املصادر و

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة  200 -ه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل 
. بريوت –رصية، صيدا م. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نِّش: املكتبة الع2003ه/1424العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، 

 مسند. م1986 – ـه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، – اإلسالمية املطبوًعت مكتب: نِّش غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق ،"املجتىب" للنسايئ الصغرى السنن
األم،  -م. صحيح أيب داود 2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نِّش وآخرون، مرشد، ًعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام

 .م 2002 - ـه1423لألبلاين، نِّش: مؤسسة غراس للنِّش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل، 
   (6764) الرقم املوحد:
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مُت الظلَم ىلع نفيس وجعلُته  يا عبادي، إين حرَّ
ًما فال َتَظاملوا ، يا عبادي، لككم بينكم حمرَّ

 ضالٌّ إال من هديُته فاستهدوين أهدكم
 

Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya 
Aku telah mengharamkan kezaliman atas 

diri-Ku dan Aku menjadikannya haram 
atas kamu sekalian, maka janganlah kamu 
sekalian saling menzalimi. Wahai hamba-

hamba-Ku, kamu sekalian itu sesat, kecuali 
yang Ku-beri petunjuk, maka mintalah 
petunjuk kepada-ku, niscaya Aku akan 

memberikannya kepada kalian 

 :احلديث .361
صىل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر الغفاري 

يا عبادي، إين »فيما يرويه عن ربه:  -اهلل عليه وسلم
مُت الظلَم ىلع نفيس وجعلتُه ا فال  حرَّ ما بينكم حمرَّ

َتَظاملوا، يا عبادي، لككم ضالٌّ إال من هديتُه 
ْهَدِكم، يا عبادي، لككم جائٌِع إال من 

َ
فاستهدوين أ

أطعمته فاستطعموين أطعمكم، يا عبادي، لككم 
ْكُسُكم، يا عبادي، 

َ
ًعٍر إال من كسوتُه فاْستَْكُسوين أ

 إنكم خُتطئون بالليل وانلهار وأنا أغفر اذلنوَب 
ا فاستغفروين أغفْر لكم، ياعبادي، إنكم لن  مجيعا
ويِن ولن َتبْلُغوا َنْفيِع فتَنَْفُعوين، يا  تَبلغوا رَضيي فترَُضُّ
عبادي، لو أن أولَكم وآِخَركم وإنَسكم وِجنَّكم 
اكنوا ىلع أْتىَق قلِب رجٍل واحد منكم ما زاد ذلك 
لَكم وآِخَركم  يف مليك شيئاا، يا عبادي، لو أن أوَّ

وإنَسكم وِجنَّكم اكنوا ىلع أفَْجِر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من مليك شيئاا، يا عبادي، لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف 
َصِعيٍد واحد فسألوين فأعطيت لكَّ واحٍد مسأتَله ما 
نقص ذلك مما عندي إال كما َينُْقُص الِمْخَيُط إذا 

دخل ابلحر، يا عبادي، إنم
ُ
ْحِصيها أ

ُ
ا يه أعمالكم أ

َوفييُكم إياها فمن وجد خرياا فليحمد اهلل 
ُ
لكم ثم أ

 .«ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه

** 

361. Hadis: 

Dari Abu Żar Al-Gifāri -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi 

Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam tentang apa 

yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, "Wahai hamba-

hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan 

kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram 

atas kamu sekalian, maka janganlah kamu sekalian 

saling menzalimi. Wahai hamba-hamba-Ku, kamu 

sekalian itu sesat, kecuali yang Ku-beri petunjuk, maka 

mintalah petunjuk kepada-ku, niscaya Aku akan 

memberikannya kepada kalian. Wahai hamba-hamba-

Ku, kamu sekalian itu lapar kecuali yang Ku-beri 

makan, maka mintalah makanan kepada-Ku, niscaya 

Aku akan memberikannya kepada kalian. Wahai 

hamba-hamba-Ku, kamu sekalian itu telanjang, kecuali 

yang Ku-beri pakaian, maka mintalah pakaian kepada-

Ku, niscaya Aku akan memberikannya kepada kalian. 

Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian itu 

selalu melakukan kesalahan di waktu siang dan 

malam, sedangkan Aku mengampuni semua dosa, 

maka mintalah ampunan kepada-Ku, niscaya Aku 

mengampuni kalian. Wahai hamba-hamba-Ku, 

sesungguhnya kamu sekalian tidak akan bisa 

menimpakan mudharat kepada-Ku sehingga dapat 

membahayakan-ku, dan kamu sekalian tidak akan bisa 

memberi manfaat kepada-Ku sehingga bermanfaat 

bagi-Ku. Wahai hamba-hamba-Ku, jika kamu sekalian 

dari yang awal hingga yang akhir, baik dari bangsa 

manusia maupun dari bangsa jin, bertakwa seperti 

orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian, 

maka hal itu tidak akan menambah kekuasaan-Ku 

sedikit pun. Wahai hamba-hamba-Ku, jika kamu 

sekalian dari yang awal hingga yang akhir, baik dari 

bangsa manusia maupun bangsa jin, berkumpul di 

sebuah lapangan dan memohon kepada-Ku, kemudian 

Aku mengabulkan permohonan setiap orang, maka hal 

itu tidak akan mengurangi kekayaan yang Aku miliki, 

melainkan seperti jarum yang mengurangi air laut jika 

dimasukkan ke lautan. Wahai hamba-hamba-Ku, 

sesungguhnya Aku mencatat amal perbuatanmu dan 
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Aku membalasnya, barangsiapa mendapat kebaikan 

maka hendaklah dia memuji Allah, dan barangsiapa 

mendapat selain itu, maka hendaklah ia tidak mencela 

kecuali dirinya sendiri." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يفيدنا هذا احلديث القديس املشتمل ىلع فوائد 
وفروعه، وآدابه بأن اهلل  عظيمة يف أصول ادلين،

سبحانه حرم الظلم ىلع نفسه تفضال منه وإحسانا 
إىل عباده، وجعل الظلم حمرما بني خلقه فال يظلم 
أحد أحدا، وأن اخللق لكهم ضالون عن طريق احلق 
إال بهداية اهلل وتوفيقه، ومن سأل اهلل وفقه وهداه، 

اهلل وأن اخللق فقراء إىل اهلل حمتاجون إيله، ومن سأل 
قىض حاجته وكفاه، وأنهم يذنبون بالليل وانلهار 
واهلل تعاىل يسرت ويتجاوز عند سؤال العبد املغفرة، 
وأنهم ال يستطيعون مهما حاولوا بأقواهلم وأفعاهلم أن 
يرضوا اهلل بِشء أو ينفعوه، وأنهم لو اكنوا ىلع أتىق 
قلب رجل واحد أو ىلع أفجر قلب رجل واحد ما 

ملك اهلل، وال نقص فجورهم من  زادت تقواهم يف
ملكه شيئا؛ ألنهم ضعفاء فقراء إىل اهلل حمتاجون 
إيله يف لك حال وزمان وماكن، وأنهم لو قاموا يف مقام 
واحد يسألون اهلل فأعطى لك واحد ما سأل ما نقص 
ذلك مما عند اهلل شيئا؛ ألن خزائنه سبحانه مألى ال 

اهلل حيفظ  تغيضها نفقة، سحاء الليل وانلهار، وأن
مجيع أعمال العباد وحيصيها ما اكن هلم وما اكن 
عليهم، ثم يوفيهم إياها يوم القيامة فمن وجد جزاء 
عمله خريا فليحمد اهلل ىلع توفيقه لطاعته، ومن 
وجد جزاء عمله شيئا غري ذلك فال يلومن إال نفسه 

 .األمارة بالسوء اليت قادته إىل اخلرسان

** 

Hadis qudsi ini mencakup berbagai manfaat agung 

dalam pokok-pokok agama, cabang-cabangnya, dan 

adab-adabnya, menunjukkan kepada kita bahwa Allah 

-Subḥānahu wa Ta'ālā- telah mengharamkan 

kezaliman kepada diri-Nya sebagai keutamaan dan 

kebajikan dari-Nya untuk para hamba-Nya. Dia 

menjadikan kezaliman haram di antara para makhluk-

Nya, karena itu seseorang tidak boleh menzalimi orang 

lain. Dan sesungguhnya manusia itu seluruhnya 

tersesat dari jalan kebenaran, kecuali dengan adanya 

hidayah dan taufik dari Allah, siapa yang memohon 

pada Allah, niscaya Dia memberinya taufik dan hidayah 

itu. Sesungguhnya makhluk itu fakir kepada Allah dan 

membutuhkan-Nya, siapa yang memohon kepada 

Allah, niscaya Allah memenuhi kebutuhannya dan 

mencukupinya. Sesungguhnya mereka itu berbuat 

dosa di malam dan siang hari, sedangkan Allah Ta'ālā 

menutupi dan memberikan ampunan ketika seorang 

hamba memohon ampunan. Sesungguhnya mereka itu 

tidak akan mampu -meskipun telah berusaha dengan 

ucapan dan perbuatan- untuk membahayakan Allah 

atau memberikan manfaat untuk-Nya dengan sesuatu. 

Sesungguhnya mereka itu meskipun semuanya berada 

dalam kondisi hati orang yang paling bertakwa atau 

dalam kondisi hati orang yang paling durhaka, maka 

ketakwaan mereka tidak akan menambah kerajaan 

Allah dan kedurhakaan mereka tidak akan mengurangi 

sesuatu pun dari kerajaan Allah, karena mereka itu 

lemah, fakir kepada Allah, dan membutuhkan-Nya 

setiap keadaan, masa dan tempat. Seandainya mereka 

itu berada di satu tempat untuk memohon kepada Allah 

lalu Dia memberi apa yang diminta oleh setiap orang, 

tentunya hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa 

yang ada di sisi Allah. Sebab, perbendaharaan Allah 

Subḥānahu wa Ta'ālā itu penuh (melimpah) tidak akan 

berkurang dengan adanya nafkah sepanjang malam 

dan siang. Sesungguhnya Allah menjaga dan 

menghitung semua amalan para hamba, yang baik 

maupun yang buruk. Selanjutnya Dia membalas 

amalan mereka pada hari kiamat. Siapa yang 

mendapatkan balasan amalnya berupa kebaikan, 

hendaknya ia memuji Allah atas taufik-Nya untuk 
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  العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  اتلخريج:

 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حرمت : منعت •

 .الظلم : وضع الِشء يف غري موضعه •

 .ىلع نفيس : أي: فضال مِن، وجوداا وإحسانا إىل عبادي •

 .بينكم حمرما : حكمت بتحريمه عليكموجعلته  •

 .فال تظاملوا : بتشديد الظاء وبتخفيفها أصله تتظاملوا، ال يظلم بعضكم بعضا •

 .لككم ضال : عن احلق لو ترك دون هداية من اهلل •

 .إال من هديته : وفقته ال متثال األمر واحتناب انليه •

 .إيلهافاستهدوين : اطلبوا مِن ادلاللة ىلع طريق احلق واإليصال  •

 .أهدكم : أنصب لكم أدلة ذلك الواضحة، وأوفقكم هلا •

 .فاستطعموين : اطلبوا مِن الطعام •

 .فاستكسوين : اطلبوا مِن الكسوة •

 .وأنا أغفر اذلنوب مجيعا : أي: أسرتها وأحموها، غري الِّشك وما ال يشاء مغفرته •

 .هفاستغفروين : سلوين املغفرة، ويه سرت اذلنب وحمو أثره، وأمن ًعقبت •

 .صعيد واحد : أرض واحدة ومقام واحد •

 .املخيط : اإلبرة •

 .فمن وجد خريا : ثوابا ونعيما بأن وفق ألسبابهما.أو حياة طيبة هنيئة •

 .أوفيكم إياها : أعطيكم جزاءها وافيا تاما •

طق فال يلومن إال نفسه : فإنها آثرت شهواتها ىلع رضا ربها، واللوم: أن يشعر اإلنسان بقلبه بأن هذا فعل غري الئق وغري مناسب، وربما ين •
 .بذلك بلسانه

 .فليحمد اهلل : ىلع توفيقه للطاًعت اليت ترتب عليها ذلك اخلري واثلواب، فضال منه ورمحة •

 .و عقوبةومن وجد غري ذلك : أي وجد رشاا أ •

 :فوائد احلديث
 .عن ربه، ويسىم باحلديث القديس أو اإلليه -صىل اهلل عليه وسلم-من السنة ما هو من الكم اهلل، وهو ما يرويه انليب  .1

وهذا كثري يف القرآن الكريم، وهو ديلل ىلع ما ذهب إيله أهل السنة من أن الكم اهلل يكون بصوت، إذ ال يطلق  -عّز وجل-إثبات القول هلل  .2
 . املسموعالقول إال ىلع

 .اهلل تعاىل قادر ىلع الظلم لكنه حّرمه ىلع نفسه لكمال عدهل .3

 .حتريم الظلم .4

 .رشائع اهلل مبنية ىلع العدل .5

نيف إال ثلبوت ضده، فنيف الظلم يعِن ثبوت العدل الاكمل  -عّز وجل-من صفات اهلل ما هو منيف مثل الظلم، ولكن اليوجد يف صفات اهلل  .6
 .اذلي النقص فيه

 . وجل أن حيرم ىلع نفسه ما شاء ألن احلكم إيله، كما أنه يوجب ىلع نفسه ما شاءهلل عزّ  .7

menaati-Nya, dan siapa yang mendapatkan balasan 

amalnya bukan kebaikan, hendaknya ia tidak mencela 

kecuali nafsunya yang menyeret pada kejahatan, yang 

menggiringnya pada kerugian. 
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"، واملراد بنفسه ذاته  .8  .-عّز وجل-إطالق انلفس ىلع اذلات لقوهل: "ىلَعَ َنْفيِسْ

 .وجوب اإلقبال ىلع املوىل يف مجيع ما يزنل باإلنسان الفتقار سائر اخللق إيله .9

 .سانه إىل عباده، وىلع العباد أن يتوجهوا إىل اهلل يف قضاء حواجئهمكمال عدل اهلل وملكه وغناه وإح .10

هِدُكم .11
َ
 ."ال تُطلب اهلداية إال من اهلل لقوهل: "فَاستَهُدويِن أ

 .األصل يف امللكفني : الضالل، وهو اجلهل باحلق وترك العمل به .12

 .ما حيصل للعباد من علم أو اهتداء، فبهداية اهلل وتعليمه .13

 .ل اهلل تعاىل ىلع عباده من غري استحقاق، والِّش لكه من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسهاخلري لكه من فض .14

 .أن العبد ال خيلق فعل نفسه بل هو وفعله خملوقان هلل تعاىل .15

ْغفِ  .16
َ
 ."ْر لَُكمْ مهما كرثت اذلنوب واخلطايا فإن اهلل تعاىل يغفرها، لكن حيتاج أن يستغفر اإلنسان، وهلذا قال: "فَاْستَْغِفُرْويِنْ أ

 .من أحسن فبتوفيق اهلل، وجزاؤه فضل من اهلل فله احلمد .17

 املراجع:املصادر و

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

األربعون انلووية وتتمتها رواية -الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الَباك، دار اتلوحيد للنِّش، الرياض. -م. 2003ه/1424
األحاديث األربعون انلووية وعليها الِّشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، نِّش: اجلامعة -. مدار الوطن. ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط

 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب -م. 1984ه/1404اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة: اثلاثلة، 
   (4810) الرقم املوحد:
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يا غالم، إين أعلُمك لكمات: اْحَفظي اهلَل 
حيفْظك، احفظ اهلل جَتيْده جتَاَهك، إذا سألت 

 فاسأل اهلل، وإذا اْسَتَعْنَت فاْسَتعين باهلل
 

Nak, akan ku ajarkan kepadamu beberapa 
untaian kalimat: Jagalah Allah, niscaya Dia 

akan menjagamu! Jagalah Allah, niscaya 
engkau dapati Dia di hadapanmu! Jika 

engkau meminta, mintalah kepada Allah! 
Dan jika engkau memohon pertolongan, 

mohonlah pertolongan kepada Allah! 

 :احلديث .362
قال: كنت  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

يوماا فقال يا  -اهلل عليه وسلم صىل-خلف انليب 
اْحَفِظ اهلَل حيفْظك، »غالم، إين أعلمك لكمات: 

ْده َُتَاَهك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا  احفظ اهلل ََتِ
اْستََعنَْت فاْستَِعن باهلل، واعلْم أن األمَة لو اجتمعت 
ىلع أن ينفعوك بِشء لم ينفعوك إال بِشء قد كتبه 

وك بِشء لم اهلل لك، وإن اجتمعوا ىلع  أن يرَضُّ
وك إال بِشء قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم  يرَضُّ

ْده »ويف رواية: «. وجفت الصحف احفظ اهلل ََتِ
دة،  أمامك، تَعرَّْف إىل اهلل يف الرََّخاء يَعِرفَْك يف الشي
َك لم يَُكْن يلُِصيبََك، وما أَصابََك 

َ
واعلم أنَّ ما أخطأ

واعلم أن انلرَص مع الصَِب، وأن لم يَُكْن يِلُْخِطَئَك، 
ا  «.الفرَج مع الَكْرِب، وأن مع الُعرْسِ يرُْسا

** 

362. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū'm (Nabi bersabda), "Jagalah Allah niscaya Dia 

akan menjagamu. Jagalah Allah niscaya engkau akan 

mendapati-Nya di hadapanmu. Jika engkau meminta, 

maka mintalah kepada Allah! Dan jika engkau 

memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada 

Allah! Ketahuilah! Seandainya seluruh manusia 

bersatu guna memberikan kebaikan kepadamu, 

mereka tak akan sanggup kecuali sebatas apa yang 

telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka 

seluruhnya bersatu guna menimpakan keburukan 

padamu, mereka tak akan mampu kecuali sebatas apa 

yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat 

dan lembaran-lembaran (catatan taqdir) telah kering.” 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Jagalah Allah niscaya 

engkau akan mendapatinya berada di depanmu. 

Ingatlah Allah ketika engkau dalam kelapangan, maka 

Dia akan mengingatmu ketika engkau dalam 

kesempitan. Ketahuilah bahwa apa yang (ditakdirkan) 

luput darimu tidak akan menimpamu dan apa yang 

(ditakdirkan) menimpamu tidak akan luput darimu. Dan 

ketahuilah, bahwa pertolongan Allah bersama 

kesabaran; kelapangan itu bersama derita; dan 

bersama kesulitan ada kemudahan”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -يف هذا احلديث العظيم يتوجه انليب 
ريض اهلل -هلذا الغالم وهو ابن عباس   -وسلم

بوصايا جليلة  تتضمن أن حيفظ أوامر اهلل  -عنهما
تعاىل ونواهيه ىلع لك أحيانه ويف لك أوقاته، ويصحح 

ن خالق إال اهلل، وما هل انليب عقيدته يف الصغر فما م
من قادر دون اهلل، وما من مدبر لألمر مع اهلل، وال 
واسطة بني العبد وبني ربه ومواله، فهو سبحانه 
املأمول عند نزول املصاب، وهو سبحانه املرجو عند 

يف نفس  -عليه السالم-حلول العقاب، وغرس انليب 

** 

Dalam hadis agung ini, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menasehati anak belia ini, yaitu Ibnu 'Abbas -

raḍiyallāhu 'anhuma- dengan wasiat mulia yang berisi 

penjagaan terhadap peritah-perintah dan larangan 

Allah -Ta'ālā- di setiap saat dan waktu. Nabi 

meneguhkan akidahnya sejak dini bahwa tidak ada 

pencipta selain Allah, tidak ada yang Maha Kuasa 

selain Allah, tidak ada yang mengatur suatu perkara 

selain Allah, tidak ada pemisah antara hamba dengan 

Tuhan sekaligus Pelindungnya. Dia-lah Allah yang 

menjadi harapan saat turunnya musibah, Dia lah –

subḥānahu- yang menjadi harapan ketika turunnya 

siksaan. Dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
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  العقيدة < اإليمان بالقضاء والقدر < مراتب القضاء والقدر اتلصنيف:

 .بروايتيهرواه الرتمذي وأمحد  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: أي ىلع دابته رديفا -صىل اهلل عليه وسلم-خلف انليب  •

 .حينئذ اكنت حنو عِّش سنني -ريض اهلل عنهما-غالم : الصيب حني يفطم إىل تسع سنني، وسن عبد اهلل بن عباس  •

 .لكمات : مجل •

 .حبفظ أمره ونهيه واملحافظة ىلع ما سبق احفظ اهلل : بمالزمة تقواه، واجتناب نواهيه، فحفظ اهلل •

 .حيفظك : يف نفسك وأهلك، ودنياك ودينك، سيما عند املوت •

 .َُتاهك : بضم اتلاء، أمامك كما يف الرواية اثلانية •

 .فاسأل اهلل : أن يعطيك مطلوبك، وال تسأل غريه، فإنه ال يملك نلفسه نفعا وال رضا، فضال عن غريه •

 .ىلع أمر من أمور ادلنيا واآلخرةاستعنت : طلبت اإلًعنة  •

 .فاستعن باهلل : ألنه القادر ىلع لك يشء، وغريه ًعجز •

 .األمة : املراد بها هنا سائر املخلوقات •

 .رفعت األقالم وجفت الصحف : كناية عن تقدم كتابة املقادير لكها، والفراغ منها من أمد بعيد •

 .تعرف إىل اهلل يف الرخاء : بمالزمة طاعته، واإلنفاق يف وجوه القرب •

 .يعرفك يف الشدة : بتفرُيها عنك، وجعله لك من لك ضيق فرجا، ومن لك هم خمرجا •

 .واعلم أن ما أخطأك : من املقادير فلم يصل إيلك •

 .لم يكن يلصيبك : ألنه مقدر ىلع غريك •

 .لم يكن يلخطئك : ألنه مقدر عليك •

 .نلرص : من اهلل للعبد ىلع مجيع أعداء دينه ودنياه أينما يوجدأن ا •

 .مع الصَب : ىلع طاعة اهلل، وعن معصيته، وعن املصائب •

 .الفرج : اخلروج من الغم •

 .الكرب : الغم اذلي يأخذ انلْفس •

 :فوائد احلديث
 .جواز اإلرداف ىلع ادلابة إن أطاقته .1

 .قه إىل ما يعلم وتقبل نفسه عليهذكر املعلم للمتعلم أنه يريد أن يعلمه قبل فعله، ليشتد شو .2

َعِلُمَك لَكِماٍت  -صىل اهلل عليه وسلم-مالطفة انليب  .3
ُ
 ."ملن هو دونه حيث قال: "يَا ُغالم إين أ

 .، حيث رآه انليب أهالا هلذه الوصايا مع صغر سنه-ريض اهلل عنهما-فضل ابن عباس  .4

 .اجلزاء قد يكون من جنس العمل .5

 .اتلولك عليه دون غريه، وهو نعم الوكيلاألمر باالعتماد ىلع اهلل، و .6

 .-عز وجل-عجز اخلالئق لكهم، وافتقارهم إىل اهلل  .7

 .اتلنبيه ىلع أن هذه ادلار عرضة للمصائب، فينبيغ الصَب عليها .8

 .الرضا بالقضاء والقدر .9

 .فإن اهلل يضيعه وال حيفظه -أي أضاع دين اهلل-من أضاع اهلل  .10

 .ىلع ما فيه اخلريهداه ودهل  -عّز وجل-من حفظ اهلل  .11

اإليمان بقدر اهلل  -ريض اهلل عنهما-ابن عباس 
 .وقضائه -سبحانه-فلك يشء بقدره  وقضائه

menanamkan dalam jiwa Ibnu 'Abbas -raḍiyallāhu 

'anhuma- iman (keyakinan) dengan ketentuan dan 

keputusan (qaḍa` dan qadar) Allah. 
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 .البشارة العظيمة أن اإلنسان إذا أصابه العرس فلينتظر اليرس .12

َصابََك لَْم يَُكن يِلُخِطئَك، َوَما .13
َ
َك لَْم يَُكن  تسلية العبد عند حصول املصيبة، وفوات املحبوب ىلع أحد املعنيني يف قوهل: "َواْعلَم أن َما أ

َ
أخطأ

 .صول املكروه، واثلانية تسلية يف فوات املحبوبيِلصيبَك" فاجلملة األوىل تسلية يف ح

 املراجع:املصادر و

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

األربعون انلووية وتتمتها رواية  -الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الَباك، دار اتلوحيد للنِّش، الرياض.  -م. 2003ه/1424
مسند اإلمام أمحد بن  -اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس.  -ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. 

 مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: نِّش الرتمذي، سنن -. م1995 - ـه1416 األوىل،: الطبعة القاهرة، –حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر، نِّش: دار احلديث 
مشاكة املصابيح، للتَبيزي، حتقيق األبلاين، انلارش : املكتب اإلسالِم، بريوت، الطبعة :  -م. 1975 - ـه1395، اثلانية: الطبعة مرص، – احلليب ابلايب

 .ه1405 -اثلاثلة 
   (4811) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حابَةِ  اتلصنيف: حابَِة << َمـَحبَُّة الَصّ   عقيدة << فَضائُِل الَصّ

 رواه أبو داود راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يف أرضهَيْغزو : ذهب إىل قتال العدو  •

 .عشرية : قبيلة ُتَعاِونُه •

 .يا معِّش : املعِّش: اجلماعة •

 .واإلِْعسار فلْيَُضمَّ أحدكم إيله الرَُّجلنَْيِ أو اثلالثة : أي: أحدكم يَُضمُّ االثنني، وأحدكم يَُضمُّ ثالثة، ىلع َحَسب احلال من اليََسار •

 .ظهر : اإلبل اليت حُيَْمل عليها وتُْرَكب •

 .ُعْقبَة : اتلَّنَاُوب يف ركوب ابلعري واملِش •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع املساعدة يف فعل اخلري اكجلهاد وغريه .1

 .استجابة الصحابة ريض اهلل عنهم تلعليمات انليب صىل اهلل عليه وسلم .2

يا معرش املهاجرين واألنصار، إن من إخوانكم 
، فلَْيُضمَّ قوما ليس هلم مال، وال عشرية

 أحدكم إِله الرَُّجلنَْيي أو اثلالثة
 

Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Ansar, 
sesungguhnya di antara saudara-saudara 

kalian ada suatu kaum yang tidak memiliki 
harta dan keluarga. Hendaknya seseorang 

di antara kalian mengajak dua atau tiga 
orang bersamanya. Tidak ada seorang pun 
dari kami yang memiliki kendaraan yang 

mengangkutnya melainkan secara 
bergiliran. 

 :احلديث .363
صىل اهلل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

يا معِّش »: أنه أراد أن يغزو، فقال: -عليه وسلم
املهاجرين واألنصار، إن من إخوانكم قوما ليس 

، وال عشرية، فلْيَُضمَّ أحدكم إيله الرَُّجلنَْيِ هلم مال
أو اثلالثة، فما ألحدنا ِمن َظْهر حَيِْملُه إال ُعْقبَة 

يعِن: أحدهم، قال: فَضَمْمُت إيلَّ اثنني أو «. كُعْقبَة
 ثالثة ما يل إال ُعْقبَة كُعْقبَة أحدهم من مَجَِّل.

** 

363. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- dari Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bahwasannya beliau hendak 

berperang lalu bersabda, "Wahai sekalian kaum 

Muhajirin dan Ansar, sesungguhnya di antara saudara-

saudara kalian ada suatu kaum yang tidak memiliki 

harta dan keluarga. Hendaknya seseorang di antara 

kalian mengajak dua atau tiga orang bersamanya. 

Tidak ada seorang pun dari kami yang memiliki 

kendaraan yang membawanya melainkan secara 

bergiliran", yakni, salah seorang dari mereka. Ia (Jabir) 

berkata, "Lantas aku mengajak dua atau tiga orang 

bersamaku untuk bergiliran, aku sama dengan salah 

seorang dari mereka bergantian memakai untaku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املعىن: أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر أصحابه 
ريض اهلل عنهم أن يَتَنَاوَب الرجالن واثلالثة ىلع 

 .الواحد حىت يكون انلاس لكهم سواء ابلعري

** 

Maknanya: sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintahkan para sahabatnya -raḍiyallāhu 

'anhum- dua atau tiga orang saling bergiliran menaiki 

satu unta hingga semua orang sama rata. 
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 .إًعنة الرفيق يف السفر .3

 املراجع:املصادر و

نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت.  -، ت/ حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا«سنن أيب داود»
 ـه كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة  1407 ـهالطبعة الرابعة عِّش  1397الطبعة األوىل: 

م         رشح رياض الصاحلني، 1997 -ه 1418انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النِّش:   ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل،  1430األوىل: 
معجم »، ملحمد بن عالن الصدييق، اجلمعية األزهرية. «ديلل الفاحلني» ـه 1426تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنِّش، الطبعة: 

 .ساعدة فريق عمل، ًعلم الكتبألمحد خمتار عمر بم« اللغة العربية املعارصة
   (6005) الرقم املوحد:
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يا موىس لو أن السموات السبع واعمرهن غريي 
واألرضني السبع يف كفة، وال هلإ إال اهلل يف 

 كفة، مالت بهن ال هلإ إال اهلل
 

Hai Musa, seandainya ketujuh langit serta 
seluruh penghuninya -selain Aku- dan 

ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi 
timbangan dan kalimat Lā ilāha illallāh 

diletakkan di sisi yang lain, niscaya kalimat 
Lā ilāha illallāh lebih berat timbangannya. 

 :احلديث .364
عن رسول  -ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري

قال: "قال موىس: يا رب  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
علمِن شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موىس: ال 
هلإ إال اهلل، قال: يا رب لك عبادك يقولون هذا، قال: 
يا موىس لو أن السموات السبع وًَعِمَرُهنَّ غريي 

ٍة، وال هلإ رَِضنَي السبع يف ِكفَّ
َ
ٍة،  واأل إال اهلل يف ِكفَّ

 َمالَْت بهن ال هلإ إال اهلل".

** 

364. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -radiyallāhu ‘anhu- secara 

marfū’, “Musa berkata, “Ya Rabb, ajarkanlah kepadaku 

sesuatu untuk mengingat-Mu dan berdoa kepada-Mu.” 

Allah berfirman, “Hai Musa, ucapkanlah: Lā ilāha 

illallāh.” Musa berkata, “Yā Rabb, semua hamba-Mu 

mengucapkan itu”. Allah berfirman, “Hai Musa, 

seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya -

selain Aku- dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi 

timbangan dan kalimat Lā ilāha illallāh diletakkan di sisi 

yang lain, niscaya kalimat Lā ilāha illallāh lebih berat 

timbangannya”. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

-طلب من ربه  -عليه الصالة والسالم-إن موىس 
ا يثِن عليه به ويتوسل إيل -عز وجل ه أن يعلمه ِذكرا

أن يقول: ال هلإ إال اهلل  -عز وجل-به، فأرشده اهلل 
فأدرك موىس أن هذه اللكمة كثرٌي ِذكرها ىلع ألسنة 
اخللق، وهو إنما يريد أن خيصه بذكر يمتاز به عن 

ِعظم فضل هذا اذلكر  -عز وجل-غريه، فبني هل اهلل 
اذلي أرشده إيله، وأنه ال يشء يعادهل يف الفضل، 

أن هذه اجلملة من اذلكر لو  -جلعز و-أخَبه الرب 
وضعت يف كفة مزيان، والسماوات السبع وًعمرهن 
غري اهلل واألرضني السبع مع عظمهن يف كفة 
لرجحت بهن ال هلإ إال اهلل؛ ألنها أصل لك دين 
وأساس لك ملة. وهذا احلديث ضعيف لكن صح 
كون الشهادة أفضل الالكم؛ روى ابلخاري تعليقا 

: "أفضل الالكم - عليه وسلمصىل اهلل-قول انليب 
أربع: سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال هلإ إال اهلل واهلل 
أكَب"، وروى أمحد عن عمر قوهل: اللكمة اليت أراد بها 
عمه: شهادة أن ال هلإ إال اهلل. قال طلحة: صدقت، لو 

 .علم لكمة يه أفضل منها ألمره بها

** 

Sesungguhnya Musa -‘alaihis-salām- meminta dari 

Rabbnya -‘Azzā wa Jallā- agar mengajarkan 

kepadanya sebuah zikir yang dengannya ia akan 

memuji Allah dan bertawassul kepada-Nya. Lalu Allah 

-‘Azzā wa Jallā- membimbingnya untuk mengucapkan: 

Lā ilāha illallāh. Musa menyadari bahwa kalimat ini 

banyak dilantunkan oleh lisan-lisan manusia, 

sedangkan dirinya ingin dikhususkan dengan zikir yang 

berbeda dengan orang lain. Lalu Allah -‘Azzā wa Jallā- 

menjelaskan kepadanya keagungan keutamaan zikir 

yang Dia ajarkan kepadanya dan bahwasanya tidak 

ada sesuatu pun yang bisa menandingi keutamaannya. 

Rabb -‘Azzā wa Jallā- mengabarkan kepadanya bahwa 

seandainya kalimat zikir ini diletakkan dalam satu daun 

timbangan dan ketujuh lapis langit beserta 

penghuninya selain Allah dan ketujuh lapis bumi yang 

sangat besar dalam satu daun timbangan yang lain, 

niscaya Lā ilāha illallāh lebih berat timbangannya 

karena Lā ilāha illallāh adalah dasar setiap agama dan 

pondasi setiap millah (syariat). Hadis ini derajatnya 

lemah tetapi maknanya benar bahwa syahadat adalah 

ucapan yang paling utama. Imam Bukhari 

meriwayatkan sabda Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- 

secara mu'allaq: “Kalimat yang paling utama ada 

empat: “Subhānallāh, wa alḥamdulillāh, wa lā ilāha 

illallāh, wa Allāhu akbar.” Dan Ahmad meriwayatkan 

dari Umar tentang perkataannya: Kalimat yang 
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 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان بالرسل < األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم

 .سنن النسايئ الكَبى راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .وىس : هو موىس بن عمران رسول اهلل إىل بِن إرسائيل ولكيم الرمحنم •

 .أذكرك : أثِن عليك وأمحدك به •

 .وأدعوك به : أتوسل به إيلك إذا دعوتك •

 .يقولون هذا : أي هذه اللكمة •

 .-سبحانه وتعاىل-وًعمرهن غريي : من فيهن من العمار غري اهلل  •

 .ة من كّفيت املزيان ووُضعت هذه اللكمة يف الِكفة األخرىيف كفة : أي لو وُضعت هذه املخلوقات يف كف •

 .مالت بهن : رجحت بهن •

 :فوائد احلديث
 .عظم فضل ال هلإ إال اهلل، ملا تتضمنه من اتلوحيد واإلخالص .1

 .فضل موىس عليه السالم وحرصه ىلع اتلقّرب إىل اهلل .2

 .ه، ألن موىس طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره بهأن العبادة ال تكون إال بما رشعه اهلل وليس لإلنسان أن يبتدع فيها من عند نفس .3

ا اكن العالَم مضطرا إيلها اكنت أكرث األذاكر وجودا  .4  .وأيرسها حصوالأن ما اشتدت احلاجة والرضورة إيله اكن أكرث وجودا، فإنَّ ال هلإ إال اهلل لمَّ

 ."أن اهلل فوق السماوات لقوهل: "وًعمرهن غريي .5

 .مة من اتللفظ بها لكها، وال يقترص ىلع لفظ اجلاللة )اهلل( كما يفعله بعض اجلّهالأنه ال بد يف اذلكر بهذه اللك .6

 .إثبات مزيان األعمال وأنه حق .7

 .أن األنبياء حيتاجون إىل اتلنبيه ىلع فضل ال هلإ إال اهلل .8

 .ُيوز للشخص أن يسأل اهلل شيئا خيصه اهلل به .9

 .أن الرسل ال يعلمون إال ما علمهم اهلل به .10

 .صفة القول هلل سبحانهإثبات  .11

 .إثبات أن السموات مسكونة .12

 .إثبات أن األرضني سبع اكلسماوات .13

 .إثبات املفاضلة بني األعمال .14

 املراجع:املصادر و

م. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، 2001 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل، 
بريوت،  -م. السنن الكَبى، للنسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، نِّش: مؤسسة الرسالة 2003 - ـه1424دية، الطبعة: اخلامسة، اململكة العربية السعو

ة، اململكة العربية السعودي -م. ضعيف الرتغيب والرتهيب، لألبلاين، نِّش: مكتَبة الَمعارف لِلنَِّْشِ واتلوزيْع، الرياض 2001 - ـه1421الطبعة: األوىل، 
 .م2000 - ـه1421الطبعة: األوىل، 

   (3405) الرقم املوحد:

diinginkan (untuk diucapkan) pamannya (Abu Thalib) 

adalah: Syahadat Lā ilāha illallāh. Ṭalḥah berkata, 

“Engkau benar, seandainya beliau mengetahui kalimat 

yang lebih utama darinya niscaya beliau 

memerintahkan dia untuk mengucapkannya." 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ال يغشاها : ال يقصدها ويسكنها •

 .ويه اليت تطلب القوت والرزق من ادلواب والطري العوايف : مجع ًعفية، •

 .ينعقان : يصيحان •

 .ثنية الوداع : الطريق يف اجلبل، خيرج إيله املشيعون للمسافر يودعونه عنده، وهو طريق يف املدينة انلبوية •

 .وحوشا : ذات وحوش؛ ذلهاب أهلها عنها •

يرتكون املدينة ىلع خري ما اكنت، ال يغشاها إال 
  العوايف

Kelak orang-orang akan meninggalkan kota 
Madinah yang penuh dengan kebaikan. 

Tidak ada yang menghuninya selain 
binatang buas dan burung-burung. 

 :احلديث .365
قال: سمعُت رسوَل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يقوُل: )يرتكون املدينة  -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلِل 
عوايف -ىلع خري ما اكنت، ال َيْغَشاَها إال الَعَوايِف يريد 

باع والطري ، وآِخر من حُيَِّْشُ راعيان من ُمَزيْنََة، -السي
ا، يُِريَداِن امل دينَة َينِْعَقاِن بغنمهما، فيَِجَدانِها وُُحوشا

ا ىلع وُجوههما(.  حىت إذا بلغا ثَنِيََّة الوََداِع َخرَّ

** 

365. Hadis: 

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

"Kelak orang-orang akan meninggalkan kota Madinah 

yang penuh dengan kebaikan. Tidak ada yang 

menghuninya selain binatang buas dan burung-burung. 

Dan manusia paling akhir yang bakal dikumpulkan di 

padang mahsyar adalah dua orang penggembala 

kambing dari kabilah Muzainah yang menuju Madinah 

untuk menggembalakan kambingnya, namun 

keduanya mendapati kota Madinah dalam kondisi 

sangat menyeramkan. Ketika sampai di daerah 

Ṡaniyah al-Wadā' keduanya meninggal dunia". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا  -ضىل اهلل عليه وسلم-خيَبنا انليب الكريم 
احلديث أن املدينة انلبوية زادها اهلل تِّشيفا وتعظيما 
خيرج عنها ساكنوها، وال يبىق فيها إال السباع 
والطيور ليس فيها أحد، وأن هذا سيحصل يف آخر 
الزمان، وأنه سيأيت راعيا غنم من مزينة إىل املدينة 

دانها ذات وحشة خلالئها، يصيحان بغنمهما، فيج
وهما آخر من حيِّش، فإذا بلغا ثنية الوداع سقطا 

 .ميتني

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

kepada kita bahwa kota Madinah -semoga Allah 

menambah kemuliaan dan keagungannya- bakal 

ditinggalkan oleh penghuninya, sehingga yang tinggal 

di sana hanyalah binatang buas dan burung-burung, 

tidak ada manusia. Ini akan terjadi di akhir zaman. Saat 

itu akan ada dua penggembala kambing dari kabilah 

Muzainah datang untuk menggembalakan kambing-

kambingnya, namun keduanya mendapati kota 

Madinah dalam kondisi yang sepi dan menyeramkan. 

Kedua orang ini merupakan orang yang paling akhir 

digiring ke padang Mahsyar. Ketika sampai di daerah 

Ṡaniyah al-Wadā', keduanya langsung meninggal 

dunia. 
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 :فوائد احلديث
 .وضحه قوهل )وآخر من حيِّش(أن الرتك للمدينة سيكون يف آخر الزمان عند قيام الساعة، وي .1

 .أن انلاس قرب قيام الساعة سوف يهجرون املدينة انلبوية، ويهاجرون إىل غريها من ابلدلان؛ طلبا لشهواتهم، ويه يومئذ خري ابلالد .2

 .اإلخبار عن أمر مستقبل وهو أمر غييب، وهذا من أعالم انلبوة ودالئلها .3

 .قبيلة مزينة، ووصف دقيق حلاهلمااإلخبار عن آخر انلاس موتا، وهما راعيان من  .4

 املراجع:املصادر و

م. ديلل الفاحلني لطرق رياض 1987ه، 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عِّش  
ه. 1426لح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، نِّش دار الكتاب العريب. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صا

ه.  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
ه. 1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3116) الرقم املوحد:
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ُعَراةً  -أو قال: العباد-قيامة حيرش انلاس يوم ال
  ُغْراًل بهما

Seluruh manusia -atau beliau bersabda: 
hamba-hamba- akan dikumpulkan pada 

hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak 
berkhitan, dan buhman.” Kami bertanya, 

“Apa itu buhman?” Beliau menjawab, 
“Tidak membawa apa pun.” Kemudian 

Allah menyeru mereka dengan suara yang 
didengar oleh orang yang jauh 

sebagaimana didengar oleh orang yang 
dekat, “Aku adalah Al-Malik (Maharaja), 

Aku adalah Ad-Dayyān (Yang Maha 
Membalas amalan hamba). 

 :احلديث .366
بلغِن ، قال: -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

صىل اهلل -حديٌث عن رجل سمعه من رسول اهلل 
ا، ثم َشَدْدُت عليه رَْحِّل،  -عليه وسلم فاشرتيُت بعريا

ام فإذا عبد  فَرِسُْت إيله شهرا، حىَت قَِدمُت عليه الشَّ
نيس، فُقلت للبوَّاب: قل هل: جابر ىلع ابلاب، 

ُ
اهلل بن أ

 ثوبه 
ُ
فقال: ابن عبد اهلل؟ قلت: نعم، فخرج َيَطأ

نََّك 
َ
فَاْعتَنََقِِن، َواْعتَنَْقتُُه، فقلت: َحِديثاا بَلََغِِن َعنَْك أ

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعتَه من رسول اهلل 
الِقَصاص، فخشيُت أن تموت، أو أموت قبل أْن 

صىل اهلل عليه -أْسَمَعه، قال: سمعُت رسول اهلل 
أو قال:  -حُيَِّْشُ انلاُس يوم القيامة »يقول:  -وسلم

ا؟ قال: "  -العباد  ا " قال: قلنا: وما ُبْهما ُعراةا ُغْرالا ُبْهما
ليس معهم يشء، ثم يناديهم بصوت يَْسَمُعه َمن َبُعَد 
كما يسمعه َمن قَُرَب: أنَا امللك، أنا ادَليَّان، وال ينبيغ 
ألحد من أهل انلار، أن يدخل انلاَر، وهل ِعنْد أحد 

ه  ُقصَّ
َ
، حىت أ منه، وال ينبيغ ألحد من أهل اجلنة حقٌّ

ن يَْدُخل اجلنََّة، ِوأَلَحد ِمن أْهل انلَّار 
َ
ِمْن أهل اجلنَّة أ

ه منه، حىتَّ اللَّْطَمة " قال: قلنا:  ، حىت أقصَّ ِعنَْده حقٌّ
ا؟  يِت اهلَل عزَّ وّجلَّ ُعراةا ُغْرالا ُبْهما

ْ
كيف، وإِنَّا إِنَّما نَأ

 «.بِاحلََسَنات والسييئَات»قال: 

** 

366. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdillah -raḍiyallāhu ‘anhuma- ia berkata, 

“Telah sampai kepadaku sebuah hadis dari seseorang 

yang langsung mendengar dari Rasulullah -șallallāhu 

‘alaihi wa sallam-, lalu aku membeli seekor unta, 

kemudian aku persiapkan bekal perjalananku dan aku 

tempuh perjalanan satu bulan untuk menemuinya, 

hingga sampailah aku ke Syam, ternyata orang 

tersebut adalah Abdullah bin Unais. Lalu aku berkata 

kepada penjaga pintu rumahnya, 'Sampaikan kepada 

tuanmu bahwa Jābir sedang menunggu di pintu.' Dia 

(Abdullah bin Unais) bertanya, “Ibnu Abdillah?” Aku 

menjawab, “Iya.” Maka ia (Abdullah bin Unais) 

bergegas keluar sambil menyingsingkan pakaiannya 

lalu merangkulku dan aku pun merangkulnya. Aku 

berkata kepadanya, “Telah sampai kepadaku sebuah 

hadis, dikabarkan bahwa engkau mendengarnya 

langsung dari Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallam- 

tentang qisas (pembalasan di hari kiamat). Aku 

khawatir engkau meninggal atau aku meninggal 

sebelum sempat mendengarnya.” Abdullah bin Unais 

berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah -șallallāhu 

‘alaihi wa sallam- bersabda, “Seluruh manusia -atau 

beliau bersabda: hamba-hamba- nanti akan 

dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan 

telanjang, tidak berkhitan, dan buhman.” Kami 

bertanya, “Apa itu buhman?” Beliau menjawab, “Tidak 

membawa apa pun.” Kemudian Allah menyeru mereka 

dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh 

sebagaimana didengar oleh orang yang dekat: “Aku 

adalah Al-Malik (Maharaja), Aku adalah Ad-Dayyān 

(Yang Maha Membalas amalan hamba). Tidaklah 

pantas bagi siapa pun dari kalangan penghuni neraka 

untuk masuk ke dalam neraka sementara masih ada 

hak penghuni surga pada dirinya hingga Aku 

mengqisasnya, dan tidak pantas pula bagi siapa pun 

dari kalangan penghuni surga untuk masuk ke dalam 
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surga sementara masih ada hak penghuni neraka pada 

dirinya hingga Ku-selesaikan hak penghuni neraka itu 

darinya, meskipun haknya itu sebuah tamparan.” Kami 

bertanya, “Bagaimana caranya? (Bukankah) Kita 

menemui Allah -'Azzā wa Jallā- dalam keadaan tidak 

berpakaian, tidak berkhitan dan tidak memiliki apa 

pun?” Nabi menjawab, “Diselesaikan dengan kebaikan 

dan kejelekan (yang kita miliki)” 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

خيَب جابر بن عبد اهلل األنصاري أنه علم أن عبد 
نيس سمع حديثاا من رسول اهلل 

ُ
صىل اهلل -اهلل بن أ

عليه لم يسمعه، فاشرتى مجالا ووضع  -عليه وسلم
أمتعته، ثم سافر شهرا، حىت َقِدم الشام فدخل ىلع 
نيس، فقال للبوَّاب: قل هل: جابر ىلع 

ُ
عبد اهلل بن أ

نيس: ابن عبد اهلل؟ قال 
ُ
ابلاب، فقال عبد اهلل بن أ

جابر: نعم، فخرج إيله مرسًعا يدوس ىلع ثوبه من 
رسعته، واعتنقا، فقال هل جابر: إين علمت أنك 

حديثاا  -صىل اهلل عليه وسلم- سمعَت من رسول اهلل
يف الَقَصاص، فخفت أن تموت، أو أموت قبل أن 

صىل اهلل عليه -أسمعه، فقال: سمعُت رسول اهلل 
حُيَِّْشُ انلاُس يوم القيامة ُعراةا ُغْرالا »يقول:  -وسلم
ا ا؟ قال: « ُبْهما « ليس معهم يشء»قال: قلنا: وما ُبْهما

يف ماكن واحد  أي: ُيمع اهلل انلاس يوم القيامة
يلحاسبهم، وُيزيهم بعملهم، ويكونون حينذاك 
عراة وغري خمتونني، كما ودلتهم أمهاتهم، ليس معهم 

فانلداء « ثم يناديهم بصوت»يشء من ادلنيا. ثم قال: 
ال يكون إال بصوت، وال يعرف انلاس نداء بدون 
صوت، فذكر الصوت هنا تلأكيد انلداء، وهذا يف اغية 

وح يف أن اهلل يتلكم بكالم يُسمع الرصاحة والوض
منه تعاىل، وأن هل صوتاا، ولكن صوته ال يشبه 

يسمعه من بعد كما »أصوات خلقه، وهلذا قال: 
فهذه الصفة ختتص بصوته تعاىل، « يسمعه من قرب

وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب منها فقط، 
حسب قوة الصوت وضعفه، وقد كرثت انلصوص 

لَْم املثبتة ذللك، منها 
َ
قوهل تعاىل: ِ} َونَاَداُهَما َربُُّهَما أ

ْيَمِن 
َ
وِر األ ْنَهُكَما{، وقوهل: }َونَاَدْيَناُه ِمن َجانِِب الطُّ

َ
أ

** 

Jābir bin Abdillah Al-Anṣārī mengabarkan bahwa ia 

mengetahui Abdullah bin Unais telah mendengar 

sebuah hadis dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- yang belum ia dengar, lalu ia membeli seekor 

unta dan meletakkan barang bawaannya di atas unta 

tersebut. Kemudian ia melakukan safar selama 

sebulan hingga sampai di Syam, lalu ia mendatangi 

rumah Abdullah bin Unais, lalu ia berkata kepada 

penjaga pintu rumahnya, “Katakan kepadanya; Jābir di 

depan pintu.” Maka Abdulah bin Unais berkata, “Ibnu 

Abdillah?” Jābir menjawab, “Iya.” Lalu ia (Abdullah bin 

Unais) segera keluar sambil menyinsingkan bajunya 

karena tergesa-gesa dan mereka berdua pun 

berpelukan. Lantas Jābir berkata kepadanya, 

“Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau telah 

mendengar dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- sebuah hadis tentang qisas (pembalasan atas 

kezaliman), aku khawatir engkau meninggal atau aku 

yang meninggal sebelum sempat mendengarnya. Lalu 

ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, “Seluruh manusia nanti 

akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan 

telanjang, tidak berkhitan dan buhman.” Kami bertanya, 

“Apa itu buhman?” Beliau menjawab, “Tidak membawa 

apa pun.” Yakni Allah mengumpulkan manusia pada 

hari Kiamat di satu tempat untuk menghisab mereka, 

memberikan balasan kepada mereka sesuai perbuatan 

mereka, dan pada saat itu mereka dalam keadaan 

telanjang lagi tidak berkhitan, sebagaimana keadaan 

mereka saat dilahirkan ibu-ibu mereka, mereka tidak 

membawa apapun dari harta dunia. Kemudian beliau 

bersabda, “Kemudian Allah menyeru mereka dengan 

suara.” Suatu seruan tidak dilakukan kecuali dengan 

menggunakan suara dan manusia tidak mengetahui 

seruan tanpa adanya suara. Jadi, kata 'suara' di sini 

disebutkan untuk menegaskan adanya seruan 

tersebut. Hal ini secara gamblang dan jelas 

menegaskan bahwa Allah -Ta'ālā- berbicara dengan 
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ِن ائِْت 
َ
يًّا{، وقوهل: }َوإِْذ نَاَدى َربَُّك ُموىَس أ بْنَاُه جَنِ َوقَرَّ

الِِمنَي{. ثم قال:  يعِن: « أنا امللك أنا ادليان»الَْقْوَم الظَّ
انلداء اذلي يسمعه أهل املوقف لكهم يسمعه من أن 

أنا امللك أنا »بعد كما يسمعه من قرب، هو بقوهل: 
، فهو تعاىل امللك اذلي بيده ملك ...«ادليان 

السماوات واألرض، ومن فيهن، وهو ادليان اذلي 
ُيازي عباده بعملهم، من عمل خرياا جازاه بأفضل مما 

حق. ثم يقول عمل، ومن عمل رشاا جازاه بما يست
وال ينبيغ ألحد من أهل انلار، أن يدخل انلاَر، »تعاىل: 

ه منه، وال  ، حىت أقصَّ وهل عند أحد من أهل اجلنة حقٌّ
ينبيغ ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنَة، وألحد 
ه منه، حىت  ، حىت أقصَّ من أهل انلار عنده حقٌّ

أي: أن اهلل عز وجل حيكم بني عباده « اللطمة
فيأخذ من الظالم حق املظلوم، فال يدخل بالعدل، 

أحد من أهل انلار انلاَر وهل عند أهل اجلنة حق، حىت 
يمكنه من أخذ حقه، وهذا من تمام العدل فإن الاكفر 
والظالم مع أنهما سيدخالن انلار إال أنهم لن يُظلموا، 
فإذا اكن هلم حق عند أحد من أهل اجلنة أخذوه منه، 

-نة. فقال الصحابة للنيب وكذلك احلال يف أهل اجل
: قلنا: كيف سيويف انلاس -صىل اهلل عليه وسلم

احلقوق وليس معهم يشء من ادلنيا؟ فقال انليب صىل 
أي: إنما « باحلسنات والسيئات»اهلل عليه وسلم: 

حيدث توفية احلقوق بأن يأخذ املظلوم من حسنات 
خذ من سيئات 

ُ
الظالم، فإذا فنيت حسنات الظالم أ

فوُضعت ىلع سيئات الظالم ثم ُطرح يف انلار،  املظلوم
 .كما جاء يف احلديث

perkataan yang bisa didengar dari-Nya dan bahwa Dia 

memiliki suara, akan tetapi suara-Nya tidak 

menyerupai suara-suara makhluk-Nya, oleh karena, itu 

beliau bersabda, “Orang yang jauh mendengarnya 

sebagaimana orang yang dekat pun mendengarnya.” 

Sifat ini khusus bagi suara-Nya saja, adapun suara-

suara makhluk-Nya maka hanya bisa didengar oleh 

orang yang dekat dengannya tergantung pada kuat 

atau lemahnya suara tersebut. Banyak dalil yang 

menetapkan hal itu, di antaranya firman Allah -Ta'ālā-, 

“Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, 

'Bukankah Aku telah melarang kamu berdua.' Dan 

firman-Nya, "Dan Kami telah memanggilnya dari 

sebelah kanan gunung Ṭūr dan Kami telah 

mendekatkannya kepada Kami di waktu dia bermunajat 

(kepada Kami).” Serta firman-Nya, "Dan (ingatlah) 

ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya), 

'Datangilah kaum yang zalim itu.'” Kemudian Allah 

berfirman,: “Aku adalah Al-Malik (Maharaja), Aku 

adalah Ad-Dayyān (Yang Maha Membalas amalan 

hamba)” yakni bahwa seruan yang didengar oleh para 

hamba bisa didengar oleh orang yang jauh 

sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Makna 

firman-Nya: “Aku adalah Al-Malik (Maharaja), Aku 

adalah Ad-Dayyān (Yang Maha Membalas amalan 

hamba)”; adalah bahwa Allah -Ta’ālā- adalah Al-Malik 

(Maharaja) yang di tangan-Nya kekuasaan langit dan 

bumi beserta isinya dan Dia juga adalah Ad-Dayyān 

yang memberikan balasan kepada para hamba sesuai 

amalan mereka; barangsiapa yang melakukan 

kebaikan, maka Dia membalasnya dengan yang lebih 

baik dari apa yang ia lakukan dan barangsiapa yang 

melakukan kejahatan, maka Dia membalasnya dengan 

apa yang berhak ia dapatkan saja. Kemudian Allah -

Ta’ālā- berfirman, “Tidaklah pantas bagi siapa pun dari 

kalangan penghuni neraka untuk masuk ke dalam 

neraka sementara masih ada hak penghuni surga pada 

dirinya hingga Aku mengqisasnya, dan tidak pantas 

pula bagi siapa pun dari kalangan penghuni surga 

untuk masuk ke dalam surga sementara masih ada hak 

penghuni neraka pada dirinya hingga Ku-selesaikan 

hak penghuni neraka itu darinya, meskipun haknya itu 

sebuah tamparan” yakni bahwa Allah -‘Azzā wa Jallā- 

menghakimi di antara hamba-hamba-Nya secara adil, 

Dia mengambil dari orang yang zalim hak orang yang 

terzalimi, sehingga tidak seorang pun penghuni neraka 

masuk ke dalam neraka sedangkan ia masih memiliki 

hak dari penghuni surga hingga ia dapat mengambil 

haknya. Ini merupakan salah satu bentuk sempurnanya 

keadilan Allah karena meskipun orang kafir dan orang 
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نَْواُعُه << االسماء والصفات اتلصنيف:
َ
  عقيدة << اتَلّوِْحيُد َوأ

ا مجلة من هذا احلديث، فقال: )ويذكر عن جابر، عن عبد اهلل بن أنيس قال: سمعت انليب  راوي احلديث: رواه أمحد تنبيه: روى ابلخاري تعليقا
 لم يقول: " حيِّش اهلل العباد، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا امللك، أنا ادليان(صىل اهلل عليه وس

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

 :معاين املفردات
 .بعري : اجلمل أو انلاقة •

 . ظهر ادلواب للحمل أو الركوبرحِّل : الرحل: رسج يوضع ىلع •

 .يطأ : يدوس •

 اعتنق : أدىن عنقه من عنقه وضمه إىل صدره حبا فيه •

 .خشيت : اخلشية يه اخلوف املقرون بالعلم •

 .حُيِّش : احلِّش: اإلخراج واجلمع •

 .ُغرال : غري خمتونني •

ا : ليس معهم يشء من أعراض ادلنيا •  .بُهما

 . الطاعة، أو من ادلين: أي حاسبهم وجازاهم بالعدلادليَّان : ِمن دان انلاس: أي قهرهم ىلع •

نه من أخذ حقه • مكي
ُ
 .أقص : أ

 .اللطمة : الرضب ىلع الوجه بباطن الكف •

 :فوائد احلديث
 .الرحلة يف طلب العلم وسماع احلديث .1

 .شدة حرص الصحابة ىلع سماع األحاديث .2

 .من بعض -تعاىل-أن بعض أهل املوقف أقرب إىل اهلل  .3

 .عاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيلإثبات انلداء والصوت هلل ت .4

 .امللك وادليان من األسماء احلسىن .5

yang zalim itu keduanya akan masuk neraka namun 

mereka tidak akan pernah dizalimi, sampai-sampai jika 

mereka memiliki hak dari penghuni surga maka akan 

diambilkan darinya, demikian juga keadaannya pada 

penghuni surga. Lalu para ṣahabat berkata kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-: Kami bertanya, 

“Bagaimana caranya manusia menunaikan hak-hak 

mereka sedangkan mereka tidak membawa apa pun 

dari dunia?” Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjawab, “Diselesaikan dengan kebaikan dan 

kejelekan.” yakni sesungguhnya 

pemenuhan/penunaian hak-hak tersebut terjadi 

dengan cara orang yang dizalimi mengambil kebaikan-

kebaikan orang yang menzaliminya, jika kebaikan-

kebaikan orang yang zalim tersebut telah habis maka 

diambil dari kejelekan-kejelekan orang yang terzalimi 

itu lalu ditaruh pada (catatan) kejelekan-kejelekan 

orang yang zalim itu, kemudian ia dicampakkan ke 

dalam neraka sebagaimana disebutkan dalam hadis 

lain. 
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 .القصاص يوم القيامة يكون باحلسنات والسيئات .6

 املراجع:املصادر و

يف غريب  م. انلهاية2001 - ـه1421ًعدل مرشد، وآخرون، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
م. صحيح ابلخاري، 1979 - ـه1399بريوت،  -حممود حممد الطنايح، نِّش: املكتبة العلمية  -احلديث واألثر، البن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 

م. خمتار الصحاح، لزين  1997 - ـه 1418حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: دار الصديق للنِّش واتلوزيع، الطبعة: الرابعة، 
 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -ادلين أبو عبد اهلل حممد احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نِّش: املكتبة العرصية 

ه.  1405املدينة املنورة، الطبعة: األوىل،  ادلار، مكتبة: انلارش الغنيمان، حممد بن اهلل لعبد ابلخاري، صحيح من اتلوحيد كتاب رشح. م1999/  ـه1420
 .م 2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: ًعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

   (8319) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر اتلصنيف:
  ط الساعةالعقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشا

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-مرداس األسليم  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حثالة : باثلاء وبالفاء، روايتان، وهو الرديء واملراد هنا َسَقط انلاس •

 .ال يبايلهم اهلل بالة : ليس هلم قدر، فال يعبأ اهلل بهم، وال يقيم هلم وزناا •

 :فوائد احلديث
 .أن موت الصاحلني وأهل العلم والفضل من أرشاط الساعة .1

 .انلدب إىل االقتداء بأهل اخلري، واتلحذير من خمالفتهم .2

 .ال يبىق يف آخر الزمان إال أهل اجلهل ممن ال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا .3

 املراجع:املصادر و

نِّش: م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، 1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش، 
م. صحيح ابلخاري، نِّش: دار 2002 - ـه1423دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريمِّل، نِّش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 

 .ه1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
   (3121) الرقم املوحد:

يذهب الصاحلون األول فاألول، ويبىق حثالة 
  كحثالة الشعري أو اتلمر ال يباِلهم اهلل بالةً 

Orang-orang shalih satu per satu telah 
meninggal dunia dan tersisa orang-orang 

buruk seperti sisa gandum atau kurma 
yang jelek. Allah tidak memperdulikan 

mereka 

 :احلديث .367
قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  -ريض اهلل عنه-رداس األسليم عن م

يذهب الصاحلون األول »: -َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ -
فاألول، ويبىق ُحَثالٌَة َكُحثَالَِة الشعري أو اتلمر ال 

 .«ُيبَايِلُهم اهلل بَالَةا 

** 

367. Hadis: 

Dari Mirdās Al-Aslami -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Orang-orang shalih satu per satu telah 

meninggal dunia dan tersisa orang-orang buruk seperti 

sisa gandum atau kurma yang jelek. Allah tidak 

memperdulikan mereka." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه يف  -ليه وسلمصىل اهلل ع-خيَبنا انليب الكريم 
آخر الزمان يقبض اهلل أرواح الصاحلني، ويبىق أناس 
ليسوا اهالا للعناية، فال يرفع اهلل هلم قدراا وال يقيم 
هلم وزناا وال يرمحهم وال يزنل عليهم الرمحة وهم رشار 

 .اخللق عند اهلل وعليهم تقوم الساعة

** 

Nabi yang mulia -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan kepada kita bahwa di akhir zaman Allah 

akan mencabut nyawa orang-orang shalih hingga 

tersisalah orang-orang yang tidak dihargai oleh Allah, 

tidak dianggap-Nya, tidak dirahmati-Nya dan tidak 

diturunkan rahmat kepada mereka. Mereka itu 

seburuk-buruk manusia di sisi Allah dan di masa 

merekalah kiamat terjadi. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات العقيدة < اإليمان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يضحك اهلل : الضحك معلوم، وإثباته يكون ىلع ما يليق جبالهل سبحانه وتعاىل، من غري تكييف وال تمثيل، ومن غري تعطيل وال تشبيه •

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

 .-تعاىل-ما كَب، وعدم ايلأس من رمحة اهلل وجوب اتلوبة من اذلنب مه .2

 .اإلسالم يمحو ما قبله من جريمة الكفر، واتلوبة تمحو ما قبلها من اآلثام .3

 .االستشهاد يف سبيل اهلل من موجبات اجلنة .4

 .فيه ديلل ىلع أن األعمال باخلواتيم .5

 املراجع:املصادر و

م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، 1987 - ـه1407، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش
ه. صحيح ابلخاري، 1418نِّش دار الكتاب العريب، بدون تاريخ. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نِّش: دار ابن اجلوزي. الطبعة  األوىل 

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

   (5461) الرقم املوحد:

يضحُك اهلُل سبحانه وتعاىل إىل رجلني يقتُل 
أحُدهما اآلخَر يدخالني اجلنَة، يقاتُل هذا يف 
سبيل اهلل فُيْقَتُل، ثم يتوُب اهلُل ىلع القاتلي 

 فيُْسليُم فَيُْستَْشَهدُ 

 

Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- tertawa 
perihal dua orang yang satu membunuh 

yang kedua, namun keduanya masuk surga. 
Yang pertama berperang di jalan Allah 

hingga gugur. Selanjutnya Allah menerima 
taubat pembunuh hingga ia masuk Islam 

kemudian mati syahid 

 :احلديث .368
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يضحُك اهلُل سبحانه وتعاىل » قال: -اهلل عليه وسلم
إىل رجلني يقتُل أحُدهما اآلخَر يدخالِن اجلنَة، يقاتُل 
هذا يف سبيل اهلل فُيْقتَُل، ثم يتوُب اهلُل ىلع القاتِل 

 .«فيُْسِلُم فَيُْستَْشَهدُ 

** 

368. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- tertawa 

karena (melihat) dua orang; yang satu membunuh yang 

kedua, namun kedua-duanya masuk surga. Yang 

pertama berperang di jalan Allah hingga gugur. 

Selanjutnya Allah menerima taubat pembunuh hingga 

ia masuk Islam kemudian mati syahid." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يضحك اهلل إىل رجلني يقتل أحدهما اآلخر يدخالن 
اجلنة، يقاتل املسلم يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل 
فيقتله اكفر فيدخل اجلنة، ثم يتوب اهلل ىلع القاتل 

 .فيُسلم فيقاتل يف سبيل اهلل فيستشهد

** 

Allah tertawa melihat dua orang; yang satu membunuh 

yang lain namun keduanya masuk surga. Orang 

muslim berperang di jalan Allah demi meninggikan 

kalimat Allah lalu dia dibunuh oleh orang kafir hingga 

masuk surga. Selanjutnya Allah menerima taubat 

orang yang membunuh hingga ia masuk Islam lalu 

berperang di jalan Allah hingga mati syahid. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األسماء والصفات اتلصنيف:

وم القيامة، ثم يأخذهن يطوي اهلل السماوات ي
بيده اِلمىن، ثم يقول: أنا امللك أين اجلبارون؟ 
أين املتكربون؟ ثم يطوي األرضني السبع، ثم 

يأخذهن بشماهل، ثم يقول: أنا امللك، أين 
 اجلبارون؟ أين املتكربون

 

Allah akan melipat semua langit kelak di 
hari kiamat, kemudian Dia 

menggenggamnya dengan tangan kanan-
Nya dan berfirman, "Akulah Maha Raja, di 

manakah orang-orang yang bertindak 
sewenang-wenang? Di manakah orang-
orang yang sombong?" Kemudian Dia 

melipat tujuh lapis bumi dan 
menggenggamnya dengan tangan kiri-Nya 
seraya berfirman, "Akulah Maha Raja, di 

manakah orang-orang yang bertindak 
sewenang-wenang? Di manakah orang-

orang sombong"? 

 :احلديث .369
مرفوًعا:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ُخُذُهَنّ بيده 
ْ
"َيْطِوي اهلل السماوات يوم القيامة، ثم يَأ

ايلمىن، ثم يقول: أنا امللك أين اجلبارون؟ أين 
رَِضنَي السبع، ثم يأخذهن املتكَبون؟ ث

َ
م َيْطوِي األ

بشماهل، ثم يقول: أنا امللك، أين اجلبارون؟ أين 
 املتكَبون؟".

** 

369. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Allah akan melipat semua langit kelak di hari 

kiamat, kemudian Dia menggenggamnya dengan 

tangan kanan-Nya dan berfirman, "Akulah Maha Raja, 

di manakah orang-orang yang bertindak sewenang-

wenang? Di manakah orang-orang yang sombong?" 

Kemudian Dia melipat tujuh lapis bumi dan 

menggenggamnya dengan tangan kiri-Nya seraya 

berfirman, "Akulah Maha Raja, di manakah orang-

orang yang bertindak sewenang-wenang? Di manakah 

orang-orang sombong"? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنهما-خيَبنا ابن عمر 
سوف  -عز وجل-أخَبهم بأن اهلل  -اهلل عليه وسلم

السبع يوم القيامة ويأخذهن بيده  يطوي السموات
ايلمىن، ويطوي األرضني السبع ويأخذهن بيده 
الشمال، وأنه لكما طوى واحدة منهن نادى أوئلك 
اجلبارين واملتكَبين مستصغرا شأنهم معلنا أنه هو 
صاحب امللك احلقييق الاكمل اذلي ال يضعف وال 
يزول، وأن لك من سواه من ملك ومملوك وًعدل وجائر 

ئل وذيلل بني يديه عزوجل، ال يسأل عما يفعل وهم زا
 .يسألون

** 

Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- mengabarkan kepada 

kita bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahu mereka bahwa Allah -'Azza wa Jalla- 

akan melipat tujuh lapis langit pada hari kiamat dan 

menggenggamnya dengan tangan kanan-Nya, dan 

melipat tujuh lapis bumi serta menggenggamnya 

dengan tangan kiri-Nya. Setiap kali Dia melipat salah 

satu darinya, Dia menyeru orang-orang yang 

sewenang-wenang dan sombong sambil merendahkan 

keadaan mereka, dan mendeklarasikan bahwa diri-

Nya-lah pemilik kerajaan yang sebenarnya, yang 

sempurna, yang tidak lemah dan tidak lenyap, dan 

sesungguhnya segala sesuatu selain-Nya dari 

kalangan raja dan hamba sahaya, orang adil dan orang 

zalim akan lenyap dan hilang di hadapan Allah -'Azza 

wa Jalla-. Dia tidak dipertanyakan mengenai apa yang 

dikerjakan-Nya, sedangkan mereka ditanya (diminta 

pertanggungjawabannya). 
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  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .اجلبّارون : مجع جبار ويوصف بهذا الوصف لك من كرث ظلمه وعدوانه •

 .ه، وىلع اخللق باحتقارهماملتكَبون : املتكَبون مجع متكَب، وهو املتكَب ىلع احلق برد •

 :فوائد احلديث
قني، إثبات أن هلل يدين حقيقتني يمني وشمال، ومعىن حقيقيتني أي ال نؤوهلا بانلعمة أو القوة وحنو ذلك، وال نقول أيضا إنها يد كيد املخلو .1

لقبض يف القرآن ويف هذا تعاىل اهلل عن لك نقص علوا كبريا، ولكنها يد من صفاتها القبض والبسط واألصابع والكتابة واخللق، كما جاء ا
ن قلوب احلديث، قال تعاىل: )واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة(، وقال تعاىل: )بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء( وقال صىل اهلل عليه وسلم: )إ

 .ا منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي(بِن آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن( وقال: )كتب اهلل اتلوراة بيده( واخللق يف قوهل تعاىل عن خلق آدم: )م

 .إثبات صفة القول هلل ىلع وجه يليق جبالهل .2

 .إثبات اسم امللك هلل متضمنا صفة امللك .3

 .إثبات أن األرضني سبع .4

 .حتريم اتلجَب واتلكَب .5

 املراجع:املصادر و

ه اجلديد يف رشح كتاب 1435ت: د. دغش العجيم . مكتبة أهل األثر , الطبعة اخلامسة ,  252كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص
ه صحيح مسلم, ترقيم حممد 1424اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القرًعوي, ت: حممد بن أمحد سيد , مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

 .فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت
   (3387) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يقول اهلل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، فال 
تكتبوها عليه حىت يعملها، فإن عملها 

فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجيل فاكتبوها 
 هل حسنة

 

"Allah berfirman, "Apabila hamba-Ku 
hendak melakukan keburukan, janganlah 
kalian (malaikat) mencatatnya sampai dia 

mengerjakannya! Apabila ia 
mengerjakannya, tulislah (dosa) seperti 
keburukan itu! Jika dia meninggalkan 
keburukan tersebut demi Aku, catatlah 

baginya satu kebaikan"! 

 :احلديث .370
يقول اهلُل: »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

، فال تكتبوها عليه  إذا أراد عبدي أْن يعمَل سيئةا
عملَها، فإْن َعِملها فاكتبوها بمثِلها، وإْن تركها حىت ي

، وإذا أراد أْن يعمَل  ِمن أجِّل فاكتبوها هل حسنةا
، فإْن عملها  حسنةا فلم يعملها فاكتبوها هل حسنةا

 «.فاكتبوها هل بعِّش أمثاهلا إىل سبِع مائة ِضْعٍف 

** 

370. Hadis: 

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

"Allah berfirman, "Apabila hamba-Ku hendak 

melakukan keburukan, janganlah kalian (malaikat) 

mencatatnya sampai dia mengerjakannya! Apabila ia 

mengerjakannya, tulislah (dosa) seperti keburukan itu! 

Jika dia meninggalkan keburukan tersebut demi Aku, 

catatlah baginya satu kebaikan"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ني حبفظ  هذا اخلطاب من اهلل تعاىل للمالئكة املولكَّ
عمل اإلنسان وكتابته، وهو يدل ىلع فضل اهلل ىلع 

إذا أراد عبدي أن يعمل »اإلنسان، وَتاوزه عنه. قوهل: 
عمل قد وال« سيئة، فال تكتبوها عليه حىت يعلمها

يراد به عمل القلب واجلوارح، وهو الظاهر؛ ألنه قد 
جاء ما يدل ىلع أن عمل القلب يؤاخذ به، وُيزي 
عليه، قال اهلل تعاىل: }َوَمن يُرِْد ِفيِه بِإِحْلَاٍد بُِظلٍْم نُِذقُْه 

يِلٍم{، ويف احلديث الصحيح: 
َ
إذا اتلىق »ِمْن َعَذاٍب أ

، قالوا: « ل يف انلاراملسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتو
إنه اكن حريصاا »هذا القاتل، فما بال املقتول؟ قال: 

، فهذه انلصوص تصلح تلخصيص «ىلع قتل أخيه
إذا أراد أن يعمل سيئة فال تكتبوها »عموم قوهل: 
لم »وهذا ال خيالف قوهل يف السيئة: « حىت يعملها

؛ ألن عزم القلب وتصميمه عمل.  «تكتب عليه
، يعِن: سيئة «ها فاكتبوها بمثلهافإن علم»قوهل: 

واحدة، قال اهلل تعاىل: }َمن َجاء بِاحْلََسنَِة فَلَُه َعِّْشُ 
ييئَِة فاََل ُُيَْزى ِإالَّ ِمثْلََها وَُهْم اَل  ْمثَالَِها َوَمن َجاء بِالسَّ

َ
أ

ُيْظلَُموَن{، وقال تعاىل: }َمْن َعِمَل َسييئَةا َفال ُُيَْزى ِإالَّ 
نََث وَُهَو ُمْؤِمٌن ِمثْلََها َومَ 

ُ
ْو أ

َ
ن َذَكٍر أ ْن َعِمَل َصاحِلاا مي

** 

Seruan dari Allah -Ta'ālā- ini untuk para malaikat yang 

bertugas menjaga dan mencatat amal manusia. Ini 

menunjukkan karunia Allah kepada manusia dan 

ampunan-Nya baginya. Sabdanya, "Apabila hamba-Ku 

hendak melakukan keburukan, janganlah kalian 

(malaikat) mencatatnya sampai dia mengerjakannya!" 

Perbuatan di sini bisa dimaksudkan perbuatan hati dan 

anggota badan, inilah makna yang tampak. Sebab, ada 

keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan hati 

mendapatkan siksaan dan balasan. Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "dan siapa saja yang bermaksud melakukan 

kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan 

Kami timpakan kepadanya siksa yang pedih. (QS.Al-

Hajj: 25)" Dalam Hadis Sahih disebutkan, "Apabila dua 

orang muslim saling bertemu dengan membawa 

pedang, maka pembunuh dan yang dibunuh berada di 

neraka." Para sahabat bertanya, "Ini (vonis) 

pembunuh, bagaimana dengan yang dibunuh?" Beliau 

bersabda, "Tadinya dia juga berkeinginan keras untuk 

membunuh saudaranya." Nash-nash ini layak untuk 

mengkhususkan keumuman sabda beliau, "Apabila 

hamba-Ku hendak melakukan keburukan, janganlah 

kalian (malaikat) mencatatnya sampai dia 

mengerjakannya!" Ini tidak bertentangan dengan 

sabdanya tentang keburukan, "Tidak dicatat." Sebab, 

tekad dan kehendak hati adalah suatu perbuatan. 

Sabdanya, "Apabila ia mengerjakannya, maka tulislah 

(dosa) seperti keburukan itu." Yakni, satu keburukan. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفاُت اإِللَِهيَُّة << صفة الالكم اتلصنيف:   عقيدة << الصي

 متفق عليه راوي احلديث:

 أبو هريرة ريض اهلل عنه اتلخريج:
 صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

ْوئَلَِك يَْدُخلُوَن اجْلَنََّة يُْرَزقُوَن ِفيَها بَِغرْيِ ِحَساٍب{. 
ُ
فَأ

قيَّد « فإن تركها من أجِّل فاكتبوها هل حسنة»قوهل: 
 ، تركها بأنه من أجل اهلل تعاىل، أي: خوفاا منه، وحياءا

، أو خوفاا من اخللق، أو لعارض أما إذا تركها ًعجزاا 
آخر، فإنها ال تُكتب هل حسنة، بل ربما ُكتبت عليه 

وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها »سيئة. قوهل: 
ل من اهلل « فاكتبوها هل حسنة إىل آخره، وهذا تفضُّ

تعاىل الكريم املنان ىلع عباده، فله احلمد واملنة، فأي 
يكتب اهلل به كرم أعظم من هذا، اهلم باحلسنة 

حسنة اكملة، وعمل احلسنة يكتب به عِّش 
حسنات إىل سبعمائة حسنة. ويف هذا احلديث أسند 
انليب صىل اهلل عليه وسلم هذا القول إىل اهلل تعاىل 

واصفاا هل بذلك، « يقول اهلل: إذا أراد عبدي»بقوهل: 
وهذا القول من رشعه اذلي فيه وعده لعباده، 

له عليهم، وهو غري  القرآن، وليس خملوقاا، وتفضُّ
 .فقوهل تعاىل غري خلقه

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Barangsiapa berbuat 

kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. 

Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang 

dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak 

dirugikan (dizalimi). (QS. Al-An'am: 60)" Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, 

maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan 

itu. Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-

laki maupun perempuan sedangkan dia dalam 

keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, 

mereka diberi rezeki di dalamnya tak terhingga.(QS. 

Ghafir: 40)" Sabda beliau, "Jika dia meninggalkan 

keburukan tersebut demi Aku, catatlah baginya satu 

kebaikan." Beliau itu mensyaratkan tindakan 

meninggalkan keburukan karena Allah -Ta'ālā-, yakni 

karena takut dan malu kepada-Nya. Adapun bila ia 

meninggalkan keburukan itu karena tidak mampu 

melakukannya atau takut kepada manusia atau karena 

sebab lain, maka hal itu tidak dicatat sebagai satu 

kebaikan baginya, tetapi mungkin saja dicatat sebagai 

satu keburukan baginya. Sabda beliau, "Apabila ia 

hendak melakukan kebaikan lalu tidak 

mengerjakannya, tulislah satu kebaikan baginya! Jika 

ia melaksanakannya, tulislah baginya sepuluh 

kebaikan seperti itu sampai tujuh ratus kali lipat!" Ini 

merupakan karunia dari Allah -Ta'ālā- Yang Maha 

Pemurah dan Pemberi karunia kepada hamba-hamba-

Nya. Dengan demikian, segala puji dan karunia hanya 

milik-Nya. Kemurahan hati yang manakah lebih besar 

dari ini? Dia mendapatkan ilham untuk melakukan 

kebaikan maka Allah mencatat kebaikan yang 

sempurna baginya dan bila ia mengerjakan satu 

kebaikan, maka dicatat baginya sepuluh sampai tujuh 

ratus kebaikan. Dalam hadits ini Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyandarkan sabdanya 

kepada Allah -Ta'ālā- dengan sabdanya, "Allah 

berfirman, "Apabila hamba-Ku hendak." 

menggambarkan hal itu bagi-Nya. Firman ini 

merupakan bagian dari syariat-Nya yang mengandung 

janji bagi hamba-hamba-Nya dan karunia-Nya kepada 

mereka. Firman tersebut bukan Al-Qur'an dan bukan 

pula makhluk. Perkataan Allah -Ta'ālā- bukan makhluk-

Nya. 
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 :فوائد احلديث
 احلديث ديلل ىلع إثبات الكم اهلل تعاىل وخماطبته للمالئكة .1
 .ن، وَتاوزه عنههذا احلديث يدل ىلع فضل اهلل ىلع اإلنسا .2

ني حبفظ عمل اإلنسان وكتابته .3  اإليمان باملالئكة املولكَّ

، فإنها تكتب هل حسنة، أما إذا تركها ًعجزاا، أو خوفاا من اخللق، أو لعارض آخ .4 ر، فإنها من ترك سيئة من أجل اهلل تعاىل أي: خوفاا منه، وحياءا
 ال تكتب هل حسنة، بل ربما كتبت عليه سيئة

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري
 مكتبة: انلارش الغنيمان، حممد بن اهلل لعبد ابلخاري، صحيح من اتلوحيد كتاب رشح. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .ه 1405دلار، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، ا
   (8314) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العقيدة < األسماء واألحاكم < الِّشك اتلصنيف:

 .مصنف عبد الرزاق راوي احلديث:

  -رمحه اهلل-يف إبراهيم بن يزيد انلخيع الكو اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يكره : الكراهة يف ُعرف السلف يُراد بها اتلحريم. •

يكره أن يقول: أعوذ باهلل وبك، وجيوز أن 
  يقول: باهلل ثم بك

Dimakruhkan untuk mengucapkan, "Aku 
berlindung kepada Allah dan kepadamu," 

dan dibolehkan untuk mengucapkan, "(Aku 
berlindung) kepada Allah kemudian 

kepadamu." Ia mengatakan, juga 
(dibolehkan) untuk mengucapkan, 

"Seandainya bukan karena Allah lalu 
fulan," dan janganlah kalian mengucapkan, 
"Andaikan bukan karena Allah dan fulan". 

 :احلديث .371
أن يقول: أعوذ وجاء عن إبراهيم انلخيع: "أنه يكره 

باهلل وبك، وُيوز أن يقول: باهلل ثم بك، قال: ويقول: 
 لوال اهلل ثم فالن، وال تقولوا ولوال اهلل وفالن".

** 

371. Hadis: 

Dikemukakan dari Ibrahim an-Nakha'i bahwasannya 

dia tidak menyukai (makruh) ucapan, "Aku berlindung 

kepada Allah dan kepadamu," dan membolehkan untuk 

mengucapkan, "(Aku berlindung) kepada Allah 

kemudian kepadamu." Ia mengatakan, dan (boleh) 

mengucapkan, "Seandainya bukan karena Allah lalu 

fulan," dan janganlah kalian mengucapkan, "Andaikan 

bukan karena Allah dan fulan". 

 لم أجد هل حكماا عند األبلاين  :درجة احلديث
** 

 Derajat hadis: 

من اتلابعني، واكن يرى  -رمحه اهلل-إبراهيم انلخيع 
حتريم عطف االستعاذة باملخلوق ىلع االستعاذة باهلل 
بالواو؛ ألن )الواو( تقتيض التِّشيك بني املتعاطفني، 

ل ىلع الِّشك وذلك يؤدي إىل الِّشك باهلل، وهو حممو
األصغر، وكذا تعلق منفعة ىلع فعل اهلل ومعه غريه، 
كقولك: لوال اهلل وفالن ملا شفيت، ومع ضعف 
ا ىلع حديث  احلديث إال أن انليه صحيح؛ قياسا

صىل اهلل عليه -عن انليب  -ريض اهلل عنه-حذيفة 
قال: "ال تقولوا: ما شاء اهلل وشاء فالن،  -وسلم

  ثم شاء فالن".ولكن قولوا: ما شاء اهلل

** 

Ibrahim An-Nakha'i -raḥimahullāh- adalah seorang 

tabiin yang memandang pengharaman 'aṭaf 

(penggandengan) Al-Isti'āżah (permohonan 

perlindungan) kepada makhluk atas Al-Isti'āżah 

kepada Allah dengan huruf wāwu, karena hal ini 

mengharuskan adanya saling bersekutu antara dua 

subyek yang saling bersandar. Dan hal itu 

menimbulkan kesyirikan kepada Allah, dan itu 

ditafsirkan dengan syirik kecil. Demikian juga 

mengaitkan satu manfaat kepada perbuatan Allah dan 

perbuatan orang lain bersama-Nya, seperti ucapanmu, 

"Kalaulah bukan karena Allah dan fulan, tentu aku tidak 

akan sembuh." Meskipun hadis ini lemah, akan tetapi 

larangannya sahih dengan dianalogikan kepada hadis 

Ḥużaifah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, beliau bersabda, "Janganlah kalian 

mengucapkan, 'Atas kehendak Allah dan kehendak 

fulan, tetapi katakanlah, Atas kehendak Allah lalu 

kehendak fulan" '! 
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 .أعوذ : العوذ: االتلجاء إىل الغري واتلعلق به •

 .ي: امتناع يشء لوجود غريهلوال : حرف امتناع لوجود، أ •

 :فوائد احلديث
 .حتريم قول: ماشاء اهلل وفالن، وجواز قول: ما شاء اهلل ثم شاء فالن .1

 .حتريم قول: أعوذ باهلل وبك، وجواز قول: أعوذ باهلل ثم بك، فيما يقدر عليه املخلوق .2

 .حتريم قول: لوال اهلل وفالن، وجواز قول: لوال اهلل ثم فالن .3

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، حممد بن 1435كتاب اتلوحيد، حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: دغش العجيم، مكتبة أهل األثر، الطبعة: اخلامسة، 
لح بن ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، صا1424عبد العزيز السليمان القرًعوي، حتقيق: حممد بن أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، 

ه. مصنف عبد الرزاق الصنعاين، عبد الرزاق بن همام ايلماين الصنعاين، حتقيق: 1422فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار العاصمة، الطبعة: األوىل، 
 .ه1403حبيب الرمحن األعظيم، املكتب اإلسالِم، الطبعة: اثلانية، 

   (3343) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماء والصفاتالعقيدة < اإليمان باهلل عز وجل < توحيد األس اتلصنيف:
 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة

  العقيدة < األسماء واألحاكم < انلفاق

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رياء : أي: لرياه انلاس •

 .ُسْمعة : أي: ليسمعه انلاس •

ُجود • ا اكلصحيفة فاََل يقدر ىلع السُّ ا : الطبق فقار الظهر واملعىن صار فقاره َواِحدا  .طبقا

يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد هل لك مؤمن 
ومؤمنة، فيبىق لك من اكن يسجد يف اَلنيا رياء 

وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقا 
 واحدا

 

“Tuhan kita akan menyingkapkan betis-
Nya, sehingga bersujud kepada-Nya semua 

laki-laki dan wanita beriman. Lantas 
tertinggal mereka yang biasa sujud di dunia 

karena riya’ dan sum’ah (mencari 
popularitas -edit). Dia ingin sujud, tetapi 
punggungnya menjadi satu ruas saja (tak 

dapat ditekuk -edit)." 

 :احلديث .372
مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

يكِشف ربُّنا عن ساقِه، فيسجُد هل لكُّ مؤمٍن »
ومؤمنٍة، فيبىق لكُّ َمن اكن يسجُد يف ادلنيا رياءا 

ا ا واحدا ، فيذهُب ليسجَد، فيعوَد ظهُره طبقا  «.وُسْمعةا

** 

372. Hadis: 

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

marfu, “Tuhan kita akan menyingkapkan betis-Nya, 

sehingga bersujud kepada-Nya semua laki-laki dan 

wanita beriman. Lantas tertinggal mereka yang biasa 

sujud di dunia karena riya’ dan sum’ah (mencari 

popularitas -edit). Dia ingin sujud, tetapi punggungnya 

menjadi satu ruas saja (tak dapat ditekuk -edit)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن ساقه الكريمة،  -سبحانه وتعاىل-يكشف الرب 
فيسجد هل لك مؤمن ومؤمنة، وأما املنافقون اذلين 

نيا لرياهم انلاس، فُمنعوا من اكنوا يسجدون يف ادل
ا، ال  السجود، وُجعلت ظهورهم فقاراا واحدا
يستطيعون االحنناء وال السجود؛ ألنهم ما اكنوا يف 
احلقيقة يسجدون هلل يف ادلنيا، وإنما اكنوا يسجدون 
ألغراضهم ادلنيوية، وال ُيوز تأويل الساق بالشدة أو 

 -تعاىل-الكرب أو غريها، بل ُيب إثباتها صفة هلل 
من غري تكييف وال تمثيل، ومن غري حتريف وال 

 .تعطيل

** 

Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- menyingkapkan betis-

Nya yang mulia. Lantas seluruh laki-laki dan wanita 

yang beriman bersujud kepada-Nya. Adapun orang-

orang munafik yang dulu bersujud di dunia agar dilihat 

manusia, maka mereka terhalang untuk sujud dan 

punggung-punggung mereka menjadi tulang punggung 

yang rata (tak beruas). Mereka tidak bisa lagi 

membungkuk dan sujud, karena mereka sebenarnya 

dulu tidak bersujud untuk Allah di dunia. Dulu mereka 

bersujud demi berbagai kepentingan duniawi. Betis di 

sini tidak boleh ditakwilkan dengan makna ketakutan 

atau bencana dan sebagainya, tetapi harus 

menetapkannya sebagai sifat bagi Allah -Ta'ālā- tanpa 

mempertanyakan bagaimana ataupun penyerupaan, 

juga tanpa ada penyimpangan dan pengosongan 

makna. 
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 .يعود : يصري •

 :فوائد احلديث
 .حيث عرفه املؤمنون بذلك فسجدوا هل -تعاىل-الساق صفة هلل  .1

 .اتلحذير من الرياء .2

 املراجع:املصادر و

ه. عمدة القاري رشح 1422صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
املصابيح،  مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. بريوت –صحيح ابلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 ابلخاري، صحيح من اتلوحيد كتاب رشح. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –لعِّل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 
 .ه 1405 األوىل،: الطبعة املنورة، املدينة ادلار، مكتبة: انلارش الغنيمان، حممد بن اهلل لعبد

   (8291) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإليمان بايلوم اآلخر العقيدة < اتلصنيف:
  العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عيد اخْلُْدرِي أبو س اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بيديه حيثو املال : حيفن •

 .وال يعده : ال حيصيه وال حيسبه لكرثته •

 :فوائد احلديث
 .تبشري املسلمني بكرثة املال والغنائم يف آخر الزمان .1

 .جواز إطالق لفظ اخلليفة ىلع من حيكم املسلمني، ولو لم يكن من اخللفاء الراشدين .2

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نِّش: دار 1987 -ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش، 
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نِّش: دار ابن اجلوزي. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 1426الوطن للنِّش، الرياض، الطبعة: 

 .بريوت –ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (3117) الرقم املوحد:

يكون خليفة من خلفائكم يف آخر الزمان 
  حيثو املال وال يعده

Akan ada salah seorang khalifah kalian di 
akhir zaman yang menaburkan harta dan 

tidak menghitungnya 

 :احلديث .373
رفوًعا: م -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

يكون خليفة من خلفائكم يف آخر الزمان حيثُو »
هُ   .«املاَل وال َيُعدُّ

** 

373. Hadis: 

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

marfū', (Nabi bersabda), "Akan ada salah seorang 

khalifah kalian di akhir zaman yang menaburkan harta 

dan tidak menghitungnya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه يف  -صىل اهلل عليه وسلم-خيَبنا الرسول الكريم 
آخر الزمان يقوم خليفة املسلمني بإنفاق املال بال 
عدد وال حساب لكرثة األموال والغنائم مع سخاء 

 .نفسه

** 

Rasul yang mulia -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan kepada kita bahwa di akhir zaman akan 

ada seorang khalifah kaum muslimin yang 

menginfakkan harta tanpa bilangan dan tanpa 

perhitungan karena banyaknya harta benda dan harta 

rampasan perang disertai kedermawanan dirinya. 
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يكون يف آخر أمِت خليفة حييث املال حثًيا، ال 
  يعده عدًدا

Akan muncul di akhir umatku nanti 
seorang khalifah yang membagi-bagikan 

harta (kepada rakyatnya), tanpa 
perhitungan. 

 :احلديث .374
ة، قال: كنا عند جابر بن عبد اهلل فقال:  عن أيب نرَْضَ

 العراق أن ال ُُيىب إيلهم قَِفزي وال درهم، يُوِشك أهُل 
قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قِبل الَعَجم يمنعون ذاك، 
ثم قال: يُوشك أهل الشام أن ال ُُيىب إيلهم دينار وال 
ُمْدي، قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قِبل الروم، ثم 
سكت ُهنيَّة، ثم قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

يف آخر أميت خليفة حَييث املال َحثْيا، يكون »وسلم: 
ه عددا قال قلُت أليب نرََضة وأيب العالء: « ال َيُعدُّ

 أتََريان أنه عمر بن عبد العزيز، فقاال: ال.

** 

374. Hadis: 

Dari Abu Naḍrah, ia menuturkan, "Kami berada di sisi 

Jabir bin Abdullah lalu ia berkata, "Hampir saja Irak 

tidak dipunguti takaran bahan makanan dan dirham 

(zakat)." Kami bertanya, "Kenapa?" Ia menjawab, 

"Karena orang-orang 'Ajam (Non Arab), mereka 

mencegahnya." Kemudian ia berkata, "Hampir saja 

penduduk Syam tidak dipunguti dinar dan takaran 

bahan makanan." Kami bertanya, "Kenapa?" Ia 

menjawab, "Karena bangsa Romawi." Kemudian ia 

diam sebentar, selanjutnya berkata, "Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Akan muncul di 

akhir umatku nanti seorang khalifah yang membagi-

bagikan harta (kepada rakyatnya) tanpa perhitungan." 

Ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Naḍrah dan Abu 

'Alā`, "Apakah kalian berdua menganggap khalifah 

tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz?" Keduanya 

menjawab, "Bukan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 اهلل عليه وسلم أن املسلمني سوف خيَب انليب صىل
يفتحون العراق، وسيوضع عليها يشء مقدر باملاكييل 
واألوزان يؤدونه للمسلمني، وسيُمنع ذلك يف آخر 
الزمان؛ وذلك الستيالء كفار العجم ىلع هذه ابلالد 
فيمنعون وصول هذه األموال إىل املسلمني، وخيَب 

وضع كذلك أن املسلمني سوف يفتحون الشام، وسي
عليها يشء مقدر باملاكييل واألوزان يؤدونه 
للمسلمني، وسيُمنع ذلك يف آخر الزمان؛ وذلك 
الستيالء الروم ىلع هذه ابلالد فيمنعون وصول هذه 
األموال إىل املسلمني، وأخَب صىل اهلل عليه وسلم أنه 
سيكون يف آخر هذه األمة خليفة حييث املال وال يعده، 

توحات عليه، فهو يليق املال أى: لكرثته واتساع الف
للناس بيده كما يفعل بالرتاب إذا رَم به بيديه.  
وخيَب الراوي أنه سأل بعض أهل العلم من اتلابعني: 

 .هل هذا اخلليفة هو عمر بن عبد العزيز؟ فقالوا: ال

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahukan 

bahwa kaum Muslimin akan menaklukkan Irak dan 

akan ditetapkan pada mereka suatu (zakat) dengan 

ukuran takaran dan timbangan yang mereka tunaikan 

kepada kaum Muslimin, dan mereka akan menolak 

menunaikannya di akhir zaman. Penyebabnya adalah 

pendudukan orang-orang kafir 'Ajam (Non Arab) di 

negeri ini sehingga mereka mencegah sampainya 

harta ini pada kaum Muslimin. Beliau juga 

mengabarkan bahwa kaum Muslimin akan 

menaklukkan Syam dan akan ditetapkan pada 

penduduknya suatu (zakat) dengan ukuran takaran dan 

timbangan yang mereka bayarkan kepada kaum 

Muslimin, dan di akhir zaman mereka akan menolak 

menunaikannya. Penyebabnya adalah pendudukan 

bangsa Romawi di negeri ini, sehingga mereka 

menghalangi sampainya harta tersebut pada kaum 

Muslimin. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- juga 

memberitahukan bahwa di generasi akhir umat ini akan 

muncul seorang khalifah yang membagi-bagikan harta 

tanpa perhitungan. Yakni, karena begitu banyaknya 

harta tersebut dan luasnya kemenangan-kemenangan 

yang ditorehkannya. Ia melemparkan harta pada 
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  وم اآلخر < أرشاط الساعةالعقيدة < اإليمان بايل اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يوشك : يرسع •

 .ُُيىب : ُُيمع •

 .مكيال معروف ألهل العراققَِفزي :  •

 .ُمْدي : مكيال معروف ألهل الشام •

 .ُهنيَّة : شيئاا •

 .حَييث : يقبض الِشء بيده ثم يرميه •

 :فوائد احلديث
 .فيه حرص  السلف ىلع جمالسة أهل الفضل والعلم .1

 .فيه بشارة للصحابة ريض اهلل عنهم بفتح العراق والشام .2

 .آخر الزمان فيه إخبار بأنه لن يأيت مال للمسلمني من هذه ابلالد يف .3

ا .4  .اإلخبار بأنه سيكون خليفة يف آخر األمة يكرث املال يف عهده جدًّ

احلديث عالمة من عالمات انلبوة؛ إذ أخَب عن أشياء فوقعت كما أخَب صىل اهلل عليه وسلم، كفتح العراق والشام يف عهد عمر ريض اهلل  .5
 .عنه

 .فيه إثبات أرشاط الساعة، وأنها اكئنة قبل يوم القيامة .6

 املراجع:املصادر و

ه. إكمال املعلم 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
ه، 1419رش: دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األوىل بفوائد مسلم، عياض بن موىس ايلحصيب السبيت، املحقق: حيىي إسماعيل، انلا

بيدي، نِّش: دار اهلداية. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، 1998 أبو م. تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد أبو الفيض امللّقب بمرتىض الزَّ
ه. املصباح املنري يف غريب الِّشح الكبري، أمحد بن حممد بن يلع 1392، الطبعة: اثلانية زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

سني الفيوِم، انلارش: املكتبة العلمية، بريوت. كشف املشلك من حديث الصحيحني، مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي، حتقيق: يلع ح
 .ابلواب، انلارش: دار الوطن، الرياض

   (11218) الرقم املوحد:

manusia seperti menghamburkan debu bila ia 

melemparkannya dengan kedua tangannya. Rawi 

memberitahukan bahwa ia bertanya kepada sebagian 

ulama Tabiin, "Apakah khalifah yang dimaksud adalah 

Umar bin Abdul Aziz?" Mereka menjawab, "Bukan." 
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ينام الرجل انلومة فتقبض األمانة من قلبه، 
فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام انلومة فتقبض 

 األمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر املجل
 

Seseorang tidur sekali, lalu sifat amanah 
dicabut dari hatinya hingga bekasnya 

tinggal seperti bintik-bintik. Kemudian ia 
tidur sekali lagi lalu sifat amanah dicabut 

dari hatinya hingga bekasnya menjadi 
seperti bekas lepuhan. 

 :احلديث .375
قال: َحَدثَنا  -ريض اهلل عنه-عن حذيفة بن ايلمان 

يُت  - عليه وسلمصىل اهلل-رسول اهلل 
َ
حِديثَني َقد َرأ

َحَدُهما وأنا أنتظر اآلخر: حدثنا أنَّ األَمانة نََزلَت يف 
َ
أ

َجذر قُلُوب الريجال، ثمَّ نزل القرآن َفَعِلموا ِمن 
ثنا عن رفع األمانة،  القرآن، وَعِلُموا ِمن الُسنَّة، ثمَّ حدَّ

 »فقال: 
َ
َمانَُة ِمْن قَلِْبِه، َينَاُم الرَُّجُل انلَّوَمة َفتُْقَبُض األ

ثَُرَها ِمثَل الَوْكِت، ُثمَّ َينَاُم انلَّوَمَة َفتُقبَض 
َ
َفيََظلُّ أ

ثَر الَمْجِل، َكَجْمٍر 
َ
ثَُرها ِمثل أ

َ
َمانَة ِمن قَلِْبه، َفيََظلُّ أ

َ
األ

اُه ُمنْتََِباا َولَيس ِفيه  َدْحرَْجتَُه ىلَع رِْجِلَك َفنَِفَط، فَرَتَ
َخذ حَ «يَشء

َ
َفيَصَبح »َصاةا فََدْحرََجه ىلع رجله ، ثم أ

َمانََة َحىتَّ 
َ
َحٌد يُؤَديي األ

َ
انلَّاس يَتَبَاَيُعون، فَاَل يََكاد أ

ِميناا، َحىتَّ ُيَقال للرَُّجل: 
َ
ُيَقال: ِإنَّ يِف بَِِن فُاَلن رَُجالا أ

ْعَقلَه! َوَما يِف قَلِبه ِمثَْقاُل حَ 
َ
ْظَرفَه! َما أ

َ
ُه! َما أ ْجدَلَ

َ
بَّة َما أ

بَايل «ِمن َخْرَدل ِمْن إيمان
ُ
َّ َزَمان وما أ ، ولََقد أىت يلَعَ

َّ ِدينه، َوإِن  ا لرََيَُدنَّه يلَعَ يُُّكم بَايعت: لنِئ اكن ُمسِلما
َ
أ

ا ايلوم  مَّ
َ
َّ َساِعيه، وأ اكن نرصانيا أو يهوديا لرَيُدنَّه يلَعَ

بَايُِع ِمنُكم ِإالَّ ُفاَلنا وفاَُلناا 
َ
 «.َفَما ُكنت أ

** 

375. Hadis: 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menceritakan 

pada kami tentang dua peristiwa yang salah satunya 

aku telah saksikan terjadi dan aku sedang menanti 

terjadinya yang kedua. Beliau bercerita pada kami 

bahwa sifat amanah turun di dasar hati orang-orang, 

kemudian diturunkanlah Alquran sehingga merekapun 

memahami Alquran dan sunnah. Kemudian beliau 

bercerita pada kami tentang diangkatnya sifat amanah. 

Beliau menuturkan, "Seseorang tidur sekali, lalu sifat 

amanah dicabut dari hatinya hingga bekasnya tinggal 

seperti bintik-bintik. Kemudian ia tidur sekali lagi lalu 

sifat amanah dicabut dari hatinya hingga bekasnya 

menjadi seperti bekas lepuhan, laksana bara api yang 

engkau gelindingkan ke kakimu hingga ia melepuh, 

sampai-sampai engkau melihatnya mengembung 

namun tak ada apa-apa di dalamnya." Kemudian beliau 

mengambil kerikil dan menggelindingkannya pada 

kakinya. "Maka orang-orangpun berjual beli, tapi tak 

seorangpun yang nyaris menunaikan amanah, hingga 

dikatakan, "Di bani fulan ada orang yang amanah". 

Sampai-sampai dikatakan pada orang itu, "Alangkah 

sabarnya ia! Alangkah cerdiknya ia! Alangkah 

dewasanya ia!" Padahal sebenarnya di hatinya tak ada 

seberat biji sawipun dari keimanan." Sungguh telah 

datang padaku satu zaman yang aku tidak peduli siapa 

diantara kalian yang aku berjual beli dengannya, jika ia 

seorang muslim pasti agamanya akan 

mengembalikannya padaku dan jika ia seorang nasrani 

atau yahudi pasti penguasanya akan 

mengembalikannya padaku, adapun hari ini aku tidak 

melakukan jual beli dengan kalian selain dengan fulan 

dan fulan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يوضح احلديث أنَّ األمانة تزول عن القلوب شيئاا 
فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نوره وخلفه ظلمة 
اكلَوْكت وهو أعراض لون خمالف اللون اذلي قبله، 

صار اكملجل وهو أثر حمكم ال  فإذا زال يشء آخر

** 

Hadis ini menjelaskan bahwa sifat amanah lenyap dari 

hati manusia sedikit demi sedikit. Apabila bagian 

pertamanya hilang, sirnalah cahayanya dan diganti 

kegelapan seperti bintik-bintik, yakni berbentuk warna 

yang berbeda dengan warna asalnya. Bila bagian 

lainnya hilang, bekasnya menjadi seperti melepuh, 
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < أرشاط الساعة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أمراض القلوب

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

يكاد يزول إال بعد مدة، وهذه الظلمة فوق اليت 
قبلها ثم شبَّه زوال ذلك انلور بعد وقوعه يف القلب 
وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إيَّاه 
جبمر يدحرجه ىلع رجله حىت يؤثر فيها ثم يزول 
اجلمر ويبىق انلفط وأخذه احلصاة ودحرجته إياها 

راد به زيادة ابليان واإليضاح. )فيصبح انلاس( بعد أ
تلك انلومة اليت رفع فيها األمانة )يتبايعون فال 
يكاد( أي: يقارب )أحد( منهم )يؤدي األمانة( 
فضالا عن أدائها بالفعل.  )حىت يقال( لعزة هذا 
الوصف وشهرة ما يتصف به.  )إن يف بِن فالن رجالا 

للرجل ما أجدله( ىلع  أميناا( ذا أمانة. )حىت يقال
العمل )ما أظرفه( من الظرف )ما أعقله( أي: ما 
أشد يقظته وفطانته )وما يف قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان( فضالا عن األمانة اليت يه من 
شعبه.  )ولقد أىت يلّع زمان وما أبايل أيكم بايعت( 
أي: ال أبايل باذلي بايعته لعليم بأن األمانة لم ترتفع 

ن يف انلاس وفاء بالعهد، فكنت أقدم ىلع مبايعة وأ
من لقيت غري باحث عن حاهل وثوقاا بانلاس 
وأمانتهم. )وأما ايلوم( فقد ذهبت األمانة إال القليل 
فذلا قال:  )فما كنت أبايع منكم إال فالناا وفالناا( 

 .يعِن أفراداا أعرفهم وأثق بهم

yakni bekas yang kuat dan hampir tidak hilang kecuali 

setelah beberapa waktu. Kegelapan ini lebih pekat 

dibanding sebelumnya. Kemudian beliau 

menyerupakan hilangnya cahaya sifat amanah 

tersebut -setelah berada di hati dan keluarnya darinya 

setelah tertanam di dalamnya dan digantikan dengan 

kegelapan- seperti bara api yang digelindingkan pada 

kaki hingga melepuhkannya, kemudian bara itu hilang 

sementara lepuhan masih ada. Perbuatan beliau 

mengambil kerikil dan menggelindingkannya 

dimaksudkan untuk lebih memperjelas permisalan 

yang beliau sabdakan. “Maka orang-orangpun” -

setelah bangun dari tidur yang di dalamnya sifat 

amanah itu dicabut- “berjual beli, tapi tak seorangpun” 

dari mereka “yang nyaris” yakni hampir “menunaikan 

amanah”, apalagi bila benar-benar menunaikannya. 

“Sampai-sampai dikatakan” karena langkanya sifat ini 

dan populernya orang yang menyandangnya, "Di bani 

fulan ada orang yang amanah" yakni, memiliki sifat 

amanah. “Hingga dikatakan pada orang itu, "Alangkah 

sabarnya ia” dalam beramal, “mā aẓrafahu” (Alangkah 

cerdiknya ia!), berasal dari kata aẓ-ẓarf (kecerdikan). 

“Alangkah dewasanya ia!" Yakni, alangkah kuat 

kesadaran dan kecerdikannya. “Padahal sebenarnya di 

hatinya tak ada seberat biji sawipun dari keimanan." 

Apalagi sifat amanah yang merupakan cabang dari 

keimanan, tentu tidak ada. “Sungguh telah datang 

padaku satu zaman yang aku tidak peduli siapa di 

antara kalian yang aku berjual beli dengannya.” Yakni, 

aku tidak peduli dengan orang yang aku ajak jual beli 

karena aku tahu amanah belum terangkat dan manusia 

masih menunaikan janji. Sehingga aku memilih berjual 

beli dengan orang yang aku temui tanpa meneliti sisi 

amanahnya karena aku masih percaya pada manusia 

dan sifat amanah mereka. “Adapun hari ini” maka sifat 

amanah telah hilang kecuali hanya sedikit. Karenanya 

ia mengatakan, “aku tidak melakukan jual beli dengan 

kalian kecuali dengan fulan dan fulan." Yakni, beberapa 

person yang aku kenal dan aku mempercayai mereka. 

Al-Kirmāni mengatakan, “  ِ  ِAku mengatakan; 

dicabutnya sifat amanah telah muncul pada zaman 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.” 
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 :معاين املفردات
 .األَمانة : قيل: إنها اتلاكيلف اليت لكَّف اهلل بها عباده، وقيل: يه اإليمان، فإذا استمسك من قلب العبد قام حينئذ بأداء اتلاكيلف •

 .سب الفطرة ثم حصلت هلم بطريق الكسب من الكتاب والسنةنََزلَت يف َجذر قُلُوب الريجال : أي إن األمانة اكنت يف قلوبهم حب •

 .ِمثَْقاُل َحبَّة : أي مقدار يشء قليل •

 .َفَعِلموا ِمن القرآن : أي عِلموا األمانة منه •

 .ِمن َخْرَدل : حبة اخلردل سدس حبة الشعري، واملراد: ليس يف قلبه يشء من اإليمان •

َمانَ  •
َ
 .ة : أي: أثرها اتلام املشبَّه بالوكتُثمَّ َينَاُم انلَّوَمَة َفتُقبَض األ

 .َفتُْقبَُض : تزنع منه لسوء فعل منه تسبب عنه ذلك •

ثَُرَها ِمثَل الَوْكِت : هو األثر اليسري، وهو يف لون السواد •
َ
 .َفيََظلُّ أ

 .ةالَمْجل : وهو َتنَقط يف ايلد وحنوها من أثر عمل وغريه، وقيل: هو أثر حُمكم ال يكاد يزول إال بعد مد •

 .َفنَِفَط : أي قرِحت •

 .ُمنْتََِباا : مرتفعا •

 .َساِعيه : الوايل عليه •

 :فوائد احلديث
 .عمق اتلصور اإلسالِم لإلصالح اخلُليُق، حيث َتاوز الطرح اإلسالِم لإلصالح اخلُليُق املرئيات إىل اللُّباب ورسائر انلفوس .1

ك باألخالق اإلسالمية ادلارين= ادلنيا واآلخرة .2 ي منَافع اتَلَمسُّ  .تَعدي

ء أَنّ األمانة ويه املحافظة ىلع اتلاكيلف الِّشعية، والصدق يف املعاملة، وأداء احلقوق ألصحابها، سرتتفع من بني انلاس شيئا فشيئا لسو .3
 .أفعاهلم

 .أنَّه لكما زال يشء من األمانة زال مع ذلك نوره وخلفه ظلمة، حىت ال يكاد يبىق من يتعامل باألمانة .4

ته  .5 ، فقد زالت األمانة إال ما قل منها من الصدور، وارتفعت من اتلعامل إال يف القليل من -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث من أعالم نبوَّ
 .انلاس

 .أن هذا احلديث أصل يف بيان فقه األخالق اإلسالمية .6

 .شمويلة األخالق يف اإلسالم، حيث شملت احليوان وانلبات .7

 املراجع:املصادر و

ه. 1422قيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق، ط صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حت
ني، صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحل

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع  تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف: حممد يلع بن حممد ابلكري 1987 - 1407، ًعم 14الِّشبيج وحممد لطيف، مؤسسة الرسالة، ط 

ه. رياض الصاحلني، للنووي، نِّش: دار ابن كثري للطباعة والنِّش واتلوزيع، 1425، 4عرفة، ط.الصدييق، عناية: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار امل
 ه1430 األوىل،: الطبعة إشبيليا، كنوز دار: نِّش الصاحلني، رياض كنوز. م2007 - ـه1428 األوىل، الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –دمشق 

 .م2009
   (3016) الرقم املوحد:
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يزنل ربنا تبارك وتعاىل لك ِللة إىل السماء اَلنيا 
حني يبىق ثلث الليل اآلخر يقول: من يدعوين، 
فأستجيب هل من يسألين فأعطيه، من يستغفرين 

 فأغفر هل

 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 
bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Tuhan kita -Tabāraka wa Ta'ālā- 
turun pada setiap malam ke langit terendah 

pada sepertiga malam terakhir, Dia 
berfirman, “Siapa yang berdoa kepada-Ku 
akan Aku kabulkan, siapa yang meminta 
kepada-Ku akan Aku berikan, siapa yang 

meminta ampun kepada-Ku akan Aku 
ampuni." (HR. Bukhari) 

 :احلديث .376
صىل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يزنُل ربُّنا تبارك وتعاىل لكَّ »قال:  -اهلل عليه وسلم
يللٍة إىل السماء ادلنيا، حني يبىق ثُلُُث الليل اآلخُر 

َمن يَْدُعوين، فأستجيَب هل؟ َمن يسألِن »يقول: 
 .«؟فأعطيَه؟ َمن يستغفرين فأغفَر هل

** 

376. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, Tuhan kita -

Tabāraka wa Ta'ālā- turun pada setiap malam ke langit 

terendah pada sepertiga malam terakhir, Dia berfirman, 

"Siapa yang berdoa kepada-Ku akan Aku kabulkan, 

siapa yang meminta kepada-Ku akan Aku berikan, 

siapa yang meminta ampun kepada-Ku akan Aku 

ampuni." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يزنل اهلل تبارك وتعاىل، يف لك يللة، يف اثللث األخري 
َمن يَْدُعوين، » من الليل إىل السماء ادلنيا، ثم يقول:

فأستجيَب هل؟ َمن يسألِن فأعطيَه؟ َمن يستغفرين 
 من الوقت هذا يف–أي: أنه سبحانه « فأغفَر هل؟

بهم يدعوه، أن عباده من يطلب -الليل  ذلك، يف ويرغي
 ما يسألوه أن منهم ويطلب دًعه، ملن يستجيب فهو

 أن منهم ويطلب سأهل، من يعطي فهو يريدون،
بهم فهو يغفر لعباده املؤمنني، ذنو من يستغفروه

واملراد بالطلب احلث وانلدب. وهذا الزنول نزوٌل 
حقييق، يليق جبالهل وكماهل، ال يشبه نزول املخلوقني، 
وال يصح تأويل الزنول إىل نزول الرمحة أو املالئكة 
أو غري ذلك، بل ُيب اإليمان بأن اهلل يزنل إىل 

ن غري حتريف وال السماء ادلنيا نزوالا يليق جبالهل، م
تعطيل، ومن غري تكييف وال تمثيل، كما هو 

 .مذهب أهل السنة واجلماعة

** 

Allah -Tabāraka wa Ta'ālā- turun setiap malam ke langit 

terendah pada sepertiga malam terakhir, kemudian Dia 

berfirman, “Siapa yang berdoa kepada-Ku maka Aku 

akan mengabulkannya, siapa yang meminta kepada-

Ku maka Aku akan memberinya, siapa yang meminta 

ampunan kepada-Ku maka Aku akan 

mengampuninya”. Yakni bahwa sesungguhnya pada 

waktu sepertiga malam terakhir Allah -subḥānahu 

wata'ālā- meminta serta memotivasi hamba-hamba-

Nya agar berdoa kepada-Nya, sebab Dia pasti akan 

mengabulkannya. Dia juga meminta agar mereka 

meminta kepada-Nya apa saja yang mereka inginkan, 

sebab Dia pasti akan memberinya. Dia juga meminta 

agar mereka memohon ampunan kepada-Nya atas 

dosa-dosa mereka, sebab Dia pasti akan mengampuni 

hamba-hamba-Nya yang beriman. Dan yang dimaksud 

dengan permintaan Allah disini adalah motivasi dan 

anjuran yang sifatnya sunah. Turunnya Allah dalam hal 

ini adalah turun secara hakiki, yang sesuai dengan 

keagungan dan kesempurnaan-Nya dan tidak serupa 

dengan turunnya makhluk. Menakwilkan makna nuzūl 

(turun) disini dengan turunnya rahmat-Nya, turunnya 

malaikat atau yang lainnya adalah takwil yang tidak 

benar. Namun wajib diimani bahwa sesungguhnya 

Allah turun ke langit terendah dengan cara turun yang 

sesuai dengan keagungan-Nya tanpa melakukan taḥrīf 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفاُت  اتلصنيف:    اإِللَِهيَُّة << الزنولعقيدة << الصي

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 اإليمان بأن اهلل يزنل إىل السماء ادلنيا يف اثللث األخري من الليل نزوالا يليق جبالهل، من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال .1

 تمثيل.
 .اثللث األخري من الليل من أوقات إجابة ادلًعء .2

 .يكون شديد احلرص ىلع اغتنام أوقات اإلجابة لدلًعءينبيغ لإلنسان عند سماع هذا احلديث أن  .3

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 الصحاح، يلحىي بن هبرية اذلهِّل الشيباين، املحقق: فؤاد عبد معاين عن اإلفصاح. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .ه1417املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سنة النِّش: 
 (10412) الرقم املوحد:

  

(menyelewengkan makna yang sesungguhnya), ta'ṭīl 

(menafikan makna yang sesungguhnya), takyīf 

(mengilustrasikan cara dan bentuknya) dan tamṡīl 

(menyerupakannya dengan makhluk) sebagaimana 

keyakinan Ahli Sunnah wal Jama'ah. 
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 يوضع الرصاط بني ظهري جهنم، عليه حسك
كحسك السعدان، ثم يستجزي انلاس، فناج 

مسلم، وجمدوح به، ثم ناج وحمتبس به 
 فمنكوس فيها

 

"Jembatan (Ash-Shirath) dipancangkan di 
tengah-tengah Jahannam. Di atasnya 

terdapat duri seperti duri tumbuhan As-
Sa'dan. Selanjutnya manusia 

diperintahkan untuk melintasinya. Ada 
orang yang selamat dan terjaga, ada yang 

kulitnya terkelupas kemudian selamat, dan 
ada yang tertahan kemudian terbalik". 

 :احلديث .377
مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

اط بني َظْهَري جهنم، عليه َحَسٌك » يُوَضُع الرصي
ْعدان، ثم يستجزي انلاس، فنا ٍج ُمَسلَّم، كَحَسك السَّ

وجَمْدوح به ثم ناٍج، وحمتبَس به فمنكوٌس فيها، فإذا 
فرغ اهلُل عز وجل من القضاِء بني العباد، يفقد 
املؤمنون رجاالا اكنوا معهم يف ادلنيا يُصلُّون 
ون بزاكتهم، ويصومون صيامهم،  بصالتهم، وُيَزكُّ
هم ويغزون غزَوهم فيقولون: أي ربنا  ون حجَّ وحيجُّ

عبادك اكنوا معنا يف ادلنيا يُصلُّون صالتنا، عباٌد من 
نا،  ون حجَّ ون زاكتنا، ويصومون صيامنا، وحيجُّ وُيَزكُّ
ويغزون غزَونا ال نراهم، فيقول: اذهبوا إىل انلار فمن 
وجدتم فيها منهم فأخرجوه، قال: فيجدونهم قد 
أخذتهم انلاُر ىلع قَْدر أعماهلم، فمنهم َمن أخذته إىل 

َمن أخذته إىل نصف ساقيه، ومنهم قدميه، ومنهم 
َمن أخذته إىل ُركبتيه، ومنهم من أخذته إىل ثَْدَييْه، 
ومنهم من أزرته، ومنهم من أخذته إىل عنقه، ولم 
َتْغَش الوجوَه، فيستخرجونهم منها فيُطرحون يف ماء 

غسل أهل »، قيل: يا رسول اهلل وما احلياة؟ قال: «احلياة
فيه كما »وقال مرة: « ةاجلنة فينبتون نباَت الزرع

يل، ثم يشفع األنبياء يف لكي  تنبت الزرعة يف ُغثاء السَّ
ا فيخرجونهم  من اكن يشهد أن ال هلإ إال اهلل خمِلصا

ُ اهلُل برمحته ىلع من فيها، فما »قال: « منها ثم يتحننَّ
ا يف قلبه مثقاُل حبَّة من إيمان إال  يرتك فيها عبدا

 «.أخرجه منها

** 

377. Hadis: 

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

marfū', "Jembatan (Ash-Shirath) dipancangkan di 

tengah-tengah Jahannam. Di atasnya terdapat duri 

seperti duri tumbuhan As-Sa'dan. Selanjutnya manusia 

diperintahkan untuk melintasinya. Ada orang yang 

selamat dan terjaga, ada yang kulitnya terkelupas 

kemudian selamat, dan ada yang tertahan kemudian 

terbalik di dalam Jahannam." Setelah Allah 'Azza wa 

Jalla selesai menetapkan keputusan di antara hamba. 

Kaum mukminin kehilangan orang-orang yang dulunya 

bersama mereka di dunia. Mereka shalat seperti 

shalatnya, berzakat seperti zakatnya, berpuasa seperti 

puasanya, menunaikan ibadah haji seperti hajinya, dan 

berperang (jihad) seperti perangnya. Mereka berkata, 

"Wahai Tuhanku, sekelompok hamba-hamba-Mu yang 

dulu bersama kami di dunia. Mereka shalat 

sebagaimana shalat kami, berzakat sebagaimana 

zakat kami, berpuasa sebagaimana puasa kami, 

menunaikan haji sebagaimana haji kami, berperang 

sebagaimana perang kami, tetapi kami tidak melihat 

mereka." Allah berfirman, "Pergilah kalian semua ke 

neraka. Siapa saja di antara kalian yang menemukan 

mereka, maka keluarkanlah." Abu Said Al-Khudri 

berkata, "Mereka menemukan kaum tersebut sudah 

dilahap api sesuai dengan kadar amalnya masing-

masing. Ada yang dilahap neraka sampai kedua 

kakinya, ada yang sudah dilahap sampai separuh 

kedua betisnya, ada yang sudah dilahap sampai kedua 

lututnya, ada yang sudah dilahap sampai ke kedua 

teteknya, ada yang dilahap api sampai ke baju bagian 

bawahnya, dan ada juga yang dilahap neraka sampai 

ke lehernya tanpa menimpa wajah-wajahnya. Lantas 

kaum mukminin memohon agar mereka dikeluarkan 

dari neraka. Selanjutnya mereka dilemparkan ke dalam 

air kehidupan." Dikatakan, "Wahai Rasulullah, apakah 

air kehidupan itu?" Beliau bersabda, "Pemandian 

penghuni surga lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya 

tanaman." Saat lain beliau bersabda, "Di dalamnya 

tumbuh seperti tumbuhnya tanaman di buih air bah. 

Selanjutnya para nabi memberikan syafaat kepada 
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setiap orang yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan 

yang benar selain Allah dengan tulus lalu mereka 

dikeluarkan dari neraka." Beliau bersabda, 

"Selanjutnya Allah menaruh belas kasihan dengan 

rahmat-Nya kepada orang yang ada di neraka. Allah 

tidak membiarkan seorang hamba pun yang di dalam 

hatinya ada iman seberat biji sawi, melainkan Dia 

mengeluarkannya dari neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا اكن يوم القيامة وضع اهلل عز وجل الرصاط ىلع 
وسط جهنم، وىلع الرصاط شوك صلب، ثم يؤمر 
انلاس باملرور عليه، فمنهم من ينجو ويسلم وال تناهل 

نلار، ومنهم من خُيدش ثم يسلم وخُيلَّص، ومنهم من ا
يسقط يف جهنم. فإذا فرغ اهلُل عز وجل من حماسبة 
دخل أهُل اجلنة اجلنَة وأهُل انلار انلاَر، ال 

ُ
عباده وأ

ُيد املؤمنون من أهل اجلنة ناساا اكنوا معهم يف ادلنيا 
يصلون ويزكون ويصومون وحيجون وُياهدون 

عز وجل: إننا ال نرى هؤالء انلاس معهم، فيقولون هلل 
معنا يف اجلنة مع أنهم اكنوا يصلون ويزكون 
ويصومون وحيجون وُياهدون معنا يف ادلنيا. فيقول 
ا منهم  اهلل هلم : اذهبوا إىل انلار فإذا وجدتم فيها أحدا
فأخرجوه منها. فيجدونهم قد أصابتم انلاُر ىلع قَْدر 

ميه، ومنهم َمن أعماهلم، فمنهم َمن أصابته إىل قد
أصابته إىل نصف ساقيه، ومنهم َمن أصابته إىل 
ُركبتيه، ومنهم من أصابته إىل وسطه ومنهم من 
أصابته إىل ثَْدَييْه، ومنهم من أصابته إىل رقبته، 
ولكنَّ انلار لم تصل إىل وجوههم، فيشفعون فيهم، 
فيخرجون من انلار وُيلقون يف ماء احلياة، وهو ماء 

مس فيه، فينبتون كما ينبت الزرع يف حُيىي من انغ
يل. ثم يشفع األنبياء يف لكي من اكن يشهد  جمرى السَّ
ا من قلبه فيخرجونهم من  أن ال هلإ إال اهلل خمِلصا
انلار، ثم يعطف اهلُل برمحته ىلع من يف انلار، فما يرتك 
ا يف قلبه مقدار حبَّة من إيمان إال أخرجه  فيها أحدا

 .منها

** 

Pada hari kiamat kelak, Allah 'Azza wa Jalla meletakan 

jembatan (Ash-Shirath) di tengah-tengah Jahannam. Di 

atas jembatan itu terdapat duri yang keras. Selanjutnya 

manusia diperintahkan untuk melintasinya. Diantara 

mereka ada yang selamat dan terjaga serta tidak dijilat 

neraka. Ada yang kulitnya terkelupas lalu terjaga dan 

diselamatkan. Ada juga yang jatuh ke dalam 

Jahannam. Setelah Allah 'Azza wa Jalla selesai 

menghisab hamba-hamba-Nya dan memasukkan 

penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke 

neraka, kaum mukminin penghuni surga tidak 

menemukan sekelompok manusia yang dulunya 

bersama mereka di dunia. Mereka shalat, berzakat, 

berpuasa, menunaikan ibadah haji dan berjihad 

bersama mereka. Lantas mereka bertanya kepada 

Allah Azza wa Jalla, "Sesungguhnya kami tidak melihat 

sekelompok orang bersama kami di surga, padahal 

mereka itu dulunya melaksanakan shalat, berzakat, 

berpuasa, menunaikan ibadah haji dan berjihad 

bersama kami di dunia?" Allah berfirman kepada 

mereka, "Pergilah kalian semua ke neraka. Apabila 

kalian menemukan seorang saja dari mereka di neraka, 

maka keluarkanlah ia darinya!" Lantas mereka 

menemukan orang-orang tersebut sudah dilahap api 

neraka sesuai kadar amalnya masing-masing. Di 

antara mereka ada yang sudah dilahap api neraka 

sampai kedua kakinya, ada yang sudah dilahap sampai 

separuh kedua betisnya, ada yang sudah dilahap 

sampai kedua lututnya, ada yang sudah dilahap 

sampai perutnya, ada yang sudah dilahap sampai 

kedua teteknya, dan ada juga yang sudah dilahap 

sampai ke lehernya. Hanya saja api neraka tidak 

sampai ke wajahnya. Selanjutnya kaum mukminin 

meminta syafaat untuk mereka. Mereka pun 

dikeluarkan dari neraka dan dilemparkan ke dalam air 

kehidupan. Yaitu air yang dapat menghidupkan orang 

yang telah dicemplungkan ke dalam neraka. Mereka 

pun tumbuh seperti tumbuhnya tanaman di tempat 
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 العقيدة < اإليمان بايلوم اآلخر < احلياة اآلخرة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

ا وأمحد راوي احلديث:  .رواه ابن ماجه خمترصا

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .مسند أمحد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َظْهَرْي جهنم : وسطها •

 .َحَسك : شوكة صلبة •

ْعدان : نبت ذو شوكة •  .السَّ

 .ُمَسلَّم : حمفوظ •

 .جمدوح به : اذلي قُِِّش جدله به •

 .منكوس : مقلوب بأن صار رأسه أسفل •

 .أزرته : بلغت إىل موضع إزاره، وهو وسط اإلنسان •

ى •  .تغش : تغطي

 .ُيْطرَحون : يُلَقون •

 .ماء احلياة : هو املاء اذلي حُيىي من انغمس فيه •

 .له السيل من عيدان وورق وبزور وغريها، واملراد به هنا ما محله من الزبور خاصةغثاء السيل : لك ما مح •

 .يتحنن : يعطف ويرحم •

 .مثقال : مقدار •

 :فوائد احلديث
 .ىلع ما يليق جبالهل وعظمته -تعاىل-إثبات صفة الالكم هلل  .1

 .إثبات الرصاط .2

 .إثبات الشفاعة لألنبياء ولصاليح املؤمنني .3

 .تعذيب عصاة املسلمني يف انلار .4

 .اتلوحيد ال خيدلون يف انلار أهل .5

 املراجع:املصادر و

م. سنن ابن ماجه، 2001 - ـه1421ًعدل مرشد، وآخرون، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
اري رشح صحيح ابلخاري، ملحمود بن أمحد بن فيصل عيىس ابلايب احلليب. عمدة الق -حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الكتب العربية 

 حمب: حتقيق العسقالين، حجر البن ابلخاري، صحيح رشح ابلاري فتح. بريوت –موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
سني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن، املحقق: احل القاسم أليب القرآن، غريب يف املفردات. ه1379 بريوت،-املعرفة دار: نِّش اخلطيب، ادلين

ه. املصباح املنري يف غريب الِّشح الكبري، ألمحد بن  1412 -دمشق بريوت، الطبعة: األوىل  -صفوان عدنان ادلاودي، انلارش: دار القلم، ادلار الشامية 
واهر القاموس، للزبيدي، نِّش: دار اهلداية. حاشية السندي ىلع سنن ابن ج من العروس تاج. بريوت –حممد بن يلع الفيوِم، انلارش: املكتبة العلمية 

 املكتب: نِّش لألبلاين، وزياداته، الصغري اجلامع صحيح. بريوت –ماجه، ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي، انلارش: دار اجليل 

aliran banjir. Setelah itu para nabi memberikan syafaat 

kepada setiap orang yang bersaksi bahwa tidak ada 

tuhan yang benar selain Allah dengan ikhlas dari dalam 

hatinya. Mereka dikeluarkan dari neraka. Kemudian 

Allah menaruh belas kasihan dengan rahmat-Nya 

kepada orang yang ada di neraka. Dia tidak 

membiarkan di dalam neraka ada seorang pun yang di 

dalam hatinya terdapat iman seberat biji, melainkan Dia 

mengeluarkannya dari neraka. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

302 
 

 - ـه 1429احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: ًعلم الكتب، الطبعة: األوىل،  عبد خمتار أمحد لدلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم. اإلسالِم
 .م 2008

   (8287) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الغصب اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أمامة إياس بن ثعلبة األنصاري احلاريث  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اقتطع : أخذه ظلما وبغري حق •

 .بيمينه : حبلف منه •

 .قضيبا : ُعودا •

 .املشهورة بالسواكأراك : نوع من الشجر تستعمل أعواده آلة لالستياك، ويه أفضل ما يستاك به، وذلا أصبحت يه  •

 :فوائد احلديث
 .احلذر من اغتصاب حقوق اآلخرين، واحلرص ىلع أدائها ألصحابها مهما قَلَّْت  .1

حقوق العباد مانعة مغتصبيها من دخول اجلنة حىت يؤدوا ما عليهم أو تؤخذ من حسناتهم وتعطى للمظلومني، أو تؤخذ من سيئات املظلومني  .2
 .وتطرح ىلع الظاملني

 .اجرة من املوبقاتايلمني الف .3

وَْجَب »
َ
، َفَقْد أ ينيهي َمني اْقَتَطَع َحقَّ اْمريٍئ ُمْسليٍم بيَيمي

  اهلُل هَلُ انلَّاَر، وََحرََّم َعلَْيهي اجَلنَّةَ 
"Siapa yang mengambil hak seorang 

muslim secara zalim dengan sumpahnya 
maka Allah menetapkan neraka baginya 

dan mengharamkan surga baginya". 

 :احلديث .378
ريض اهلل -عن أيب أمامة إياس بن ثعلبة احلاريث 

من اْقتََطَع َحقَّ امرٍئ مسلم بيمينه، »مرفوًعا:  -عنه
َم عليه اجلنةَ  وَْجَب اهلُل هل انلاَر، وَحرَّ

َ
فقال « فقد أ

وإْن »اكن شيئا يسريا يا رسول اهلل؟ فقال: رجل: وإن 
َراكٍ 

َ
 «.قَِضيباا من أ

** 

378. Hadis: 

Dari Abu Umāmah Iyās bin Ṡa'labah Al-Hāriṡi -

raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', (Nabi bersabda), 

"Siapa yang mengambil hak seorang muslim secara 

zalim dengan sumpahnya maka Allah menetapkan 

neraka baginya dan mengharamkan surga baginya." 

Seorang lelaki berkata, "Meskipun sesuatu yang 

remeh, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, 

"Meskipun satu batang pohon Arak (kayu siwak)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أخَب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه من أخذ حق 
مسلم حبلف ىلع وجه الكذب بغري حق؛ فقد أوجب 
اهلل هل انلار، وحرم عليه اجلنة، فقال رجل: وإن اكن 
هذا الِشء يسرياا يا رسول اهلل، فقال انليب صىل اهلل 

 .عليه وسلم: وإن اكن هذا الِش عودا من سواك

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

bahwa orang yang mengambil hak seorang muslim 

dengan sumpah secara bohong tanpa hak, maka Allah 

telah menetapkan neraka untuknya dan 

mengharamkan surga baginya. Seorang lelaki 

bertanya, "Meskipun hal itu berupa sesuatu yang 

remeh, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Meskipun hal itu 

berupa batang kayu siwak." 
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 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نِّش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبع
نِّش:  م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نِّش: دار ابن اجلوزي. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،1987ه 1407الرابعة عِّش، 

 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 
   (5430) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

اُْغُزوا يف سبيل اهلل، من قَاتَل يف سبيل اهلل فَُواَق 
  نَاقٍَة وَجَبت هل اجلنة

Berperanglah di jalan Allah! Siapa yang 
berperang di jalan Allah walau selama 

perahan susu unta, maka ia berhak 
mendapatkan surga. 

 :احلديث .379
قال: َمرَّ رُجل من  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

بِِشعٍب  -صىل اهلل عليه وسلم-أصحاب رسول اهلل 
اْعزَتلت فيه ُعيَيْنٌَة من ماء َعْذبَة، فأْعَجبتْه، فقال: لو 

ْعِب، ولْن أفعل حىت  انلاس فَأَقْمُت يف هذا الشي
فَذكر ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-أْستأِذن رسول اهلل 

ال َتْفَعل؛ »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل 
فإن ُمقام أحِدكم يف َسِبيل اهلل أفضل من صالته يف 

بُّوَن أن َيْغِفر اهلل  لكم، بيته َسبِْعني ًعما، أال حُتِ
ويدخلكم اجلنة؟ اُْغُزوا يف سبيل اهلل، من قَاتَل يف 

 «.سبيل اهلل فَُواَق نَاقٍَة وَجبَت هل اجلنة

** 

379. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata: 

“Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam melewati sebuah jalan di lereng gunung 

dimana terdapat sebuah mata air yang tawar yang 

membuatnya takjub. Lalu ia berkata: “Andai aku 

ber'uzlah (menyendiri) meninggalkan manusia lalu 

tinggal di tempat ini. Namun aku takkan melakukannya 

hingga aku meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam.” Maka ia pun menyampaikan hal itu 

kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, lalu 

beliau bersabda: “Jangan engkau lakukan! Karena 

keberadaan seorang dari kalian di jalan Allah itu lebih 

utama daripada shalatnya di rumahnya selama 70 

tahun. Tidakkah kalian mau Allah mengampuni kalian 

dan memasukkan kalian ke dalam surga? 

Berperanglah di jalan Allah! Siapa yang berperang di 

jalan Allah walau selama perahan susu unta, maka ia 

berhak mendapatkan surga”. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

صىل اهلل -معىن احلديث: أن رجال من أصحاب انليب 
ْعب َعنْيٌ  -عليه وسلم مرَّ بشعب يف َجبل، ويف الشي

فيها ماء َعْذٌب، فأعجبته تلك العني وأحب أن يعزتل 
انلاس ويقيم يف ذلك املاكن َيَتَعبد اهلل ويِّشب من 

قال لْن أفعل حىت   -ريض اهلل عنه-العني، إال أنه  تلك
فذكر ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-أستأذن رسول اهلل 

فقال: "ال تفعل"  -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل 
عن ذلك؛ ألن  -صىل اهلل عليه وسلم-نهاه انليب 

الغزو قد وَجَب عليه، فاكن اعزتاهل للتطوع معصية 
ثم قال هل: "فإن ُمقام  الستلزامه ترك الواجب.

أحِدكم يف َسِبيل اهلل أفضل من صالته يف بيته 
َسبِْعني ًعما" واملعىن: أن اجلهاد يف سبيل اهلل أفضل 
من اتلفرغ للصالة سبعني ًعما؛ وذلك ألن اجلهاد 
نفعه متعٍد خبالف الصالة، فنفعها قارص ىلع صاحب 

بُّوَن أن َيْغِفر اهلل لكم،  ويدخلكم العبادة. "أال حُتِ

** 

Makna hadits ini: Bahwasanya seorang sahabat Nabi 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah melewati suatu 

jalan di lereng gunung dimana terdapat sebuah mata 

air yang mengandung air tawar, hingga mata air itu 

membuatnya takjub dan ingin menyendiri 

meninggalkan manusia untuk tinggal di tempat itu 

supaya beribadah kepada Allah dan meminum dari 

mata air tersebut. Hanya saja sahabat itu Radhiyallahu 

‘Anhu mengatakan: “Aku takkan melakukannya sampai 

aku meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam.” Maka ia pun menyampaikan hal itu kepada 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, lalu beliau 

berkata: “Jangan engkau lakukan!” Nabi Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam melarangnya melakukan hal itu, 

karena perang telah wajib untuknya saat itu, sehingga 

tindakannya menyendiri untuk beribadah adalah satu 

dosa karena menyebabkan dia meninggalkan 

kewajiban tersebut. Lalu beliau berkata: “…karena 

keberadaan seorang dari kalian di jalan Allah itu lebih 

utama daripada shalatnya di rumahnya selama 70 

tahun.” Maknanya: bahwa berjihad di jalan Allah itu 

lebih utama daripada fokus melakukan shalat selama 
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  وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهادالفقه  اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بشعب : الشعب : الطريق يف اجلبل •

 .عيينة : عني صغرية •

 .َعْذبة : طيبة •

 .اعزتلت انلاس : تركت االختالط بهم •

 .مقام : قيام •

 .الفواق : ما بني  احلَلْبَتنَْيِ  •

 :فوائد احلديث
صىل اهلل عليه -، فإن أحدهم اكن ال يَِبتُّ يف أْمر، حىت يَعرضه ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه الصحابة من األدب مع رسول اهلل  .1

 .-وسلم

 .-تعاىل-اد يف سبيل اهلل زيادة الرتغيب يف اجله .2

 .عن مسأتله قبل عملها  _العلم قبل العمل؛ وذللك سأل الصحايب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  .3

 .املؤمن هواه تبٌع للِّشع .4

 .َضِمَن اهلل تعاىل اجلنَّة ملن قُتل يف سبيله، ال يريد إال وجهه، وال يقاتل إال تلكون لكمة اهلل يه العليا .5

 .مه أن من قاتل لعصبية أو محية، لم ََتب هل اجلنةدل احلديث بمفهو .6

 .ىلع أن حتوز أمته اخلري، وتنال ادلرجات العليا يف اجلنة -صىل اهلل عليه وسلم-حرص رسول اهلل  .7

 .فيه أن صالة اتلطوع تكون يف ابليت .8

 .واثلواب حرص الشيطان ىلع إغواء بِن آدم؛ فإنه أراد أن يثِن هذا الصحايب عما هو أعظم هل يف األجر .9

 املراجع:املصادر و

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

بريوت،  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة  -ه. 1418الطبعة األوىل،  -هلاليل، دار ابن اجلوزي ا
ني، حلمد كنوز رياض الصاحل -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1407الطبعة الرابعة عِّش، 

اجلنة؟" أي: إذا كنتم حتبون أن َيْغِفر اهلل لكم 
ذنوبكم ويدخلكم اجلنة، فعليكم بالغزو يف 

، صابرين حمتسبني. ثم بني فضله، -تعاىل-سبيل اهلل 
بقوهل: "من قَاتل يف سبيل اهلل فَُواَق نَاقٍَة وَجبَت هل 

إلعالء  -تعاىل-اجلنة" أي: من قاتل يف سبيل اهلل 
هل اجلنة ولو اكنت مشاركته يف القتال لكمته وجبت 

 .مدة يسرية

70 tahun; karena manfaat jihad itu memiliki dampak 

luas daripada shalat yang manfaatnya hanya terbatas 

pada pelakunya. “Tidakkah kalian mau, Allah 

mengampuni kalian dan memasukkan kalian ke dalam 

surga?” Maksudnya: jika kalian mau diampuni dosa-

dosa kalian oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga, 

maka kalian harus berperang di jalan Allah Ta’ala 

dengan penuh kesabaran dan mengharapkan balasan 

Allah. Lalu beliau menjelaskan keutamaannya dengan 

sabda beliau: “Siapa yang berperang di jalan Allah 

walau selama perahan susu unta, maka ia berhak 

mendapatkan surga.” Maksudnya: siapa yang 

berperang di jalan Allah Ta’ala untuk menegakkan 

kalimatNya, maka ia berhak mendapatkan surga, 

meskipun keikutsertaannya dalam perang hanya 

sebentar. 
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ه. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس، الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد 1430الطبعة األوىل،  -بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا 
مام أمحد بن حنبل، م. مسند اإل1975 - ـه1395مرص، الطبعة اثلانية،  -عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

م. مشاكة 2001 - ـه1421ًعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -املحقق: شعيب األرنؤوط 
 .م1985 اثلاثلة، الطبعة - بريوت –املصابيح، ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب العمري، املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلسالِم 

   (3723) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

اتقوا اللعانني قالوا: وما اللعانان يا رسول اهلل؟ 
  قال: اذلي يتخىل يف طريق انلاس، أو يف ظلهم

Hindarilah dua hal penyebab laknat! 
Sahabat bertanya, "Apa dua penyebab 

laknat itu wahai Rasulullah?" Rasulullah 
menjawab, "Seseorang yang buang hajat di 

jalan atau tempat berteduh". 

 :احلديث .380
:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  اتقوا »مرفوًعا

اننَْي  انَاِن يا « اللَّعَّ اذلي »رسول اهلل؟ قال: قالوا: وما اللَّعَّ
 «.َيتََخىلَّ يف طريق انلاس، أو يف ِظليهم

** 

380. Hadis: 

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

"Hindarilah dua hal penyebab laknat!" Sahabat 

bertanya, "Apa dua penyebab laknat itu wahai 

Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Seseorang yang 

buang hajat di jalan atau tempat berteduh". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اعيني  اجتنبوا األمرين اجلَابِلَني لِلَّْعِن من انلاس، ادلَّ
إيله؛ وذلك أن من فعلهما ُشتم ولُِعن يف العادة؛ يعِن 

ًعدة انلاس أن تَلَْعنه، فهو َسبب يف اللَّعن، فلما أن 
ضيف اللَّعن إيلهما، وهما اتلخِّلَّ يف 

ُ
اكن كذلك أ

: )َوال -تعاىل-طريق انلَّاس أو ِظليهم، وهذا مثل قوهل 
ا  َ َعْدوا ِ فَيَُسبُّوا اَّللَّ يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِ تَُسبُّوا اذلَّ

[ أي: أنتم تتسببون يف أنهم 108بَِغرْيِ ِعلٍْم(. ]األنعام:
صىل -يَُسبُّون اهلل؛ ألنكم سببتم آهلتهم، وأيضا: نهيه 

ه:  قالوا:  -اهلل عليه وسلم مَّ
ُ
عن َسبي الرَّجل أبَاه وأ

يه؟ قال: نعم، يَُسبُّ الرَُّجُل أبَا  وهل يَُسب الرَُّجل وادِلَ
ُه( فيكون كأن مَّ

َ
ه هو الرَُّجل، فَيَُسبُّ أبَاُه، ويَُسبُّ أ

اذلي َسبَّ أبَاه؛ ألنه تسبب يف ذلك. وقوهل: "اذلي 
يتخىلَّ يف طريق انلَّاس"، أي: يقيض حاجته ببول أو 
اغئط يف األماكن اليت يَسلكها انلاس ويطرقونها، 
وال شك يف ُحرمته، سواء اكن ذلك يف َحرَض أو َسفر؛ 

يَن -تعاىل-ألن يف ذلك أذية هلم، وقد قال  ِ : )َواذلَّ
َن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمنَاِت بَِغرْيِ َما اْكتََسبُوا َفَقِد يُؤُْذو

ا ُمِبيناا( ]األحزاب :  [ أما إذا 58اْحتََملُوا ُبْهتَاناا َوإِْثما
اكنت الطريق غري مسلوكة، فال حرج يف قضاء 
حاَجته فيها؛ النتفاء العلة. وقوهل: "أو يف ِظليهم" أي: 

ل اذلي يت خذه انلاس مقيالا يقيض حاجته يف الظي
ومناخاا يزنلونه ويقعدون فيه، أما الِظل يف األماكن 
اخلايلة اليت ال يأتيها انلاس وال يقصدونها، فال حرج 

-من قضاء احلاجة حتته؛ النتفاء العلة؛ وألن انليب 

** 

Hindarilah dua perkara yang menyebabkan laknat dari 

orang banyak yang mendoakan keburukan, karena 

orang yang melakukan hal itu akan mendapatkan 

kecaman dan doa keburukan dari orang banyak dan itu 

mendatangkan bencana bagi pelakunya, yaitu buang 

hajat (kecing ataupun berak) di jalanan atau tempat 

berteduh. Hal ini sama seperti firman Allah, "Janganlah 

kalian mengejek berhala orang-orang yang 

menyembah selain Allah, karena mereka akan 

mengejek Allah dan Rasul-Nya tanpa ilmu." (Al-An'ām: 

108). Artinya kalian menyebabkan mereka menghina 

Allah, karena sebelumnya kalian mengejek 

sesembahan mereka. Juga karena adanya hadis, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang melarang 

seseorang menghina ayah dan ibunya. Para sahabat 

bertanya, "Adakah seseorang berani menghina ayah 

dan ibunya sendiri?" Beliau menjawab, "Ada, 

seseorang menghina orang lain dengan menjelekkan 

ayah dan ibunya, sehingga orang itu membalas dengan 

menjelekkan ayah dan ibunya." Jadi, seolah dialah 

yang menjelekkan ayah dan ibunya sendiri, karena 

dialah yang menyebabkannya. Sabda beliau, 

"Seseorang yang buang hajat di jalan," artinya, 

seseorang yang buang air kecil atau berak di jalanan 

tempat lalu lalang umat manusia. Tentu itu perbuatan 

yang haram, baik dilakukan saat mukim ataupun 

bepergian, karena itu jelas perbuatan yang menyakiti 

umat manusia. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang 

menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa 

kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 

mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang 

nyata." (Al-Ahzāb: 58). Adapun jika jalan itu tidak 

dilewati lagi maka boleh buang hajat di sana, karena 

alasan larangannya hilang. Sabda beliau, "atau di 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .اتَُّقوا : احذروا •

رد واإلْبَعاد عن اخلري، وعن رمحة اهلل  • اننَْي : اللََّعانَان: هما األمران اجلَابلان لِلْعِن انلَّاس.واللَّعن: هو الطَّ  .-تعاىل-اللَّعَّ

هاب إىل اخلاَلء، واملراد به ُهنا: قضاء احلَاجة •  .َيتََخىلَّ : اتلخِّلَّ اذلَّ

 :فوائد احلديث
ن لَْعن الُمَعنيَّ جواز إطالق اللَّعنة ىلع من َفَعَل ما فيه أذيَُّة املسلمني، لكن األوىل أن ال يلعنه بعينه، بل يقوهل :"امهلل العن من فعل كذا"؛ أل .1

 .حرام ولو اكن اكفرا

ه هو املتسبيب يف أنَّ اتلغوَّط أو ابلول يف طريق انلاس وظلهم وغريهما مما حيتاجه انلاس يسبيب لَْعَن انلَّاس لفاعلها، وربَّما حلقته لعنتهم؛ ألنَّ  .2
 ."وجبَْت عليه لَْعنَتهم قال: "من آذى املسلمني يف ُطرقهم، -صىل اهلل عليه وسلم-ذلك؛ ملا روى الطَباين يف الكبري بإسناٍد حسن؛ أنَّ انلَّيب 

نلَّاس من حتريُم ابلول أو اتلغوُّط يف طرق انلَّاس اليت يعَبون منها، أو ظلهم اذلي ُيلسون ويستظلون فيه، ويقاس عليهما لكُّ ما حيتاج إيله ا .3
ا يرتاده انلاس، وُيتمعون في ة، وغري ذلك، ممَّ  .ه، وَيْرتَِفُقون بهانلَّوادي واألفِْنيِة، واحلدائِق والَمياديِن العامَّ

ا ُمبِ -تعاىل-فيه أن لك ما يؤذي املسلمني فهو حرام؛ قال  .4 يَن يُؤُْذوَن الُْمْؤِمننَِي َوالُْمْؤِمنَاِت بَِغرْيِ َما اْكتََسبُوا َفَقِد اْحتََملُوا ُبْهتَاناا َوإِْثما ِ يناا( : )َواذلَّ
 .[58]األحزاب: 

" عن اتلغوُّط وما شابهه مما يُستقبح -صىل اهلل عليه وسلم-ل انليب ابُلعد عن األلفاظ الُمْستَْقبَحة؛ حيث عد .5  .باتلعبري بـ "يتخىلَّ

ا يرَُضُّ انلَّ  .6 اهة، وُبْعُدَها عن الَقذارة والوَساخة، وحتذيُرها عمَّ وها، من حيث انلظافة والزنَّ اس يف أبَْدانِهم وأديانهم كماُل الِّشيعة اإلسالميَّة وسمُّ
 .وأخالقهم

رَْت منه، حىت يف أمور اتلخِّلي فقد بيَّنَْت هلم األْمِكنةشموُل ال .7 ا إالَّ حذَّ ا إالَّ َدَعْت إيله، وال رشًّ  .اليت ُيُب بُعدهم عنها ِّشيعة؛ فإنَّها لم ترتك خريا

 .رًعية الِّشيعة اإلسالمية حلفظ حقوق انلاس؛ ذللك َمنَعت من اتلخِّلي فيما هلم فيه َحق .8

مان واإلثم ىلع احلديث يشري إىل قاعدةٍ رش .9 عية، يه أنَّه إذا اجتَمَع متسبيٌب ومبارش:فإْن اكن عمل لكي واحٍد منهما ُمستقالًّ عن اآلخر، فالضَّ
ل؛ كهذا املثال يف احلديث؛ فادلًعء فيه إثم، ا إَذا اكنت الُمبارشُة مبنيَّها ىلع السبب، صار املتسبيب هو املتحمي مَّ

َ
لعن واذلي قام به من  املبارش. وأ

ايع،  ا يف حقي املبارش، وهو ادلَّ ، فهنا يكون ادلًعء مباحا ل إثَمُه املتخِّلي عن الطريق مثالا، ولكن املتسبيب يف هذا ادلًعء هو املتخِّلي واذلي حتمَّ
 .املتسبيُب منه، وهذا املتخِّلي يف الطريق

 املراجع:املصادر و

ه. معالم السنن 1423حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، 
م. فيض القدير رشح 1932ه، 1351)رشح سنن أيب داود(، أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية، حلب، الطبعة: األوىل 

ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد 1356د الرؤوف املناوي، املكتبة اتلجارية الكَبى، مرص، الطبعة: األوىل اجلامع الصغري، زين ادلين حممد عب
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن 2003ه، 1423اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

قَعد حتت حائش انلَّخل  -صىل اهلل عليه وسلم
 .حلاجته وهل ِظل

tempat berteduh," yaitu tempat berteduh yang ramai 

dan digunakan sebagai peristirahatan ataupun tempat 

singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Adapun jika 

tempat berteduh itu di lokasi-lokasi yang tidak didatangi 

manusia dan tidak mereka singgahi, maka boleh saja 

buang hajat di tempat itu, karena hilangnya alasan 

yang melandasi adanya larangan, dan Rasulullah 

sendiri pernah duduk di bawah bayangan pohon kurma 

untuk buang hajat. 
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ه. سبل السالم، حممد بن إسماعيل 1427حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل  صالح العثيمني،
 .الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

   (10051) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه احلديث:راوي 

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

 :معاين املفردات
يَصة هلا أْعاَلم : ِكَساء ُمربع خمطط بألوان خمتلفة •  .مَخِ

 .انرصف : أكمل الصالة، أو انرصف إىل بيته •

اذهبوا خبميصِت هذه إىل أيب جهم، وأتوين 
  بأنبجانية أيب جهم؛ فإنها أهلتين آنفا عن صاليت

Bawalah Khamīṣahku (pakain dari wol 
bermotif) ini pada Abu Jahm dan bawakan 
untukku Anbijāniyah (pakaian tanpa motif) 
hadiah dari Abu Jahm, sesungguhnya kain 
itu tadi telah melalaikan aku dari salatku! 

 :احلديث .381
صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

ْعاَلِمَها  -وسلم
َ
يَصٍة هلا أْعاَلم، َفَنَظر إىل أ صىلَّ يف مَخِ

ا انرَْصف قال:  اذهبوا خِبَِميَصيِت هذه إىل »َنْظَرةا، فلمَّ
ا أيب َجْهم  لَْهتِِْن آنِفا

َ
نِْبَجاِنيَِّة أيب َجْهم؛ فإنها أ

َ
تُويِن بِأ

ْ
َوأ
كنت أنظر إىل َعلَِمها، وأنا »ويف رواية: «  عن َصاليت

 «.يف الصالة؛ فأخاف أن َتْفِتنَِِن 

** 

381. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwasanya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah salat dengan 

mamakai pakaian Khamīṣah bergambar. Beliau sekilas 

melihat gambarnya. Maka ketika telah selesai, beliau 

bersabda, "Bawalah Khamīṣahku (pakain dari wol 

bermotif) ini pada Abu Jahm dan bawakan untukku 

Anbijāniyah (pakaian tanpa motif) hadiah dari Abu 

Jahm, sesungguhnya kain itu tadi telah melalaikan aku 

dari salatku." Dalam riwayat lain, "Aku melihat 

gambarnya ketika aku sedang salat, sehingga aku 

khawatir gambar itu menggangguku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، -صىل اهلل عليه وسلم-أهدى أبو جهم إىل انليب 
مخيصة فيها ألون وزخارف، واكن من ماكرم أخالقه 

أنه يقبل اهلدية؛ جَباا خلاطر  -صىل اهلل عليه وسلم-
منه، وصىل  -صىل اهلل عليه وسلم-املهدي، فقبلها 

بها، ولكونها ذات ألون وزخارف يتعلق بها انلظر؛ 
عن اكمل احلضور يف  -صىل اهلل عليه وسلم-ألْـَهتْه 

صالته، فأمرهم أن يعيدوا هذه اخلميصة املعلمة إىل 
املهدي وهو أبو جهم. وحىت ال يكون يف قلب أيب 
جهم يشء من رد اهلدية؛ ويلطمنئ قلبه، أمرهم أن 
يأتوه بكساء أيب جهم، اذلي لم ُيعل فيه ألون 

 .وزخارف

** 

Abu Jahm menghadiahkan kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- pakaian khamisah yang ada gambar 

dan hiasannya. Dan lantaran akhlak mulia beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau menerima hadiah ini 

untuk menjaga perasaan pemberi hadiah. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menerima hadiah itu dan 

memakainya untuk salat. Namun karena pakaian ini 

berwarna-warni dan terdapat hiasan yang menarik 

pandangan, pakaian itu melalaikan beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dari kekhusyukan secara total dalam 

salat. Maka beliau memerintah mereka untuk 

mengembalikan khamīṣah bergambar ini kepada 

pemberi, yakni Abu Jahm. Dan agar tak ada suatu 

perasaan tidak enak dalam hati Abu Jahm karena 

pengembalian hadiah, dan supaya hatinya tenang, 

beliau memerintah mereka membawakan pakaian Abu 

Jahm yang tidak berwarna-warni dan tidak ada 

hiasannya. 
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 .-ريض اهلل عنه-العدوي أيب جهم : هو الصحايب ًعمر بن حذيفة القريش  •

نِْبَجاِنيَّة : ِكَساء َغليظ، ليس هل أعالم •
َ
 .أ

لَْهتِِْن : أْشَغلتِن •
َ
 .أ

ا : يعىن: اآلن •  .آنِفا

 .عن صاليت : عن كمال احلضور، وتدبر أراكنها وأذاكرها •

 :فوائد احلديث
 .أتم صالته يف اخلَِميصة، ولم يقطعها - عليه وسلمصىل اهلل-صحة الصالة يف ثَوب أو ىلع بِساط ُمزخرف بنقوش مجيلة مع الكراهية؛ ألنه  .1

 .فيه جواز لُبْس املالبِس الُمَعلَّمة للرجال .2

اكن يَلبس من أحسن اللباس إذا تيرس هل ذلك، ولوال أن األنِْبجانية أْشَغلته أو َخِش أن تُْشِغله عن صالته ما  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .3
 .-عنهريض اهلل -ردَّها أليب َجهم 

داا إيله .4  .فيه استحباب قبول الَهدية؛ جَباا لَقلب الَمهدي، وتودُّ

، حيث ردَّ عليه الِكَساء الُمعلم، وطلب الِكَساء اذلي ليس فيه أْعاَلم؛ يلُْعلمه أنه غري ُمرتفع -صىل اهلل عليه وسلم-فيه ُحسن أخالق انليب  .5
 .عن َهديته

ض هل ما َيْعرض لغريه من البَِّش من اخلَواطر، إالَّ أنَّها ال تتمكن منه، فيه خطرات بَسيطة ثم يعود إىل َيْعر -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انلَّيبَّ  .6
 .، واالتصال بِربيه-تعاىل-ُمنَاجاة اهلل 

، من ألوان وزََخارف، وصيانة الصالة عن لك ما يليه املصِّل، وهو إمجاع .7  .استحباب إَزالة لك ما يُشغل الُمصِّلي

فة املساجد وتَزويقها، وجعل الكتابات وانلُّقوش فيها، مما يليُه الُمصليني، ويشغلهم عن تََدبُّر صالتهم، بِتتبع هذه انلُّقوش كراهة زَْخرَ  .8
 .والزََخارف، وكذلك الصالة ىلع املفارش الَمنُْقوشة الُمزَخرفة

 .ن صالته، وحضور قلبه فيهااألفضل للُمصِّلي أن يقصد األماكن اليت ال يكون بها ما يُلهيه، أو يُشغله ع .9

 .مِّشوعية اخلُشوع يف الصالة، وفعل األسباب اجلَابِلَة هل، واالبتعاد عن لك ما يُشغل يف الصالة .10

اكن أكمل  أنَّ اخلواطر والوََساوس وانشغال القلب اليت َتْعرِض للمصِّلي يف صالته ال تبطل صالته، والريب أن الوَساوس لُكما قَلَّت يف الصالة .11
 .وأقرب إىل الَقبُول

ا دونها .12 كية، فضال عمَّ ا يف الُقلوب وانلُّفوس الزي  .أن للصور واألشياء الظاهرة تأثريا

ك يف عدد الركعات، ال يسجد هل للسهو .13  .فيه أن جمرد االشتغال عن صالته بِنَظر إىل يشء أو فِْكر فيه، إذا لم يوجب هل ذلك الشَّ

 .لسبب، ولكن مع بيان السبب لصاحبها؛ حىت ال يَقع يف قَلبه يشءفيه أنه ال بأس من ردي اهلدية  .14

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
سلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، ه. صحيح مسلم، م1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، زين ادلين عبد الرمحن بن رجب ابلغدادي، حتقيق: حممود بن شعبان بن عبد املقصود 1423بريوت، الطبعة: 
: مكتبة الغرباء األثرية، املدينة انلبوية، احلقوق: مكتب حتقيق دار احلرمني، القاهرة الطبعة: األوىل وجمدي بن عبد اخلالق الشافيع وغريهم، انلارش

م. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار املعرفة، 1996ه، 1417
م، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، ه. سبل السال1379بريوت، الطبعة: 

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح 2003ه، 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
م. فتح ذي اجلالل 2006ه، 1427عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل  بن فوزان بن

وىل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األ
عني، ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلاب1427

 م. منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، محزة حممد قاسم، راجعه: عبد القادر األرناؤوط، عِن2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
م. تنبيه األفهام رشح عمدة 1990ه، 1410بتصحيحه ونِّشه: بشري حممد عيون، انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف، الطبعة: 

اهلل عليه  صىل-م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 
سة لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤس -وسلم

 .م1988ه، 1408قرطبة، الطبعة: اثلانية 
   (10882) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

ْكَوِع  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-َسلََمَة بِْن األ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نفر : مجاعة من الرجال ما بني اثلالثة إىل العِّشة •

 .ينتضلون : يرتامون بالسهام للسبق •

 .بنو إسماعيل : يقصد بهم العرب •

 :فوائد احلديث
ِم ألجل اتلَّمرن عليه .1  .الرتغيب بالرَّ

  اْرُموا بيَني إسماعيل، فإن أبَاُكم اكن َراميًيا

Dari Salamah bin Al-Akwa' -raḍiyallāhu 
'anhu- ia berkata: Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- pernah melewati beberapa 
orang yang sedang menunjukkan keahlian 

mereka bermain panah, lalu beliau -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Memanahlah wahai Bani Ismail, karena 
leluhur kalian dahulunya adalah ahli 

memanah"! 

 :احلديث .382
قال: َمرَّ انليب  -ريض اهلل عنه-عن َسلََمة بن األْكَوع 

يَنْتَِضلُون، فقال: ىلع َنَفٍر  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.اْرُموا بَِِن إسماعيل، فإن أبَاُكم اكن َراِميا»

** 

382. Hadis: 

Dari Salamah bin al-Akwa' -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata: Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

melewati beberapa orang yang sedang menunjukkan 

keahlian mereka dalam bermain panah, lalu beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Memanahlah 

wahai Bani Ismail, karena leluhur kalian dahulunya 

adalah ahli memanah"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن انليب  -ريض اهلل عنه-األْكَوع خيَب َسلََمة بن 
مرَّ ىلع بعض أصحابه وهم  -صىل اهلل عليه وسلم

يرتامون بالسهام، أيهم يفوز ىلع صاحبه، فأقرهم ىلع 
ما هم عليه، بل وَحثَّهم بقوهل: " اْرُموا بَِِن إسماعيل" 
أي داوموا ىلع الرِم وحافظوا عليه، فإنه من نَِعم اهلل 

 -ويقصد: العرب-سماعيل تعاىل عليكم يا بِن إ
 -عليهما السالم-ألن أباكم إسماعيل بن إبراهيم 

يد الرِم وحيسنه  .اكن ممن ُُيِ

** 

Salamah bin al-Akwa' -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

melewati beberapa orang sahabatnya yang sedang 

menunjukkan keahlian bermain panah, siapa di antara 

mereka yang lebih baik dari yang lainnya. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyetujui perbuatan 

mereka, bahkan memotivasi mereka dengan 

sabdanya, “Memanahlah wahai Bani Ismail!”, 

maksudnya; teruslah berlatih memanah, karena hal itu 

adalah bagian dari nikmat yang dianugerahkan oleh 

Allah -Ta'ālā- kepada kalian wahai Bani Ismail -

maksudnya: orang-orang Arab- karena leluhur kalian 

yaitu Ismail bin Ibrahim -'alaihimā as-salām- termasuk 

orang yang mahir dan tangkas memanah. 
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 .األىلع يُسىم أبا اجلد .2

 .ومعرفته بأمور احلرب -صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلق انليب  .3

 .استحباب العمل خبصال اآلباء املحمودة .4

 .اإلمام العادل يرَع أمته، وحيضها ىلع تعلم ما ينفعها، ويشجعها ىلع تعلم فنون احلرب لدلفاع عن دينها .5

 املراجع:املصادر و

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، 1430محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, كنوز رياض الصاحلني, بإرشاف 
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نِّش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة 1987 ـه1407الطبعة: الرابعة عِّش، 

 .ه1422بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  )مصورة عن السلطانية
   (3559) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ارجعوا إىل أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم 
ومروهم، وصلوا صالة كذا يف حني كذا، وصلوا 

يف حني كذا، فإذا حرضت الصالة فليؤذن كذا 
 لكم أحدكم وِلؤمكم أكربكم

 

Kembalilah kepada keluarga kalian, 
tinggallah bersama mereka, ajari dan 

perintahkan mereka, kerjakanlah oleh 
kalian salat ini pada waktu ini, dan 

kerjakanlah oleh kalian salat ini pada 
waktu ini. Jika waktu salat sudah tiba, 

hendaklah salah seorang dari kalian 
mengumandangkan azan dan yang paling 

tua di antara kalian menjadi imam. 

 :احلديث .383
 -ريض اهلل عنه-عن أيب سليمان مالك بن احلويرث 

تَينَا رُسول اهلل 
َ
وحَنُن  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-قال: أ

، َواَكن  يَن يَللَةا َقْمنَا ِعنَدُه ِعِّْشِ
َ
َشبَبٌَة ُمتََقاِرُبون، فَأ

ا، َفَظنَّ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-رَُسوُل اهلل  ا َرِفيقا رَِحيما
هِلنا، 

َ
ْن تََرْكنا ِمْن أ ْهلَنَا، فََسأنَلا عمَّ

َ
نَّا َقْد اْشتَْقَنا أ

َ
أ

خََبنَاه، فقال: 
َ
ْهِليُكم، فَ »فأ

َ
ِقيُموا فيهم، ارِْجُعوا إىل أ

َ
أ

وََعليُموُهم َوُمُروُهم، وََصلُّوا َصاَلَة َكَذا يف ِحنِي كَذا، 
وَصلُّوا َكَذا يف ِحنِي َكَذا، فَِإذا َحرَضَِت الصالةُ فَلْيُؤذين 

ُكم أكَبكم َحُدُكم َويْلَُؤمَّ
َ
زاد ابلخاري يف «. لكم أ

َصِّلي »رواية هل: 
ُ
يتُُمويِن أ

َ
 «.وَصلُّوا َكَما َرأ

** 

383. Hadis: 

Dari Abu Sulaimān Mālik bin al-Huwairiṡ -raḍiyallāhu 

'anhu-, ia berkata, "Kami pernah mendatangi 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Saat itu kami 

adalah para pemuda sebaya. Kami menetap bersama 

beliau selama dua puluh malam. Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- adalah orang penyayang dan ramah. 

Beliau mengira bahwa kami sudah merindukan 

keluarga kami. Lantas beliau bertanya kepada kami 

mengenai keluarga yang kami tinggalkan. Kami pun 

memberitahu beliau. Selanjutnya beliau bersabda, 

"Kembalilah kepada keluarga kalian, tinggallah 

bersama mereka, ajari dan perintahkan mereka, 

kerjakanlah oleh kalian salat ini pada waktu ini, dan 

kerjakanlah oleh kalian salat ini pada waktu ini. Jika 

waktu salat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari 

kalian mengumandangkan azan dan yang paling tua di 

antara kalian menjadi imam." Imam Bukhari 

menambahkan dalam riwayatnya, "Dan salatlah 

sebagaimana kalian melihatku salat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -: "أتينا رسول اهلل -ريض اهلل عنه-مالك قال 
وحنن شببة متقاربون"، وهذا يف ًعم  -اهلل عليه وسلم

الوفود يف السنة اتلاسعة من اهلجرة، واكنوا شبابا 
عِّشين  -صىل اهلل عليه وسلم-فأقاموا عند انليب 

يللة. جاءوا من أجل أن يتفقهوا يف دين اهلل، قال 
رحيما  -ىل اهلل عليه وسلمص-مالك: "واكن رسول اهلل 

رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا" يعِن اشتقنا إيلهم، 
"فسأنلا عمن تركنا من أهلنا فأخَبناه فقال: ارجعوا 
إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا 
صالة كذا يف حني كذا، فإذا حرضت الصالة فليؤذن 
لكم أحدكم ويلؤمكم أكَبكم" زاد ابلخاري 

** 

Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Kami pernah 

mendatangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Saat itu kami adalah para pemuda sebaya." Ini terjadi 

pada tahun delegasi, yaitu tahun kesembilan hijrah. 

Mereka adalah para pemuda lalu mereka menetap 

bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

selama dua puluh malam. Mereka datang untuk 

memperdalam agama Allah. Mālik berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah seorang 

penyayang dan ramah. Beliau mengira bahwa kami 

sudah merindukan keluarga kami." Yakni, kami telah 

merindukan mereka. "Lantas beliau bertanya kepada 

kami mengenai keluarga yang kami tinggalkan. Kami 

pun memberitahu beliau. Selanjutnya beliau bersabda, 

"Kembalilah kepada keluarga kalian, tinggallah 

bersama mereka, ajari dan perintahkan mereka, dan 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

318 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامة اتلصنيف:
 اكمهاالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأح

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم

صىل -وا كما رأيتموين أصِّل". فدل هذا أن انليب "وصل
اكن مشهورا بالرمحة والرفق، فاكن  -اهلل عليه وسلم

عليه -أرحم انلاس بانلاس، واكن أرفق انلاس بانلاس 
رحيما رفيقا، فلما رأى أنهم  -الصالة والسالم

اشتاقوا إىل أهلهم وسأهلم من خلَّفوا وراءهم وأخَبوه، 
أهليهم.  "ويلؤمكم أكَبكم" أمرهم أن يرجعوا إىل 

ديلل ىلع تقديم الكبري يف اإلمامة، وهذا ال ينايف قوهل 
: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب -عليه الصالة والسالم-

اهلل"؛ ألن هؤالء الشباب لكهم وفدوا يف وقت واحد، 
والظاهر أنه ليس بينهم فرق بنيي يف قراءة القرآن، 

بعض؛ وهلذا وأنهم متقاربون ليس بعضهم أقرأ من 
قال: "ويلؤمكم أكَبكم" ألنهم متساوون يف القراءة 
أو متقاربون، فإذا تساووا يف القراءة والسنة واهلجرة، 

صىل -فإنه يرجع إىل األكَب سنا ويقدمونه. ويف قوهل 
: "صلوا كما رأيتموين أصِّل" وهذا -اهلل عليه وسلم

مؤكد ملا اكن عليه اهلدي انلبوي من تعليم انلاس 
ول وبالفعل. فعلَّم اذلي صىلَّ بغري طمأنينة بالق

بالقول قال: "إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء، ثم 
استقبل القبلة، فكَب، ثم اقرأ ما تيرس معك من 
القرآن، ثم اركع" إىل آخره.  أما هؤالء الشباب فعلمهم 

 .بالفعل

kerjakanlah oleh kalian salat ini pada waktu ini. Jika 

waktu salat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari 

kalian mengumandangkan adzan dan yang paling tua 

diantara kalian menjadi imam." Imam Bukhari 

menambahkan dalam riwayatnya, "Dan salatlah 

sebagaimana kalian melihatku salat." Ini menunjukkan 

bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

sudah dikenal dengan kasih sayang dan 

keramahannya. Beliau adalah manusia paling 

penyayang kepada manusia. Beliau adalah manusia 

paling ramah kepada manusia. Penyayang dan ramah. 

Ketika beliau melihat bahwa mereka sudah merindukan 

keluarga mereka, dan beliau pun bertanya kepada 

mereka mengenai keluarga yang mereka tinggalkan, 

mereka pun memberitahukannya kepada beliau. 

Lantas beliau menyuruh mereka untuk kembali pada 

keluarga mereka. "Hendaknya orang yang paling tua di 

antara kalian menjadi imam." Ini merupakan dalil 

mengutamakan orang tua menjadi imam, dan ini tidak 

menafikan sabda Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, "Hendaknya yang menjadi imam satu kaum 

adalah orang yang paling pandai membaca Kitabullah," 

karena para pemuda itu seluruhnya datang dalam satu 

waktu, dan secara gamblang tidak ada perbedaan yang 

jelas di antara mereka dalam bacaan Alquran. Usia 

mereka yang berdekatan bukan berarti sebagian dari 

mereka lebih pandai dalam membaca. Karena itulah 

beliau bersabda, "Hendaknya orang yang paling tua di 

antara kalian menjadi imam." Sebab, mereka itu sama 

dalam bacaan atau saling berdekatan. Jika mereka 

sama dalam bacaan, usia dan hijrah, maka hal tersebut 

dikembalikan dan diserahkan kepada orang yang 

paling tua usianya. Dalam sabda Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Salatlah sebagaimana 

kalian melihatku salat." Ini merupakan penegas 

mengenai petunjuk kenabian dalam mengajari manusia 

dengan ucapan dan perbuatan. Nabi mengajarkan 

orang yang salat tanpa ketenangan dengan ucapan. 

Beliau bersabda, "Jika engkau melaksanakan salat, 

maka sempurnakan wudu. Lalu menghadaplah ke 

kiblat, kemudian bertakbir. Setelah itu bacalah surat 

Alquran yang mudah bagimu, setelah itu silakan rukuk," 

sampai akhir. Adapun para pemuda tersebut, Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-mengajari 

mereka dengan perbuatan. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سليمان مالك بن احلويرث  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َشبَبٌَة ُمتََقاِرُبون : مجع شاب، ومعناه: متقاربون يف السن •

ا : رقيق القلب •  .َرِفيقا

 .اْشتَْقنَا : نزعت أنفسنا ومالت، والشوق: نزوع انلفس إىل الِشء •

ِ تعاىل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتَحة باتلَّ  • ع: فيه اتلعبُُّد َّللَّ ا يف الِّشَّ ًعُء، أمَّ الُة يف اللُّغة: ادلُّ اَلُة : الصَّ  .كبري، خمتتَمة بالتَّسليمالصَّ

 .لواحد منكملكم أَحُدكم : أي ا •

 .أْكَُبكم : أي أكَبكم سناا  •

 :فوائد احلديث
 .ىلع أصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-بيان شفقة انليب  .1

 .وجوب الرحلة يف طلب العلم، إن لم يتهيَّأ لإلنسان يف بدله .2

 .من أراد العلم فعليه بابلحث عنه، والصَب ىلع حتصيله، ومفارقة األهل واألحبة من أجل الوصول إيله .3

 .اب أقوى ىلع محل العلم والرحلة إيلهالشب .4

 .وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر .5

 .وجوب تعليم العالم انلاس اذلين ال يعلمون وتفقيههم يف ادلين .6

 .إذا ًعد املتعلم إىل قوم هم أقل منه علما وجب عليه تعليمهم .7

 .للصلوات املفروضة أوقات ال حيصل معرفتها إال باتلعليم .8

 .سنا يف اإلمامة إذا استوى مع غريه يف العلم أو اكن أعلم منهم تقديم األكَب .9

ويف وقت واحد واكنوا  -صىل اهلل عليه وسلم-القوم يؤمهم أعلمهم بكتاب اهلل وسنة رسوهل، ولكنهم ملا اكنوا قد تعلموا معا عند رسول اهلل  .10
 .مجيعا حيرصون ىلع جملسه لم يبق يف اإلمامة إال السن

 .لصلواتمِّشوعية األذان ل .11

 .اكن يَعليم انلاس بالقول وبالفعل -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-أنَّ انليب  .12

 .استحباب سؤال ويل األمر أفراد رعيته عن حاهلم .13

 املراجع:املصادر و

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

بريوت، الطبعة  -سسة الرسالة ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤ1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
ه.  صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 1407الرابعة عِّش، 

ه. كنوز رياض 1417الرياض، الطبعة األوىل،  -ه.  صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب 1422
ه.  رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، 1430الطبعة األوىل  -الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا 

 .ه1426الرياض، 
   (3059) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < صفة احلج اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ِسَقايَِته : املراد بها سقاية احلجيج، فخدمة احلجاج وابليت مقسمة بني قريش •

 .يبيت : ينام أو يمكث يلالا  •

 .عِّشة واثلاثلة عِّشة من ذي احلجة يلايل ِمىن : الليايل اليت يبيت فيها احلجاج بِمىن ويه احلادية عِّشة واثلانية •

ص هل يف املبيت بمكة •  .فأذن هل : رخَّ

 :فوائد احلديث
 .وجوب املبيت بـ"مىن" يلايل أيام التِّشيق .1

ليب رسول اهلل  َذَن الَْعبَّاُس بن َعْبدي الُْمطَّ
ْ
-اْسَتأ

: أن يبيت بمكة ِلايل -صىل اهلل عليه وسلم
َقايَتيه فأذن هل  ميىن، من أجل سي

 

Al-'Abbās bin Abdil Muṭṭalib meminta izin 
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaīhi wa 

sallam- untuk bermalam di Makkah pada 
hari-hari di Mina karena tugasnya dalam 

memberi minum (jamaah haji). Beliau pun 
memberinya izin. 

 :احلديث .384
َذَن »قال:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن ُعَمر 

ْ
اْستَأ

ِلب رسول اهلل  صىل اهلل عليه -الَْعبَّاُس بن َعبِْد الُْمطَّ
: أن يبيت بمكة يلايل ِمىن، من أجل ِسَقايَِته -وسلم

 «.فأذن هل

** 

384. Hadis: 

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

"Al-'Abbās bin Abdil Muṭṭalib meminta izin kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaīhi wasallam- untuk 

bermalam di Makkah pada hari-hari di Mina karena 

tugasnya dalam memberi minum (jamaah haji). Beliau 

pun memberinya izin". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املبيت بِمىن يلايل التِّشيق أحد واجبات احلج اليت 
، فإن اإلقامة -عليه وسلمصىل اهلل -فعلها انليب 

 -تعاىل-بـ"مىن" تلك الليايل واأليام من الطاعة هلل 
ومن شعائر احلج. وملا اكنت ِسقاية احلجيج من الُقَرِب 

-املفضلة، ألنها خدمة حلجاج بيته وأضيافه، رخص 
لعمه العباس يف ترك املبيت  -صىل اهلل عليه وسلم

بَِسيْق  بـِمىن؛ لكونه قائماا ىلع السقاية، فيقوم
احلجاج، ويه مصلحة ًعمة، مما دلَّ ىلع أن غريه، ممن 
ال يعمل مثل عمله وليس هل عذر ليس هل هذه 

 .الرخصة

** 

Bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik adalah 

salah satu kewajiban haji yang dilakukan oleh Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Sesungguhnya menetap di 

Mina pada malam-malam tersebut termasuk ketaatan 

kepada Allah -Ta'ālā- dan merupakan bagian dari syiar 

(ritual) haji. Mengingat perbuatan memberi minum 

kepada para jamaah haji termasuk ibadah yang 

memiliki keutamaan, karena merupakan pelayanan 

terhadap para jamaah haji di rumah Allah dan para 

tamu-Nya, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberikan keringanan kepada pamannya Al-'Abbās 

untuk tidak bermalam di Mina karena melakukan tugas 

memberi minum. Ia pun memberikan minuman kepada 

para jamaah haji, dan itu merupakan kepentingan 

umum yang menunjukkan bahwa orang lain yang tidak 

melakukan hal seperti itu dan tidak ada uzur, maka ia 

tidak mendapatkan keringanan ini. 
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 .املراد باملبيت، اإلقامة بـ"مىن" أكرث الليل .2

خياف ضياعه، أو مريض ليس عنده من  الرُّخصة يف ترك املبيت لسقاة احلاج، وأحلقوا بهم الرًعة وأصحاب احلاجات الرضورية، كمن هل مال .3
يمرضه، ومن هل حاجة تتعلق بمصلحة احلج أو احلجاج اكلعاملني يف املستشفيات وأصحاب احلافالت اذلين لو توقفوا ألرض ذلك بمصلحة 

 . احلجاج واحلج وما إىل ذلك من هذه األمور

وتسهيل أمورهم، ويعتَبون هذا من املفاخر اجلليلة فجاء اإلسالم  ما اكن عليه أهل مكة يف جاهليتهم من إكرام احلجاج والقيام خبدمتهم .4
 .فزاد من إكرامهم

ِلب  .5  .-ريض اهلل عنه-فضيلة الَعبَّاس بْن َعبِْد الُْمطَّ

 .فضل الِعناية بمصالح املسلمني .6

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة، العارشة، 
ل ابلخاري، حتقيق حممد ه. صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعي1426مكتبة الصحابة اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
 .نلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىلا حيىي بن أمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –

   (3108) املوحد:الرقم 
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 :Makna global :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بالقول شيئاا غري الزم عليه بأصل الِّشع -تعاىل-نذر : انلذر اصطالحا: إلزام ملكف خمتار نفسه هلل  •

 .يقضيه : يفعله •

 :فوائد احلديث
ب الَْوفَاء بِها،  .1 نَّ انلَّْذَر ِعبَاَدةٌ، َُيِ

َ
َداُؤَهاأ

َ
 .َوأ

نَّ َمْن َماَت وََعلَيِْه نَْذٌر، قََضاُه َعنُْه َواِرثُه .2
َ
 .أ

و احْلُُقوق والَْواِجبَات، .3
َ
يُوِن أ يِْن َبْعَد َوفَاتِِهَما وأْعَظم بِرُّهما َوفَاءا َما َعلَيِْهَما ِمَن ادلي  .َسَواء اَكنَت هلل تعاىل أو لآلدميني بِرُّ الَوادِلَ

4.  
َ
يِن اْسِتْفتَاُء اأْل ُموِر ادلي

ُ
 .ْعلَم يِف أ

 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
، دار 1اإلملام بِّشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة 1381الفكر، دمشق، 
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه 1408سة قرطبة، ، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤس2وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط

   (2938) الرقم املوحد:

اْسَتْفىَت َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ َرُسوَل اهلل يفي نَذٍر اَكَن 
َيُه، قَاَل َرُسوُل اهلل ْن َتْقضي

َ
َيْت َقْبَل أ ، تُُوفِّ مهي

ُ
-ىلَعَ أ

هي َعْنها: -صىل اهلل عليه وسلم  فَاقْضي
 

Sa'ad bin 'Ubādah pernah meminta fatwa 
kepada Rasulullah tentang nazar ibunya 

yang meninggal dunia sebelum 
menunaikannya? Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Tunaikanlah 
atas namanya"! 

 :احلديث .385
قال:  -ريض اهلل عنه-َعبَّاٍس عن َعبُْد اهلل ْبُن 

استَْفىَت سعد بن ُعبَاَدَة رسول اهلل يف نَْذٍر اكن ىلع »
ْن تقضيَُه، قال رسول اهلل

َ
يَْت قبل أ ه، تُُوفي صىل اهلل -أمي

 «.: فاقِْضِه عنها-عليه وسلم

** 

385. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbās -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Sa'ad bin 'Ubādah pernah meminta fatwa kepada 

Rasulullah tentang nazar ibunya yang meninggal dunia 

sebelum menunaikannya? Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Tunaikanlah atas namanya"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مُّ َسْعٍد ولَْم َتْقِض نَْذراا َعلَيَْها، فسأل اْبنُها 
ُ
تُوِفيَت أ

ْن  -صىل اهلل عليه وسلم-َسْعُد ْبُن ُعبَاَدة انلَّيِبَّ 
َ
أ

 .َيْقِضيَُه َعنَْها، فأجاز هل ذلك، وقال: )اقضه عنها(

** 

Ibu Sa'ad meninggal dunia dan belum menunaikan 

nazarnya. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyuruh putranya, Sa'ad bin 'Ubādah untuk 

menunaikannya atas namanya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

استوصوا بالنساء خريا؛ فإن املرأة خلقت من 
ضلع، وإن أعوج ما يف الضلع أعاله، فإن ذهبت 

تقيمه كرسته، وإن تركته، لم يزل أعوج، 
 فاستوصوا بالنساء

 

Berbuat baiklah kalian kepada para wanita, 
karena seorang wanita diciptakan dari 

tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang 
rusuk yang paling bengkok adalah bagian 

atasnya; jika engkau berusaha 
meluruskannya, maka kamu akan 

mematahkannya, dan jika engkau biarkan 
saja, maka ia tetap bengkok. Oleh sebab itu, 

berbuat baiklah kalian (kepada para 
wanita) 

 :احلديث .386
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اْستَوُْصوا بالنيساِء َخرْياا؛ َفإِنَّ »: -صىل اهلل عليه وسلم
لَِع أْعالُه،  املرأة ُخِلَقْت ِمن ِضلٍع، َوإنَّ أْعَوَج َما يف الضي

تَُه، وإن تركته، لم يزل أعوج، فَإْن  َذَهبَت تُقيُمُه َكرَسْ
لَِع إْن »ويف رواية: «. فاستوصوا بالنساء املرأة اكلضي

َتَها، َوإن اْستَمتَْعَت بها، استمتعت وفيها  أَقْمتََها َكرَسْ
إنَّ الَمرأَة ُخِلَقت ِمْن ِضلَع، لَْن »ويف رواية: «. عَوجٌ 

فإن استمتعت بها استمتعت  تَْستَِقيَم لََك ىلَعَ َطريقة،
َها  تَها، َوَكرْسُ بها وفيها عوج، وإْن َذَهبَْت تُِقيُمَها َكرَسْ

 .«َطاَلُقَها

** 

386. Hadis: 

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

"Berbuat baiklah kalian kepada para wanita, karena 

seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan 

sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok 

adalah bagian atasnya; jika engkau berusaha 

meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, 

dan jika engkau biarkan saja, maka ia tetap bengkok. 

Oleh sebab itu, berbuat baiklah kepada para wanita." 

Dalam redaksi lain, "Wanita itu seperti tulang rusuk; jika 

engkau meluruskannya, maka engkau akan 

mematahkannya. Dan jika kamu bersenang-senang 

dengannya, engkau dapat bersenang-senang 

dengannya, sedangkan di dalamnya ada 

kebengkokan." Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya 

wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Engkau tiada 

bisa meluruskannya dengan satu cara; jika engkau 

bersenang-senang dengannya, engkau dapat 

bersenang-senang dengannya, sedangkan di 

dalamnya ada kebengkokan. Dan jika kamu berusaha 

meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. 

Patahnya wanita adalah menceraikannya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف معارشة النساء  -ريض اهلل عنه-أخَب أبو هريرة 
قال: اقبلوا هذه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

الوصية اليت أوصيكم بها، وذلك أن تفعلوا خرياا مع 
النساء؛ ألن النساء قارصات يف العقول، وقارصات يف 
ادلين، وقارصات يف اتلفكري، وقارصات يف مجيع 

عليه -شؤونهن، فإنهن خلقن من ضلع. وذلك أن آدم 
خلقه اهلل من غري أب وال أم، بل  -الصالة والسالم

ن فيكون، وملا أراد اهلل خلقه من تراب، ثم قال هل ك
أن يبث منه هذه اخلليقة، خلق منه زوجه،  -تعاىل-

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- memberitahukan tips 

memperlakukan para wanita (istri); bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Terimalah 

wasiatku yang aku wasiatkan kepada kalian, yaitu 

hendaklah kalian memperlakukan wanita dengan baik, 

karena wanita -pada umumnya- pendek akalnya, 

kurang dalam menjalankan agama, pendek cara 

berfikirnya dan kurang dalam segala hal, karena 

memang mereka diciptakan dari tulang rusuk. Karena 

Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan tanpa 

ibu, tetapi dia diciptakan dari tanah. Allah berkata 

kepada tanah tersebut, "jadilah, maka diapun jadi 

(Adam). Ketika Allah berkehendak memperbanyak 
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 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء

 .عليها الرواية اثلانية: متفق عليها الرواية اثلاثلة: رواها مسلمالرواية األوىل: متفق  راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اْستَوُْصوا بالنيساِء َخرْياا : اقبلوا وصييت بالنساء واعملوا بها •

 .ِضلٍع : أي: ُخِلقن َخلْقا فيه اعوجاج ختالف به الرجلُخِلَقْت ِمْن  •

لَِع أْعالُه : مبالغة يف إثبات االعوجاج •  .َوإنَّ أْعَوَج َما يف الضي

 .الضلع : االعوجاج •

 :فوائد احلديث
 .توجيه ملعاملة النساء بالتسامح والصَب .1

 .رًعية اإلسالم باملرأة، ويف رًعيتها حمافظة ىلع سالمة املجتمع .2

 .-عليهما السالم-ارة إىل أن حواء خلقت من ضلع آدم اإلش .3

 .توجيه الرجال بتحمل ما قد يظهر من النساء من ترصفات؛ ألنهم أقدر ىلع االحتمال والصَب منهن .4

 .أهمية معرفة املريب لطبيعة من أراد تقويمه وتهذيبه، وهذه املعرفة من املعينات ىلع أداء املهام الرتبوية وادلعوية .5

 .صية بالنساء توكيد ىلع رضورتها؛ وذلك لضعفهن واحتياجهن إىل من يقوم بأمرهنتكرار الو .6

 املراجع:املصادر و

ه.  تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  رياض الصاحلني من 2002ه، 1423العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنِّش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل العزيز املبارك، حتقيق: عبد 

م. رشح رياض 2007ه، 1428الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، 1426يخ ابن عثيمني، دار الوطن للنِّش، الرياض، الصاحلني  للش

فخلقها من ضلعه األعوج، فخلقت من الضلع 
األعوج، والضلع األعوج إن استمتعت به استمتعت 
به وفيه العوج، وإن ذهبت تقيمه انكرس. فهذه املرأة 
أيضا إن استمتع بها اإلنسان استمتع بها ىلع عوج، 

ا تيرس، وإن أراد أن تستقيم فإنها لن فريىض بم
تستقيم، ولن يتمكن من ذلك، فيه وإن استقامت 
يف دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها، وال 
تكون لزوجها ىلع ما يريد يف لك يشء، بل البد من 
خمالفة، والبد من تقصري، مع القصور اذلي فيها، فإن 

اه أنك ذهبت تقيمها كرستها وكرسها طالقها، ومعن
إن حاولت أن تستقيم لك ىلع ما تريد فال يمكن 

 .ذلك، وحينئذ تسأم منها وتطلقها

makhluk ini, maka Allah menciptakan istrinya dari 

bagian tubuhnya. Maka Allah menciptakannya dari 

tulang rusuk yang bengkok. Jika engkau bersenang-

senang dengannya, engkau dapat bersenang-senang 

dengannya, dan kebengkokannya masih tetap ada, 

dan jika kamu meluruskannya, maka dia akan patah. 

Jika wanita diajak bersenang-senang apa adanya 

maka ia bisa bersenang-senang dalam kondisi 

bengkok itu, sehingga ia puas dengan kondisi apa 

adanya. Jika hendak meluruskannya, maka dia 

sesungguhnya tidak akan bisa lurus dan tidak mungkin 

bisa lurus. Seorang wanita jika baik agamanya, maka 

ia tidak akan bisa lurus dalam hal tabiat 

pembawaannya dan tidak bisa menuruti semua 

keinginan suaminya, pasti ada perbedaan dan 

kekurangan. Dengan kekurangan yang ada padanya, 

jika kamu ingin untuk meluruskannya, maka engkau 

akan mematahkannya. Dan mematahkannya itu adalah 

menceraikannya." Artinya, jika kamu berusaha 

meluruskannya agar menuruti kemauanmu, maka itu 

tidak mungkin. Dan saat itu engkau merasa bosan 

dengannya, dan akhirnya menceraikannya. 
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ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 1422دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من 1423ري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: انليسابو

ثري، م. انلهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األ1987ه، 1407ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عِّش 
 .م1979ه، 1399حتقيق: طاهر أمحد الزاوى، حممود حممد الطنايح، نِّش: املكتبة العلمية، بريوت، الطبعة: 

   (3049) الرقم املوحد:
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اشرتى رجل من رجل عقارا، فوجد اذلي اشرتى 
  العقار يف عقاره جرة فيها ذهب

Seseorang membeli tanah dari orang lain. 
Lalu orang yang membeli tanah mendapati 

gentong berisi emas di tanah tersebut. 
Maka orang yang membeli tanah berkata 

padanya (penjual), "Ambil emasmu, karena 
aku hanya membeli tanah dan tidak 

membeli emas." Sedang pemilik tanah 
mengatakan, "Sesungguhnya aku menjual 

tanah berikut isinya." Maka keduanya 
meminta keputusan pada seseorang, lalu 

orang yang dimintai keputusan ini 
mengatakan, "Apakah kalian berdua punya 

anak?" Salah satunya menjawab, "Aku 
punya anak laki-laki." Yang lain menjawab, 
"Aku punya anak perempuan." Ia berkata, 
"Nikahkan anak laki-laki itu dengan anak 

perempuan tersebut lalu berikan sebagian 
emas itu pada keduanya, serta 

bersedekahlah"! 

 :احلديث .387
صىل اهلل -عن انليب  -عنهريض اهلل -عن أيب هريرة 

قال: اشرتى رجل من رجل َعَقاراا، فوجد  -عليه وسلم
ةا فيها ذهب، فقال  اذلي اشرتى الَعَقاَر يف َعَقارِه َجرَّ
هل اذلي اشرتى العقار: خذ ذهبك، إنما اشرتيت منك 
ْشرَتِ اذلهب، وقال اذلي هل األرض: إنما 

َ
األرض ولم أ

ما إىل رجل، فقال اذلي بِْعتَُك األرض وما فيها، فتحاك
لَُكَما ودل؟ قال أحدهما: يل غالم، وقال 

َ
حتاكما إيله: أ

اآلخر: يل جارية قال: أنكحا الغالم اجلارية، وأنفقا 
َقا.  ىلع أنفسهما منه وتََصدَّ

** 

387. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Seseorang 

membeli tanah dari orang lain. Lalu orang yang 

membeli tanah mendapati gentong berisi emas di tanah 

tersebut. Maka orang yang membeli tanah berkata 

padanya (penjual), "Ambil emasmu, karena aku hanya 

membeli tanah dan tidak membeli emas." Sedang 

pemilik tanah mengatakan, "Sesungguhnya aku 

menjual tanah berikut isinya." Maka keduanya meminta 

keputusan pada seseorang, lalu orang yang dimintai 

keputusan ini mengatakan, "Apakah kalian berdua 

punya anak?" Salah satunya menjawab, "Aku punya 

anak laki-laki." Yang lain menjawab, "Aku punya anak 

perempuan." Ia berkata, "Nikahkan anak laki-laki itu 

dengan anak perempuan tersebut lalu berikan 

sebagian emas itu pada keduanya, serta 

bersedekahlah"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن رجال اشرتى  -صىل اهلل عليه وسلم-خيَبنا انليب 
من رجل أرضا فوجد املشرتي بها ذهبا ولشدة ورعه 
رد هذا اذلهب إىل ابلائع؛ ألنه اشرتى األرض ولم 
يشرت اذلهب اذلي أودع فيه، فأىب ابلائع أيضا أن 
يأخذه؛ لشدة حتريه وورعه, وألنه باع األرض بما 

ها، فاختصما وقاال للقايض: ابعث من يقبضه في

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahu kita 

bahwa seorang laki-laki membeli tanah dari orang lain. 

Lalu pembeli menemukan emas di tanah itu. Dan oleh 

karena sikap wara'nya yang luar biasa ia lantas 

mengembalikan emas tersebut pada penjual, sebab ia 

membeli tanah dan tidak membeli emas yang 

terpendam di dalamnya. Namun penjual juga menolak 

menerimanya, karena sangat hati-hati dan wara', pun 
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 الفقه وأصوهل < القضاء اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .العقار : اكألرايض واملنازل و العمائر •

 :فوائد احلديث
 .فيه تورع ابلائع واملشرتي، وإنصاف احلاكم بينهما، وعدم طمعه .1

 .وجوب رد احلقوق إىل أهلها إذا عرف أصحابها .2

 .استحباب نكاح أبناء الرجال الصاحلني بعضهم بلعض .3

 .فضل الورع وترك ما فيه شبهة من املال .4

 .فضل اتلصدق واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل .5

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نِّش: دار 1987 -ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نِّش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عِّش، 
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نِّش: دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل 1426الوطن للنِّش، الرياض، الطبعة: 

م. صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 2002 - ـه1423احلريمِّل، نِّش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 
 .وتبري –ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 1422حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (3119) الرقم املوحد:

وتضعه حيث رأيت، فامتنع, فسأهلما هل عندهما 
أوالد؟ فأخَب أحدهما أن عنده غالم، وأخَب اآلخر 
أن عنده جارية، فاقرتح عليهما أن يزوج الشاب 
ابلنت وينفق عليهما من هذا اذلهب وأن يتصدقا 

 .منه

karena ia menjual tanah berikut apa yang ada di 

dalamnya. Lalu keduanya mengadu dan berkata pada 

hakim, "Kirimlah orang yang mengambilnya dan 

terserah Anda menggunakannya sesuai pandangan 

Anda." Namun hakim tidak mau. Ia menanyai 

keduanya, apakah keduanya punya anak? Salah 

satunya menjawab bahwa ia memiliki anak laki-laki, 

dan yang lain menyampaikan bahwa ia memiliki anak 

perempuan. Lalu hakim tersebut mengusulkan agar 

anak laki-laki dinikahkan dengan anak perempuan, lalu 

sebagian emas tersebut diinfakkan pada keduanya dan 

sisanya disedekahkan. 
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  وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةالفقه  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اعتدلوا يف السجود : كونوا فيه ىلع العدل واالستقامة بني االفرتاش والقبض •

 .واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمنيالسجود : اهلوي إىل األرض  •

 .يبسط أحدكم ِذَراَعيِْه : يمدها ىلع األرض •

 .انِْبَساَط اللكب : أي اكنبساطه، وأضيف لللكب للتنفري منه •

 :فوائد احلديث
 .وجوب االعتدال يف السجود، ىلع اهليئة املِّشوعة .1

 .ديلل الكسل، وفيه تشبه جبلوس اللكبحتريم بسط اذلراعني يف السجود، ألنه  .2

 .اتلحذير من مشابهة احليوانات، خصوصاا يف حال أداء العبادة .3

 .يف هذه اهليئة ويه بسط اذلراعني قلة االعتناء بالصالة ، واتلهاون بها .4

 .االعتدال يف السجود أبلغ يف تمكني اجلبهة من األرض .5

لُوا يف السجود، وال يَبُْسْط أحدكم ذيَراَعْيهي  اْعَتدي
  انْبيَساَط اللكب

Seimbangkanlah posisi kalian dalam sujud, 
dan janganlah salah seorang dari kalian 

menghamparkan kedua lengannya di atas 
tanah (ketika sujud) sebagaimana (yang 

dilakukan) anjing. 

 :احلديث .388
نَس بن مالك 

َ
صىل -َعْن انلَّيِبي  -ريض اهلل عنه-عن أ

اْعتَِدلُوا يف السجود، وال »َقاَل:  -اهلل عليه وسلم
 «.انِْبَساَط اللكبيَبُْسْط أحدكم ِذَراَعيِْه 

** 

388. Hadis: 

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

"Seimbangkanlah posisi kalian dalam sujud, dan 

janganlah salah seorang dari kalian menghamparkan 

kedua lengannya di atas tanah (ketika sujud) 

sebagaimana (yang dilakukan) anjing". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

باالعتدال يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انليب 
السجود، وذلك بأن يكون املصِّل ىلع هيئة حسنة يف 
السجود، حيث ُيعل كفيه ىلع األرض، ويرفع 

احلال عنوان ذراعيه ويبعدهما عن َجنْبيه، ألن هذه 
النشاط والرغبة املطلوبني يف الصالة، وألن هذه 
ن أعضاء السجود لكها من األخذ  اهليئة احلسنة تُمكي
حبظها من العبادة. ونيُِهَ عن بسط اذلراعني يف 
السجود؛ ألنه ديلل الكسل وامللل، وفيه تشبه 

 .باللكب، وهو تشبه بما ال يليق

** 

Nabi -șallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruh untuk 

menyeimbangkan sujud sehingga orang yang salat 

dalam keadaan baik saat sujud. Yaitu dengan cara 

meletakkan dua telapak tangannya di atas tanah dan 

mengangkat kedua lengannya serta menjauhkannya 

dari lambungnya. Sebab, keadaan ini adalah tanda 

semangat dan minat yang dituntut dalam salat. 

Keadaan yang baik ini juga memungkinkan semua 

organ sujud bisa mengambil bagiannya dalam ibadah. 

Orang yang salat dilarang untuk menghamparkan 

kedua lengannya (di lantai) saat sujud, karena itu 

merupakan tanda kemalasan dan kebosanan, serta 

menyerupai anjing. Ini merupakan penyerupaan yang 

tidak pantas. 
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 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -الصحيحاجلامع -صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل،  -ه. 1422

حممد بن صالح -تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم  -ه. 1392الطبعة اثلانية  -مطبعة السعادة-حاكم للشيخ إسماعيل األنصاري بِّشح عمدة األ
عبد اهلل -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم  -ه. 1426اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل،  -الشارقة-مكتبة الصحابة  -رمحه اهلل-العثيمني 

 .ه1426الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-حتقيق حممد صبيح حسن حالق  -البسام
   (3111) الرقم املوحد:
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تَاني ميْن ُهَذيٍْل، فََرَمْت إْحَداُهَما 
َ
اْقَتَتلَْت اْمرَأ
ْخَرى 

ُ
ََجٍر، َفَقَتلَْتَها َوَما يفي َبْطنيَهااأل   ِبي

Ada dua orang wanita dari kabilah Hużail 
bertengkar. Salah seorang dari mereka 

melempar yang lain dengan batu hingga ia 
dan janin dalam kandungannya mati. 

 :احلديث .389
تَاِن »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهَرْيرة 

َ
اْقتَتَلَْت اْمَرأ

ِمْن ُهَذيٍْل، فرَمت إحداهما األخرى حبجر، َفَقتَلَتَْها 
صىل اهلل عليه -َوَما يِف َبْطِنَها فَاْختََصُموا إىَل انلَّيِبي 

ةٌ  -وسلم نَّ ِديََة َجِنيِنَها ُغرَّ
َ
َعبٌْد،  -َفَقىَض رسول اهلل: أ

ْو َويِلَدةٌ 
َ
َثَها  َوَقىَض بِِديَِة املرأة ىلع -أ ًَعقِلَِتَها، َوَورَّ

، َفَقاَل:  َها َوَمْن َمَعُهْم، َفَقاَم مَحَُل بُن انلَّابَِغِة الُهَذيِلُّ َودَلَ
َكَل، َوال 

َ
يا رسول اهلل، كيف أغرم من ال رَشَِب َوال أ

؟ فقال رَسول اهلل  ، فَِمثُْل َذلَِك ُيَطلُّ -َنَطَق َوال اْستََهلَّ
انإنما »: -صىل اهلل عليه وسلم « هذا من إخوان الُكهَّ

ي َسَجَع. ِ  من أْجل َسْجِعِه اذلَّ

** 

389. Hadis: 

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

dua orang wanita dari kabilah Hużail bertengkar. Salah 

seorang dari mereka melempar yang lain dengan batu 

hingga ia dan janin dalam kandungannya mati. Lalu 

mereka (kabilah Hużail) mengajukan masalah itu 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka 

Rasulullah memutuskan bahwa diyat janin dalam 

kandungannya (perempuan yang terbunuh) dibayar 

(oleh perempuan pembunuh) berupa memerdekakan 

budak laki-laki atau perempuan dan beliau 

memutuskan bahwa diyat pembunuhan perempuan 

tersebut harus dibayar oleh kerabat perempuan 

pembunuh dari pihak bapaknya, lalu beliau 

memutuskan pewarisan diat itu kepada anak-anak dan 

ahli waris perempuan yang terbunuh tersebut. Maka 

berdirilah Ḥamal bin Nābigah al-Hużali seraya berkata, 

“Wahai Rasulullah, bagaimana bisa saya harus 

membayarkan diyat janin yang tidak makan dan tidak 

minum, tidak bicara dan tidak bersuara, padahal hal 

seperti ini mestinya tidak ada diyatnya!?” Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Orang ini adalah saudaranya tukang tenun." Beliau 

menjulukinya demikian lantaran omongan bersajak 

yang ia ucapkan. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اختَصمت امرأتان رضتان من قبيلة ُهَذيْل، فرمت 
إحداهما األخرى حبجٍر صغري، ال يَقتل اغبلا، ولكنَّه 

صىل -قتلها وقتل جنينَها اذلي يف بطنها. فقىض انليب 
أن دية اجلنني، عبدا أو أمة، سواءا  -اهلل عليه وسلم

تلة. أكان اجلننُي ذكرا أم أنَث، وتكون ديته ىلع القا
وقىض للمرأة املقتولة بادلية، لكون قتلها شبه عمد، 
وتكون ىلع ًعقلة املرأة، ألن مبناها ىلع اتلنارُص 
واتلعادل، ولكون القتل غري عمد. وبما أن ادلية 
مرياث بعد املقتولة فقد أخذها ودلها ومن معهم من 
الورثة، وليس للعاقلة منه يشء. فقال مَحَُل بُن انلابغة 

: يا رسول اهلل، كيف نغرُم َمن - القاتلةوهو وادل-

** 

Dua orang perempuan yang dimadu dari kabilah Hużail 

bertengkar, lalu salah seorang di antara keduanya 

melempar yang lainnya dengan batu kecil yang pada 

umumnya tidak akan dapat membunuh, namun batu 

tersebut membunuh perempuan itu beserta janin yang 

berada di dalam kandungannya. Maka Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memutuskan bahwa diyat 

(pembunuhan) janin tersebut adalah berupa 

membebaskan budak laki-laki atau budak perempuan, 

baik janin tersebut laki-laki ataupun perempuan dan 

diyat itu harus dibayar oleh si perempuan pembunuh. 

Dan beliau memutuskan juga adanya diyat 

pembunuhan perempuan yang terbunuh tersebut 

karena pembunuhannya dalam bentuk "syibhul-'amd" 

(tidak sengaja membunuh) dan diyat tersebut wajib 

dibayar oleh kerabat dari pihak ayah si perempuan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادليات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
وا )ًعقلة( ألنهم يمنعون عن الق •  .اتل، فالعقل: املنعًعقِلَِتها : العاقِلَُة ُهم األقارِب اذلين َيُقوُمون بَِدفْع ديِة اخلطأ عن قريِبهم القاتل.ُسمُّ

وِت يريُد: أنه لم تُعلَم حياتُه بصوت نُطٍق أو بكاءوال  •  .اْستََهلَّ : االْسِتْهالل: رفع الصَّ

 .يُطل : يُهدر وُيلىغ •

احلق، وإال سجع : السجع هو اإلتيان بَفقراِت الالكم، منتهية بفواِصل، كقوايف الشعر، واملذُموم ما جاء متلكفا، أو قصد به نرص ابلاطل، وإمخاُد  •
 .الالكم انلبويفقد ورد يف 

 :فوائد احلديث
لصغري، أو هذا احلديث أصٌل يف انلوع اثلالث من القتل، وهو ]ِشبه العمد[، وهو أن يَقِصد اجلاين اجلنايَة بما ال يقتل اغبلاا، اكلقتل باحلجر ا .1

يَُة ىلع القاتل وال يقتل  .العصا الصغرية فحكم هذا انلوع من القتل، أن ُتَغلََّظ ادلي

 .ِشبه العمد ومثله اخلطأ تكون ىلع ًعقِلة القاتل، وهم اذلكور من َعَصبَِته القريبون وابلعيدون، ولو لم يكونوا وارثنيأنَّ دية  .2

ر الفقهاء قيمة هذه الغرة خبمس من اإلبل .3  .أنَّ ِدية اجلننِي اذلي سقط ميتا بسبب اجلناية غرة عبد أو أمة، قدَّ

 .ة اجلنني؛ ألنها بدل نفسه، وليس للعاقلة فيها يشءأن ادلية تكون مرياثا بعد املقتول، لورث .4

 .رفع اجلناية للحاكم .5

 .ذم التشبه بالكفار يف ألفاظهم .6

 .ذم السجع املتلكف يف معرض مدافعة احلق، وأما ما يقع منه عفوا فال يشمله املنع .7

 املراجع:املصادر و

املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  لعبد الغِن -صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
، دار طوق 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422ايق(، انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابل

سقَط ميتا، فلم يأكل، ولم يِّشب، ولم ينطق، حىت 
تُعَرَف بذلك حياته؟ يقول ذلك بأسلوٍب خطايب 

مقاتَله،  -صىل اهلل عليه وسلم-مسُجوع. فكرِه انليب 
ملا فيها من ردي األحاكم الِّشعية بهذه األسجاع 

اذلين يأكلون بها املتلكفة املشابهة ألسجاع الكهان 
 .أموال انلاس بابلاطل

pembunuh, karena pondasi diyat ini dibangun di atas 

saling tolong menolong dan keadilan/penyamarataan 

serta karena pembunuhan tersebut tidak disengaja. 

Karena diyat itu adalah harta warisan perempuan yang 

terbunuh (setelah wafatnya), maka diyat itu diambil 

oleh anaknya dan ahli warisnya, adapun kerabat dari 

pihak ayah (perempuan yang terbunuh), maka tidak 

mendapatkan apa pun. Lalu Ḥamal bin Nābigah -yang 

merupakan anak perempuan yang membunuh 

tersebut- berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana bisa 

kita membayar diyat janin yang mati keguguran, ia 

belum makan, belum minum, dan belum berbicara 

hingga diakui dengan itu kehidupannya?" Ia 

mengucapkan hal itu dengan retorika yang bersajak. 

Namun Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membenci 

ucapannya karena di dalamnya terdapat bantahan 

terhadap hukum-hukum syariat dengan sajak-sajak 

berlebihan yang menyerupai mantra-mantra tukang 

tenun yang mana mereka memakan harta manusia 

lewat mantra-mantra itu dengan cara yang batil. 
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، 10ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط1423بريوت، 
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -مكتبة الصحابة، اإلمارات 

   (2940) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َخْدَعٌة : احتيال ىلع العدو •

 :فوائد احلديث
 .األمر باستعمال احليلة يف هزيمة العدو مهما أمكن .1

 .اتلحريض ىلع أخذ احلذر يف احلرب .2

 .جواز استخدام الرأي واملشورة يف احلرب، بل هو آكد من الشجاعة .3

 املراجع:و املصادر

ه. صحيح مسلم, 1422صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 
سة الرسالة, الطبعة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني, مؤس

ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن 1407الرابعة عِّشة, 
دار العاصمة, الطبعة األوىل، الصدييق, دار الكتاب العريب. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك, حتقيق عبد العزيز آل محد, 

 .ه1430ه. كنوز رياض الصاحلني، اتلحقيق برئاسة محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 1423
   (4956) الرقم املوحد:

َْرُب َخْدَعةٌ   Perang itu muslihat  احلْ

 :احلديث .390
َصىّل اهلُل َعلَيِْه -أنَّ انليبَّ  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

 .«احْلَْرُب َخْدَعةٌ »قاَل:  -وَسلَّم

** 

390. Hadis: 

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

bersabda), “Perang itu muslihat.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث جواز استخدام احليل يف حرب 
 .وأهله الكفار؛ ألنه حيقق مصالح نافعة لإلسالم

** 

Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kebolehan 

menggunakan muslihat dalam memerangi orang-orang 

kafir; karena itu dapat merealisasikan banyak 

kemaslahatan yang bermanfaat bagi Islam dan para 

pemeluknya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  وكفارتها دفنهاالزباق يف املسجد خطيئة 
Meludah di masjid adalah sebuah 

kesalahan dan kafaratnya (penghapus 
dosanya) adalah menimbunnya. 

 :احلديث .391
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

الزُبَاق يف املسجد َخطيئة، »: -اهلل عليه وسلم
اَرُتَها َدْفنُها  «.َوَكفَّ

** 

391. Hadis: 

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

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Meludah di 

masjid adalah sebuah kesalahan dan kafaratnya 

(penghapus dosanya) adalah menimbunnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع أرضية املسجد أو  -ويف رواية: )ابُلصاق(-الزباق 
-تعاىل-جدَرانه َذنْب وإثم، يستحق فاعله عقوبة اهلل 

، فال ُيوز للمسلم حبال من األحوال أن يَبصق يف 
املسجد؛ ألن فيه إهانة بليوت اهلل وتلويثها 
وَتْقِذيرها، بل الواجب َصْونها من لك ما يُنجسها 

رها؛ ألن ذلك من تعظيم شعائر اهلل وُيقَ  ، -تعاىل-ذي
ِ َفُهَو َخرْيٌ هَلُ ِعنَْد  ْم ُحُرَماِت اَّللَّ قال تعاىل: )َوَمْن ُيَعظي

[، أما إذا بَصق يف ثوبه أو شماغه أو 30َربيِه( ]احلج: 
منديله فال يشء عليه؛ النتفاء العلة. وابُلصاق إذا 

 من غري إرادة فهو خطيئة معف
ا
و عن إثمها، وقع خطأ

وليس املعىن أن يتعمد ابلصق يف املسجد ثم يقوم 
جعل جمرد  -صىل اهلل عليه وسلم-بدفنها؛ ألن انليب 

ابلصاق يف املسجد خطيئة، ويؤيد هذا اتلقييد: ما 
-(: "من أنَّه 548(، ومسلم )414جاء يف ابلخاري )

رأى خنامة يف جدار املسجد،  -صىل اهلل عليه وسلم
فقام َفحكه بيده".  ومن بَصق يف املسجد فَشقَّ عليه، 

من غري قَصد منه، وأراد أن يعفو اهلل عنه ويمحو 
عنه سيئته هذه؛ فليبادر إىل إزاتلها من املسجد، 
بِدفنها إن اكن املسجد من َحصباء، أما إذا اكن 
املسجد مفروشا؛ فإن كفارتها فركها  حىت تزول، أما 

بقيت، وقد ورد عن إذا بقيت فإنها خطيئة يأثم بها ما 
صىل اهلل عليه -عن انليب  -ريض اهلل عنه-أيب ذر 

يت َحَسنَُها  -وسلم أنه قال: )ُعرضت يلعَّ أعمال أمَّ
َذى يُماط عن 

َ
وََسييئَُها، فوََجْدت يف حَمَاسن أعماهلا اأْل

الطريق، ووجدت يف َمَساوِي أعماهلا انلُّخاعة تكون 
 .يف املسجد ال تُدفن( رواه مسلم

** 

Membuang "al-buzāq" (ludah) -dalam riwayat lain, "al-

buṣāq" (ludah)- di lantai atau tembok masjid adalah 

sebuah dosa yang pelakunya layak mendapatkan 

hukuman dari Allah -Ta'ālā-. Seorang Muslim tidak 

boleh membuang ludah di dalam masjid dalam kondisi 

apapun, karena hal itu sama dengan menghinakan dan 

mengotori rumah Allah. Bahkan sebaliknya, wajib 

menjaga masjid-masjid dari segala hal yang dapat 

mendatangkan najis dan kotor, karena ini termasuk 

mengagungkan syiar-syiar Allah -Ta'ālā-. Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa 

yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik 

baginya di sisi Rabbnya..." (Al-Hajj: 30). Adapun bila ia 

meludah di baju, surban, atau sapu tangannya, maka 

itu tidak mengapa, karena sebab larangannya tidak 

ada. Apabila ludah jatuh tanpa sengaja maka itu 

sebuah kesalahan yang bisa dimaafkan. Jadi maksud 

hadis di atas bukan sengaja membuang ludah di masjid 

kemudian menimbunnya, karena Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menganggap keberadaan ludah di masjid 

saja sebagai kesalahan. Ketentuan ini dikuatkan oleh 

riwayat dalam Bukhari (414) dan Muslim (548), bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat dahak di 

tembok masjid. Beliau merasa tidak suka. Lantas 

beliau berdiri dan mengeriknya dengan tangan beliau." 

Barangsiapa meludah di masjid tanpa sengaja dan 

ingin Allah memaafkan dirinya dan menghapus 

kesalahannya ini, hendaknya ia segera 

menghilangkannya dari masjid dengan menimbunnya 

jika masjid berlantai tanah (kerikil). Sedangkan apabila 

masjid diberi alas maka kafaratnya dengan 

mengeriknya sampai hilang. Adapun bila ludah tetap 

ada (tidak ada upaya menghilangkannya) maka itu 

suatu kesalahan yang pelakunya terus berdosa selama 

ludah itu masih ada. Diriwayatkan dari Abu Żarr -

raḍiyallāhu 'ahu- dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bahwa beliau bersabda, "Diperlihatkan kepadaku amal-
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املساجدالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم  اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يق اخلفيف اذلي ال يؤثر فهذا ال يُسىم بُزا • يق الَغليظ من الفم، سواء اكن خُنَامة أو غري خُنامة، وأما الري  .قاالزُبَاق : إخراج الري

 :احلديثفوائد 
وصفها بأنها خطيئة، ثم َذَكر كفارتها، ومن املعلوم أنه ال ُيوز  -صىل اهلل عليه وسلم-أن ابُلصاق يف املسجد خطيئة ولو أراد َدفنها؛ ألن انليب  .1

اتلَّكفري فهذا ال ُيوز، للمسلم أن يفعل املعصية ثم يكّفرها، لكن الَكفارة تكون إذا وقعت اخلطيئة دون قصد، أما إذا فُعلت اخلطيئة بنية 
 .وإن اكن الواجب عليه دْفنُها

واب، ومعلوم أن املعصية وإن قلَّت َُتانب الصواب .2  .أن املعصية ولو اكنت صغرية تُسىم خطيئة؛ ألن اخلطأ: ما جانب الصَّ

 .وجوب الِعنَاية باملساجد وتنظيفها واحرتامها، وحتريم االستهانة بها .3

أمر بدفنها ولم يأمر بغسلها، كما قال يف بول األعرايب: )أريقوا ىلع بوهل َسْجال  -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن انليب أن ابُلصاق أو الزُباق طاهر .4
 .من ماء(

 .: )َمْن َمسَّ احلصا فقد لَغا(-صىل اهلل عليه وسلم-اكن َمفروشا باحلَْصبَاء، ويؤيده قوهل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن مسجد انليب  .5

 جع:املرااملصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
رتاث العريب، ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء ال1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه، 1423ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 1423بريوت، الطبعة: 
لسالم بن عبد اهلل السليمان، م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدا 2003

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد 2006ه، 1427الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام1427رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 

ه. منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، محزة حممد قاسم، راجعه: عبد القادر األرناؤوط، عِن 1432ه، 1428اجلوزي، الطبعة: األوىل 
م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، 1990، ه1410بتصحيحه ونِّشه: بشري حممد عيون، انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف، الطبعة: 

 .م 2014ه، 1435أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنِّش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 
   (10896) الرقم املوحد:

amal umatku, yang baik maupun yang buruk. Aku 

mendapati di antara amal-amal baik umatku adalah 

menyingkirkan gangguan dari jalan, dan aku mendapati 

di antara amal buruk umatku adalah dahak yang ada di 

masjid dan tidak ditimbun." (HR. Muslim). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .اتلَّثَاُؤُب : حَركة للَفم ليست إرادية، تكون هذه احلَركة من َكسل أو نوم •

 .فلْيَْكِظم : الَكْظم َسد الَفم بإطباق الَشفتني •

 :فوائد احلديث
 .أنه ينبيغ للُمتثائب أن يرد تثاؤبه ما استطاع؛ وذلك بإطباق فَِمه وَضم َشفتيه .1

يطان؛ ألنها لو اكنت مِّشوعة ألرشد إيلها انليب  .2  .-صىل اهلل عليه وسلم-أنه ال يُِّشع عند اتلثاؤب االستعاذة من الشَّ

اعةأن َعداوة الشيطان تكون يف األمر باملعصية، ويف إُياد الكَ  .3  .سل يف الطَّ

 .إثبات الُقدرة ونَفيها ىلع اإلنسان؛ لقوهل: )ما استطاع( .4

، أن اهلل يريد من املسلم القوة والنشاط يف العبادة، فاملؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف؛ وهذا حىت يتباعد املؤمن عن صفات املنافقني .5
 .حيث إن الفتور والكسل من أهم سماتهم

 املراجع:املصادر و

الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن 
: م. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نِّش: املكتب اإلسالِم، بريوت، الطبعة1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

ة م. مرًعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامع1985اثلاثلة 

اتلثاؤب يف الصالة من الشيطان، فإذا تثاءب 
  أحدكم فليكظم ما استطاع

Menguap dalam salat itu merupakan 
(godaan) dari setan; jika salah seorang dari 

kalian menguap, maka tahanlah sebisa 
mungkin! 

 :احلديث .392
:  -عنهريض اهلل -عن أيب هريرة  اتلَّثَاُؤُب يف »مرفوًعا

يطان؛ فإذا َتَثاَءَب أحدكم فَليَْكِظم  الصالة من الشَّ
 «.ما اْستَطاع

** 

392. Hadis: 

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

"Menguap dalam salat itu merupakan (godaan) dari 

setan; jika salah seorang dari kalian menguap, maka 

tahanlah sebisa mungkin"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يطان؛ ألنه يكون مع ثِقل  اتلَّثَاُؤُب يف الصالة من الشَّ
ابَلدن واسرتخائه وامتالئه، وَميله إىل الَكَسل وانلوم، 

ايع إىل إعطاء  انلَّْفس َشهواتها، فالشيطان هو ادلَّ
وتوسعها يف املآلك والَمشارب، فإذا رَشع املصِّل 
باتلثاؤب أو أراد أن يتثاءب؛ فإنه يَدفعه وحيبسه ما 
استطاع، وذلك بأن يَْكِظمه بإطباق أسنانه وَشفتيه 
يطان مراده من تشويه  ما استطاع؛ ئلال يَبلغ الشَّ
صورته، ودخوهل فَمه وضحكه منه، فإلم يستطع فإنه 

 .يضع يده

** 

Menguap dalam salat itu merupakan (godaan) dari 

setan; karena menguap disertai rasa berat, loyo, rasa 

malas dan ingin tidur. Setanlah yang mendorong nafsu 

memberikan kesenangannya, serta memotivasi agar 

memperbanyak makan dan minum. Jika orang yang 

salat menguap, maka hendaknya ia menahannya 

sekuat tenaga dengan cara mengadu gigi-giginya dan 

merapatkan kedua bibirnya agar setan tidak 

memperoleh keinginannya, yaitu memperburuk 

rupanya, masuk ke dalam mulutnya, dan 

menertawakannya. Jika tidak mampu menahan, maka 

hendaknya menutupkan tangannya ke mulutnya! 
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ألسدي، مكة املكّرمة، ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة ا1404السلفية، بنارس اهلند، الطبعة: اثلاثلة 
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن 2003ه، 1423الطبعة: اخلاِمَسة 

املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق:  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ2006ه، 1427عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، 1427صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 

 .ه1432ه، 1428دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
   (10884) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم

 .متفق عليه احلديث:راوي 

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

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
: ُسبحان اهلل •  .التَّْسِبيح : الُمراد بالتَّسبيح هنا: قوُل املصِّلي

الة اتلَّْصِفيق : معناه: أْن ترضب املرأُة إحدى يديها باألخرى؛ للتنبيه •  .ىلع يشء نابها يف الصَّ

 :فوائد احلديث
 .استحباُب التَّسبيح يف حقي الريجال، إذا نَابهم يشٌء يف صالتهم، وذلك بقول: سبحان اهلل .1

، السيََّما وهنَّ يف عبادة .2  .استحباُب اتلصفيق للنيساء، إذا نابهنَّ يشٌء يف صالتهن؛ وذلك أسرت هلنَّ

جل واملرأة يف الصالة، إال ما استثِن، كما يف هذا احلديث ادلال ىلع اتلفريق بني الرَّجل واملرأة يف اتلنبيه يف األصل تساوي األحاكم بني الرَّ  .3
 .الصالة، فُِّشع هل التَّسبيح ولم يُِّشع هلا، بل اتلَّصفيق

 . فيه بيان أن صوت املرأة فَتنة وهلذا رُشع هلا اتلَّصفيق ولم يُِّشع هلا التَّسبيح .4

 Mengucapkan, "Subḥānallāh" bagi laki-laki  التسبيح للرجال، واتلصفيق للنساء
dan tepuk tangan bagi perempuan 

 :احلديث .393
:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  التَّْسِبيُح »مرفوًعا

 .«للرجال، واتلَّْصِفيق للنساء

** 

393. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -radhiyallah `anhu- secara marfū', 

"Mengucapkan, "Subḥānallāh" bagi laki-laki dan tepuk 

tangan bagi perempuan." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث: "التَّْسِبيُح للرجال، واتلَّْصِفيق للنساء"،  معىن
ويف رواية ملسلم: )يف الصالة(، واملعىن: أن َمن نَابه 
يشء يف الصالة، يقتيض إعالَم غريه بِشء، ِمن تنبيه 
الة، أو رؤية أعىم يقع يف برئ،  إمامه ىلع َخلٍَل يف الصَّ

ه أو استئذان داخل، أو كون املصِّلي يريد إعالَم غري
فإنَُّه يف هذه األحوال وأمثاهلا يُسبيح، فيقول: -بأمر 

"سبحان اهلل"؛ إلفهام ما يُريد اتلنبيَه عليه، وهذا يف 
حق الرَّجل، أما املرأة إذا نَابها يشء يف صالتها، فإنها 
ق، وكيفيته: أن ترَضب إحدى يديها باألخرى  تَُصفي

ا ليس  الة عمَّ منها بأي طريقة، ولك هذا إبعاد للصَّ
َها موضُع ُمنَاَجاة مع اهلل  سبحانه -ِمَن األقوال؛ ألنَّ

َع ما هو -وتعاىل ا َدعت احلاجُة إىل الالكم، رُشِ ، فلمَّ
 .ِمن ِجنِْس أقوال الصالة، وهو التَّسبيح

** 

Makna hadis : "Membaca Subḥānallāh bagi laki-laki 

dan tepuk tangan bagi perempuan." Dalam riwayat 

Muslim terdapat tambahan redaksi, "dalam salat." 

Maksudnya, bahwa siapapun yang merasakan sesuatu 

ketika sedang salat yang mengharuskan dia 

mengingatkan orang lain, seperti mengingatkan imam 

akan kesalahannya dalam salat, melihat orang buta 

yang mendekati sumur, memberi izin tamu masuk 

rumah, atau orang yang salat ingin memberiahukan 

sesuatu kepada orang lain, maka hendaknya 

mengucapkan, "Subḥānallāh". Untuk memberitahukan 

bahwa dia ingin mengingatkan atas kesalahannya. Ini 

berlaku untuk laki-laki. Adapun seorang wanita yang 

mengalami sesuatu saat salat jamaah, maka untuk 

mengingatkan (orang lain) cukup dengan menepuk 

tangannya. Semua ini untuk menjauhkan salat dari 

ucapan-ucapan yang tidak termasuk bagian dari salat, 

karena salat adalah sarana berinteraksi dengan Allah. 

Katika ada hal yang membutuhkan ucapan, maka 

disyariatkan sesuatu yang sejenis dengan ucapan-

ucapan dalam salat, yaitu membaca tasbih. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

339 
 

أرَشد إيله النَّساء ولم يُرشد إيله الرَّجال، فدل ىلع أنه من  -صىل اهلل عليه وسلم-عدم جواز اتلَّصِفيق للرجال؛ ألن انليب فيه ديلل ىلع  .5
ار يف عبادتهم، قال  : )وما اكن صالتهم عند ابليت إال ماكء وتصدية(  -تعاىل-خصائِصِهن وال ُيوز للرجل التََّشبه بالنيساء، وفيه تَشبه بالُكفَّ

ار؛ ذللك ال يصلح اتلَّْصِفيق للرجال يف أي حا35]األنفال:   .ل من األحوال[.الُماَكء: الصفري.واتلَّْصِدية: اتلَّصِفيق.ففيه تََشبه بالنيساء وتََشبه بالكفَّ

 املراجع:املصادر و

)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه، 1423البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن 1423بريوت، الطبعة: 
ن، م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليما 2003

 .م2006ه، 1427الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
   (10652) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < اتليمم اتلصنيف:

 .رواه ابليهيق  والطَباين وادلارقطِن راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 اتليمم : اتليمم يف اللغة: هو القصد إىل الِشء، تقول: تيمم كذا، إذا قصده، وتيمم ابليت، يعِن قصده.ويف الِّشع: قصد صعيد طاهر مباح، •

 .وامتثال األمرواستعماهل بصفة خمصوصة؛ الستباحة الصالة وحنوها، 

 :فوائد احلديث
 .يدل احلديث ىلع أن اتليمم يكون برضبتني، ال رضبة واحدة، وسبق بيان الصواب .1

 .تكون أوىل الرضبتني ملسح الوجه، والرضبة اثلانية تكون ملسح ايلدين .2

 .احلديث ديلل ىلع أن اتليمم يف ايلدين يمتد إىل املرفقني، ولكن ُعلم أنه ضعيف .3

 .، وأما حديث ابلاب فهو ضعيف، وال حجة فيه-تعاىل-اتليمم يكون يف الكفني فقط، تيسرياا من اهلل الصواب أن  .4

 املراجع:املصادر و

ه، 1424 سنن ادلارقطِن، أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطِن، حتقيق: شعيب االرنؤوط وآخرون، نِّش: مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل،
الكَبى، أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، نِّش: دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان، الطبعة: اثلاثلة، م. السنن 2004
رة، م. املعجم الكبري، سليمان بن أمحد أبو القاسم الطَباين، حتقيق: محدي بن عبد املجيد السليف، دار النِّش: مكتبة ابن تيمية، القاه2003ه، 1424

ة العربية الطبعة: اثلانية. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، الرياض، اململك
مكة املكّرمة، الطبعة: م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، 1992ه، 1412السعودية، الطبعة األوىل، 

ه. تسهيل اإلملام 1432ه، 1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2003ه، 1423اخلاِمَسة 

اتليمم رضبتان: رضبة للوجه، ورضبة لليدين 
  إىل املرفقني

Tayamum itu dua kali tepukan; satu 
tepukan untuk mengusap wajah dan satu 
tepukan untuk mengusap tangan hingga 

kedua siku. 

 :احلديث .394
قال: قال  -ريض اهلل عنهما -عن عبد اهلل بن عمر 

ُم رضبتاِن: »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  اتليمُّ
 «.رضبٌة للوجه، ورضبٌة لليدين إىل املرفقني

** 

394. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Tayamum itu dua kali tepukan; satu 

tepukan untuk mengusap wajah dan satu tepukan 

untuk mengusap tangan hingga kedua siku". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

الِّشيف صفة اتليمم، وأنه عبارة عن يبني احلديث 
رضبتني؛ األوىل يمسح بها الوجه، واثلانية يمسح بها 
ايلدين إىل املرفقني. وهذا احلديث ضعيف، 
والصحيح أنه تكيف رضبة واحدة للوجه والكفني؛ 

: )إنما اكن -ريض اهلل عنه-حلديث عمار بن يارس 
 .يكفيك أن تقول بيديك هكذا(. متفق عليه

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan tata cara Tayamum. 

Bahwa Tayamum itu terdiri dari dua tepukan; pertama 

untuk mengusap wajah dan kedua untuk mengusap 

kedua tangan hingga siku. Hadis ini daif (lemah). Yang 

benar, cukup satu pukulan untuk wajah dan kedua 

telapak tangan, berdasarkan hadis 'Ammār bin Yāsir -

raḍiyallāhu 'anhu-, "Sesungguhnya engkau cukup 

melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini." 

Muttafaq 'alaih. 
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بد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن ع
 .م2006ه، 1427األوىل 

   (10024) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < آداب اجلهاد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .خدعة : احتيال ىلع العدو •

 :فوائد احلديث
 .جواز استعمال احِليل عند قتال العدو .1

 .اتلحريض ىلع أخذ احلَذر يف احلرب .2

 املراجع:املصادر و

نزهة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
ع اماجل–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّش، -املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

 .Perang adalah tipu muslihat  احَلْرُب َخْدَعة

 :احلديث .395
-: أن انليب -اهلل عنهماريض -عن أيب هريرة وجابر 
 «.احلَْرُب َخْدَعة»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

** 

395. Hadis: 

Dari Abu Hurairah dan Jabir Radhiyallahu 'Anhuma, 

bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Perang adalah tipuan/muslihat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلَْرُب َخْدَعة أي أن خداع الكفار والَمكر بهم يف 
احلرب جائز، ألجل إصابتهم وإحلاق الرضر بهم، مع 
انعدام اخلسائر بني املسلمني، وال ُيَعدُّ هذا مذموما 
يف الِّشع، بل هو من األمور املطلوبة.  قال ابن املنرّي 

: "احلرب اجليدة لصاحبها الاكملة يف -اهللرمحه -
مقصودها إنما يه املخادعة ال املواجهة، وذلك خلَِطر 
املواجهة وحصول الَظَفر مع املخادعة بغري خطر". وال 
يدخل يف اخلدعة الغدر، وهو خمالفة العهد واالتفاق 

: )فإما ختافن -تعاىل-بني املسلمني وأعدائهم، قال 
يلهم ىلع سواء إن اهلل ال حيب من قوم خيانة فانبذ إ

اخلائنني( أي إن اكن بينكم وبني قوم عهد فأعلمهم 
 .بإلغائه قبل حماربتهم، تلكونوا وإياهم ىلع حد سواء

** 

Makna hadits: "Perang itu tipu muslihat." Yakni, 

dibolehkan melakukan tipu daya dan muslihat kepada 

orang-orang kafir dalam perang demi menyerang 

mereka dan menimpakan bahaya kepada mereka 

tanpa menyebabkan kerugian di kalangan kaum 

muslimin. Secara syariat tindakan ini tidak dianggap 

tercela, tetapi itu merupakan bagian dari hal yang 

diharuskan. Ibnul Munir, Rahimahullah berkata, 

"Perang yang baik bagi pelakunya dan yang sempurna 

tujuannya yaitu dengan saling tipu bukan konfrontasi 

(berhadap-hadapan langsung ). Sebab, konfrontasi itu 

menimbulkan bahaya. Sedangkan pencapaian 

kemenangan dapat dilakukan dengan tipu daya tanpa 

menimbulkan bahaya." Tidak termasuk trik adalah 

pengkhianatan. yaitu menyalahi janji dan kesepakatan 

antara kaum muslimin dan musuh mereka. Allah Ta'ala 

berfirman: (Jika kalian khawatir akan pengkhianatan 

suatu kaum maka batalkanlah perjanjian dengan 

mereka bersama-sama, sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berkhianat) artinya jika 

antara kalian dan suatu kaum terdapat perjanjian, 

maka beritahukan penggagalannya sebelum 

memerangi mereka agar kedua belah pihak sama-

sama mengetahui. 
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صحيح مسلم؛  -ه. 1422؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -الصحيح
 -بلخاريفتح ابلاري رشح صحيح ا - ـه1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب

قام بإخراجه وصححه وأرشف  -بريوت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق -دار املعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع
 .عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب

   (3582) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الِّشعية < الطب انلبوي اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فيح جهنم : شدة حرها وفورانها •

 .احلىم : املرض اذلي يصيب اإلنسان باحلرارة يف جسمه •

 .فأبردوها : أسكنوا حرارتها •

 :فوائد احلديث
 .تطبباا، وهذا الطب أكدته علوم الطب العرصياستحباب وضع املاء ىلع وجه املحموم وأطرافه  .1

 .بيان أن احلىم من شدة حر جهنم، وذللك إذا أصابت مؤمناا فيه حظه منها .2

 .هذا احلديث ديلل ألهل السنة أن جهنم خملوقة اآلن موجودة .3

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رشح ينانلاظر بهجة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -انلجاة 
يق عصام موىس هادي، ط: وزارة حتق انلووي، ادلين حميي تأيلف الصاحلني، رياض. اجلوزي ابن دار اهلاليل، عيد بن سليم تأيلف الصاحلني، رياض

الطبعة:  األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. رشح رياض الصاحلني، املؤلف : حممد بن صالح بن حممد العثيمني، دار الوطن للنِّش، الرياض،
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الِّشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة  1426

رق رياض ه. ديلل الفاحلني لط1430-1كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط 1407الرسالة، ط:الرابعة عِّش
 .م 2004 - ـه 1425بلنان، الطبعة: الرابعة،  -الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن، دار املعرفة للطباعة والنِّش واتلوزيع، بريوت 

   (8408) الرقم املوحد:

 Demam itu bagian dari panas neraka  احُلّمَّ من فيح جهنم فأبردوها باملاء
Jahannam, maka dinginkanlah dengan air. 

 :احلديث .396
 صىل اهلل عليه-أن انليب  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

 «.احلىُمَّ من َفيِْح جهنم فأبردوها باملاء»قال:  -وسلم

** 

396. Hadis: 

Dan dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha: bahwasanya 

Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Demam 

itu bagian dari panas neraka Jahannam, maka 

dinginkanlah dengan air”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن احلىم من شدة  -صىل اهلل عليه وسلم-أخَب انليب 
حرارة جهنم، فما ُيده املريض من ذلك فهو منها، 

 .واحلث ىلع إزالة تلك احلرارة باملاء

** 

Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyampaikan 

bahwa demam itu berasal dari semburan panas neraka 

Jahannam, maka panas yang dirasakan oleh orang 

yang sakit, itu berasal darinya. Sehingga panas itu 

dapat dihilangkan dengan air. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .ابلاريقمتفق عليه عن ابن عمر. متفق عليه عن عروة بن اجلعد  راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .معقود : مربوط •

 .نواصيها : املراد بانلاصية هنا: الشعر املسرتسل ىلع اجلبهة •

 .األجر : اثلواب املرتتب ىلع ربطها، وهو من اخلري اآلجل •

 .املغنم : هو املال املكتسب من مال الكفرة، وهو من اخلري العاجل •

 :فوائد احلديث
 .استحباب اقتناء اخليل وإعدادها .1

 .بقاء اخلري يف نوايص اخليل إىل يوم القيامة -صىل اهلل عليه وسلم-اجلهاد ماض إىل يوم القيامة ؛ ألنه ذكر  .2

 .-تعاىل-فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل  .3

 .عن غريها من احليواناتتفضيل اخليل  .4

 املراجع:املصادر و

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

 بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّش،  -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة 
 حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل

الطبعة  -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1417، األوىل الطبعة الرياض،-الكتب ًعلم دار ابلايق، عبد فؤاد
َوائِِد ُمْسِلم، لعياض بن إِكَماُل الُمْعِلِم بفَ  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه 1430األوىل

رشح  -م  1998 - ـه 1419الطبعة: األوىل،  -دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع، مرص -موىس ايلحصيب السبيت، املحقق: ادلكتور حيىَْي إِْسَماِعيل 
 .م2003 - ـه1423بعة: اثلانية، السعودية، الرياض الط -حتقيق: أبو تميم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد  -صحيح ابلخارى البن بطال 

   (3583) الرقم املوحد:

يَها اخلَرْي إىل يوم القييامةاخلَْيل   Kuda itu di ubun-ubunnya terpatri  َمعُقوٌد يف نَوَاصي
kebaikan sampai hari kiamat. 

 :احلديث .397
صىل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

اخلَيْل َمعُقوٌد يف نََواِصيَها اخلرَْي »قال:  -اهلل عليه وسلم
-ريض اهلل عنه-عروة ابلاريق  وعن«.   إىل يوم الِقيامة

اخليل َمعُقوٌد »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن انليب 
 «.يف نََواِصيَها اخلرَْي إىل يوم القيامة: األجر، والَمْغنَم

** 

397. Hadis: 

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhuma, bahwa 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Kuda itu di ubun-ubunnya terpatri kebaikan sampai 

hari kiamat." Dari Urwah Al-Baraqi Radhiyallahu 'Anhu, 

bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Kuda itu di ubun-ubunnya terikat kebaikan sampai hari 

kiamat: pahala dan harta rampasan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اخليل مالزم هلا اخلري إىل يوم القيامة، اثلواب املرتتب 
ىلع ربطها وهو خري آجل، واملغنم اذلي يكتسبه 

 .املجاهد من مال األعداء وهو خري ًعجل

** 

Kuda itu tersemat padanya kebaikan sampai hari 

kiamat. Pahala yang disebabkan mengikat 

(menahan)nya adalah sebaik-baik balasan di akhirat, 

dan harta rampasan yang diperoleh mujahid dari harta 

musuh adalah sebaik-baik balasan di dunia. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

اخلازن املسلم األمني اذلي ينفذ ما أمر به 
فيعطيه اكمال موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إىل 

 اذلي أمر هل به، أحد املتصدقني
 

Seorang bendahara muslim yang 
terpercaya dan melaksanakan apa yang 

diperintahkan kepadanya, kemudian 
memberikan harta yang disimpannya 

dengan utuh dan penuh dengan senang 
hati, lalu menyalurkan harta tersebut 

kepada siapa yang diperintahkan untuk 
diberi, maka ia adalah termasuk salah satu 

dari dua orang yang bersedekah. 

 :احلديث .398
-عن انليبي  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

نَُّه َقاَل:  -َصىّل اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم
َ
اخلَاِزُن املسلم األمني »أ

ِمَر بِِه َفيُْعِطيِه اَكِمالا ُمَوفَّراا 
ُ
ي ُينِْفُذ ما أ ِ  بِِه  اذلَّ

َطييبَةا
قِني َحُد الُمتََصدي

َ
ِمَر هَلُ بِِه، أ

ُ
ي أ ِ «.  نَفُسُه َفيَْدَفُعه إىل اذلَّ

ِمَر به»ويف رواية: 
ُ
 «.اذلي يُعِطي َما أ

** 

398. Hadis: 

Dari Abu Musa al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Seorang bendahara muslim yang terpercaya 

dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, 

kemudian memberikan harta yang disimpannya 

dengan utuh dan penuh dengan senang hati, lalu 

menyalurkan harta tersebut kepada siapa yang 

diperintahkan untuk diberi, maka ia adalah termasuk 

salah satu dari dua orang yang bersedekah." Dalam 

riwayat lain disebutkan, "Yang memberikan apa yang 

telah diperintahkan kepadanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اخلازن مبتدأ، وأحد املتصدقني خَب، يعِن أن اخلازن 
األوصاف األربعة: اإلسالم، واألمانة، اذلي مجع هذه 

ِمر بإعطائه، وأن يكون زمن ابلذل 
ُ
وإنفاذ ما أ

والعطاء منِّشح الصدر ظاهر البشاشة والرسور.  
فهو مسلم احرتازا من الاكفر، فاخلازن إذا اكن اكفرا 
وإن اكن أمينا وينفذ ما أمر به ليس هل أجر؛ ألن 

ا من اخلري، الكفار ال أجر هلم يف اآلخرة فيما عملو
قال اهلل تعاىل: )وقدمنا إىل ما عملوا من عمل 

( ، وقال تعاىل: 23فجعلناه هباء منثورا( )الفرقان: 
)ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو اكفر 
فأوئلك حبطت أعماهلم يف ادلنيا واآلخرة وأوئلك 

(، أما 217أصحاب انلار هم فيها خادلون( )ابلقرة: 
فإنه يسلم ىلع ما أسلف من إذا عمل خريا ثم أسلم 

خري ويعطى أجره. الوصف اثلاين: األمني يعِن اذلي 
أدى ما ائتمن عليه، فحِفظ املال، ولم يفسده، ولم 
يفرط فيه، ولم يعتد فيه. الوصف اثلالث: اذلي ينفذ 
ما أمر به يعِن يفعله؛ ألن من انلاس من يكون 
 أمينا لكنه متاكسل، فهذا أمني ومنفذ يفعل ما أمر

** 

Dari Abu Musa al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- 

bahwasanya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Seorang bendahara muslim yang 

terpercaya dan melaksanakan apa yang diperintahkan 

kepadanya, kemudian memberikan harta yang 

disimpannya dengan utuh dan penuh dengan senang 

hati, lalu menyalurkan harta tersebut kepada siapa 

yang diperintahkan untuk diberi, maka ia adalah 

termasuk salah satu dari dua orang yang bersedekah." 

(Muttafaq 'alaih). Lafaz "al-Khāzin (bendahara)" 

mubtada', dan lafal "aḥadu al-mutaṣaddiqain" adalah 

khabar. Yakni bahwa bendahara yang memiliki empat 

sifat; Islam, amanah, melaksanakan apa yang 

diperintahkan untuk diberikan, dan waktu memberikan 

dalam keadaan lapang dada, serta berwajah ceria dan 

senang. Dia seorang muslim, ini untuk mengeluarkan 

orang kafir dari pengertian. Seorang bendahara apabila 

dia orang kafir, meskipun terpercaya dan 

melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, 

maka ia tidak akan mendapatkan pahala. Sebab, 

orang-orang kafir itu tidak mendapatkan pahala di 

akhirat atas kebaikan yang telah mereka kerjakan. 

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Dan Kami akan perlihatkan 

segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami akan 

jadikan amal itu debu yang beterbangan." (Al-Furqān: 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .الرواية األوىل: متفق عليها، واللفظ للبخاري. الرواية اثلانية: رواها ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ُمَوفَّراا : أي اكمال تاما من غري نقصان •

به، فيجمع بني القوة واألمانة. الوصف الرابع: أن 
تكون طيبة به نفسه، إذا نفذ وأعطى ما أمر به 
أعطاه وهو طيبة به نفسه، يعِن ال يمن ىلع املعَطى، 
أو يظهر أن هل فضال عليه بل يعطيه طيبة به نفسه، 
فهذا يكون أحد املتصدقني مع أنه لم يدفع من ماهل 

أمني  -رجل عنده مال، واكن فلسا واحدا. مثال ذلك: 
مسلما أمينا، ينفذ ما أمره به،  -صندوق للمال

ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه، فإذا قال هل صاحب 
الصندوق: يا فالن أعط هذا الفقري عِّشة آالف 
ريال، فأعطاه ىلع الوصف اذلي قال انليب صِّل اهلل 
عليه وسلم فإنه يكون اكذلي تصدق بعِّشة آالف 

أن ينقص من أجر املتصدق شيئا، ريال من غري 
 .ولكنه فضل من اهلل عز وجل

23). Allah -Ta'ālā- berfirman, "Barangsiapa murtad di 

antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam 

kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia 

dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, 

mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 217). 

Sedangkan jika dia berbuat amal kebaikan lalu masuk 

Islam, maka dia masuk Islam dengan membawa amal 

kebaikan yang telah dilakukannya dan diberi 

pahalanya. Sifat kedua: terpercaya, yaitu orang yang 

menunaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Dia 

memelihara harta, tidak merusaknya, tidak kikir dan 

tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Sifat ketiga: 

menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. 

Yakni, dia melaksanakannya. Sebab, ada juga orang 

yang dapat dipercaya tetapi malas. Sedangkan orang 

ini dapat dipercaya dan melaksanakan apa yang 

diperintahkan kepadanya. Dengan demikian ia 

menghimpun antara kekuatan dan amanah. Sifat 

keempat: melaksanakannya dengan senang hati. Jika 

dia melaksanakan dan memberikan sesuai dengan apa 

yang diperintahkan kepadanya, dia melakukannya 

dengan senang hati. Yakni, tidak mengharapkan 

balasan dari orang yang diberi atau menampakkan diri 

bahwa ia memiliki jasa kepadanya, tetapi dia 

memberinya dengan senang hati. Dengan demikian, 

dia termasuk salah seorang dari dua orang yang 

bersedekah, padahal dia sendiri tidak memberikan 

apapun. Contohnya: Seseorang mempunyai harta, dan 

dia -bendahara harta tersebut- seorang muslim yang 

terpercaya; dia melaksanakan apa yang diperintahkan 

kepadanya, dan memberikan harta itu kepada 

pemiliknya dengan senang hati. Jika pemilik harta 

berkata kepadanya, "Hai fulan, berikanlah kepada 

orang fakir ini sepuluh ribu riyal." Lantas ia 

memberikannya sesuai dengan gambaran yang 

disabdakan oleh Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, maka ia laksana orang yang bersedekah 

dengan sepuluh ribu riyal tanpa sedikit pun mengurangi 

pahala orang yang bersedekah, tetapi itu merupakan 

karunia dari Allah -'Azza wa Jalla-. 
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 .غريه بإذنه وُيْؤَتَمن عليهاخلَاِزُن : هو اذلي حيفظ مال  •

ق عليه وال يُؤِْذيه بفعل أو قول •  .َطييبَةا بِِه نَفُسُه : ال حيسد الُمتَصدَّ

 .املسلم األمني : أمني يف ذلك املال اذلي أمر بإعطائه •

ِمَر بِِه : بإعطائه •
ُ
 .أ

قنِي : فيكتب هل بتلك الِّشوط األربعة ثواب الصدقة، لكنه يقل و • َحُد الُمتََصدي
َ
 .يكرث حبسب تعبه وبشاشته ورفقه يف اإلعطاءأ

 :فوائد احلديث
ه أن من ُولكي يف حتقيق عمل من أعمال اخلري فقام بما ُولكي به ىلع خري وجه عن رغبة فيه ورىض عنه؛ اكن هل مثل أجر الفاعل احلقييق ا .1 ذلي َولكَّ

 .ئا من املال يف سبيلهبه، وكذلك لك من شارك أو ساهم يف حتصيل نفع ودفع رض ولو لم ينفق شي

 .جواز اختاذ خازن، وأن ذلك ليس خميلة وال تبذيرا .2

 .كرثة املال احلالل ليس إثما .3

 .حض ألرباب األموال ىلع الصدقة .4

ملن فضل األمانة، وىلع فضل اتلنفيذ فيما ولك فيه وعدم اتلفريط فيه، وديلل ىلع أن اتلعاون ىلع الَب واتلقوى يكتب ملن أًعن مثل ما يكتب  .5
 .فعل، وهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1رياض الصاحلني للنووي، طه.  1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4بن عالن، ط

ه. كنوز 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428دمشق، بريوت، 
ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1، طرياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426دار الوطن للنِّش، الرياض، 
مد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ه. صحيح مسلم، حتقيق: حم1422حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (3125) الرقم املوحد:
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 :Makna global :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الربا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ

 .عمدة األحاكم احلديث:مصدر منت 

ربا، إال هاء وهاء، والفضة اذلهب باذلهب 
بالفضة ربا، إال هاء وهاء، والرب بالرب ربا، إال هاء 

 وهاء. والشعري بالشعري ربا، إال هاء وهاء
 

Emas dengan emas adalah riba, kecuali 
langsung serah terima. Perak dengan perak 
adalah riba, kecuali langsung serah terima, 
bur (jenis gandum) dengan bur adalah riba 
kecuali langsung serah terima, sya'īr (jenis 

gandum yang lain) dengan sya'īr adalah 
riba, kecuali langsung serah terima 

 :احلديث .399
مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

اذلهب باذلهب ِرباا، إال َهاَء َوَهاَء، والفضة بالفضة »
ربا، إال َهاَء وَهاَء، والَُبُّ بالَُبي ربا، إال هاء وهاء. 

 .«والشعري بالشعري ربا، إال هاء وهاء

** 

399. Hadis: 

Dari Umar bin Khaṭṭab -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Emas dengan emas adalah riba, kecuali 

langsung serah terima. Perak dengan perak adalah 

riba, kecuali langsung serah terima, bur (jenis gandum) 

dengan bur adalah riba kecuali langsung serah terima, 

sya'īr (jenis gandum yang lain) dengan sya'īr adalah 

riba, kecuali langsung serah terima." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث،  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني انليب 
كيفية ابليع الصحيح بني هذه األنواع، اليت ُيرى 
فيها الربا، فمن باع شيئاا ربوياا جبنسه، اكذلهب 
باذلهب أو الَب بالَب، فيجب أن يكونا متساويني 

، وبال تأجيل، ولو اكنا خمتلفني يف اجلودة أو انلوع
ومن باع ذهباا بفضٍة فال بد من احللول واتلقابض يف 
جملس العقد، وبدونه ال يصح العقد، ألن هذه 
مصارفة يشرتط لصحتها اتلقابض، وال يشرتط 
التساوي الختالف اجلنس. كما أن من باع برا 
بشعري فالبد من اتلقابض بينهما يف جملس العقد 

ا اتفق التفاق ابلدلني يف علة الربا. اخلالصة: إذ
اجلنس فال بد من اتلقابض واملساواة اكذلهب 
باذلهب، ولو اختلفت اجلودة. وإذا اختلف اجلنس 
واتفقت العلة فال بد من اتلقابض وال تشرتط 
املساواة اكذلهب بالعمالت انلقدية. وإذا اختلفت 
العلة أو لم يكن املال ربويا فال يشرتط يشء، وُيوز 

 .اتلأجيل واملفاضلة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan dalam 

hadis ini tata cara jual beli yang benar terhadap barang-

barang tersebut yang dapat mengandung riba di 

dalamnya. Yaitu siapa yang menjual emas dengan 

perak atau sebaliknya, maka harus serah terima di 

majelis akad. Jika tidak, maka akadnya tidak sah. 

Karena transaksi seperti ini, syarat sahnya adalah 

serah terima tunai. Sebagaimana orang yang menjual 

bur (sejenis gandum) dengan sya'īr (jenis gandum 

lainnya) atau sebaliknya, maka harus serah terima 

tunai di majelis akad. Karena barang-barang ini 

memiliki illat (sebab) riba yang dapat merusak akad jika 

sudah berpisah sebelum serah terima. Jika jenisnya 

sama, maka harus tunai dan sama seperti jual emas 

dengan emas, walaupun kualitasnya berbeda. Jika 

jenisnya berbeda sedangkan illat (sebab)nya sama, 

maka harus tunai dan tidak disyaratkan sama 

jumlahnya, seperti emas dengan mata uang. Jika 

illatnya berbeda atau bukan termasuk barang riba, 

maka tidak ada syaratnya, boleh ditunda pembayaran 

dan boleh ada selisih. 
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 :معاين املفردات
 .اذلهب : بيع اذلهب فحذف املضاف للعلم به، أو املعىن: اذلهب يباع، ويشمل اسم اذلهب مجيع أنواعه السبائك واحلِّل وادلنانري وغريها •

 .بالورق : بفتح الواو وكرس الراء وُيوز إساكنها: الفضة جبميع أنواعها أيضا •

 .خذ وهات واملراد اتلقابض وعدم تأجيل أحد ابلدلنيإال هاء وهاء : بمعىن:  •

 من أسماء احلنطة -بضم املوحدة-الَب : بيع الَب، والَب •

 :فوائد احلديث
 .حتريم بيع اذلهب بالفضة أو العكس، وفساده إذا لم يتقابض املتبايعان قبل اتلفرق من جملس العقد، وهذه يه املصارفة .1

 .الشعري، وفساده، إذا لم يتقابض املتبايعان قبل اتلفرق من جملس العقد ولم يتساوياحتريم بيع الَب بالَب، أو الشعري ب .2

 .صحة العقد إذا حصل القبض يف املصارفة. أو بيع الَب بالَب، أو الشعري بالشعري، يف جملس العقد .3

 .ا ُيَعد تفرقا عرفاا بني انلاسيراد بمجلس العقد ماكن اتلبايع، سواء أكانا جالسني، أم ماضيني، أم راكبني، ويراد باتلفرق م .4

نس أن اشرتاط اتلقابض ال خيتص باحتاد اجلنس، فإن اذلهب بالورق جنسان منع فيهما اتلأجيل كما منع يف الَب بالَب والشعري بالشعري وهما ج .5
 . واحد

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
ملام اإل -. ه1417 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب ًعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -السعادةمطبعة -بِّشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (5889) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ًعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .تتمة األربعني انلووية البن رجب مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الرضاعة : بفتح الراء، اإلرضاع •

 .ما حترم الوالدة : مثل ما حترمه •

 :فوائد احلديث
 .الرضاع اكلنسب يف اتلحريم، وهو باإلمجاع فيما يتعلق بتحريم اتلناكح وتوابعه، كما يف املعىن اإلمجايل .1

 .اتلحريم بالرضاع حتريماا مؤبداا إثبات حكم  .2

 Susuan itu mengharamkan seperti  الرَّضاعة َترم ما َترم الوالدة
pengharaman karena kelahiran. 

 :احلديث .400
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 
 «.الرَّضاعة حترم ما حترم الوالدة»قال:  -عليه وسلم

** 

400. Hadis: 

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

bersabda), "Susuan itu mengharamkan seperti 

pengharaman karena kelahiran (nasab dan 

keturunan)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املحرمات من النساء بسبب النسب اكألم واألخت 
اكألم املرضعة واألخت حيرم مثلهن بسبب الرضاعة 

من الرضاعة؛ ذلا جاء يف حديث آخر: )حيرم من 
الرضاع ما حيرم من النسب(، سواء من قبل الزوجة 
أو من قبل الزوج، فلك ما حيرم ىلع اإلنسان من 
قراباته من النسب بأن يزتوجها كأخته وخاتله 
وعمته، فحرام عليه أن يزتوج بهؤالء إذا اكنت 

ذلك الزوجة حيرم عليها أن قرابتهن بالرضاع، وك
تزتوج بودلها وأخيها وعمها وخاهلا، فكذلك حرام 
عليها أن تزتوج بهؤالء إذا اكنوا من الرضاع. ونوع 
اتلحريم هو حتريم انلاكح وانتشار احلرمة بني 
الرضيع واألوالد املرضعة، وتزنيلهم مزنلة األقارب يف 

ث حل نظر وخلوة وسفر، ال يف بايق األحاكم، كتوار
ووجوب اإلنفاق وحنو ذلك، ثم اتلحريم املذكور 
بانلظر إىل املرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما 
أقارب الرضيع ما عدا أوالده فال عالقة بينهم وبني 

 .املرضع، فال يثبت هلم يشء من األحاكم

** 

Susuan memahramkan sebagaimana mahram yang 

disebabkan oleh garis keturuan, baik dari pihak ibu 

susuan maupun bapak susuan. Siapa pun yang 

diharamkan bagi seseorang dari keluarganya untuk 

dinikahi, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak 

dan ibu, maka diharamkan baginya menikahi mereka 

jika sebab persaudaraan sesusuan. Demikian pula 

seorang perempuan diharamkan menikahi anaknya, 

saudara laki-lakinya dan paman dari ayah atau ibunya, 

maka diharamkan pula menikahi mereka jika sebab 

persaudaraannya adalah karena sesusuan. 
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 .األصل يف سبب اتلحريم الوالدة -4 .3

: َواَل َتنِْكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكْم ِمَن -تعاىل-إمجال املحرمات يف انلاكح من النسب والرضاع، وتفصيل املحرمات يف آييت النساء، قال  -7 .4
اتُُكْم وََخااَلتُُكْم َوَبنَاُت 22 َوَمْقتاا وََساَء َسِبيالا )النيَساِء إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَُّه اَكَن فَاِحَشةا  َخَواتُُكْم َوَعمَّ

َ
َهاتُُكْم َوَبنَاتُُكْم َوأ مَّ

ُ
َمْت َعلَيُْكْم أ ( ُحري

َهاُت  مَّ
ُ
َخَواتُُكْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأ

َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
يِت أ َهاتُُكُم الالَّ مَّ

ُ
ْخِت َوأ

ُ
ِخ َوَبنَاُت اأْل

َ
يِت  اأْل يِت يِف ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الالَّ نَِسائُِكْم َوَرَبائِبُُكُم الالَّ

يَن ِمنْ  ِ ْبنَائُِكُم اذلَّ
َ
ْختَ  َدَخلْتُْم بِِهنَّ فَإِْن لَْم تَُكونُوا َدَخلْتُْم بِِهنَّ فاََل ُجنَاَح َعلَيُْكْم وََحاَلئُِل أ

ُ
ْن ََتَْمُعوا بنَْيَ اأْل

َ
ْصاَلبُِكْم َوأ

َ
نْيِ إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ أ

ا َ اَكَن َغُفوراا رَِحيما  .(23) اَّللَّ

 دلت األحاديث األخرى أن اتلحريم يثبت خبمس رضعات مشبعات معلومات -8 .5

 املراجع:املصادر و

ه. الفوائد املستنبطة من األربعني 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثاا انلووية، مطبعة دار نِّش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 
مدار الوطن.  انلووية، للشيخ عبد الرمحن الَباك، دار اتلوحيد للنِّش، الرياض.   األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. 

 - ـه1404نِّش: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة اثلاثلة، األحاديث األربعون انلووية وعليها الِّشح املوجز املفيد، لعبد اهلل بن صالح املحسن، 
 .م1984

   (4311) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرة اتلصنيف:

 .رواه النسايئ وأمحد وادلارِم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .مطهرة : سبب طهارة الفم •

 .-عز وجل-مرضاة للرب : سبب رضا اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .أن السواك وسيلة تلطهري الَفم .1

 .يعينهم ىلع ابتغاء مرضاتهحيب انلظافة وحيب املتطهرين، وذللك رشع هلم ما  -تعاىل-اهلل  .2

 .فضيلة السواك .3

ته لإلكثار من االستياك -صىل اهلل عليه وسلم-ترغيب انليب  .4  .أمَّ

 .مِّشوعية السواك للصائم سواء اكن أول انلهار أو آخره؛ إلطالق احلديث .5

 .عن الَعبْد -تعاىل-االْستِيَاك من  أسباب رَِضا اهلل  .6

يلرَّبِّ  واك َمْطَهَرٌة للَْفم َمْرَضاٌة ل  Siwak itu pembersih mulut dan  السِّ
pengundang keridhaan Rabb (Tuhan). 

 :احلديث .401
صىل اهلل -: أن انليب -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 
واك َمْطَهَرٌة للَْفم َمرَْضاٌة »قال:  -عليه وسلم السي

 «.لِلرَّبي 

** 

401. Hadis: 

Dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahwa Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Siwak itu pembersih mulut dan pengundang keridhaan 

Rabb (Tuhan)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ر الَفم من األوساخ والروائح الكريهة  َواك ُيَطهي السي
َ وغري ذلك مما يرَُض، وبأي يشء استاك مما يزيل  اتلََّغريُّ

َواك، كما لو نظف أسنانه بالفرشاة  حصلت سنة السَّ
واملعجون وغريه من املزيالت لألوساخ، وهو مرضاة 

 -تعاىل-للرب أي أن االستياك من أسباب رََضا اهلل 
عن الَعبْد.  وقد ذكروا للسواك فوائد أخرى، منها: 

ب ُيَطييب الَفم، ويَُشدُّ اللثة، وَُيْلُو ابَلرَص، ويذه
بابَللَْغم، ويوافق السنة، وُيفرح املالئكة، ويزيد يف 

 .احلسنات، ويصحح املعدة

** 

Makna hadits: Sesungguhnya siwak dapat 

membersihkan mulut dari kotoran dan bau tidak sedap 

dan hal lainnya yang berbahaya. Apa pun yang 

digunakan untuk bersiwak selama dapat 

menghilangkan perubahan, maka tercapailah sunnah 

siwak. Sebagaimana jika seseorang membersihkan 

gigi-giginya dengan sikat dan pasta gigi (odol) dan 

berbagai alat penghilang kotoran. "(Penyebab) 

keridhaan Tuhan (rabb)" yakni, bersiwak merupakan 

salah satu sebab yang mendatangkan keridhaan Allah 

Ta'ala kepada seorang hamba. Para ulama 

menyebutkan berbagai manfaat siwak, di antaranya 

mengharumkan mulut, menguatkan gusi, membuat 

pandangan jelas, menghilangkan dahak, 

menghilangkan karang/flek (warna kuning dan 

sebagainya yang menempel di gigi), sesuai sunnah, 

membuat malaikat senang, menjadikan Allah ridha, 

menambah berbagai kebaikan dan memperbaiki 

pencernaan. 
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 .-عز وجل-إثبات صفة الريَضا هلل  .7

 املراجع:صادر وامل

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

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد،  - ـه1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
لرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ه. مسند ادلارِم املعروف بـ )سنن ادلارِم( عبد اهلل بن عبد ا1423الرياض، الطبعة األوىل، -دار العاصمة

 .م 2000 - ـه 1412دار املغِن للنِّش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -ادلارِم، اتلمييم حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين 
   (3588) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

السالُم عليكم أهَل اَلياري من املؤمنني 
واملسلمني، وإنا إن شاَء اهلُل بكم لالحقون، 

 أسأُل اهلَل نلا ولكم العافية
 

Keselamatan bagi kalian wahai penghuni 
kuburan dari kaum mukminin dan 

muslimin, sesungguhnya kami insyā Allah 
akan menyusul kalian, aku memohon 

keselamatan dari Allah untuk kami dan 
untuk kalian. 

 :احلديث .402
-، قالت: اكَن رسوُل اهلِل -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

لكَّما اكَن يللتُها من رسوِل اهلِل  -صىل اهلل عليه وسلم
خيُرُج من آِخِر الليِل إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-

ابَلِقيِع، فيقوُل: "السالُم عليكم داَر قوٍم مؤمنني، 
لُون، وإنا إنَّ شاَء اهلُل  وأتَاُكم ما تُوعُدون، غداا ُمؤجَّ
بُِكم الِحُقون، اللّهم اْغِفْر ألهِل بَِقيِع الَغْرَقِد" وعن 

صىل اهلل -قال: اكن انليبُّ  -ريض اهلل عنه-بريدة 
ىل املقابِر أن يقوَل يُعلُّمهم إذا َخرَُجوا إ -عليه وسلم

قائلُهم: "السالُم عليكم أهَل ادلياِر من املؤمنني 
واملسلمني، وإنا إن شاَء اهلُل بكم لالحقون، أسأُل 

ريض اهلل -اهلَل نلا ولكم العافيَة".  وعن ابن عباس 
 -صىل اهلل عليه وسلم-، قال: َمرَّ رسوُل اهلِل -عنهما

ِه، فقال: "السالُم بقبوٍر باملدينِة فأقبَل عليهم بوجهِ 
عليكم يا أهَل القبوِر، يغفُر اهلُل نلا ولكم، أنتم 

 سلُفنا وحنن باألثِر".

** 

402. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- dia berkata, "Dahulu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada setiap 

malam giliran Aisyah, beliau keluar di penghujung 

malam menuju pekuburan Baqi' dan mengucapkan, 

"Assalāmu 'alaikum dāra qaumin mu'minīn, wa atākum 

mā tū'adūn, gadan mu'ajjalūn, wainnā insyā Allāhu 

bikum lāhiqūn, allāhummagfir liahli Baqī'ilgarqad" 

(Semoga keselamatan untuk kalian wahai (penghuni) 

kuburan kaum mukminin, apa yang dijanjikan telah 

datang untuk kalian, besok kalian akan mendapatkan 

balasan kalian, kami insyā Allah akan menyusul kalian. 

Ya Allah ampunilah penghuni Baqī' al-Garqad)". Dan 

dari Buraidah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Dahulu 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajarkan mereka 

apabila mereka mengunjungi pekuburan supaya 

mengucapkan, "Assalāmu 'alaikum ahladdiyār minal 

mu'minīn wal muslimīn wa innā insyā Allāh bikum 

lāhiqūn, as`alullāha lanā walakumul 'āfiyah" 

(Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari 

kaum mukminin dan muslimin, sesungguhnya kami 

insyā Allah akan menyusul kalian, aku memohon 

keselamatan dari Allah untuk kami dan untuk kalian). 

Dan dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- dia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

melewati pekuburan Madinah, lalu beliau pun 

menghadapkan wajahnya dan mengucapkan: 

"Assalāmu 'alaikum yā ahlal qubūr, yagfirullāhu lanā wa 

lakum, antum salafuna wanahnu bilatsar" (Semoga 

keselamatan untuk kalian wahai penghuni kuburan, 

semoga Allah mengampuni kami dan kalian, kalian 

pendahulu kami dan kami akan menyusul kalian). 

  :درجة احلديث
حديث ًعئشة وبريدة 

صحيحان، وحديث ابن عباس 
 ضعيف

** 

 Derajat hadis: 

زيارة القبور، والسالم يف األحاديث ديلل الستحباب 
ىلع أهلها وادلًعء هلم والرتحم عليهم، فينبيغ أن نزور 
القبور، ولكن نزورها نلفعها أو لالنتفاع بها؟، 

** 

Pada beberapa hadis tersebut terdapat dalil 

dianjurkannya ziarah kubur, memberi salam, 

mendoakan kebaikan dan rahmat untuk mereka, maka 

seharusnya kita menziarahi kuburan. Namun apakah 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < زيارة القبور اتلصنيف:

 .حديث ابن عباس رواه الرتمذيحديث ًعئشة رواه مسلم. حديث بريدة رواه مسلم.  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ًعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
ْسليَِمّ 

َ
  -ريض اهلل عنه-بَُريَْدة بن احلَُصيب األ

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اليت ختصها منه.يللتها من رسول اهلل : معىن نصيبها، أي:  •
 .ابلقيع : املاكن املتسع، واملراد به مقَبة أهل املدينة •

 .أتاكم ما توعدون غداا : جاءكم ما كنتم خُتَبون بوقوعه يف الغد •

 .مؤجلون : املراد باألجل هنا مدة ما بني املوت والنشور •

 .شجر اكن موجوداا فيهاالغرقد : نوع من شجر الشوك، وسميت مقَبة املدينة بذلك؛ ألن هذا انلوع من ال •

 .العافية : حمو األسقام، واملراد هنا حمو اذلنوب واألمن من املكروه •

 .سلفنا : من مات قبل اإلنسان ممن يعز عليه •

 .وحنن باألثر : تابعون لكم عن قرب •

 :فوائد احلديث
 .استحباب زيارة القبور .1

 .استحباب االستغفار للمؤمنني، وأن ذلك ينفعهم .2

 .ابر يف الليلجواز زيارة املق .3

األول: نزورها نلفعها نلدعو لألموات ال نلدعوهم، 
ولرقة القلوب، ولكما غفل قلبك واندجمت نفسك يف 

ء القوم احلياة ادلنيا فاخرج إىل القبور، وتفكر يف هؤال
اذلين اكنوا باألمس مثلك ىلع األرض يأكلون 
ويِّشبون ويتمتعون واآلن أين ذهبوا؟، صاروا 
مرتهنني بأعماهلم لم ينفعهم إال ما قدموا، ففكر يف 
هؤالء القوم ثم سلم عليهم: السالم عليكم دار قوم 

أنهم يردون السالم  -واهلل أعلم-مؤمنني والظاهر 
طاب السالم عليكم، ألنه يسلم عليهم بصيغة اخل

وحيتمل أن يراد بذلك السالم جمرد ادلًعء فقط، سواء 
 سمعوا أم لم يسمعوا أجابوا أم لم ُييبوا؟.

kita menziarahinya untuk memberikan manfaat bagi 

penghuninya atau untuk mencari manfaat dari mereka? 

(Jawabnya) yang pertama. Kita menziarahinya untuk 

memberikan manfaat kepada penghuninya, yaitu 

dengan mendo'akan kebaikan untuk mereka, bukan 

berdoa kepada mereka. Juga untuk melembutkan hati. 

Apabila hatimu lalai dan jiwamu terikat dengan 

kehidupan dunia, maka pergilah ke kuburan dan 

renungkanlah mereka yang baru kemarin sepertimu di 

muka bumi, mereka makan, minum dan bersenang-

senang, sekarang ke manakah mereka pergi? Mereka 

telah tergadaikan dengan amalan-amalan mereka, 

tidak akan bermanfaat bagi mereka kecuali kebaikan 

yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, 

renungkanlah keadaan mereka!, kemudian ucapkanlah 

salam untuk mereka: "semoga keselamatan untuk 

kalian wahai para penghuni kuburan kaum mukminin." 

Secara lahir -wallāhu a'lam- mereka akan menjawab 

salam, karena salam yang diucapkan kepada mereka 

dengan ṣīgah al-khiṭāb (bentuk dialog dengan orang 

kedua) yaitu: "Assalāmu 'alaikum". Atau bisa jadi yang 

dimaksudkan dari ucapan salam di sini sekedar doa, 

baik mereka mendengar atau tidak, mereka menjawab 

atau tidak. Lihat: "Syarhu Riyāḍuṣṣālihīn", jilid 3 hal: 

474 dan "Bahjatun Nāẓirīn" jiid 1 hal: 638. 
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 .ينفعهم ما أمته  تعليم ىلع -وسلم عليه اهلل صىل–حرص انليب  .4

 املراجع:املصادر و

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل -2بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
 فؤاد حممد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح -3ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -محد، دار العاصمة

-العريب الكتاب دار الشافيع، عالن بن ملحمد الصاحلني؛ رياض لطرق الفاحلني ديلل-4. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة عبدابلايق،
-6ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريالصا رياض-5. بريوت

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ -7الرياض. -سبل السالم رشح بلوغ املرام؛ لإلمام حممد بن إسماعيل األمري الصنعاين، توزيع الرئاسة العامة لإلفتاء
رة، الطبعة القاه-رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث-8ه. 1426الرياض، -حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن

-10ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار ًعلم الكتب-9ه. 1407األوىل، 
ملصابيح؛ تأيلف حممد بن مشاكة ا-11ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف -12ه. 1399بريوت، الطبعة اثلانية، -عبداهلل اتلَبيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلسالِم
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّش، -د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (6826) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Syafaq adalah mega merah, jika telah  الشفق احلمرة، فإذا اغب الشفق وجبت الصالة
hilang maka diwajibkan salat (Isya) 

 :احلديث .403
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ابن عمر 

َفق احلُْمَرة، فإذا اَغب »: -صىل اهلل عليه وسلم الشَّ
َفق؛ وَجبَت الصالة  .«الشَّ

** 

403. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Syafaq adalah mega merah, jika telah hilang maka 

diwajibkan salat (Isya)." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

وقت املغرب يستمر إىل أن يغيب الشفق، فإذا اغب 
فق انتىه وقت املغرب، ودخل وقت العشاء. إذا  الشَّ
فق اذلي به حُيدد وقت خروج  تقرر ذلك: فما هو الشَّ

-صالة العشاء؟ قال ابن عمر املغرب، ودخول وقت 
صىل اهلل عليه -يرفعه إىل انليب  -ريض اهلل عنهما

فق: احلُمرة اليت َتبىَْق يف -وسلم َفق احلُْمَرة"، فالشَّ : "الشَّ
ماء بعد َمِغيب الشمس، وهو بقيَّة ُشعاعها، وهذا  السَّ
فق يف األفق خرج  قوُل أهِل اللغة، فإذا اغبت مُحرة الشَّ

خل وقت صالة العشاء، وهذا قول وقت املغرب، ود
، هذا احلديث يفرس قوهل -رمحهم اهلل-مجهور العلماء 

: )ووقت املغرب إذا غربت -صىل اهلل  عليه وسلم-
الشمس ما لم يغب الشفق(. أما تقدير الوقت بني 
املغرب والعشاء بادلقائق، فيختلف باختالف 
الفصول، فيف بعضها: يكون بني غروب الشمس 

العشاء ساعة وربع ساعة، وأحياناا ودخول وقت 
ساعة وثلث الساعة، وأحياناا ساعة ومخساا وعِّشين 
دقيقة، وأحياناا ساعة وثالثني دقيقة، ال يمكن أن 
يُضبط يف مجيع الفصول. وهذا حيتاج إىل العناية 
فق وينظره  فق يف الصحراء، اذلي يَرقب الشَّ بالشَّ

آلن يف يستطيع أن حُيدد بادلقائق، لكن املعتمد ا
اململكة ىلع سبيل االحتياط ساعة ونصف، من 
فق.  واحلديث ضعيف  مس إىل غروب الشَّ غروب الشَّ

أنه قول  -1مرفوًع، ولكن معناه صحيح؛ ألمور: 
الصحابة: اكبن عمر وأيب هريرة وشداد بن أوس 

أنه األصح  -2.  -ريض اهلل عنهم-وعبادة بن الصامت 
ريض -عمان بن بشري ما رواه انلُّ  -3عند أهل اللغة.  

** 

Waktu Magrib terbentang sampai hilang mega merah 

di cakrawala. Ketika mega merah itu hilang berarti 

waktu Magrib telah habis dan secara otomatis masuk 

waktu Isya. Jika demikian halnya, lalu apa hakikat 

syafaq yang menandai habisnya waktu Magrib dan 

masuknya waktu Isya? Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengutip hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Syafaq adalah mega 

merah." Dengan kata lain merah yang tampak di langit 

pasca tenggelamnya matahari, yaitu cahayanya yang 

masih tersisa. Ini adalah pendapat ahli bahasa. Ketika 

hilang mega merah dari cakrawala, maka habis waktu 

Magrib dan masuk waktu Isya. Ini adalah pendapat 

mayoritas ulama -rahimaḥumullāh-. Hadis ini sekaligus 

menafsirkan sabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Waktu Magrib adalah ketika matahari 

terbenam dan selama mega merah belum hilang." 

Menentukan waktu Magrib dan Isya dengan patokan 

menit sangat terpengaruh dengan pergantian musim. 

Di sebagian musim, antara terbenamnya matahari 

dengan Isya terdapat rentang waktu 1 jam 15 menit, 

terkadang ada 1 jam 20 menit, ada pula yang 1 jam 25 

menit, bahkan pernah 1 jam 30 menit, jadi tidak bisa 

tetap pada semua musim. Karenanya, sangat 

diperlukan adanya pemantauan mega merah di wilayah 

padang pasir. Orang yang memantau mega merah dan 

melihatnya akan bisa menentukannya dengan menit 

tetapi yang berlaku di negara Saudi Arabia adalah 

durasi 1 jam 30 menit antara terbenamnya matahari 

dan masuknya waktu Isya untuk kehati-hatian. Hadis ini 

berstatus daif secara marfū' (yang dinisbahkan kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-), tetapi makna 

kandungannya sahih karena beberapa hal: 1). Bahwa 

hal tersebut merupakan pendapat para sahabat seperti 

Ibnu Umar, Abu Hurairah, Syadād bin Aus dan 'Ubādah 

bin aṣ-Ṣāmit -raḍiyallāhu 'anhum-. 2). Ini merupakan 

makna yang paling benar menurut ahli bahasa. 3). 

Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'mān bin Basyīr -
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 .رواه ادلارقطِن راوي احلديث:

  -اهلل عنهماريض -عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َفق : احلُمرة: اليت َتبىَْق يف السماء بعد َمِغيب الشمس، وهو بقيَّة ُشعاعها •  .الشَّ

 :فوائد احلديث
فق احلمرة ال ابَلياض .1  .بيان أن الشَّ

فق األمحر من غري فَصل بينهما،  .2 فق دخل وقت العشاءأن وقت صالة العشاء يدخل بِغياب الشَّ  .فإذا اغب الشَّ

فق فقد صالها يف وقتها .3 ها قبل َمغيب الشَّ َفق األمحر، فمن صالَّ  .أن وقت صالة املغرب يَمتد إىل َمِغيب الشَّ

 .ال َريب فيهأوقات الصالة حُتدد بالعالمات الكونية، وال مانع من اعتماد اتلقاويم احلادثة ما لم يظهر فيها خالف العالمات الكونية ىلع وجه  .4

 املراجع:املصادر و

ه، 1424 سنن ادلارقطِن، أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطِن، حتقيق: شعيب االرنؤوط وآخرون، نِّش: مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل،
ملكتب اإلسالِم. توضيح األحاكم رشح بلوغ م. ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، أرشف ىلع طبعه: زهري الشاويش، ا2004

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،  2003ه، 1423املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 
ه. منحة العالم يف رشح 1427اإلسالمية، الطبعة: األوىل  حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة

ه. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، 1432ه، 1428بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
اهلل بن باز، مجعها: حممد بن سعد الشويعر، قدم هلا: عبد العزيز بن  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. فتاوى نور ىلع ادلرب، عبد العزيز بن عبد

 .عبد اهلل بن حممد آل الشيخ. جلسات رمضانية، حممد بن صالح العثيمني، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
   (10608) الرقم املوحد:

قال: )أنا أعلم انلاس بوقت هذه الصالة  -اهلل عنهما
صىل اهلل -، اكن رسول اهلل -صالة العشاء اآلخرة-

يُصليها لُسقوط القمر ثلاثلة( رواه  -عليه وسلم
صىل اهلل عليه -الرتمذي وغريه، وهذا يبني أنه 

اكن يصِّل العشاء اآلخرة قبل مغيب ابلياض؛  -وسلم
مر يف الليلة اثلاثلة يغيب أو يسقط إىل ألن الق

فق  الغروب قبل مغيب ابلياض، فدل ذلك ىلع أن الشَّ
 .احلُمرة، وليس ابلياض

raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku lebih mengetahui 

waktu salat ini (salat Isya), Rasulullah biasa salat Isya 

karena hilangnya bulan tanggal tiga." (HR. Tirmidzi dan 

lainnya). Pernyataan ini menjelaskan bahwa Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa salat Isya sebelum 

hilangnya mega putih, karena bulan pada tanggal tiga 

hilang sebelum hilangnya mega putih. Ini menunjukkan 

bahwa arti syafaq adalah mega merah, bukan mega 

putih. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الشهداء : مجع شهيد : وهم أصحاب درجة ًعيلة يف اجلنة، واألصل عند اإلطالق أن يراد به املقتول يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل •

الشهداء مخسة: املطعون واملبطون، والغريق، 
  وصاحب اهلدم، والشهيد يف سبيل اهلل

Syuhada ada lima golongan: orang yang 
kena wabah (ṭa'ūn), orang yang sakit perut, 
orang yang tenggelam, orang yang tertimpa 
reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan 

Allah 

 :احلديث .404
قاَل: قاَل رَُسوُل اَّللَّ   -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

الشهداء مخسة: املطعون »: -َصىّل اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم-
واملبطون، والغريق، وصاحب الَهْدِم، والشهيد يف 

وَن »ويف رواية «.   سبيل اهلل « الشهداء فيكم؟ما َتُعدُّ
قالوا: يا رسول اهلل، من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد. 

قالوا: فمن هم يا « إن شهداء أميت إذا لقليل»قال: 
من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد، »رسول اهلل؟ قال: 

ومن مات يف سبيل اهلل فهو شهيد، ومن مات يف 
الطاعون فهو شهيد، ومن مات يف ابلطن فهو شهيد، 

 .«شهيدوالغريق 

** 

404. Hadis: 

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

(Nabi bersabda), "Syuhada ada lima golongan: orang 

yang kena wabah (ṭa'ūn), orang yang sakit perut, orang 

yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan 

orang yang syahid di jalan Allah." Dalam sebuah 

riwayat (disebutkan): "Siapa para syuhada menurut 

kalian?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, 

syahid adalah orang yang terbunuh di jalan Allah." 

Beliau bersabda, "Kalau begitu, sungguh sedikit para 

syuhada umatku." Para sahabat berkata, "Kalau begitu, 

wahai Rasulullah, siapakah para syuhada itu?" Beliau 

menjawab, "Orang yang terbunuh di jalan Allah adalah 

syahid, orang yang meninggal di jalan Allah adalah 

syahid, orang yang mati kena wabah adalah syahid, 

orang yang mati karena sakit perut adalah syahid, dan 

orang yang tenggelam adalah syahid." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الشهداء يف اجلملة مخسة، اذلي رضبه الطاعون 
ومات به وهو وباء فتاك، واذلي يموت بمرض ابلطن، 

وقد ركب ابلحر ركوبا غري واذلي يموت من الغرق 
حمرم، أو يف السيول واملسابح وحنوها، واذلي يموت 
حتت اهلدم كأن سقط عليه جدار، واملقتول يف سبيل 

، وهو أىلع األنواع، وكذلك من مات يف -تعاىل-اهلل 
سبيل اهلل بسبب غري القتال، والشهداء األربعة 
األول شهداء يف أحاكم اآلخرة ال ادلنيا فيغسلون 

 .يصىل عليهم، والعدد يف احلديث ليس للحرصو

** 

Secara global syuhada itu terdiri dari lima golongan: 

orang yang kena ṭa'ūn dan meninggal dunia, ṭa'ūn 

adalah wabah mematikan; orang yang mati karena 

penyakit perut; orang yang mati tenggelam karena 

berlayar untuk pelayaran yang tidak diharamkan; orang 

yang meninggal dunia di bawah reruntuhan seperti 

orang yang tertimpa dinding, dan orang yang terbunuh 

di jalan Allah, inilah jenis syahid paling tinggi. Demikian 

juga orang yang meninggal dunia di jalan Allah bukan 

karena pertempuran. Keempat syuhada pertama 

adalah para syuhada dalam hukum-hukum akhirat, 

bukan dunia. Mereka dimandikan dan disalatkan 

(seperti biasa). Jumlah dalam hadis ini bukan sebagai 

batasan. 
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 .مخسة : أي مخسة أصناف •

 .املطعون : هو اذلي مات بالطاعون •

 .اذلي يموت بمرض بطنهاملبطون :  •

 .الغريق : أي من مات بالغرق •

 .صاحب اهلدم : اذلي مات حتت اهلدم •

 .ومن مات يف سبيل اهلل : أي يف اجلهاد بسبب غري القتل كأن سقط من فرسه أو مات حتف أنفه •

 .يف ابلطن : أي بسبب داٍء يف ابلطن •

 :فوائد احلديث
 .فضل اهلل ورمحته بعباده املؤمنني .1

 .مان : شهيد ادلنيا، وشهيد اآلخرةالشهداء قس .2

 .تصحيح املفاهيم اخلاطئة املستقرة يف أذهان املدعوين .3

 .العدد يف احلديث ليس للحرص .4

 املراجع:املصادر و

مسلم, ه. صحيح 1422صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
مرص، الطبعة  _ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، املكتبة اتلجارية الكَبى 

ل الفاحلني لطرق رياض ه . ديل1407ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عِّش, 1356األوىل ، 
ه. تطريز 1430الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

ه. بهجة انلاظرين رشح  1423وىل، رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األ
 .ه 1426رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنِّش، الرياض, الطبعة : 

   (4971) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عرش 
سنني، فإذا وجدت املاء فأمسه جدلك فإن ذلك 

 خري
 

Debu yang suci adalah wudu bagi seorang 
muslim, sekalipun tidak mendapatkan air 
selama sepuluh tahun, jika engkau telah 
mendapatkan air maka basuhkanlah ke 
kulitmu, karena yang demikian itu lebih 

baik. 

 :احلديث .405
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر جندب بن جنادة 

صىل اهلل عليه -اجتمعت غنيمة عند رسول اهلل 
بَذة فبََدوُْت إىل « يا أبا ذر اُبُْد فيها»فقال:  -وسلم الرَّ

 ، تَّ فاكنت تُصيبِن اجلنابة فأمكث اخلَْمَس والسي
« أبو ذر»فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-فأتيُت انليب 

َك الَويُْل »فََسَكتُّ فقال:  « ثَِكلَتَْك أمك أبا ذر ألمي
فدًع يل جبارية سوداء فجاءت بُِعسٍّ فيه ماء فسرَتتِِْن 

احلة، واغتسلُت  لَقيُْت  بثَوب واستَرَتُْت بالرَّ
َ
فكأين أ

الصعيُد الطييُب وُُضوُء املسلم ولو »عِن َجباَلا فقال 
ُه ِجدَلَك فإن  ِمسَّ

َ
إىل عِّش سنني، فإذا وجدَت املاء فأ

 .«ذلك َخريٌ 

** 

405. Hadis: 

Dari Abu Żar Jundub bin Junādah -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū': “Terkumpul beberapa kambing kecil di 

dekat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 

beliau bersabda, “Wahai Abu Żar pergilah ke kampung 

badui dengan membawa kambing-kambing ini”. Lalu 

akupun keluar pergi ke daerah Rabżah dan aku 

mengalami junub dan berdiam (dalam keadaan 

janabah –tidak suci-) lima sampai enam hari. Kemudian 

aku datang menghadap kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, lalu beliau bersabda, “Wahai Abu Żar!”, aku 

terdiam lalu beliau bersabda, “celakalah engkau wahai 

Abu Żar". Lalu beliau memanggil budak wanita yang 

berkulit hitam, kemudian ia datang dengan membawa 

nampan yang berisi air. Lalu budak tersebut 

menutupiku pakaian dan akupun berlindung dibalik 

hewan tunggangan. Dan akupun mandi janabah, 

seakan-akan aku telah meletakkan gunung dari 

punggungku, lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Debu yang suci adalah wudu bagi seorang 

muslim, sekalipun ia tidak mendapatkan air selama 

sepuluh tahun, jika engkau telah mendapatkan air 

maka basuhkanlah ke kulitmu, karena yang demikian 

itu lebih baik.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني هذا احلديث معلما من معالم يرس هذه الِّشيعة، 
اتليمم عند فقد املاء.  وهو اإلرشاد إىل طهارة 

)الصعيد الطيب(: أي تراب األرض الطهور وحنوه مما 
عال فوق األرض من جنسها، سيم به ألن اآلدميني 
يصعدونها ويمشون عليها. )وَضوء املسلم( ويف هذا 

الالكم تشبيه الصعيد الطيب باملاء يف الطهارة،  
فأطلق الشارع ىلع اتليمم أنه وضوء لكونه قام مقامه. 
وهذا اتلخفيف بابلديلة مستمر ما وجد العذر؛ 
وذللك قال عليه الصالة والسالم: )وإن لم ُيد املاء 
عِّش سنني( أو عِّشين أو ثالثني أو أكرث فاملراد 

** 

Hadis ini menjelaskan salah satu tanda mudahnya 

syari`at ini, yaitu panduan dalam bersuci dengan cara 

bertayamum ketika air tidak ada. "Aṣṣaīd Aṭ-Ṭayyib" 

yakni debu yang suci dan yang semisalnya dari apa 

saja yang ada dipermukaan bumi dari jenisnya. 

Dinamakan demikian karena manusia menaiki dan 

berjalan di atasnya. " Wuḍū`ul muslim" ini adalah 

bentuk penyerupaan debu yang suci dengan air dalam 

bersuci, sehingga asy- syāri' (Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-) menyebut tayamum sebagai wudu, karena ia 

menggantikan fungsinya. Keringanan penggantian 

wudu dengan tayamum ini terus berlaku selama ada 

uzur syar'inya; oleh karena itu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda: "sekalipun dia tidak mendapatkan air 

selama sepuluh tahun”, dua puluh tahun, tiga puluh 
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  العبادات < الطهارة < اتليممالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  اتلخريج:

 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الصعيد : وجه األرض ابلارز، تراباا اكن أو غريه •

 .حتديدعِّش سنني : املقصود منه: املبالغة دون  •

 .فليمسه بِّشته : فليجعل املاء يصيب بدنه باتلطهر به، ملا يأيت من العبادات •

 .البِّشة : ظاهر اجلدل •

 .عس : العس: القدح الكبري •

 .ابُد فيها : أي اخرج إىل ابلادية •

 :فوائد احلديث
 .مِّشوعية اتليمم عند فقد املاء، وعدم حصوهل .1

 .األحداث، مهما طالت املدة عند املاءأن اتليمم طهور، واكف عن املاء يف رفع  .2

جواز اتليمم ىلع مجيع ما تصاعد ىلع وجه األرض، من أي نوع من أنواع الرتبة، وىلع لك ما ىلع األرض من طاهر، من فرش وبلد وحيطان  .3
 .وصخور وغريها

تقبل من العبادات اليت من رشطها الطهارة، وذلك أن إذا وجد املاء، بطل اتليمم، فيجب ىلع املسلم العدول عن اتليمم إىل استعمال املاء، ملا يس .4
 . وجود املاء يرفع استصحاب الطهارة اليت اكنت بالرتاب، كما هو املفهوم من احلديث

بالعِّش اتلكثري ال اتلحديد، وكذا إن وجده وهناك 
مانع حيس أو رشيع. فهذا يفيد أن اتليمم يقوم مقام 

ضعيفة لكنها طهارة  الوضوء ولو اكنت الطهارة به
رضورة ألداء الصالة قبل خروج الوقت. ومع ذلك 
فالرتخص باتليمم منقطع حلظة وجود املاء والقدرة 

صىل اهلل عليه -ىلع استعماهل؛ وذللك أرشد انليب 
أبا ذر برضورة الرجوع إىل األصل يف الطهارة  -وسلم

: -الصالة والسالم-فقال عليه  -وهو استعمال املاء-
وجدت املاء فأصبه بِّشتك( أي أوصله إيلها )فإذا 

وأِسلْه ُعليها يف الطهارة من وضوء أو غسل، ويف 
رواية الرتمذي: "فإذا وجد املاء فليمسه بِّشته فإن 
ذلك خري" فأفاد أن اتليمم ينقضه رؤية املاء إذا قدر 

 .ىلع استعماهل؛ ألن القدرة يه املرادة بالوجود

tahun atau lebih. Karena yang dimaksud dengan 

sepuluh di sini adalah banyaknya bukan batasnya. 

Demikian juga jika air ada namun terdapat alasan yang 

menghalanginya berwudhu baik itu yang bersifat fisik 

ataupun syar`i. Ini memberikan pelajaran bahwa 

tayamum menggantikan posisi wudu meskipun bersuci 

dengannya bersifat lemah, akan tetapi tayamum 

adalah cara bersuci yang penting dan diperlukan untuk 

melaksanakan salat sebelum habis waktunya. 

Meskipun demikian, rukhsah bersuci dengan 

bertayamum akan terputus pada saat bertemu air dan 

ada kemampuan untuk memakainya; oleh sebab itulah 

Nabi –shallallahu 'alaihi wa sallam- menjelaskan 

kepada Abu Żar tentang pentingnya kembali kepada 

hal pokok dalam bersuci -yaitu dengan menggunakan 

air- lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda:, 

"jika engkau telah mendapatkan air maka basuhkanlah 

ke kulitmu", yakni jika engkau telah menemukan air 

maka basuh dan alirkan air ke kulitmu ketika bersuci 

dengan berwudu ataupun mandi. Dan dalam riwayat 

Tirmidzi disebutkan: "jika engkau menemukan air maka 

basuhkanlah ke kulitmu, karena yang demikian itu lebih 

baik”.  Maka ini menjelaskan bahwa tayamum menjadi 

batal dengan melihat air jika ia mampu untuk 

memakainya; karena kemampuan (untuk memakainya) 

adalah maksud atau tujuan dari adanya air. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

364 
 

 .: عِّش سنني، ليس توقيتاا نلهاية مدة اتليمم، وإنما مثال لطول املدة-صىل اهلل عليه وسلم-قوهل اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، ط1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
، حتقيق: ه. سنن ابن ماجه 1395، مرص، 2ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر، وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ط1427

فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية،  -حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية 
ر رشح اجلامع الصغري ه. فيض القدي1406، مكتب املطبوًعت اإلسالمية، حلب، 2بريوت. السنن الصغرى للنسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط

ًعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د  -ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 1356، املكتبة اتلجارية الكَبى، مرص، 1للمناوي ، ط
، املكتب اإلسالِم،  3األبلاين، ط ه. مشاكة املصابيح للتَبيزي، ، حتقيق: حممد نارص ادلين1421، مؤسسة الرسالة، 1عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط

ه، املكتبة العلمية، بريوت. 1399حممود حممد الطنايح، ط  -ه. انلهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1985بريوت، 
حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، أبو  -شالكتهعون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله وم

 .ه 1415 اثلانية،: الطبعة بريوت –دار الكتب العلمية  -عبد الرمحن، رشف احلق، الصدييق، العظيم آبادي 
   (10023) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل الصالة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .الصلوات اخلمس : املفروضة يف ايلوم والليلة •

 .اجلمعة : صالة اجلمعة •

 .رمضان : صوم رمضان •

 .مكفرات : ماحيات •

 .بالعقاب الشديد ىلع فعلها؛ اكلزىن ورشب اخلمرالكبائر : اذلنوب اليت ورد الوعيد  •

 :فوائد احلديث
 .أن القيام بهذه الواجبات ىلع خري وجه يكون سببا ألن يغفر اهلل عز وجل بفضله ورمحته ما وقع بينها من اذلنوب الصغرية .1

 .انقسام اذلنوب إىل صغائر وكبائر .2

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -صحيح ابلخاري 
؛ رشح رياض الصاحلني -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب

-مصطىف ابلغا-نزهة املتقني بِّشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن -ه. 1426للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
ني؛ تأيلف فيصل آل الصاحل رياض تطريز -. عِّشة الرابعة الطبعة-بلنان–بريوت -مؤسسة الرسالة-حممد أمني لطيف-يلع الِّشبيج-ميح ادلين مستو

 اهلاليل عيد بن سليم–بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني  -ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -ارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمةمب

الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان 
راٌت ملا بينهنَّ إذا اجُتنَبت  إىل رمضان ُمَكفِّ

 الكبائر
 

"Shalat lima waktu, (shalat) Jumat ke 
shalat Jumat berikutnya,(puasa) Ramadan 
ke Ramadan berikutnya adalah penghapus 

dosa di antara keduanya jika dosa besar 
dijauhi". 

 :احلديث .406
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

الصلوات اخلمس، واجلمعة »قال:  -اهلل عليه وسلم
راٌت ملا بينهنَّ  إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان ُمَكفي

 «.إذا اجتُنبَت الكبائر

** 

406. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, dari Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, Shalat 

lima waktu, (shalat) Jumat ke shalat Jumat berikutnya, 

(puasa) Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah 

penghapus dosa di antara keduanya jika dosa besar 

dijauhi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ويه -الصلوات اخلمس تكفر ما بينها من اذلنوب 
إال الكبائر فال تكفرها إال اتلوبة، وكذلك  -الصغائر

صالة اجلمعة إىل اليت تليها، وكذلك صوم رمضان إىل 
 .رمضان اذلي بعده

** 

Shalat limat waktu menghapus dosa-dosa diantara 

keduanya kecuali dosa besar, dia tidak terhapus. 

Demikian pula dengan shalat Jumat hingga shalat 

Jumat berikutnya, puasa Ramadan hingga puasa 

Ramadan berikutnya. 
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اعتىن بها: خليل -الصدييق عالن بن حممد بن يلع حممد: املؤلف- الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل -. 1418 األوىل الطبعة– اجلوزي ابن دار
 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة-بلنان –دار املعرفة للطباعة والنِّش واتلوزيع، بريوت -مأمون شيحا

   (3591) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < زاكة اخلارج من األرض اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري احلديث:راوي 

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

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الَعْجماء : ابلهيمة، سميت عجماء ألنها ال تتلكم •

 .ُجبار : هدٌر، واملعىن: جناية ابلهيمة هدٌر غري مضمون •

ُن ُجَبار، ويف الَعْجَماُء ُجَباٌر،  وابلرئ ُجبار، َوالَمْعدي
ُْمُس  اَكزي اخلْ   الرِّ

Pencideraan oleh binatang tidak dikenakan 
denda (tak ada diyatnya), (kecelakaan 

akibat kerja di lokasi penggalian) sumur 
juga tidak dikenakan denda, (pengrusakan) 

barang tambang juga tidak dikenakan 
denda, dan dalam (temuan) harta karun 

(zakatnya) seperlima 

 :احلديث .407
الَعْجَماُء »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اَكِز  ُجبَاٌر، وابلرئ ُجباٌر، َوالَمْعِدُن ُجباٌر، ويف الري
 .«اخْلُْمُس 

** 

407. Hadis: 

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

"Pencideraan oleh binatang tidak dikenakan denda (tak 

ada diyatnya), (kecelakaan akibat kerja di lokasi 

penggalian) sumur juga tidak dikenakan denda, 

(pengrusakan) barang tambang juga tidak dikenakan 

denda, dan dalam (temuan) harta karun (zakatnya) 

seperlima". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-خيَب أبو هريرة 
عن حكم ضمان اتللف أو انلقص  -عليه وسلم

احلاصل بفعل ابلهيمة أو بزنول ابلرئ أو املعدن، حيث 
أن ما حصل من تلف  -والسالمعليه الصالة -بني 

أو نقص بفعل ابلهيمة فال ضمان فيه ىلع أحد، 
وكذلك ما حصل من تلف أو نقص بابلرئ يزنل فيه 
الرجل فيهلك، أو الَمْعِدُن يزنل فيه فيهلك؛ ألن 
ابلهيمة وابلرئ واملعدن ال يمكن إحالة الضمان 
عليها، وال ىلع مالكها إذا لم حيصل منه اعتداء أو 

ثم ذكر أن من وجد كزناا قليالا أو كثرياا فعليه  تفريط،
إخراج مخسه؛ ألنه حصله بال لُكَْفٍة وال تعب، وابلايق 

 .هل

** 

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan dari 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengenai hukum jaminan kerusakan atau keganjilan 

yang disebabkan oleh perbuatan binatang atau dengan 

turun ke sumur atau barang tambang. Nabi Muhammad 

'Alaihish shalatu Wassalam menjelaskan bahwa 

kerusakan atau kekurangan yang disebabkan 

perbuatan binatang, maka tidak ada denda atas siapa 

pun. Demikian juga kerusakan atau kekurangan di 

sumur, yaitu bila seorang lelaki turun ke sumur atau 

pertambangan, lalu celaka alias binasa. Sebab, 

binatang, sumur dan barang tambang tidak mungkin 

bisa mengalihkan pertanggungjawaban kepadanya 

dan kepada pemiliknya karena tidak terjadi tindakan 

penganiayaan atau kelalaian darinya. Selanjutnya 

beliau menjelaskan bahwa siapa saja yang 

menemukan harta simpanan; sedikit atau banyak, 

hendaknya ia mengeluarkan seperlimanya karena 

dirinya memperoleh harta itu tanpa ada kepayahan dan 

keletihan. Sedangkan sisanya untuk dirinya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

368 
 

 .من ذهب وحنوهالَمْعِدُن : منبت اجلواهر  •

اَكِز : املركوز )املغروز( يف األرض وهو دفن اجلاهلية •  .الري

 .اخلُْمُس : أي فيه اخلُمس، جزء من مخسة أجزاء يرصف مصارف اليفء وابلايق لواجده •

 :فوائد احلديث
 .جناية ابلهيمة َهَدٌر ؛ ألنها ليست أهال للتضمني، إال أن يكون حصل من مالكها اعتداء أو تفريط .1

 .ضمان ىلع صاحب ابلرئ أو الَمْعِدن فيما تلف فيه، إال إذا حصل منه تعدٍّ كأن حيفرها يف الطريق أو تفريط ال .2

ا .3  .أنه ُيب إخراج اخلُْمس مما وجد من الكنوز، قليال اكن املوجود، أو كثريا

اَكِز ملك لواجده وال يلزمه تعريفه .4  .أن الري

 .وجوب إخراج مخس الراكز فوراا .5

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغِن بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
الطبعة العارشة،  تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني،

 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نِّش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426
دة األحاكم، تأيلف: إسماعيل ه. اإلملام بِّشح عم1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ـه صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار  1381األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل: 
انلارش: دار إحياء الرتاث  -ؤاد عبد ابلايق  ـهصحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد ف1422طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –العريب 
   (4533) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

الفجر فجران: فأما الفجر اذلي يكون كذنب 
الرسحان فال َتل الصالة فيه وال حيرم الطعام، 

اذلي يذهب مستطيال يف األفق فإنه حيل وأما 
 الصالة، وحيرم الطعام.

 

Fajar ada dua. Adapun fajar yang seperti 
ekor serigala, maka tidak dibolehkan salat 
Subuh (belum masuk waktunya) dan tidak 
diharamkan makan (sahur). Adapun fajar 
yang memanjang di cakrawala, maka itu 

tanda masuk waktu salat Subuh dan 
diharamkan makan (sahur) 

 :احلديث .408
قال: قال  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

: الفجر َفْجَراِن: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
لُّ  َْحاِن فال حَتِ فأما الَفْجر اذلي يكون َكَذنَِب الرسي

م الطعام،  وأما اذلي يذهب الصالة فيه وال حٌيْري
م الطعام لُّ الصالة، وحُيْري ُفق فإنه حُيِ

ُ
 .ُمْستَِطيالا يِف األ

** 

408. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Fajar ada dua. Adapun fajar yang seperti 

ekor serigala, maka tidak dibolehkan salat Subuh 

(belum masuk waktunya) dan tidak diharamkan makan 

(sahur). Adapun fajar yang memanjang di cakrawala, 

maka itu tanda masuk waktu salat Subuh dan 

diharamkan makan (sahur)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الفجر من حيث  -صىل اهلل عليه وسلم-قسم انليب 
احلكم إىل قسمني:  الفجر األول: ويقال هل الفجر 
الاكذب، يرتفع يف السماء اكلعمود، فهو كذنب 
الرسحان؛ ألن َذنَبه يمتد مرتفعا، فهو يشبه َذنب 
اذلئب يف امتداده إىل أىلع األفق، ثم إنه يذهب 
وتعقبه ُظلمة، فهذا الفجر ال حَتل فيه الصالة، أي 
صالة الفجر وحَيل فيه األكل والِّشب للصائم، أي 
ملن َبيَّت نية الصوم؛ ألنه ليس الفجر احلقييق اذلي 
حَتل به صالة الفجر ويمتنع فيه الصائم من األكل 
والِّشب. والفجر اثلاين: ويقال هل الفجر الصادق، هو 

أي: ممتدا يف األفق من  اذلي يكون مستطيال،
الشمال إىل اجلنوب، وال ُظلمة بعده، بل يَزداد نُوره 
فق، فهذا اذلي حَتل فيه 

ُ
شيئا فشيئا، حىت ينتِّش يف األ

صالة الفجر وحيرم فيه األكل والِّشب ىلع الصائم. 
من يتفاوت، يطول  والفرق بني الفجرين من حيث الزَّ

أحيانا.  أحيانا، ويقرص أحيانا، وال يظهر الاكذب
وخالصة الفروق بني الفجرين: أن الفجر الصادق 
يمتد من الشمال إىل اجلنوب، والاكذب بالعكس. 
ادق ال ُظلمة بعده، والاكذب تتبعه  اثلاين: الفجر الصَّ
ادق نُوره متصل باألفُق، وهذا  ُظلمة. اثلالث: الصَّ

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membagi 

hukum fajar menjadi dua: Fajar pertama adalah fajar 

kizib, yaitu fajar yang cahayanya naik fertikal ke arah 

langit laksana tiang. Fajar ini seperti ekor serigala, 

karena ekornya memanjang dan terangkat ke atas. 

Jadi fajar ini menyerupai ekor serigala karena 

bentuknya vertika di cakrawala. Lalu cahaya itu hilang 

dengan diiringi kegelapan. Fajar ini tidak menghalalkan 

salat Subuh, masih boleh makan dan minum bagi yang 

esoknya berpuasa, karena ini memang bukan fajar 

sesungguhnya yang menandakan masuknya waktu 

Subuh dan batas akhir makan minum bagi yang ingin 

berpuasa. Fajar kedua adalah fajar sidik yang 

cahayanya melebar menjangkau cakrawala utara dan 

selatan, tidak ada lagi kegelapan setelahnya, bahkan 

cahayanya bertambah sedikit demi sedikit sehingga 

memenuhi cakrawala. Fajar inilah yang menandai 

masuknya waktu salat Subuh dan diharamkan makan 

dan minum bagi seseorang yang berpuasa. Perbedaan 

antara kedua fajar di atas ditinjau dari sisi masanya 

sangat labil, terkadang lama, dan bahkan terkadang 

pendek, dan terkadang fajar kizib tidak nampak sama 

sekali. Inti perbedaan keduanya adalah: 1. Fajar sidik 

melebar dari utara ke selatan, sementara cahaya fajar 

kizib sebaliknya. 2. Fajar sidik tidak diiringi kegelapan 

setelahnya, sementara fajar kizib diiringi kegelapan. 3. 

Cahaya fajar sidik bersambung dengan cakrawala, 

sementara cahaya fajar kizib terpisah. Ketiga 

perbedaan ini ditilik dari fenomena alamiah. Adapun 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 .رواه احلاكم راوي احلديث:

  -عنهما ريض اهلل-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َْحان : هو: اذليئب •  .الرسي

 .ُمْستَِطيالا : طال وامتدَّ وارتفع •

فُق : انلَّاحية ِمَن األرض وِمَن السماء، أو خط اتلقاء السماء واألرض •
ُ
 .األ

 :فوائد احلديث
شيئان: ِحلُّ الصالة، أي: صالة الفجر، وحرمة األكل والِّشب ىلع الصائم، والفجر أن الفجر الصادق يرتتب عليه من انلاحية الِّشعية،  .1

 .الاكذب حَيل فيه األكل والِّشب ملن عزم ىلع الصوم، وال حَتل صالة الفجر لعدم دخول وقتها

اإلنسان يأكل ويِّشب إىل أن أن الصائم يُمنع من األكل والِّشب بعد طلوع الفجر، وهذا فيه الرَّد ىلع ما ذهب إيله بعض السلف من أن  .2
وء يف األفُق، يعِن إىل قُرب طلوع الشمس  .يَنتِّش الضُّ

يه الفجر الاكذب؛ وذلك من أجل أن يستعد اإلنسان للصيام والصالة، أي صالة الفجر، ويعرف  -تعاىل-حكمة اهلل  .3 يف ظهور الفجر اذلي نَُسمي
 .أنه قد قَرب طلوع الفجر حىت خيتم صالة الليل بالوتر

 املراجع:املصادر و

ية، املستدرك ىلع الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري املعروف بابن ابليع، حتقيق مصطىف عبد القادر عطا، انلارش: دار الكتب العلم
بريوت،  اتليسري بِّشح اجلامع . صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلسالِم، 1990 -1411بريوت، الطبعة األوىل، 

م. سبل السالم، حممد بن إسماعيل 1988ه، 1408الصغري، زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي، انلارش: مكتبة اإلمام الشافيع، الطبعة: اثلاثلة، 
عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة  الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم 2003ه، 1423املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة:  ه. منحة العالم يف رشح بلوغ1427إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 

ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنِّش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية 1432ه، 1428األوىل 
 .م 2014ه، 1435السعودية، الطبعة: األوىل 

   (10609) الرقم املوحد:

ُمنفصل. وهذه الفروق اثلالثة من انلاحية الكونية 
من انلاحية الِّشعية العملية، فإن  الَقدرية، أما

الفجر الاكذب ال حَتل فيه الصالة، أي: صالة الفجر 
ب ملن َعزم ىلع الصوم، أما  وحَيل فيه األكل والِّشُّ
الفجر الصادق بالعكس، فتَحل فيه الصالة أي: 

 .صالة الفجر وحيرم األكل والِّشب ىلع الصائم

dilihat dari sisi syariatnya, maka perbedaannya adalah 

bahwa fajar kizib tidak menjadi tanda masuk waktu 

salat Subuh dan orang yang akan berpuasa masih 

boleh makan dan minum. Sedangkan fajar sidik 

sebaliknya, menghalalkan salat Subuh dan 

mengharamkan makan dan minum bagi yang akan 

berpuasa. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

الفطرة مخس: اخلتان، واالستحداد، وقص 
  الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط

Fitrah ada lima: khitan, mencukur bulu 
kemaluan, memotong kumis, menggunting 

kuku dan mencabut bulu ketiak. 

 :احلديث .409
الِفطرة »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ارِب, وتَقِليُم  مَخٌْس: اخِلتَان, واالْسِتحَداد, وَقصُّ الشَّ
ظَفاِر, وَنتُْف اإِلبِط

َ
 «.األ

** 

409. Hadis: 

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

"Fitrah ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, 

memotong kumis, menggunting kuku, dan mencabut 

bulu ketiak" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -أنه سمع انليب  -ريض اهلل عنه-يذكر أبو هريرة 
يقول: مخس خصال من دين  -اهلل عليه وسلم

اذلي فطر اهلل انلاس عليه، فمن أىت بها، اإلسالم، 
فقد قام خبصال عظام من ادلين احلنيف. وهذه 
اخلمس املذكورة يف هذا احلديث، من مجلة انلظافة، 
اليت أىت بها اإلسالم. أوهلا: قطع قُلْفة اذلكر، اليت 
يسبب بقاؤها تراكم انلجاسات واألوساخ فتحدث 

ر اليت حول األمراض واجلروح. وثانيها: حلق الشعو
الفرج، سواء أكان قبال أم دبرا، ألن بقاءها يف ماكنها 
ُيعلها معرضة للتلوث بانلجاسات، وربما أخلت 
بالطهارة الِّشعية. وثاثلها: قص الشارب، اذلي بقاؤه، 
يسبب تشويه اخللقة، ويكره الِّشاب بعد صاحبه، 
وهو من التشبه باملجوس. ورابعها:تقليم األظافر، 

اؤها َتمع األوساخ فيها، فتخالط اليت يسبب بق
الطعام، فيحدث املرض. وأيضا ربما منعت كمال 
الطهارة لسرتها بعض الفرض. وخامسها: نتف 

 .اإلبط، اذلي ُيلب بقاؤه الراحئة الكريهة

** 

Abu Hurairah menuturkan bahwa dia pernah 

mendengar Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Lima perangai dalam agama Islam 

di mana manusia diciptakan dengannya. Siapa yang 

melaksanakannya, maka dia telah mengerjakan 

berbagai perangai agung dalam agama yang lurus. 

Kelima hal yang disebutkan dalam hadis ini termasuk 

kebersihan yang dibawa oleh Islam. Pertama: 

memotong kulup zakar. Sebab, membiarkan kulup ini 

tetap ada akan menimbulkan tumpukan najis dan 

kotoran sehingga menyebabkan berbagai penyakit dan 

luka. Kedua: mencukur bulu-bulu yang ada di sekitar 

kemaluan, baik qubul (kemaluan bagian depan) 

ataupun dubur (anus). Sebab, membiarkan bulu-bulu 

itu di tempatnya menjadikannya rentan tercemar 

berbagai najis, dan mungkin saja mengurangi kesucian 

yang disyariatkan. Ketiga: memotong kumis. Sebab, 

membiarkan kumis dapat merusak bentuk dan 

membuat orang yang minum tidak suka (setelah 

diminum) pemiliknya. Juga termasuk menyerupai 

orang-orang Majusi. Keempat: menggunting kuku. 

Sebab, membiarkan kuku akan menyebabkan 

berkumpulnya kotoran-kotoran di dalamnya sehingga 

bercampur dengan makanan lalu menimbulkan 

penyakit. Juga mungkin saja menghalangi 

kesempurnaan bersuci karena tertutupnya sebagian 

anggota tubuh yang wajib dibasuh. Kelima: mencabut 

bulu ketiak. Sebab, membiarkan bulu ini akan 

mendatangkan bau tidak sedap. 
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 :معاين املفردات
 .الفطرة : ما فطر انلاس ىلع حسنه، أي ما جبلوا ىلع حسنه، وتأيت الفطرة بمعىن السنة •

اليت فوق احلشفة حىت تَبز، وقطع رأس جدلة يف اخلتان : قطع جزء خمصوص من ماكن خمصوص يف اذلكر واألنَث، وصورته: قطع جدلة اذلكر  •
 .فرج األنَث فوق حمل اإليالج

 .االستحداد : إزالة شعر العانة باملوىس، وهو الشعر اخلشن اذلي ينبت حول القبل •

 .الشارب : هو ما ينبت ىلع الشفة العليا، وقصه حبيث تظهر الشفة •

 .اللحم تقليم األظافر : قطع أطرافها اخلارجية عن منابتها يف •

 .نتف اإلبط : قطع شعره من أصله. واإلبط بكرس اهلمزة وسكون ابلاء باطن املنكب •

 :فوائد احلديث
 .تدعو إىل لك خري، وتبعد عن لك رش -تعاىل-فطرة اهلل  .1

ا، فإن مفهوم العدد ليس حبجة، وقد جاء يف صحيح مسلم: عِّش من الفطرة .2  .الفطرة مخس، هذا العدد ليس حرصا

 .هذه األشياء، وعدم الغفلة عنها مِّشوعية تعاهد .3

 .هذه اخلصال اخلمس الَكريمة، من فطرة اهلل، اليت حيبها ويأمر بها.وجبل أصحاب األذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها .4

 .ادلين اإلسالِم جاء بانلظافة واجلمال والكمال .5

 .تياط للطهارة، وخمالفة شعار الكفار، وامتثال أمر الشارعهلذه اخلصال فوائد دينية ودنيوية منها: حسني اهليئة وتنظيف ابلدن واالح .6

 ما يفعله اآلن بعض الشبان والشابات من تطويل األظافر، وما يفعله بعض اذلكور من إعفاء الشوارب، من األمور املمنوعة رشًع، املستقبحة .7
ر عقال وذوقا، واإلسالم ال يأمر إال بكل مجيل وال ينىه إال عن لك قبيح، غري أن ا تلقليد األعىم للفرجنة قد قلب احلقائق وحسن القبيح، ونفَّ

 .من احلسن ذوقا وعقال ورشًع

 املراجع:املصادر و

ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه 1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام بِّشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
 ـهتنبيه األفهام رشح  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10حممد صبيح بن حسن حالق، طوخرج أحاديثه وصنع فهارسه: 
ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس، 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط

 ـهصحيح  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طدراسة وحتقيق: حممود 
ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه 1423حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، مسلم، حتقيق: 
   (3144) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

373 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ييَن يا  اللَُّهمَّ ارحم الُْمَحلِّقينَي، قالوا: والُْمَقرصِّ
ارحم الُْمَحلِّقينَي، قالوا: رسول اهلل؟ قال: امهلل 

ييَن يا رسول اهلل؟ قال: امهلل ارحم  والُْمَقرصِّ
ييَن يا رسول اهلل؟ قال:  الُْمَحلِّقينَي، قالوا: والُْمَقرصِّ

يينَ   و الُْمَقرصِّ

 

Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang 
mencukur (menggundul rambutnya). 

Mereka berkata, "Dan yang memendekkan 
rambutnya, wahai Rasulullah?" Beliau 
mengucapkan, "Ya Allah, rahmatilah 

orang-orang yang mencukur." Mereka 
berkata lagi, "Dan orang-orang yang 

memendekkan rambutnya, wahai 
Rasulullah?" Beliau mengucapkan, "Ya 

Allah, rahmatilah orang-orang yang 
mencukur." Mereka berkata lagi, "Dan 

orang-orang yang memendekkan 
rambutnya, wahai Rasulullah?" Beliau 
mengucapkan, "Dan orang-orang yang 

memendekkan rambutnya". 

 :احلديث .410
عن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر 

اللَُّهمَّ  ارحم »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
يَن يا رسول اهلل؟ قال: امهلل  ِ الُْمَحليِقنَي. قالوا: والُْمَقرصي
يَن يا رسول اهلل؟ قال:  ِ ارحم الُْمَحليِقنَي. قالوا: والُْمَقرصي
يَن يا رسول  ِ امهلل ارحم الُْمَحليِقنَي. قالوا: والُْمَقرصي

ينَ  ِ  «.اهلل؟ قال: والُْمَقرصي

** 

410. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau 

bersabda, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang 

mencukur (menggundul rambutnya). Mereka berkata, 

"Dan yang memendekkan rambutnya, wahai 

Rasulullah?" Beliau mengucapkan, "Ya Allah, 

rahmatilah orang-orang yang mencukur." Mereka 

berkata lagi, "Dan orang-orang yang memendekkan 

rambutnya, wahai Rasulullah?" Beliau mengucapkan, 

"Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur." 

Mereka berkata lagi, "Dan orang-orang yang 

memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah?" Beliau 

mengucapkan, "Dan orang-orang yang memendekkan 

rambutnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احللق واتلقصري من مناسك احلج والعمرة، واحللق 
اتلقصري؛ ألنه أبلغ يف اتلعبد، واتلذلل هلل أفضل من 

-تعاىل-، باستئصال شعر الرأس يف طاعة اهلل -تعاىل-
دًع  -صىل اهلل عليه وسلم-؛ وذلا فإن انليب 

للُْمَحليِقني بالرمحة ثالثاا، واحلارضون يذّكرونه 
يَن فيعرض عنهم، ويف اثلاثلة أو الرابعة  ِ بالُْمَقرصي

يَن م ِ عهم يف ادلًعء، مما يدل ىلع أن أدخل الُْمَقرصي
احللق يف حق الرجال هو األفضل. هذا ما لم يكن يف 
عمرة اتلمتع، ويضيق الوقت حبيث ال ينبت الشعر 

** 

Mencukur dan memendekkan rambut (kepala) 

termasuk bagian dari manasik haji dan umrah. 

Mencukur rambut lebih baik dari sekedar 

memendekkannya, karena lebih kuat dalam hal 

penghambaan dan perendahan diri di hadapan Allah 

dengan menghilangkan total rambut kepala dalam 

ketaatan kepada Allah -Ta'ālā-. Oleh sebab itu, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tiga kali mendoakan rahmat 

untuk orang-orang yang mencukur rambut. Orang-

orang yang hadir mengingatkan beliau untuk juga 

mendoakan orang-orang yang memendekkan rambut, 

namun beliau enggan. Baru di doa ketiga atau 

keempat, beliau menyertakan orang-orang yang 

memendekkan rambut dalam doa. Hal ini menunjukkan 

bahwa mencukur rambut bagi laki-laki lebih afdal. Ini 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < فضل احلج والعمرة اتلصنيف:
  احلجالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < واجبات 

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .امهلل : يا اهلل •

 .الُْمَحليِقني : احلالقني رؤوسهم يف احلج أو العمرة تعبد هلل تعاىل، واحللق إزالة شعر الرأس لكه باملوىس وحنوه •

 .أي: الصحابةقالوا :  •

يَن : أي: أنهم يطلبون منه أن يضيف املقرصين ويلحقهم باملحلقني، واتلقصري: قص أطراف شعر الرأس من مجيع نواحيه • ِ  .والُْمَقرصي

 :فوائد احلديث
ا هل -صىل اهلل عليه وسلم-كمال نصح انليب  .1  .ورمحته بأمته، حيث دًع ملن قام بالعبادة تشجيعا

 .بالعبادة مِّشوعية ادلًعء ملن قام .2

ل فضل احللق ىلع اتلقصري يف حق الرجال، وهو جممع عليه، وهذا ما لم يكن يف عمرٍة متمتعاا بها إىل احلج، ويضيق الوقت، حبيث ال ينبت قب .3
 .حلق احلج، فحينئذ يكون اتلقصري أوىل

الكتاب والسنة من قول انليب صىل اهلل عليه اذلي يفهم من احللق يف هذا احلديث، هو أخذ مجيع شعر الرأس، وهو الصحيح اذلي يدل عليه  .4
 .وسلم وفعله

 .استدل بتفضيل احللق ىلع اتلقصري، بأنهما نساكن من مناسك احلج، وليسا الستباحة املحظور فقط وإال ملا فضل أحدهما ىلع اآلخر .5

ْنُملة؛ فاحللق باملكينة يعد تقصرياا ولو اكن بانلظر للمراد باحللق وأنه استئصال شعر الرأس بأي يشء، واتلقصري وأنه األخذ من أطرافه بق .6
َ
در أ

 .ىلع الصفر

 .حرص الصحابة ىلع شمول الرمحة لألمة .7

 .جواز مراجعة الكبري والعالم بما فيه اخلري .8

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ُحسن ُخلق انليب  .9

 .مِّشوعية احللق أو اتلقصري، وهو واجب للحج والعمرة .10

 .اتلقصري، ال اإلتيان بهما مجيعاا املِّشوع هو االكتفاء باحللق أو  .11

ظهر يف هذا الزمن أناس يأيت أحدهم بعمرة من اتلنعيم وحيلق شيئاا من رأسه، ثم يأيت بعمرة أخرى وحيلق شيئاا من رأسه وهكذا، قد يكون  .12
 .أنه حيلق الرأس يف أربع عمر، وهذا جهل وخمالفة للِّشع لم يعهد أن أحداا من املسلمني السابقني صنعه

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
مارات، الطبعة: األوىل م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإل2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. 1435م. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 2005ه، 1426
ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري  م. صحيح1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 

ه. صحيح 1422اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

حللق احلج، فاتلقصري يف حقه أفضل؛ ألنه سيحلق 
 .بعد ذلك

berlaku bila tidak berada dalam umrah haji Tamattu' 

dan waktu terlalu mepet (dengan pelaksanaan haji), di 

mana rambut nantinya belum tumbuh untuk dicukur 

dalam haji. Maka bagi orang yang seperti ini 

memendekkan rambut lebih afdal, karena ia akan 

mencukurnya setelah itu (dalam haji). 
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ه. تأسيس األحاكم، 1423ريب، بريوت، الطبعة: مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث الع
 .ه1427أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل 

   (7185) الرقم املوحد:
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يريَضاك من  ُعوذ ب
َ
يَك اللَُّهمَّ إين أ يُمَعافَات ك، وب َسَخطي

ْحِصي ثَناًء 
ُ
يك ميْنك، ال أ من ُعُقوَبتيَك، وأُعوذ ب

ثْنَْيَت ىلع نفسك
َ
 عليك أنت كما أ

 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, 
"Suatu malam aku pernah kehilangan Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, akupun 
mencari beliau, dan ternyata beliau sedang 

rukuk -atau sujud-, beliau membaca: 
“Subḥānaka wa biḥamdika lā ilāha illā 
anta” (Maha suci Engkau dan dengan 

memuji-Mu, tidak ada Tuhan [yang berhak 
disembah] selain Engkau)." Dalam sebuah 

riwayat disebutkan, "Kedua tanganku 
menyentuh bagian telapak kaki beliau 
ketika beliau sedang berada di tempat 

salatnya dalam keadaan kedua telapak kaki 
beliau berdiri tegak dan beliau membaca: 

“Allāhumma innī a'ūżu bi riḍāka min 
sakhaṭika, wa bi mu'āfātika min 'uqūbatika, 
wa a'ūżu bika minka, lā uḥṣī ṡanāan 'alaika 
anta kamā aṡnaita 'alā nafsika” (Ya Allah, 
aku berlindung dengan keridaan-Mu dari 

kemurkaan-Mu, dengan pengampunan-Mu 
dari hukuman-Mu, aku berlindung kepada-

Mu dari siksaan-Mu, Aku tidak mampu 
menghitung pujian dan sanjungan kepada-

Mu, Engkau adalah sebagaimana yang 
Engkau sanjungkan kepada diri-Mu 

sendiri)". 

 :احلديث .411
-، قالت: اْفَتَقْدُت انليب -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

ْسُت، فإذا هو  -صىل اهلل عليه وسلم ذات يللة، َفتََحسَّ
ُسبَْحانَك وحِبَْمِدَك، ال هلإ »يقول:  -أو ساجد-راكع 

رواية: فََوَقَعْت يَِدي ىلع بَطن قدميه، ويف « إال أنت
اللَُّهمَّ »وهو يف املسجد وهما َمنُْصوَبتَاِن، وهو يقول: 

ُعوذ بِرَِضاك من َسَخِطك، وبُِمَعاَفاتَِك من 
َ
إين أ

ْحِِص ثَناءا عليك أنت 
ُ
ُعُقوَبِتَك، وأُعوذ بِك ِمنْك، ال أ

ثْنَيَْت ىلع نفسك
َ
 «.كما أ

** 

411. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Suatu 

malam aku pernah kehilangan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, akupun mencari beliau, dan ternyata beliau 

sedang rukuk -atau sujud-, beliau membaca: 

“Subḥānaka wa biḥamdika lā ilāha illā anta” (Maha suci 

Engkau dan dengan memuji-Mu, tidak ada Tuhan [yang 

berhak disembah] selain Engkau)." Dalam sebuah 

riwayat disebutkan, "Kedua tanganku menyentuh 

bagian telapak kaki beliau ketika beliau sedang berada 

di tempat salatnya dalam keadaan kedua telapak kaki 

beliau berdiri tegak dan beliau membaca: “Allāhumma 

innī a'ūżu bi riḍāka min sakhaṭika, wa bi mu'āfātika min 

'uqūbatika, wa a'ūżu bika minka, lā uḥṣī ṡanāan 'alaika 

anta kamā aṡnaita 'alā nafsika” (Ya Allah, aku 

berlindung dengan keridaan-Mu dari kemurkaan-Mu, 

dengan pengampunan-Mu dari hukuman-Mu, aku 

berlindung kepada-Mu dari siksaan-Mu, Aku tidak 

mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, 

Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan 

kepada diri-Mu sendiri)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أنها  -ريض اهلل عنها-يف هذا احلديث ختَب ًعئشة 
ذات يللة، فلم  -صىل اهلل عليه وسلم-افتقدت انليب 

-َتده ىلع فراشه؛ فذهبت تبحث عنه واكنت تظن 
أنه قد ذهب إىل بعض نسائه، ثم  -ريض اهلل عنها

وهو راكع أو ساجد،  -صىل اهلل عليه وسلم-وجدته 
يقول: ُسبَْحانَك وحِبَْمِدَك، ال هلإ إال أنت. أي: أنزهك 
عن لك ما ال يليق بك، وأمحدك ىلع مجيع أفعالك، 
فأنت أهل اثلناء واحلمد املطلق، ال هلإ إال أنت. ويف 
رواية: أنها عندما اكنت تبحث عنه وقعت يَدها ىلع 
بَطن قدميه؛ ألنه ليس هناك إضاءة ترى فيها شخصه 

، وإنما اكنت َتتَلمس بيدها  -ليه وسلمصىل اهلل ع-
-حىت وقعت يدها عليه، وهو ساجد، فلما وجدته 

ُعوذ بِرَِضاك  -ريض اهلل عنها
َ
سمعته يقول: "اللَُّهمَّ إين أ

من َسَخِطك" أي: أتلجئ إىل هذه من هذه، والِشء 
إنما يُداوى بضده، فالَسَخط ضده الرضا، فيستعيذ 

. "وبُِمَعافَاتَِك من من َسَخطه -تعاىل-برضا اهلل 
ُعُقوَبِتَك" وأستعيذ بعفوك، من ُعُقوبتك. "وأُعوذ بِك 

وذلك؛  -عز وجل-ِمنْك" أي استعيذ باهلل ِمن اهلل 
ألنه ال َمنىَْج وال َملَْجأ من اهلل إال إيله، ال أحد 

ْحِِص -عز وجل-ينجيك من عذاب اهلل إال اهلل 
ُ
. "ال أ

ِن عليك بما ثَناءا عليك" أي ال أستطيع أن أث
تستحقه مهما بَالَغت يف اثلناء عليك، بل أنا قَارٌص 
ثْنَيَْت 

َ
عن أن يبلغ ثنايئ قَْدر استحقاقك.  "أنت كما أ

ىلع نفسك" يعِن أثِن عليك ثناء كما أثنيت ىلع 
نفسك ال يمكن ألحد أن حيِص ثناء ىلع اهلل كما 

 .أثىن اهلل ىلع نفسه

** 

Dalam hadis ini, Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

memberitahukan bahwa pada suatu malam dirinya 

pernah kehilangan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

dia tidak mendapati beliau di atas tempat tidurnya; lalu 

Aisyah pergi mencari beliau dan ia -raḍiyallāhu 'anhā- 

mengira bahwa beliau pergi ke tempat istrinya yang 

lain. Kemudian Aisyah mendapati beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- sedang rukuk atau sujud, beliau 

membaca: “Subḥānaka wa biḥamdika lā ilāha illā anta” 

(Maha suci Engkau dan dengan memuji-Mu, tidak ada 

Tuhan [yang berhak disembah] selain Engkau), yakni 

aku mensucikan Engkau dari segala perkara yang tidak 

pantas bagi-Mu dan memuji Engkau atas segala 

perbuatan-Mu, karena Engkau-lah yang berhak atas 

pujian dan sanjungan secara mutlak, tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) selain Engkau. Dalam riwayat 

lain disebutkan: Bahwa ketika Aisyah sedang mencari 

beliau, kedua tangannya menyentuh telapak kedua 

kaki beliau; karena tidak ada penerang/lampu yang 

membuat dirinya dapat melihat keberadaan beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, akan tetapi dia meraba-

raba dengan kedua tangannya hingga akhirnya kedua 

tangannya menyentuh beliau ketika sedang bersujud. 

Ketika Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menemukan beliau, 

dia mendengar beliau sedang membaca: “Allāhumma 

innī a'ūżu bi riḍāka min sakhaṭika” yakni, aku 

berlindung kepada ini dari ini, dan sesuatu itu tentunya 

bisa diobati dengan lawan atau kebalikannya, dan 

kebalikan dari kemurkaan adalah keridaan, sehingga 

beliau meminta perlindungan dengan keridaan Allah -

Ta'ālā- dari kemurkaan-Nya. “Wa bi mu'āfātika min 

'uqūbatika”, dan aku berlindung dengan 

pengampunan-Mu dari hukuman-Mu. “Wa a'ūżu bika 

minka” yakni, aku berlindung kepada Allah dari (siksa) 

Allah -'Azzā wa Jallā-; karena tidak ada tempat untuk 

berlindung dari siksa Allah kecuali berlindung kepada-

Nya, tidak ada seorang pun yang dapat 

menyelamatkanmu dari siksaan Allah kecuali Allah -

'Azzā wa Jallā-. “Lā uḥṣī ṡanāan 'alaika”, yakni aku 

tidak mungkin dapat memuji-Mu sesuai dengan yang 

seharusnya Engkau dapatkan meskipun aku berusaha 

terus-menerus memuji-Mu, bahkan aku sangat kurang 

dalam menyampaikan pujian kepada-Mu sebanyak 

yang seharusnya Engkau dapatkan. “Anta kamā 

aṡnaita 'alā nafsika”, yakni aku memuji Engkau 

sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri, tidak 

mungkin seorang pun dapat memuji Allah 

sebagaimana Allah memuji atas diri-Nya sendiri. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم احلديث:راوي 

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

 :معاين املفردات
 .افتقدت انليب : لم أجده •

 .حتسست : طلبته وحبثت عنه •

 .سخطك : غضبك وانتقامك •

 .بمعافاتك : عفوك •

 .عذابك إال أنت، إذ ال يملك أحد معك شيئاأعوذ بك منك : اتلجئ برمحتك من عذابك، فال ُيري من  •

 .ال أحِص : ال أطيق أن أحرص أو أعد أوصافك احلسنة اجلميلة، وأفضالك الكثرية •

ا مجيالا  •  .ثناء عليك : ذكرا

 .يف املسجد : أي: يف السجود •

 :فوائد احلديث
 .واتلقديس هلل تعاىل ما هو أهل هليف السجود بهذه األذاكر؛ اليت مجعت بني صفة اتلزنيه،  -تعاىل-استحباب ذكر اهلل  .1

ثىِْن به هو ىلع نفسه سبحانه وتعا .2
ُ
ىل يف كثري من مهما بالغ اإلنسان يف تقديس اهلل تعاىل واثلناء عليه ، فإنه ال يبلغ مدى عظمة اهلل تعاىل، وما أ

 .آيات كتابه العزيز

 .األكمل حثهم ىلع ذلكجواز قيام الليل دون إيقاظ األهل، سواء اكن لعذر أو لغريه، وإن اكن  .3

 .أن مس املرأة للرجل والعكس ال ينقض الوضوء .4

 .استحباب نصب القدمني حال السجود .5

 .ضم القدمني عند السجود؛ لقوهلا : "فوقعت يَِدي ىلع بطن قدميه" وال يمكن أن تقع يدها ىلع بطن قدميه مع تباعدهما .6

 .جواز صالة اتلطوع يف املسجد يف بعض األحيان .7

 .اثلناء ىلع اهلل بصفاته ودًعئه بأسمائه اثلابتة يف الكتاب والسنةاستحباب  .8

 .فيه تعظيم اخلالق يف الركوع والسجود .9

يف الفراش، َخشيت أن يكون عند بعض زوجاته فقامت  -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنها ملا افتقدت انليب -ريض اهلل عنها-َغرْية ًعئشة  .10
 .تبحث عنه

ْسُت جواز الصالة يف الظلمة؛ لقو .11  ."هلا: "َفتََحسَّ

 .إثبات صفة الرضا والسخط هلل تعاىل .12

 .جواز االستعاذة بصفات اهلل، كما ُيوز االستعاذة بذاته سبحانه وتعاىل .13

 .-تعاىل-فيه االعرتاف باتلقصري يف حقوق اهلل  .14

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق 1423اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، ، حتقيق: عبد العزيز بن عبد 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط
، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

ه. 1426ض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنِّش، الرياض، ه. رشح ريا1428حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

امهلل اجعل يف قليب نورا، ويف برصي نورا، ويف 
سميع نورا، وعن يميين نورا، وعن يساري نورا، 

وَتِت نورا، وأماِم نورا، وخليف نورا، وفويق نورا، 
 واجعل يل نورا.

 

Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, 
dalam penglihatanku cahaya, dalam 

pendengaranku cahaya, di sebelah kananku 
cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di atasku 

cahaya, di bawahku cahaya, di depanku 
cahaya, di belakangku cahaya dan 

jadikanlah untukku cahaya. 

 :احلديث .412
قال: بِتُّ عند  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

فأىت  -صىل اهلل عليه وسلم-ميمونة، فقام انليب 
ىت 

َ
حاَجتَه، فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام، فأ

الِقْرَبة فأطلق ِشنَاَقَها، ثم توضأ وضوءا بني وضوءين 
يُْت؛ كراهية  لم يُْكرِثْ وقد أبلغ، فصىل، فقمت َفتََمطَّ
تَِّقيِه، فتوضأت، فقام يصِّل، فقمت 

َ
أن يرى أين كنت أ

ت  َداَريِن عن يمينه، َفتَتَامَّ
َ
ُذيِن فَأ

ُ
عن يساره، فأخذ بِأ

صالته ثالث عِّشة ركعة، ثم اضطجع فنام حىت 
فصىلَّ  َنَفخ، واكن إذا نام َنَفخ، َفآَذنَُه بالل بالصالة،

امهلل اجعل يف قليب »ولم يتوضأ، واكن يقول يف دًعئه: 
نورا، ويف برَصي نورا، ويف سميع نورا، وعن يميِن 
نورا، وعن يساري نورا، وفَْويِق نورا، وحتيت نورا، 

 «.وأماِم نورا، وخليف نورا، واجعل يل نورا

** 

412. Hadis: 

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

"Saya pernah menginap di rumah Maimunah. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menuntaskan 

hajatnya, lantas membasuh wajah dan kedua 

tangannya, lalu tidur. Kemudian bangun dan langsung 

menuju tempat kantong air dan membuka tali 

penutupnya. Kemudian beliau berwudu dengan wudu 

yang pertengahan, tidak berlebihan air namun sudah 

mencukupi, lalu salat. Aku pun bangun dan 

membentangkan badan karena khawatir beliau tahu 

kalau aku terus memerhatikannya. Lalu aku berwudu. 

Beliau bangkit untuk salat lagi dan aku langsung berdiri 

di sebelah kirinya. Beliau memegang telingaku dan 

memutarku ke samping kanan beliau, hingga 

sempurna salat beliau sebanyak tiga belas rakaat. 

Kemudian beliau berbaring, lalu tidur sampai 

mendengkur. Dan memang beliau jika tidur 

mendengkur. Dan Bilal pun memberitahukan kepada 

beliau untuk salat Subuh. Kemudian beliau salat tanpa 

berwudu lagi. Dan doa yang beliau ucapkan adalah, 

"Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, dalam 

pandanganku cahaya, dalam pendengaranku cahaya. 

Di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, 

di atasku cahaya, di bawahku cahanya, di depanku 

cahaya, di belakangku cahaya dan jadikanlah untukku 

cahaya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -عنهماريض اهلل -خيَب ابن عباس 
صىل اهلل عليه -أنه نام عند خاتله ميمونة زوج انليب 

"فأىت حاَجتَه" أي: قىض رسول  -ريض عنها-و -وسلم
ما حيتاج إيله من ابلول  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل

والغائط، "فغسل وجهه ويديه، ثم نام" بعد أن قىض 
غسل وجهه  -صىل اهلل عليه وسلم-حاجته 

ويديه للتنظيف، "ثم قام، فأىت الِقْرَبة للتنشيط، 
صىل اهلل -فأْطلَق ِشَناَقَها" يعِن: بعد أن استيقظ انليب 

** 

Dalam hadis ini, Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- 

menceritakan bahwa dia pernah menginap di rumah 

bibinya, Maimunah -raḍiyallāhu 'anhā-, istri Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menuntaskan hajatnya". Artinya, 

beliau buang air kecil atau berak. "Setelah itu 

membasuh wajah dan kedua tangannya lalu tidur." 

Usai buang hajat beliau mencuci muka supaya segar 

dan kedua tangannya supaya bersih. "Kemudian 

bangun dan langsung menuju tempat kantong air dan 

membuka tali penutupnya". Artinya, setelah bangun 
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من نومه قصد الِقْرَبة، فَحلَّ اخليط اذلي  -عليه وسلم
يَُشد به فَوَْهة الِسَقا؛ حلفظ ما بداخله من ماء وحنوه، 
ا بنَْي وُضوَءيِْن" توضأ  "ثم توضأ" وضوئه للصالة "وُضوءا

من غري إخالل وال ُمبَالغة، فاكن بني األمرين، وهلذا 
" أي: اكتىف بأقل من ثالث مرات،  قال: "لم يُْكرِثْ
بْلََغ" يعِن: 

َ
نة ثالث مرات، "وقد أ وهذا جائز والسُّ

أسبع الوضوء بأن أوصله إىل ما ُيب إيصاهل إيله، 
" صالة الليل، "َفُقْمُت  وهذا القدر الواجب، "فصىلَّ

أنه  -ريض اهلل عنهما-يُْت"، يقول ابن عباس َفتََمطَّ 
يف أفعاهل، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن يرقب انليب 

إنه تمدد وأظهر خالف ما هو عليه، حىت ال يشعر 
بأنه اكن يرقبه؛ وهلذا  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

تَِّقيِه"، يعِن: أرصده 
َ
قال: "كراهية أن يرى أين كنت أ

ريض اهلل -سبب تمدد ابن عباس  وأرقب أفعاهل. فهذا
وتصنعه باتلمدد؛ وإنما فعل ذلك؛ ألن  -عنهما

الغالب أن اإلنسان إذا َخال يف بيته قد يأيت بأفعال ال 
حيب أن يَطلع عليها أحد، أو ألنه خِش أن يرتك 

بسبب مراقبته؛  -صىل اهلل عليه وسلم-بعض عمله 
ن أنه اك -صىل اهلل عليه وسلم-ملا َجرى من ًعدته 

ته.  فأراد  يرتك بعض العمل؛ َخشية أن يفرض ىلع أمَّ
صىل -أن يتخىف بفعله ذلك؛ ألجل أن يأخذ من انليب 

لك دقائق أموره من حني أن  -اهلل عليه وسلم
ايع لصالة الفجر، وهذا من  يستيقظ إىل أن يأتيه ادلَّ

ىلع حتصيل العلم من  -ريض اهلل عنهما-حرصه 
أت"، و يف رواية: "فتوضأت حنواا مما أصله.  قال: "فتوضَّ

توضأ" ويف رواية يف ابلخاري :"فقمت فصنعت مثل ما 
صنع"، "فقام يصِّل َفُقْمُت عن يساره" يعِن: أن ابن 

دخل يف  -صىل اهلل عليه وسلم-عباس ملا رأى انليب 
إال  -صىل اهلل عليه وسلم-صالته توضأ وحلق بانليب 

، "فأخذ -وسلمصىل اهلل عليه -أنه قام عن يسار انليب 
ُذيِن" يعِن: أن انليب 

ُ
أخذ  -صىل اهلل عليه وسلم-بِأ

بأذنه ثم أداره من جهة اليسار إىل ايلمني، ويف رواية: 
يده ايلُمىن  -صىل اهلل عليه وسلم-"فوضع رسول اهلل 

ىلع رأيس، وأخذ بأذين ايلُمىن َيْفِتلُها بيده "ووضع يده 
لم تقع إال أوال؛ يلتمكن من مسك األذن، أو ألنها 

dari tidurnya beliau langsung menuju tempat kantong 

air dan melepaskan tali penutupnya -yang dipakai 

untuk menjaga air atau sesuatu di dalamnya-. 

"Kemudian beliau berwudu" seperti wudu untuk salat, 

(yaitu) wudu pertengahan, tidak sembarangan dan juga 

tidak berlebihan, tetapi di antara keduanya. Makanya 

dia mengatakan, "tidak berlebihan," artinya beliau 

mencukupkan dengan cara yang minimal, kurang dari 

tiga kali. Ini dibolehkan, meskipun sunahnya adalah 

tiga kali. "dan itu sudah mencukupi", yakni beliau 

menyempurnakan wudu dengan membasuh anggota 

wudu yang wajib dikenai air, dan ini merupakan ukuran 

yang wajib. "Lalu beliau salat", yaitu salat malam. "Aku 

pun bangun dan membentangkan badan. Ibnu Abbas -

raḍiyallāhu 'anhumā- menuturkan, bahwasanya dia 

memperhatikan apa yang dilakukan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, lalu dia membentangkan badannya 

dan menampakkan seakan-akan dia tidak sedang 

mengawasi Nabi, agar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- tidak merasa diawasi gerak geriknya. Oleh 

karena itulah dia berkata, “Dia tidak suka Nabi 

mengetahui bahwa dirinya mengawasi gerak-gerik 

beliau”. Artinya, Ibnu Abbas melihat dengan sembunyi-

sembunyi dan mengawasi gerak gerik beliau. Inilah 

penyebab dia membentangkan badannya, dan dia 

berpura-pura membentangkannya. Hal ini dilakukan 

karena biasanya tuan rumah tidak ingin orang yang 

bermalam di rumahnya melihat gerak geriknya. Atau 

Ibnu Abbas khawatir kalau Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- meninggalkan amalannya karena dia 

diawasi, mengingat kebiasaan beliau adalah 

meninggalkan sebagian amalan dengan pertimbangan 

takut diwajibkan kepada umatnya. Oleh karena itu, dia 

berpura-pura demikian sambil memperhatikan detail 

perbuatan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dari sejak 

bagun tidur sampai azan Subuh dikumandangkan. Ini 

menunjukkan keseriusan Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 

'anhumā- dalam menggali ilmu dari sumber aslinya. Dia 

menuturkan, "Lalu aku berwudu." Dalam riwayat lain 

disebutkan, "Lalu aku berwudu seperti wudu beliau.” 

Dalam riwayat Bukhari disebutkan, “Lalu aku bangun 

dan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi". 

“Beliau bangkit untuk salat dan aku langsung berdiri di 

sebelah kirinya." Artinya, ketika dia melihat Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melakukan salat malam, 

maka dia langsung berwudu dan bermakmum kepada 

Rasulullah, hanya saja ia berdiri di sebelah kiri beliau. 

"Maka beliau memegang telingaku dan memutarku ke 

samping kanan beliau". Dalam sebuah riwayat 

disebutkan, "Maka beliau meletakkan tangan kanannya 
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عليه -عليه، أو يلزنل بركتها به يليع مجيع أفعاهل 
يف ذلك املجلس وغريه، قال: "وفتلها" إما:  -السالم

يلنبهه ىلع خمالفة السنة أو لزيداد تيقظه حلفظ تلك 
األفعال، أو لزييل ما عنده من انلعاس، أو إلدارته من 
اليسار إىل ايلمني، أو تلأنيسه؛ لكون ذلك يف ظلمة 

لليل كما رصح بذلك ابن عباس يف رواية ابلخاري؛ ا
أو إليقاظه أو إلظهار حمبته؛ ألن حاهل اكنت تقتيض 
َداَريِن عن يمينه" أي: أداره عن 

َ
ذلك؛ لصغر سنه.  "فَأ

جانب يساره إىل جانب يمينه، ويه موقف املأموم 
الواحد من اإلمام.  "َفتََتامَّت صالته" فرسها بقوهل: 

صىل اهلل عليه -ة" أي: أن انليب "ثالث عِّشة ركع
صىل تلك الليلة ثالث عِّشة ركعة مع ركعة  -وسلم

الوتر، يفصل بني لك ركعتني بسالم، كما يف رواية 
ابلخاري: "يسلم من لك ركعتني"، ويف رواية عند 
ابلخاري ومسلم: "ثم صىل ركعتني ثم ركعتني ثم 
ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني، ثم أوتر" 

ي: بركعة واحدة مفصولة عن الركعتني؛ ألنه إذا أ
صىل ركعتني ركعتني ست مرات مع الفصل بني لك 
ركعتني صارت اجلملة اثنيت عِّشة ركعة غري ركعة 

 -صىل اهلل عليه وسلم-الوتر، واكنت مجيع صالته 
ثالث عِّشة ركعة، فلم يبق الوتر إال ركعة واحدة.  

تنفس بصوت "ثم اضطجع فنام حىت َنَفخ" أي اكن ي
حىت يسمع منه صوت انلَّفخ، "واكن إذا نام َنَفخ، َفآَذنَُه 
" سنة  بح، "فصىلَّ بالل بالصالة" أعلمه بصالة الصُّ
الفجر أوالا، ثم خرج إىل املسجد فصىل الصبح 
باجلماعة، "ولم يتوضأ" بل اكتىف بالوضوء السابق، 

أن نومه  -صىل اهلل عليه وسلم-وهذا من خصائصه 
الوضوء؛ ألن عينيه تنامان وال ينام قلبه، ال ينقض 

فلو خرج حدث ألحس به خبالف غريه من انلاس، 
"أتنام قبل أن  -ريض اهلل عنها-وهلذا ملا قالت ًعئشة 

توتر؟ قال: )يا ًعئشة إن عيِن تنامان وال ينام قليب(. 
"واكن يقول يف دًعئه" أي: من مجلة دًعئه تلك الليلة 

ل يف قليب نورا، ويف برَصي هذا ادلًعء: "امهلل اجع
نورا، ويف سميع نورا، وعن يميِن نورا، وعن يساري 
نورا، وفَْويِق نورا، وحتيت نورا، وأماِم نورا، وخليف 

di kepalaku, lalu memegang telinga kananku dan 

memelintirnya." Beliau meletakkan tangannya ke 

kepala terlebih dahulu agar bisa memegang telinga 

Ibnu Abbas, atau memang karena kepala itulah yang 

terpegang oleh beliau, atau agar berkah tangan beliau 

mengalir dalam diri Ibnu Abbas supaya mengerti 

semua perbuatan beliau pada saat itu. Dia menuturkan, 

"dan memelintirnya", tujuannya adalah untuk 

mengingatkannya bahwa yang dilakukan itu tidak 

sesuai sunah, atau agar semakin perhatian untuk 

mengingat tindakan tersebut, atau agar tidak 

mengantuk, atau agar bisa memutar Ibnu Abbas dari 

kiri ke kanan, atau agar tidak takut karena saat itu 

kondisinya sangat gelap, sebagaimana dinyatakan 

sendiri oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari. Atau 

untuk membangunkannya, atau untuk menunjukkan 

rasa sayang beliau karena memang Ibnu Abbas masih 

sangat kecil." "Beliau memutarku ke samping kanan 

beliau.” Yakni, beliau memutarnya dari samping kiri ke 

samping kanan. Itulah posisi makmum dari imam saat 

makmum hanya sendiri. "Hingga sempurna salat beliau 

sebanyak tiga belas rakaat." Artinya, malam itu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat sebanyak tiga belas 

rakaat dengan komposisi setiap dua rakaat salam dan 

ditutup satu rakaat salat witir. Hal ini senada dengan 

riwayat imam Bukhari, "Beliau salam setiap dua 

rakaat." Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim 

disebutkan lebih detail, "Kemudian beliau salat dua 

rakaat, dua rakaat lagi, dua rakaat lagi, dua rakaat lagi, 

dua rakaat lagi, dua rakaat lagi, lalu witir." Artinya, 

beliau salat witir satu rakaat yang terpisah dari dua 

rakaat sebelumnya, karena jika beliau salat dua rakaat 

enam kali maka jumlahnya adalah dua belas rakaat 

tanpa witir. Sementara keseluruhan salat beliau adalah 

tiga belas rakaat, maka kurang satu rakaat yaitu witir. 

"Kemudian beliau berbaring, lalu tidur sampai 

mendengkur." Artinya beliau bernafas dengan suara 

yang bisa didengar seperti suara tiupan. "Dan memang 

beliau jika tidur mendengkur." Dan Bilal memberitahu 

beliau untuk salat" yaitu memberitahukan waktu salat 

Subuh. “Lantas beliau salat”, yaitu salat sunah fajar 

terlebih dahulu. Kemudian beliau keluar rumah menuju 

masjid lalu salat Subuh berjamaah. “Beliau tidak 

berwudu lagi (untuk salat Subuh)”, tetapi mencukupkan 

dengan wudu sebelumnya, karena ini termasuk 

keistimewaan beliau, bahwa tidur beliau tidak 

membatalkan wudunya, karena kedua mata beliau 

boleh tidur tetapi hati beliau senantiasa terjaga. 

Jikapun ada hadas yang keluar pasti beliau 

merasakannya. Ini berbeda dengan selain beliau. Oleh 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

382 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:
  املأثورةالفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األدعية 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الِقْرَبة : وًَِعء من جدل، يوضع فيه املاء وحنوه من السؤال •

نَاق: َخيْط يَُشدُّ به َفُم الِقربة •  .ِشنَاَقَها : الشي

يُْت :  • دَتَمطَّ ْي: اتلََّمدُّ  .اتلََّمطي

تَِّقيِه : أي: أرُْصده وأراعيه •
َ
 .أ

ت : تكاملت •  .َفتَتَامَّ

 .َنَفخ : انلَّفخ: هو إرسال اهلواء من الفم، واملراد هنا ما خيرج من انلائم حني استغراقه يف نومه •

 .فآَذنَُه بالصالة : أعلمه بالصالة •

 .اللَُّهمَّ : يا اهلل •

 :فوائد احلديث
 .بيت الرَّجل عند خاتله أو عمته أو غريهما من املحارم، وإن اكنت ذات زوج، إذا ُعلم من ذلك رىض صاحب ابليتجواز أن ي .1

، ليس هل يشء من -صىل اهلل عليه وسلم-بَِّش، يأكل ويِّشب ويتغوط وينام وينفخ يف نومه، فدل ذلك ىلع أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه  .2
 .: )إنما إنا بٌِّش مثلكم أنىَس كما تَنَْسون(-صىل اهلل عليه وسلم-قال عن َنْفسه خصائص األلوهية أو الربوبية، وقد 

 .استحباب وضوء اإلنسان نلفسه بغري استعانة؛ لقوهل: "فأطلق ِشنَان الِقْرَبة ثم توضأ"، واالستعانة جائزة؛ ألحاديث أخرى .3

نة ثالث غسالتأن غسل أعضاء الوضوء أقل من ثالث مرات جمزئ، لكن بِّشط اإلسباغ، وال .4  .سُّ

واالقتباس منه، وحفظ  -صىل اهلل عليه وسلم-من احلرص ىلع اخلري وتعلم العلم، واالقتداء به  -ريض اهلل عنهما-ما اكن عليه ابن عباس  .5
 .أفعاهل وأقواهل من صغره

عليه -بعد أن رشع  - عليه وسلمصىل اهلل-دخل مع انليب  -ريض اهلل عنهما-أن نية اإلمامة ليست رشطا من أول الصالة؛ ألن ابن عباس  .6
 .يف صالته -الصالة والسالم

 .أن موقف الواحد من اإلمام يكون عن يمني اإلمام ال عن يساره وال من خلفه .7

نورا، واجعل يل نورا"، وسأل انلور يف أعضائه وجهاته، 
واملراد به بيان احلق وضياؤه واهلداية إيله، فسأل انلور 

اته وتقلباته وحاالته يف مجيع أعضائه وجسمه وترصف
 .ومجلته يف جهاته الست حىت ال يزيغ يشء منها عنه

karena itu, ketika Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bertanya, 

"Apakah engkau tidur sebelum salat witir?". Beliau 

menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua 

mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur." Dan doa yang 

beliau ucapkan adalah, "Ya Allah jadikanlah dalam 

hatiku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, dalam 

pendengaranku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di 

sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku 

cahanya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, 

dan jadikanlah untukku cahaya." Beliau meminta 

cahaya pada anggota tubuhnya dan seluruh penjuru 

mata anginnya, maksudnya adalah menjelaskan 

kebenaran dan pancaran cahaya serta hidayah kepada 

kebenaran tersebut. Maka beliau meminta cahaya di 

semua anggota tubuhnya dan segala tindak tanduknya, 

gerak geriknya dan seluruh perbuatannya serta seluruh 

arah mata angin yang enam agar tidak ada yang 

melenceng dari kebenaran tersebut. 
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 .وال تأخره عنه -صىل اهلل عليه وسلم-أن موقف املأموم الواحد من اإلمام يكون مساويا لإلمام؛ ألنه لم يَذكر تقدم ابن عباس عن انليب  .8

 .حتويل اإلمام للمأموم إذا وقف عن يساره .9

من  -ريض اهلل عنهما-البن عباس، وانتقال ابن عباس  -صىل اهلل عليه وسلم-أن احلركة اليسرية يف الصالة ال تبطلها؛ يؤخذ هذا من إدارته  .10
 .اجلانب األيمن إىل اجلانب األيرس

 .أن صالة الصيب صحيحة، وأن موقفه من اإلمام اكبلالغ .11

 .اجلماعة يف انلوافل جائزة، لكن ال ىلع سبيل ادلوام أن صالة .12

 .من الليل ثالث عِّشة ركعة -صىل اهلل عليه وسلم-أن تهجد انليب  .13

كما يف الرواية األخرى: )يسليم من  -ريض اهلل عنهما-أن األفضل يف صالة الوتر وغريها من انلوافل أن يسليم من لك ركعتني؛ لقول ابن عباس  .14
 .لك ركعتني(

-ريض اهلل عنه-ه أن األفضل أن خيتم وتره بركعة مفصولة، فيصِّل ركعتني ركعتني... ثم يوتر بركعة، كما يف الرواية األخرى عن ابن عباس في .15

. 

 .ببعض األحاكم دون سائر األمة، ومن ذلك عدم انتقاض الوضوء بانلوم -صىل اهلل عليه وسلم-اختصاص انليب  .16

عليه من انلُّور اذلي فضل فيه  -عز وجل-مع ما َجبَلَه اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-فإن رسول اهلل ؛ -عز وجل-االستكثار من فضل اهلل  .17
 .األولني واآلخرين لم يقنعه ذلك حىت سأل ربه املزيد منه

 املراجع:املصادر و

عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي1423بريوت، الطبعة: 
ه.  1323ه. إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخاري، أمحد بن حممد القسطالين القتييب، انلارش: املطبعة الكَبى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة 1392

طه عبد الرءوف سعد، انلارش: مكتبة اثلقافة ادلينية، الطبعة: األوىل  رشح الزرقاين ىلع موطأ مالك، حممد بن عبد ابلايق بن يوسف الزرقاين، حتقيق:
ه، 1422م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل، 2003ه، 1424
 بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة السلفية، م. مرًعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل2002

 .ه1404بنارس اهلند، الطبعة: اثلاثلة 
   (11300) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < صفة الصالة ىلع امليت اتلصنيف:

 248 /37(.  وحديث أيب قتادة: رواه أمحد )8809رقم 406 /14(، وأمحد )1498رقم 480 /1ماجه ) حديث أيب هريرة: رواه ابن راوي احلديث:
 .(17545رقم 87 /29(.  وحديث األشهِّل: رواه أمحد )22554رقم

وميتنا، وصغرينا وكبرينا، امهلل اغفر حلينا 
وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا واغئبنا، امهلل من 

أحييته منا فأحيه ىلع اإلسالم، ومن توفيته منا 
فتوفه ىلع اإليمان، امهلل ال َترمنا أجره، وال 

 تفتنا بعده

 

Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan 
mati di antara kami, yang muda dan tua di 
antara kami, laki-laki dan perempuan di 

antara kami, yang hadir dan tidak hadir di 
antara kami. Ya Allah, barangsiapa di 

antara kami yang Engkau hidupkan maka 
hidupkanlah dalam Islam, dan barangsiapa 
yang Engkau wafatkan di antara kami maka 

wafatkanlah dalam keimanan. Ya Allah, 
janganlah Engkau haramkan bagi kami 
pahalanya dan jangan pula Engkau beri 

kami fitnah sepeninggalnya 

 :احلديث .413
يب هريرة وأيب قتادة َوأيب إبراهيم األشهِّل عن 

َ
عن أ
-عن انليبي  -ريض اهلل عنهم- -وأبوه َصَحايبٌّ -أبيه 

صىل ىلع ِجنَاَزٍة، فقال: أنه  -صىل اهلل عليه وسلم
امهلل اغفر حِلَيينَا وَمييتِنَا، وصغرينا وكبرينا، وَذكرنا »

ْحِيِه 
َ
ْحيَيْتَُه ِمنَّا فَأ

َ
نثانا، وَشاِهِدنَا واَغئِِبنَا، امهلل َمْن أ

ُ
وأ

يْتَُه ِمنَّا َفتََوفيِه ىلع اإليماِن،  ىلع اإلسالِم، وَمْن تََوفَّ
ْجرَ 

َ
 .«ُه، وال َتْفِتنَّا َبْعَدهُ امهلل ال حَتِْرْمَنا أ

** 

413. Hadis: 

Dari Abu Hurairah, Abu Qatadah, dan Abu Ibrahim Al-

Asyhali, dari ayahnya (ayahnya adalah sahabat 

Rasulullah) -raḍiyallāhu 'anhum- dari Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyalati jenazah lalu 

berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan 

mati di antara kami, yang muda dan tua di antara kami, 

laki-laki dan perempuan di antara kami, yang hadir dan 

tidak hadir di antara kami. Ya Allah, barangsiapa di 

antara kami yang Engkau hidupkan maka hidupkanlah 

dalam Islam, dan barangsiapa yang Engkau wafatkan 

di antara kami maka wafatkanlah dalam keimanan. Ya 

Allah, janganlah Engkau haramkan bagi kami 

pahalanya dan jangan pula Engkau beri kami fitnah 

sepeninggalnya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا صىل ىلع جنازة 
قال ما معناه: امهلل اغفر جلميع أحيائنا وأمواتنا معِّش 
املسلمني، وصغرينا وكبرينا، وذكرنا وأنثانا، وحارضنا 

أحييته منا فأحيه ىلع اتلمسك واغئبنا، امهلل من 
بِّشائع االسالم ، ومن قبضت روحه فاقبضها ىلع 
اإليمان امهلل ال حترمنا أجر املصيبة فيه، وال تضلنا 

 .بعده

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila 

menyalati jenazah, beliau berdoa yang maknanya 

sebagai berikut, "Ya Allah, ampunilah semua orang 

yang hidup dan mati di antara kami dari seluruh orang 

muslim, yang muda dan tua diantara kami, laki-laki dan 

perempuan di antara kami, yang hadir dan tidak hadir 

di antara kami. Ya Allah, barangsiapa di antara kami 

yang telah Engkau hidupkan maka hidupkanlah dalam 

keadaan memegang teguh Islam, dan barang siapa 

yang Engkau cabut nyawanya maka cabutlah 

nyawanya dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah 

Engkau haramkan bagi kami pahala musibah ini dan 

jangan pula Engkau sesatkan kami sepeninggalnya." 
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  -ريض اهلل عنه-يس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلو -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  -ريض اهلل عنه-األشهِّل  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حلينا وميتنا : أي : جلميع أحيائنا وأمواتنا معِّش املسلمني •

 .وشاهدنا : وحارضنا •

 .فأحيه ىلع اإلسالم : أي : االستسالم واالنقياد لألوامر وانلوايه •

 .ومن توفيته : أي : قبضت روحه •

 .: ال تمنعنا ثواب الصَب ىلع املصيبةال حترمنا أجره : أي  •

 .وال تفتنا بعده : ال تضلنا بعد موته •

 :فوائد احلديث
 .جواز ادلًعء لعامة املسلمني يف الصالة ىلع امليت .1

 .اخلري لكُّه أن يموت املرء ىلع اإليمان، وأن حيىي ىلع اإلسالم .2

 .املبالغة يف ادلًعء بما يشمل األحياء واألموات .3

 .العبد أن يصلح اهلل ظاهره وباطنه، وأن يميته ىلع خري حالاستحباب دًعء  .4

 .اتلحذير من أمن املرء ىلع نفسه من عدم االنقالب مما هو فيه من اخلري بل عليه أن يسأل اهلل اثلبات دوما ىلع اإليمان .5

 املراجع:املصادر و

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

ه نزهة املتقني رشح 1427، مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع، الطبعة اثلانية م سنن أيب داود، بتحقيق األبلاين 1975 - ـه 1395مرص الطبعة: اثلانية، 
ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن 1407رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عِّش, 

، املؤلف : املال ىلع القاري. املصدر : موقع املشاكة اإلسالمية بهجة انلاظرين رشح الصدييق, دار الكتاب العريب. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح
ه. تطريز  1426رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنِّش، الرياض, الطبعة : 

 ه 1423جدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انل
   (5021) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < صفة الصالة ىلع امليت اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-واثلة بن األسقع  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
مانِك •

َ
 .يف ذمتك : يف أ

 .حبل جوارك : كنف حفظك وطلب مغفرتك •

 .فقه فتنة القَب : احفظه من فتنة القَب وعذاب القَب •

امهلل إن فالن ابن فالن يف ذمتك وحبل جوارك، 
أهل الوفاء فقه فتنة القرب، وعذاب انلار، وأنت 

واحلمد؛ امهلل فاغفر هل وارمحه، إنك أنت الغفور 
 الرحيم

 

Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan 
telah dalam tanggungan-Mu dan telah 

berada di sisi-Mu, maka lindungilah ia dari 
fitnah kubur dan siksa neraka, Engkau 

adalah Zat yang memenuhi janji dan yang 
berhak atas segala pujian. Ya Allah, maka 

ampunilah dan rahmatilah dia, 
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang 

 :احلديث .414
صىل » مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن واثلة بن األسقع 

ىلع رجل من  -صىل اهلل عليه وسلم-بنا رسول اهلل 
امهلل إن فالن ابن فالن يف »يقول: املسلمني، فسمعته 

ذمتك وحبل ِجَوارَِك، فَِقِه فِتْنََة القَب، وعذاب انلار، 
وأنت أهل الوفاء واحلمد؛ امهلل فاغفر هل وارمحه، إنك 

 .«أنت الغفور الرحيم

** 

414. Hadis: 

Dari Wāṡilah bin Al-Asqa' -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

memimpin kami salat (jenazah) terhadap seorang 

muslim. Lalu aku mendengar beliau berdoa: "Ya Allah, 

sesungguhnya fulan bin fulan telah dalam tanggungan-

Mu dan telah berada di sisi-Mu, maka lindungilah ia dari 

fitnah kubur dan siksa neraka, Engkau adalah Zat yang 

memenuhi janji dan yang berhak atas segala pujian. Ya 

Allah, maka ampunilah dan rahmatilah dia, 

sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل انليب صىل اهلل عليه وسلم صالة اجلنازة ىلع 
رجل من املسلمني، ثم قال ما معناه: امهلل إن فالن 
بن فالن يف أمانك وحفظك وطلب مغفرتك؛ فثبته 
عند سؤال االمتحان يف القَب، وجنيه من عذاب انلار، 
فإنك ال ختلف امليعاد، وأنت أهل احلق، فامهلل اغفر 

ه، إنك كثري املغفرة للسيئات، وكثري الرمحة هل وارمح
 .بقبول الطاًعت ومضاعفة احلسنات

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah memimpin 

salat jenazah terahadap seorang muslim. Kemudian 

beliau berdoa yang maknanya, “Ya Allah, 

sesungguhnya si fulan bin fulan berada dalam jaminan, 

penjagaan dan permohonan ampunan-Mu; maka 

teguhkanlah ia dalam pertanyaan ujian dalam kubur, 

dan selamatkanlah ia dari siksa neraka, karena 

sesungguhnya Engkau tak pernah mengingkari janji. 

Engkaulah Pemilik kebenaran. Ya Allah ampunilah dan 

rahmatilah dia, sesungguhnya Engkau memiliki 

ampunan yang berlimpah untuk kesalahan dan dosa, 

dan rahmat-Mu sangat banyak dengan menerima 

ketaatan dan melipatgandakan kebaikan.” 
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 .أهل الوفاء واحلمد : أهل العطاء والشكر •

 :فوائد احلديث
 .ألمته وتعليما أصحابه، خلري اجلامعة ادلعوات اختيار ىلع – وسلم عليه اهلل صىل –حرص الرسول  .1

 .إثبات عذاب القَب وفتنته وأنهما حق .2

 .استحباب سؤال اهلل تعاىل يف إًعذة امليت من عذاب القَب وعذاب جهنم .3

 .استحباب اثلناء ىلع اهلل بما هو أهله عند ادلًعء واالبتهال .4

 .واآلخرة ألبيه، وليس ألمه كما زعم بعضهميُنسب الرجل يف ادلنيا  .5

 املراجع:املصادر و

ه نزهة 1427بريوت سنن أيب داود، بتحقيق األبلاين، مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع، الطبعة اثلانية -سنن أيب داود، حتقيق حممد ميح ادلين صيدا 
ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن 1407طبعة الرابعة عِّش, املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, ال

د عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف مح
 . ه1430العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

   (5022) املوحد:الرقم 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء اتلصنيف:

 .حديث أيب رشيح رواه النسايئ.  وحديث أيب هريرة رواه ابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  -ريض اهلل عنه-أبو رُشيح ُخويدل بن عمرو اخلزايع العدوي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُج :  • َحري

ُ
اأ ا أكيدا ا، وأزُجر عنه زجرا ا بليغا ر ِمن ذلك حَتذيرا َحذي

ُ
ُهما، َوأ حِلق احلََرج وهو اإلثم بمن َضيَّع َحقَّ

ُ
 .أ

انِه بِِملك أوَغريه، َويشَمل احلقوق املايلة وغريها •  .َحقَّ الَضِعيَفني : ما يَستَِحقَّ

 .ايلَتِيم : من ال أب هل من بِن آدم وهو دون ابللوغ •

 :فوائد احلديث
 .الرتهيب من اتلعرُّض للمرأة وايلتيم بأي سوء .1

 .الوصية بالضعفاء اذلين اليستطيعون حيلة من النساء وايلتاَم وعدم اتلعرُّض هلم، فمن تعرَّض هلم استحق اإلثم والعذاب .2

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4حممد بن عالن، ط

ه. 1428رة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزا4ه. رياض الصاحلني، ط1428كثري، دمشق، بريوت، 
ه. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار 1421بريوت،  -، مؤسسة الرسالة 1السنن الكَبى للنسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، ط

ه. مسند اإلمام 1408، املكتب اإلسالِم، بريوت، 3لصغري وزيادته، لألبلاين، طإحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. صحيح اجلامع ا

  امهلل إين أحرج حق الضعيفني: اِلتيم واملرأة
Ya Allah, sesungguhnya aku menimpakan 
dosa terhadap orang yang menyia-nyiakan 
hak dua golongan yang lemah, yaitu anak 

yatim dan wanita. 

 :احلديث .415
عن أيب رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع و أيب هريرة 

صىل اهلل عليه -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-
ُج َحقَّ الَضِعيَفني: ايلَتِيم »قال:  -وسلم َحري

ُ
اللَُّهمَّ إِيني أ

ة
َ
 «.والَمْرأ

** 

415. Hadis: 

Dari Abu Syuraih Khuwailid bin 'Amru Al-Khuzā'i - 

raḍiyallāhu 'anhu- dan Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 

dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau 

bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku menimpakan 

dosa terhadap orang yang menyia-nyiakan hak dua 

golongan yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

هذا احلديث مؤكد للمبدأ اإلسالِم يف الرفق 
بالضعيف اكيلتيم واملرأة، ويالحظ يف هذ احلديث أن 

بالغ يف العناية حبق  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ألنهما ال جاه هلما يَلتَِجئَان إيله ويدافع ايلتيم واملرأة؛ 

احلرج  -عليه الصالة والسالم-عنهما، فأوقع 
 .والعنت واملشقة ىلع من أخذ حقهما

** 

Hadis ini menegaskan prinsip Islam dalam berlemah-

lembut kepada orang lemah, seperti anak yatim dan 

wanita. Dalam hadis ini dapat diperhatikan bahwa Nabi 

- șallallāhu 'alaihi wa sallam- sangat serius dalam 

memperhatikan hak anak yatim dan wanita, karena 

keduanya tidak memiliki kekuasaan untuk jadi 

pelindungnya dan membela keduanya. Karena itu, 

Nabi -'alai aș-șalātu wa as-salām- menimpakan dosa, 

kesusahan dan kesulitan kepada orang yang 

merampas hak keduanya. 
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ه. 1421(، مؤسسة الرسالة، 1أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، )ط
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3468) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إذا دخل : إذا أراد ادلخول •

 Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari  امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث
setan laki-laki dan setan perempuan. 

 :احلديث .416
أن انليب صىل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ُعوذ 
َ
عليه وسلم  اكن إذا دخل اخلاَلء قال: ))امهلل إين أ

 بك من اخلُبُِث واخلَبَائِث((.

** 

416. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila masuk ke 

tempat buang air besar, mengucapkan, "Ya Allah, aku 

berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan 

perempuan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وهو  -ريض اهلل عنه-يذكر نلا أنس بن مالك 
يف هذا  -اهلل عليه وسلمصىل -املتِّشف خبدمة انليب 

صىل -احلديث أدباا نبويًّا حني قضاء احلاجة، وهو أنه 
من كرثة حمبته واتلجائه إىل ربه ال  -اهلل عليه وسلم

صىل اهلل -يدع ذكره واالستعانة به ىلع أية حال، فهو 
إذا أراد دخول املاكن اذلي سيقيض فيه  -عليه وسلم

يقيه الشياطني حاجته استعاذ باهلل، واتلجأ إيله أن 
من ذكور وإناث؛ ألنهم اذلين حياولون يف لك حال أن 
يفسدوا ىلع املسلم أمر دينه وعبادته، وفُرسي اخلبث 
ا بالِّش وبانلجاسات. وسبب االستعاذة  واخلبائث أيضا

وهو ما يسميه بعض انلاس -أن بيت اخلالء 
أماكن الشياطني، وقد  -باحلمامات أو دورات املياه

: "إن هذه احلشوش - عليه وسلمصىل اهلل-قال 
حمترضة، فإذا دخل أحدكم، فليقل: امهلل إين أعوذ 
بك من اخلبث واخلبائث" رواه ابن ماجه وغريه 
وصححه األبلاين، وهناك سبب آخر وهو أن اإلنسان 
حيتاج كشف عورته إذا دخل هذه املواضع، وقد  قال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "سرت ما بني اجلن 
وعورات بِن آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم اهلل" 

ا  .رواه ابن ماجه وغريه وصححه األبلاين أيضا

** 

Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- yang mendapatkan 

kehormatan melayani Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

, menuturkan kepada kita dalam hadis ini mengenai 

adab Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat buang 

hajat. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

yang selalu berlindung kepada Rabbnya- tidak pernah 

meninggalkan zikir kepada-Nya dan memohon 

pertolongan kepada-Nya dalam keadaan apapun. Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila hendak masuk 

tempat buang hajat, beliau memohon perlindungan 

kepada Allah dan berlindung kepada-Nya agar 

menjaganya dari keburukan yang berupa najis, dan 

memeliharanya dari yang jahat, yaitu setan-setan yang 

setiap saat berusaha merusak seorang muslim dalam 

urusan agama dan ibadahnya. 
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 .اخلاَلء : املاكن اخلايل املعد لقضاء احلاجة •

 .اللُهمَّ : يا اهلل •

ُعوذ بك : أستجري باهلل وأعتصم •
َ
 .أ

 .الشياطنياخلُبُث : ذكور  •

 .اخلَبَائِث : إناث الشياطني •

 :فوائد احلديث
 .استيعاب هذه الِّشيعة الغراء جلميع اآلداب انلافعة .1

 .استحباب هذا ادلًعء عند إرادة دخول اخلالء، يلأمن من الشياطني ورشهم .2

د أصحاب السنن مرفوًع: "إن هذه احلشوش بيان لفظ االستعاذة املِّشوعة يف ذلك الوقت، واحلكمة يف هذا اذلكر ما يف حديث زيد بن أرقم عن .3
 .حمترضة، فإذا دخل أحدكم اخلالء فليقل" احلديَث 

 .إن من أذى الشياطني أنهم يسبيبُون اتلنجس تلفسد صالة العبد، ويف االستعاذة منهم اتقاٌء رشهم .4

ابلول من أسباب عذاب القَب، ومما فرس به  وجوب اجتناب انلجاسات، وعمل األسباب املنجية منها، اكألذاكر، فقد صح أن عدم اتلحرز من .5
 .اخلبث انلجاسات

 .أن مجيع اخللق مفتقرون إىل ربهم يف دفع ما يؤذيهم أو يرضهم .6

 املراجع:املصادر و

 ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام بِّشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
 ـهتنبيه األفهام رشح  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

قديس، ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن امل1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
 ـهصحيح  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح 1422، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه 1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3150) الرقم املوحد:
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امهلل أنج عياش بن أيب ربيعة، امهلل أنج سلمة 
أنج الوِلد بن الوِلد، امهلل أنج  بن هشام، امهلل

املستضعفني من املؤمنني، امهلل اشدد وطأتك 
 ىلع مرض، امهلل اجعلها سنني كسين يوسف

 

"Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi 
Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Salamah 

bin Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah Al-
Walid bin Al-Walid. Ya Allah, 

selamatkanlah orang-orang mukmin yang 
dianiaya. Ya Allah, timpakanlah siksa-Mu 

kepada Mudhar dengan keras. Ya Allah 
jadikanlah bagi mereka kemarau seperti 

kemarau (pada masa) Nabi Yusuf". 

 :احلديث .417
أنَّ انليبَّ صىل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

عليه وسلم اكن إذا رفع رأسه من الركعة اآلِخرة، 
نِْج َسلََمة »يقول: 

َ
نِْج َعيَّاش بن أيب ربيعة، امهللَّ أ

َ
امهللَّ أ

نِْج 
َ
نِْج الويلد بن الويلد، امهلل أ

َ
بَن هشام، امهلل أ

تَك ىلع 
َ
املستضعفني من املؤمنني، امهللَّ اْشُدْد َوْطأ

وأنَّ انليبَّ «. وسفُمرَض، امهللَّ اجعلها سنني كِسِِن ي
ْسلَُم »صىل اهلل عليه وسلم قال: 

َ
ِغَفاُر غفر اهلل هلا، وأ

قال ابن أيب الزناد عن أبيه: هذا لكُّه يف « ساملها اهلل
 الصبح.

** 

417. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila 

mengangkat kepala dari raka'at terakhir, beliau 

berdoa,"Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi 

Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisyam. 

Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Ya 

Allah, selamatkanlah orang-orang mukmin yang 

dianiaya. Ya Allah, timpakanlah siksa-Mu kepada 

Mudhar dengan keras. Ya Allah jadikanlah bagi mereka 

kemarau seperti kemarau (pada masa) Nabi Yusuf." 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Suku Ghifari telah diampuni Allah dan 

Aslam semoga Allah mendamaikannya." Ibnu Abi Az-

Zanad mengatakan dari bapaknya, "Ini semua terjadi di 

waktu subuh". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن انليبُّ صىل اهلل عليه وسلم إذا رفَع رأَسه من 
نِْج »الركعة اآلخرية من صالة الصبح، يقول: 

َ
امهللَّ أ

نِْج َسلََمة بَن هشام، امهلل 
َ
َعيَّاش بَن أيب َربِيعة، امهللَّ أ

نِْج املستضعفني من 
َ
نِْج الويلد بن الويلد، امهلل أ

َ
أ

صىل اهلل عليه وهؤالء صحابة دًع هلم انليبُّ « املؤمنني
وسلم باإلجناء واخلالص من العذاب، وقد اكنوا 
أرسى يف أيدي الكفار بمكة، وعياش بن أيب ربيعة 
هو أخو أيب جهل ألمة حبسه أبو جهل بمكة، وسلمة 
ب يف  بن هشام هو أخو أيب جهل قديم اإلسالم ُعذي
سبيل اهلل ومنعوه أن يهاجر، والويلد بن الويلد هو 

يلد وُحِبس بمكة ثم أفلت منهم. ثم أخو خادل بن الو
تَك ىلع »يقول صىل اهلل عليه وسلم: 

َ
امهللَّ اْشُدْد َوْطأ

أي: امهلل « ُمرَض، امهللَّ اجعلها سنني كِسِِن يوُسَف 
اشدد عذابك وعقوبتك ىلع كفار قريش وهم من 

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila 

sudah mengangkat kepalanya dari raka'at terakhir dari 

shalat subuh, beliau berdoa, Dari Abu Hurairah -

raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- apabila mengangkat kepala dari 

raka'at terakhir, beliau berdoa, "Ya Allah, 

selamatkanlah 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, 

selamatkanlah Salamah bin Hisyam. Ya Allah, 

selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Ya Allah, 

selamatkanlah orang-orang mukmin yang dianiaya." 

Mereka itu adalah para sahabat yang didoakan oleh 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar 

memperoleh keselamatan dan terlepas dari siksaan. 

Mereka itu dulunya adalah para tawanan di tangan 

orang-orang kafir di Makkah. 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah 

adalah saudara seibu Abu Jahal yang dia tahan di 

Makkah. Salamah bin Hisyam adalah saudara Abu 

Jahal yang sudah dari dulu masuk Islam. Dia disiksa 

karena di jalan Allah dan mereka melarangnya untuk 

hijrah. Al-Walid bin Al-Walid adalah saudara Khalid bin 
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 العبادات < الصالة < صفة الصالةالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أحاكم ادلًعء

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أنج : خليص •

 .انلاس، ويتجَبون عليهم يف ادلنيا للفقر، ورثاثة احلال املستضعفني : اذلين يتضعفهم •

 .اشدد وطأتك : من الوطء، وهو يف األصل: ادلوس بالقدم، ومعناه ههنا: خذهم أخذا شديدا •

قبيلة مرض، واجعل عذابك عليهم بأن تسليط عليهم 
ا سبع سنني أو أكرث ا عظيما ، اكلقحط اذلي قحطا

حدث أيام يوسف عليه السالم.  هذا وقد تكون 
 اهلل صفات من صفة -بالقدم ادلوس ويه–الوطأة 

ا جند لم ولكننا احلديث، هذا بمقتىض  من أحدا
 صفات من عدها املسلمني علماء أو الصالح السلف

وطء ىلع الشدة والعذاب، ال فيحمل وجل، عز اهلل
فعله وتقديره، واهلل أعلم.  ونسبته إىل اهلل تعاىل ألنه 

« ِغَفاُر َغَفر اهلُل هلا»ثم قال صىل اهلل عليه وسلم: 
حيتمل أن يكون دًعء هلا باملغفرة، أو إخبارا بأن اهلل 

ْسلَُم ساملها اهللُ »تعاىل قد غفر هلا، وكذلك قوهل: 
َ
« وأ

حيتمل أن يكون دًعء هلا أن يساملها اهلل تعاىل، وال 
ن إخبارا بأن اهلل قد ساملها يأمر حبربها، أو يكو

ت هاتان القبيلتان  ومنع من حربها، وإنما ُخصَّ
بادلًعء ألن غفارا أسلموا قديما، وأسلم ساملوا انليب 

قال ابن أيب الزناد عن أبيه: »صىل اهلل عليه وسلم. 
يعِن: أنه روى عن أبيه هذا « هذا لكُّه يف الصبح

ذكور اكن يف احلديث بهذا اإلسناد، فبني أن ادلًعء امل
 .صالة الصبح

Al-Walid. Dia ditahan di Makkah lalu berhasil 

melepaskan diri dari mereka. Selanjutnya beliau 

berdoa, "Ya Allah, timpakanlah siksa-Mu kepada 

Mudhar dengan keras. Ya Allah, jadikanlah bagi 

mereka kemarau seperti kemarau (pada masa) Nabi 

Yusuf." Yakni, ya Allah, timpakan azab dan siksaan-Mu 

dengan keras kepada orang-orang kafir Quraisy. 

Mereka dari kabilah Mudhar. Jadikanlah azab-Mu 

kepada mereka dengan cara Engkau timpakan 

kemarau dahsyat kepada mereka selama tujuh tahun 

atau lebih, seperti kemarau yang pernah terjadi pada 

masa Yusuf 'Alaihis salam. Demikianlah. Mungkin saja 

Al-Wath'ah - injakan dengan kaki - adalah salah satu 

sifat Allah berdasarkan hadits ini. Hanya saja kita 

belum menemukan seorang pun dari salaf shaleh atau 

ulama kaum muslimin yang mengkategorikannya 

sebagai salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Dengan 

demikian, Al-Wath'ah ditafsirkan dengan kekerasan 

dan azab. Adanya penyematan kata itu kepada Allah -

Ta'ālā- karena hal itu adalah perbuatan dan ketetapan-

Nya. Hanya Allah Yang Mahatahu. Selanjutnya Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Suku Ghifari telah diampuni Allah," ditafsirkan sebagai 

doa ampunan untuknya atau sebagai informasi bahwa 

Allah -Ta'ālā- telah mengampuninya. Demikian juga 

sabdanya, "dan Aslam semoga Allah 

mendamaikannya." ditafsirkan sebagai doa baginya 

semoga Allah -Ta'ālā- mendamaikannya dan tidak 

menyuruh untuk memeranginya. Atau sebagai 

informasi bahwa Allah telah mendamaikannya dan 

melarang untuk memeranginya. Dikhususkannya doa 

untuk dua kabilah ini, karena Ghifar sudah masuk Islam 

dari dulu dan Aslam telah berdamai dengan Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. " Ibnu Abi Az-

Zinad mengatakan dari bapaknya, "Ini semua terjadi di 

waktu subuh." Yakni, bahwa dia meriwayatkan hadits 

ini dari bapaknya dengan sanad ini. Dengan demikian 

jelas bahwa doa tersebut dilakukan pada shalat subuh. 
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 .ُمرَض : إشارة إىل قريش ألنهم من أوالد مرض •

 .سنني : مجع َسنة  وهو القحط واجلدب •

 .فيها القحطِسِِن يوُسَف : السبع الشداد اليت أصابهم  •

 .ِغَفار : قبيلة من كنانة •

ْسلَم : قبيلة من خزاعة •
َ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .جواز ادلًعء ىلع الكفار باجلوع واجلهد وغريه .1

 .ادلًعء ىلع الظالم باهلالك .2

 .ادلًعء ألرسى املؤمنني بانلجاة من أيدي العدو .3

 .جواز ادلًعء يف صالة الفريضة بما ليس يف القرآن .4

 .باملغفرةادلًعء للمؤمنني  .5

 .ادلًعء بما يشتق من االسم .6

 .جواز إضافة الوطأة إىل اهلل تعاىل ىلع ما جاء يف انلص .7

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 بن يلع بن الرمحن عبد الفرج أيب ادلين جلمال الصحيحني، حديث من املشلك كشف. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نِّش: دار إحياء الرتاث العريب 

: نِّش إبراهيم، بن يارس تميم أيب: حتقيق بطال، البن ابلخاري صحيح رشح. الرياض –جلوزي، املحقق: يلع حسني ابلواب، انلارش: دار الوطن ا حممد
 ادلين بدر احلنىف موىس بن أمحد بن ملحمود ابلخاري، صحيح رشح القاري عمدة. م2003 ه،1423 اثلانية: الطبعة السعودية،-الرياض الرشد، مكتبة

 الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي املال سلطان بن لعِّل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. بريوت –العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
ن خلف ابن الفراء، ب حممد بن احلسني بن حممد يعىل أيب للقايض الصفات، ألخبار اتلأويالت إبطال. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، – بريوت

 .اهلداية دار: نِّش للزبيدي، القاموس، جواهر من العروس تاج. الكويت –املحقق : حممد بن محد احلمود انلجدي، انلارش: دار إيالف ادلويلة 
   (8297) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

امهلل باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني 
املرشق واملغرب، امهلل نقين من خطاياي كما 
ينىق اثلوب األبيض من اَلنس، امهلل اغسلين 

 من خطاياي باثللج واملاء والربد

 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 
berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- apabila telah bertakbir dalam salat, 
beliau diam sejenak sebelum membaca 

ayat. Lantas aku bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai 

tebusanmu, tahukah anda mengenai diam 
anda antara takbir dan membaca ayat, apa 

yang anda ucapkan?" Beliau menjawab, 
"Aku mengucapkan, "Ya Allah, jauhkanlah 

antara aku dan kesalahan-kesalahanku, 
sebagaimana engkau menjauhkan antara 
timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah 

aku dari kesalahan-kesalahanku 
sebagaimana kain putih yang dibersihkan 

dari noda. Ya Allah, basuhlah aku dari 
kesalahan-kesalahanku dengan air, salju 

dan es." Sahih Muslim. 

 :احلديث .418
-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إذا َكَبَّ يف الصالة، َسَكت ُهنَيَّة  -صىل اهلل عليه وسلم
وأِمي  قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول اهلل بِأيب أنت

يَْت ُسُكوتََك بني اتلَّكبري والِقراءة، ما تقول؟ قال 
َ
َرأ

َ
أ

"أقول: اللُّهم بَاِعد َبيِِْن وَبنْيَ َخطاياي كما بَاَعْدت 
ِِنَ من خطاياي كما  ق والِمغرب، اللَّهم َنقي بني الَمِّْشِ
نَس، اللَّهم اْغِسلِِْن من  ُينَىقَّ اثلوب األبيض من ادلَّ

 واملاء والََبد". َخَطاياي باثلَّلج

** 

418. Hadis: 

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

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila usai 

bertakbir dalam salat, beliau diam sejenak sebelum 

membaca ayat. Lantas aku bertanya, "Wahai 

Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai tebusan anda, 

tahukah anda mengenai diam anda antara takbir dan 

membaca ayat, apa yang anda ucapkan?" Beliau 

menjawab, "Aku mengucapkan, "Ya Allah, jauhkanlah 

antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana 

engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, 

bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku 

sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari noda. Ya 

Allah, basuhlah aku dari kesalahan-kesalahanku 

dengan air, salju, dan es". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -معىن احلديث: "اكن رسول اهلل 
صىل -إذا َكَبَّ يف الصالة" يعِن: إذا أىت انليب  -وسلم

بتكبرية اإلحرام، ويه ركن ال تنعقد  -اهلل عليه وسلم
الصالة إال بها؛ "َسَكت ُهنَيَّة قبل أن يقرأ" يعِن: بعد 

رياا قبل أن يُكَبي تكبرية اإلحرام: يسكت سكوتاا يس
أن يقرأ فاحتة الكتاب. "فقلت: يا رسول اهلل بِأيب أنت 
" أي: أفديك بأيب وأِمي وأجعلهما فداءك فضالا  وأِمي
يَْت ُسُكوتََك بنَْي اتلَّكبري والِقراءة، 

َ
َرأ

َ
عن غريهما. "أ

** 

Maksud hadis: “Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

apabila telah bertakbir dalam salat”. Maksudnya, 

apabila Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sudah 

melakukan takbiratul ihram, yang merupakan rukun di 

mana salat tidak sah kecuali dengan keberadaannya. 

“Beliau diam sejenak sebelum membaca ayat.” 

Maksudnya, setelah melakukan takbiratul ihram beliau 

diam sebentar sebelum membaca Al-Fātiḥah. “Lantas 

aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bapak dan ibuku 

sebagai tebusan anda”. Yakni, aku menebus anda 

dengan ayah dan ibuku, dan aku menjadikan keduanya 

sebagai tebusan anda apalagi selain keduanya. 
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ما تقول؟" يعِن: أخَبين عن ُسكوتك بني تَكبرية 
يعِن: أقول  اإلحرام والِقراءة ما تقول؟ "قال: أقول:"

دًعء االستفتاح وهو. "اللُّهم بَاِعد َبيِِْن وَبنْيَ َخطاياي 
ق واملغرب" واملعىن: أن انليب  كما بَاَعْدت بني الَمِّْشِ

سأل ربَّه أن يُباعد بينه وَبنْي  -صىل اهلل عليه وسلم-
ق والَمْغرِب، واملراد بهذه  خطاياه؛ كما باعد بنَْي الَمِّْشِ

اخلطايا السابقة، وترك املؤاخذة بها،  الُمبَاعدة: إما حمو
وإما املنع من الوقوع فيها، والِعصمة منها، بالنسبة 
ق والَمْغِرب هو  لآلتية. واتلعبري بالُمباعدة بنَْي الَمِّْشِ
اغية ما يُبالغ فيه انلاس، فانلاس يبالغون يف الشيئني 
املتباعدين إما بما بني السماء واألرض، وإما بما بني 

ِِنَ من خطاياي كما ُينَىقَّ املِّشق و املغرب. "اللَّهم َنقي
نَس" يعِن: أزل عِن اخلطايا،  اثلوب األبيض من ادلَّ
واحمها عِن كما يُغسل اثلوب األبيض إذا أصابه 
نس فريجع أبيض، وإنما ُخصَّ اثلوب األبيض  ادلَّ
كر؛ ألنَّ الوََسخ يَظهر فيه، زيادة ىلع ما يظهر يف  باذلي

ن.    "اللَّهم اْغِسلِِْن من َخَطاياي باثلَّلج َسائر األلوا
نوب هلا حرارة وحرقة يف  واملاء والََبد" ملا اكنت اذلُّ
القلب، ويه سبب حلرارة الَعذاب، ناَسب أن تُغسل 
بما يَبدها وُيطفئ حرارتها، وهو اثلَّلج واملاء والََبد. 
فهذا دًعء يف اغية الُمناسبة يف هذا املقام الِّشيف، 

املناجاة، ألن املصىل يتوجه إىل اهلل تعاىل يف أن موقف 
يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعاداا ال حيصل معه 
ق والَمْغرِب أبداا، وأن  لقاء، كما ال لقاء بنَْي الَمِّْشِ
يزيل عنه اذلنوب واخلطايا وُينقيه منها، كما يزال 
الوََسخ من اثلوب األبيض اذلي يظهر أثر الُغسل فيه، 

ن يَغسله من خطاياه وُيََبيد لِهيبها وحرها بهذه وأ
الُمنِْقيات ابلاردة: املاء، واثللج، والََبد، وهذه 

 .تشبيهات يف اغية املطابقة

“Tahukah anda akan diam anda antara takbir dan 

membaca, apa yang anda ucapkan?” Maksudnya, 

beritahu aku tentang diam anda antara takbiratul ihram 

dan membaca ayat, apa yang anda ucapkan? “Beliau 

menjawab, "Aku mengucapkan”, maksudnya, aku 

mengucapkan doa istiftah yang berbunyi, “Allāhumma 

bā'id baini wa baina khaṭāyāya kamā bā'adta baina al-

masyriqi wa al-magrib.” Artinya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- meminta kepada Rabb agar Dia 

menjauhkan antara beliau dan kesalahan-kesalahan 

beliau sebagaimana Dia telah menjauhkan antara timur 

dan barat. Maksud permohonan dijauhkan ini adalah 

dihapuskannya kesalahan yang telah terjadi dan tidak 

disiksa karenanya, atau dihalangi dari terjerumus 

melakukan kesalahan-kesalahan, dan dijaga darinya 

terkait kesalahan yang akan terjadi. Ungkapan 

dijauhkan antara timur dan barat merupakan ungkapan 

bombastis yang biasa dipakai manusia. Manusia 

mengungkapkan secara berlebihan tentang dua hal 

yang berjauhan dengan diksi “antara langit dan bumi” 

atau “antara timur dan barat”. “Allāhumma naqqinī min 

khathāyāya kama yunaqqa aṡ-ṡaubu al-abyaḍu min 

ad-danas”. Maksudnya, hilangkan dan hapuskan 

kesalahan-kesalahan dari diriku sebagai penjernihan 

dan penyucian seperti dibersihkannya kain putih 

apabila terkena noda hingga kembali menjadi putih. 

Khusus disebutkannya kain putih, karena kotoran yang 

menempel di kain ini terlihat lebih jelas dibanding 

kotoran di warna-warna lainnya. “Allāhumma igsilnī min 

khaṭāyāya bi aṡ-ṡalji wa al-ma`i wa al-barad.” Karena 

dosa-dosa itu menimbulkan panas dan terbakar dalam 

hati, yang menjadi sebab panas siksaan, maka tepat 

bila dosa-dosa ini dicuci dengan apa yang bisa 

mendinginkannya sekaligus memadamkan panasnya, 

yaitu salju, air dan es. Doa ini sangat sesuai dalam 

kondisi yang mulia ini yaitu kondisi bermunajat, karena 

orang yang salat sedang mengharap kepada Allah -

Ta'ālā- agar menghapuskan dosa-dosanya, 

menjauhkan antara dosa dan dirinya sejauh mungkin 

yang tidak mungkin terjadi pertemuan, sebagaimana 

tidak akan bertemu arah antara timur dan barat 

selamanya. Juga menghilangkan dosa-dosa dan 

kesalahan-kesalahannya serta membersihkan darinya 

sebagaimana kotoran dihilangkan dari pakaian putih 

yang terlihat bekas cuciannya. Juga supaya Allah 

membasuhnya dari kesalahan-kesalahan dan 

mendinginkan hawa panasnya dengan pembersih-

pembersih yang dingin, yaitu air, salju dan es. Ini 

penyerupaan-penyerupaan yang sangat sesuai. 
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  أذاكر الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة <  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ُهنَيَّة : َسْكتَة لِطيفة •

نوب، وحَمو أثرها • ِِن : إزالة اذلُّ  .َنقي

َرن والوََسخ • نَس : هو ادلَّ  .ادلَّ

 .بفتح ابلاء والراء هو حب الغمامالََبَد :  •

 :فوائد احلديث
ا أو نفالا  .1  .تكبرية اإلحرام يف الصالة ُركن ال تنعقد الصالة إال بها، سواء اكنت الصالة فرضا

 .استحباب دًعء االستفتاح يف الصالة .2

كر؛ ألن انليب  .3 صيغ أخرى فيكون من باب الَعبادات املتنوعة، اكن يستفتح به، وقد وردت  -صىل اهلل عليه وسلم-مِّشوعية االستفتاح بهذا اذلي
 .والصحيح أن العبادات املتنوعة أن اإلنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة

 .أن موضع دًعء االستفتاح بعد تَكبرية اإلحرام، وقبل اتلَّعوذ والقراءة .4

-ليسري به، يلعلمه من َخلفه من املصليني، كما فعله عمر اإلرسار بدًعء االستفتاح لقوهل: "َسكت هنيَّة"، إالَّ إذا اكن هناك حاجة إىل اجلهر ا .5
 .فال بأس -ريض اهلل عنه

 .أن دًعء االستفتاح ال يُطال، والسيما يف اجلَماعة للصلوات املكتوبة إال نادراا .6

؟ قال أقول...وذكر احلديث، وهذا ما تقول -صىل اهلل عليه وسلم-ال ُُيمع بنَْي أذاكر االستفتاح يف صالة واحدة؛ ألن أبا هريرة ملا سأل انليب  .7
 .يدل ىلع أنه ال مجع بني األدعية يف صالة واحدة

: ماذا تقول؟ ولم يقل: لَِم -صىل اهلل عليه وسلم-قال للنيب  -ريض اهلل عنه-أن الصالة ليس فيها ُسكوت، بل لكها ِذكر هلل تعاىل؛ ألن أبا هريرة  .8
 .َسَكتَّ 

م ما يدل ىلع  اتلوقري واالحرتام يف قوهل:  -ريض اهلل عنه-؛ ألن أبا هريرة  -صىل اهلل عليه وسلم-يب مع انل -ريض اهلل عنهم-تأدب الصحابة  .9 قدَّ
 .""بأيِب أنت وأِمي 

 .يف حراكته وسكناته -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع  حتصيل العلم من خالل تتبع أحوال الرسول  -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .10

صىل اهلل -ىلع ذلك، ويؤخذ منه: جواز فداء غري انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-باألبوين؛ إلقرار انليب  - عليه وسلمصىل اهلل-جواز فِداء انليب  .11
 .إذا اكن أهالا ذللك -عليه وسلم

نوب هلا حرارة، ويه سبب حلرارة الَعذاب، ناسَ  .12 ب أن تُغسل بما يَُبدها أن األْدَواء تداوى بضدها؛ لقوهل: "باملاء واثلَّلج والََبد" فلما اكنت اذلُّ
 .وُيطفئ حرارتها، وهو اثلَّلج واملاء والََبد

 املراجع:املصادر و

ريوت. إحاكم اإلحاكم رشح ب –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
انلارش: مطبعة السنة املحمدية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عمدة األحاكم، تأيلف: ابن دقيق العيد، 

م.  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح  2003 - ـه1423عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء بنت عرفة. الِّشح بلوغ املرام، تأيلف

ُ
: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: عبد اهلل 1428 - 1422املمتع، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، 
مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة:  -عبد الرمحن بن صالح البسام، حتقيق: حممد صبيح بن حسن حالق، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات  بن

 .م 2006 -ه1426العارشة، 
   (10904) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الِّشعية < الرقية الِّشعية < أحاكم الرقية اتلصنيف:
  اآلداب الِّشعية < آداب عيادة املريضالفضائل واآلداب < 

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الرقية : اللكمات اليت تقال ملعاجلة املريض •

 .ابلأس : الشدة •

َقم هو املرض •  .سقما : السَّ

 :فوائد احلديث
 .الرقية من لك اآلالمجواز  .1

امهلل رب انلاس مذهب ابلأس اْشفي أنَْت 
َفاًء الَ ُيَغاديُر َسقماً  َ إيالَّ أنَْت، شي ، الَ َشايفي ايفي   الشَّ

Ya Allah, Pemelihara manusia, penghilang 
kesusahan, sembuhkanlah. Engkaulah 

Maha Penyembuh, tidak ada penyembuh 
kecuali Engkau, kesembuhan yang tidak 

meninggalkan penyakit 

 :احلديث .419
أنه َقاَل ثِلابٍِت رمحه اهلُل:  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

؟ -صىل اهلل عليه وسلم-أاَل أْرِقيَك بُِرْقيَِة رسوِل اهلِل 
اللَُّهمَّ رَبَّ انلَّاِس، ُمْذِهَب ابَلأِس، »قال: بىل، قال: 

ايِف، اَل َشايِفَ ِإالَّ أنَْت، ِشَفاءا اَل ُيَغاِدُر اْشِف أنَْت  الشَّ
 .«َسقماا 

** 

419. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata kepada Ṡābit 

-Raḥimahullāh-, "Maukah engkau aku ruqyah dengan 

ruqyah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?" Ia 

menjawab, "Ya." Anas mengucapkan, "Ya Allah, 

Pemelihara manusia, penghilang kesusahan, 

sembuhkanlah. Engkaulah Maha Penyembuh, tidak 

ada penyembuh kecuali Engkau, kesembuhan yang 

tidak meninggalkan penyakit." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

دًع ثابتاا ابلناين  -ريض اهلل عنه-أن أنس بن مالك 
-صىل اهلل عليه وسلم-وقال هل أال أرقيك برقية انليب 

، فاكن يدعو ربه للمريض أن  يذهب عنه املرض 
وشدته وأمله وأن ُيعل شفاء ال يأيت بعده مرٌض، وقد 
أمجع العلماء ىلع جواز الرىق عند اجتماع ثالثة 

أو بأسمائه  -تعاىل-أن يكون بكالم اَّلّل -1رشوط: 
وأن يكون باللسان العريب أو بما -2أو بصفاته. 

يعرف معناه من غريه، ويستحب أن تكون باأللفاظ 
أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر -3الواردة يف األحاديث. 
 .-تعاىل-بذاتها بل بتقدير اَّلّل 

** 

Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- memanggil Ṡābit Al-

Bannāni dan bertanya kepadanya, "Maukah engkau 

aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-?" Ia mendoakan orang sakit kepada 

Tuhannya agar menghilangkan penyakitnya, 

dahsyatnya penyakit, rasa nyerinya, dan menjadikan 

kesembuhan yang tidak ada lagi penyakit setelahnya. 

Para ulama berkonsensus (ijmak) bahwa ruqyah 

dibolehkan ketika sudah terkumpul tiga syarat: 1- 

Dengan Kalāmullāh (firman Allah) Ta'ālā atau nama-

nama-Nya atau sifat-sifat-Nya. 2- Dengan bahasa Arab 

atau dengan doa yang maknanya diketahui oleh orang 

lain. Disunahkan ruqyah itu dengan redaksi yang 

disebutkan dalam berbagai hadis. 3- Hendaknya 

meyakini bahwa ruqyah itu sendiri tidak ada 

pengaruhnya (terhadap kesembuhan) tetapi itu (terjadi) 

dengan ketentuan Allah -Ta'ālā-. 
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 .عيادة املريض من حقوق أهل اإلسالم ىلع بعضهم, ويه أحق يف األهل من غريهم .2

 .اتلداوي وتعايط األسباب ال يقدح يف اتلولك بل هو حق اتلولك, لكن ينبيغ أن يكون تعلق املرء بربه ال باألشياء املادية .3

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق 1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة
قيق د. بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حت-رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

 ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ماهر الفحل، دار ابن كثري
-كنوز إشبيليا ه. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار1422، األوىل الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية

بريوت، الطبعة الرابعة عِّش، -ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة1430الرياض، الطبعة األوىل، 
 .ه1407

   (5541) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء < تعدد الزوجات اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة

 .متفق عليه احلديث:راوي 

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

 :معاين املفردات
 .املتشبع : هو اذلي يظهر الشبع وليس بشبعان، واملراد أنه يظهر أنه حصلت هل فضيلة ويه لم حتصل •

 .بهيئة خادعة يلغرت به انلاسثويب زور : أي اذلي يزور ىلع انلاس، بأن يظهر  •

 .رضة : بفتح الضاد، ومعناها امرأة الزوج •

 .جناح : إثم •

  املتشبع بما لم يعط الكبس ثويب زور

Dari Asmā`-raḍiyallāhu 'anhā- bahwa 
seorang wanita berkata, "Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 
madu, maka apakah aku berdosa jika aku 

menampakkan bahwa aku diberikan 
(sesuatu) oleh suamiku padahal ia tidak 
pernah memberikannya padaku? Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Orang yang pura-pura menghiasi dirinya 
dengan apa yang sebenarnya tidak ada 

pada dirinya seperti orang yang memakai 
dua helai baju palsu". 

 :احلديث .420
: أن امرأة قالت: يا رسول -ريض اهلل عنها-أسماء عن 

ةا فهل يلع ُجناح إن تشبَّْعُت من زويج  اهلل، إن يل رَضَّ
-صىل اهلل عليه وسلم-غري اذلي يعطيِن؟ فقال انليب 

 «.الُمتََشبيُع بما لم يُعَط الكبس ثَْويَب ُزورٍ : »

** 

420. Hadis: 

Dari Asmā` -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa seorang wanita 

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 

memiliki madu, maka apakah aku berdosa jika aku 

menampakkan bahwa aku diberikan (sesuatu) oleh 

suamiku padahal ia tidak pernah memberikannya 

padaku? Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Orang yang pura-pura menghiasi dirinya dengan apa 

yang sebenarnya tidak ada pada dirinya seperti orang 

yang memakai dua helai baju palsu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هلا : إن -صىل اهلل عليه وسلم-قالت امرأة للنيب 
زوجة أخرى مع زوجها، وحتب أن تقول: إن زويج 
أعطاين كذا وأعطاين كذا ويه اكذبة، لكن تريد أن 

-تغيظ رضتها، فهل عليها يف ذلك إثم؟ فأخَب انليب 
أن املزتين بما ليس عنده  -صىل اهلل عليه وسلم

 .يتكرث بذلك، فهو صاحب زور وكذب

** 

Seorang wanita berkata pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bahwa ia memiliki madu dan ia ingin 

mengatakan (pada madunya itu), "Suamiku memberiku 

ini dan itu" padahal sebenarnya ia berdusta, namun ia 

melakukan ini karena hanya ingin membuat madunya 

tersebut iri hati. Apakah ia berdosa dengan perbuatan 

tersebut? Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa orang yang banyak menghiasi diri 

dengan apa yang tidak dimilikinya, ia adalah pelaku 

dusta dan kebohongan. 
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 :فوائد احلديث
 .تظاهر اإلنسان بما ليس فيه ُيعله من الكذابني املزورين .1

 .احلض ىلع موافقة الظاهر للباطن ما أمكن .2

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث -2م. 2007. 1كثري.دمشق.طرياض الصاحلني للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن -1
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، دار الكتاب العريب/بريوت. -4صحيح ابلخاري، برتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق. -3العريب/بريوت. 

كنوز رياض الصاحلني، املجلس العليم -6م. 1987 1مصطىف اخلن وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط.نزهة املتقني رشح رياض الصاحني، رشح ادلكتور -5
 .م2009. 1كنوز دار إشبيليا، الرياض.ط

   (6983) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامةالفقه  اتلصنيف:

 .رواه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وابليهيق راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أمني ىلع الوقتاملؤذن أملك األذان : أي: إن أمره موكول إيله، فكأنه مالك هل؛ ألنه  •

 .واإلمام أملك باإلقامة : أي: إن أمرها موكول إيله، فكأنه مالك هلا؛ ألن الصالة ال تقام إال بأمره •

 :فوائد احلديث
 .احلديث ديلل ىلع أن املؤذن أملك باألذان، بمعىن: أن ابتداء األذان موكول إيله؛ ألنه أمني ىلع الوقت، فمراقبته منوطة به .1

باإلقامة، بمعىن: أنه أحق بها، فال يقيم املؤذن إال بإشارته، فاألمر موكول إيله، فهو اذلي يتحرى وقت اإلقامة، وينظر يف حال اإلمام أملك  .2
 .اجلماعة، فيقدم إن رأى اتلقديم، ويؤخر إن رأى اتلأخري، مراًعةا للمصلحة الِّشعية يف ذلك

 املراجع:املصادر و

 –مصنف ابن أيب شيبة، والصواب: الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، البن أيب شيبة، املحقق: كمال يوسف احلوت. انلارش: مكتبة الرشد 
 – 1414 ، املكرمة مكة - ابلاز دار ابليهيق،مكتبة بكر أبو موىس بن يلع بن احلسني بن أمحد الكَبى، ابليهيق سنن. 1409 األوىل،: الطبعة. الرياض

 ، اثلانية الطبعة بريوت، – اإلسالِم املكتب الصنعاين، همام بن الرزاق عبد بكر أبو الرزاق، عبد مصنف. عطا القادر عبد حممد: حتقيق ،1994
البسام ،  الرمحن عبد بن عبداهلل العسقالين، حجر بن يلع بن أمحد للحافظ املرام بلوغ من األحاكم توضيح. األعظيم الرمحن حبيب: حتقيق ،1403

ه، دار ابن اجلوزي ، 1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة 
 .الرياض.  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، تأيلف، حممد نارص ادلين األبلاين، ط: دار املعارف

   (10633) الرقم املوحد:

  أملك باإلقامةاملؤذن أملك باألذان، واإلمام 
Muazin itu lebih berhak dalam hal azan, 

dan imam itu lebih berhak dalam hal 
iqamat. 

 :احلديث .421
املؤذن أملك »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن يلع 

 «.باألذان، واإلمام أملك باإلقامة

** 

421. Hadis: 

Ali -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, “Muazin itu lebih berhak 

dalam hal azan, dan imam itu lebih berhak dalam hal 

iqamat.” 

ريض -صحيح موقوفاا ىلع يلع   :درجة احلديث
 -اهلل عنه

** 

 Derajat hadis: 

يبني احلديث الِّشيف أن املؤذن أحق باألذان، وأن 
 .اإلمام أحق باإلقامة

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa seorang 

muazin itu lebih berhak dalam hal azan, dan imam lebih 

berhak dalam hal iqamat. 
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الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر 
خبمس، ومن شاء أوتر بثالث، ومن شاء أوتر 

 بواحدة
 

Salat witir itu hak (ditetapkan dalam 
sunah); barangsiapa mau, ia boleh salat 
witir tujuh rakaat; barangsiapa mau, ia 

boleh salat witir lima rakaat; barangsiapa 
mau, ia boleh salat witir tiga rakaat; 

barangsiapa mau ia boleh salat witir satu 
rakaat 

 :احلديث .422
-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب أيوب األنصاري 

الِوتر َحق، فمن شاء أْوتَر »قال:  -عليه وسلمصىل اهلل 
بِسبٍْع، ومن شاء أْوتَر خبمس، ومن شاء أْوتَر بثالث، 

 .«ومن شاء أْوتَر بواحدة

** 

422. Hadis: 

Dari Abu Ayyūb Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu-, 

bahwasanya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Salat witir itu hak (ditetapkan dalam 

sunah); barangsiapa mau, ia boleh salat witir tujuh 

rakaat; barangsiapa mau, ia boleh salat witir lima 

rakaat; barangsiapa mau, ia boleh salat witir tiga 

rakaat; barangsiapa mau ia boleh salat witir satu 

rakaat." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: يأيت بمعىن اثلُّبوت،  " احلَقُّ معىن احلديث: "الِوتر َحقٌّ
نة، وفيه نوع تأكيد، ويأيت بمعىن  أي: ثابت يف السُّ
الوجوب، واملراد به هنا األول: تأكد مِّشوعيته؛ لورود 

الة ىلع عدم وجوبه.   منها : ما رواه  األدلة الرصحية ادلَّ
الشيخان من حديث طلحة بن عبيد اهلل قال جاء 

من أهل  -صىل اهلل عليه وسلم-رجل إىل رسول اهلل 
صىل اهلل عليه -جَند احلديث، وفيه فقال رسول اهلل 

: )مخس صلوات يف ايلوم والليلة( قال: "هل -وسلم
يلعَّ غريها" قال: )ال إال أن تطوع( فلو اكن واجبا 

صىل اهلل -كره مع الصلوات اخلمس. ومنها: قوهل ذلَ 
: )مخس صلوات َكتبهن اهلل ىلع الِعباد، -عليه وسلم

فمن جاء بِهن لم يَُضييع ِمنهن شيئا؛ اْسِتْخَفاَفا حبقهن، 
اكن هل عند اهلل عهد أن يُدخله اجلَنَّة..(. ومن األدلة 
ىلع عدم وجوبه: ما رواه الشيخان من حديث بن 

صىل اهلل عليه -أن انليب  - اهلل عنهريض-عباس 
: "بعث معاذا إىل ايلمن احلديث" وفيه: -وسلم

"فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف 
ايلوم والليلة" وهذا من أْحَسن ما يُستدل به؛ ألن 

 -صىل اهلل عليه وسلم-َبْعث معاذ اكن قبل وفاته 
: -هريض اهلل عن-بيسري. ومن األدلة أيضا عن يلع 

** 

Makna hadis: "Salat witir itu hak." Kata "al-haq" 

bermakna ketetapan, yakni, witir itu ditetapkan dalam 

sunah. Dalam redaksi ini ada penekanan. "Al-haq" juga 

bermakna wajib. Dan makna yang dimaksud dalam 

hadis ini adalah makna yang pertama, yaitu penekanan 

disyariatkannya salat witir, karena banyaknya dalil-dalil 

yang menyatakan tidak wajib. Di antaranya adalah 

hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari 

hadis Ṭalḥah bin Ubaidillah, ia berkata, "Seseorang dari 

kawasan Najd datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-dalam hadis ini beliau bersabda, 'Lima 

kali salat dalam sehari semalam.' Laki-laki itu bertanya, 

'Apakah ada kewajiban lainnya atasku?' Beliau 

menjawab, 'Tidak, kecuali jika kamu melakukan salat 

sunah." Andaikata salat witir itu wajib maka mesti 

disebutkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersamaan dengan salat lima waktu ini. Juga di 

antaranya adalah sabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, "Salat lima waktu telah diwajibkan oleh 

Allah kepada umat manusia. Barangsiapa 

melaksanakannya tanpa menyia-nyiakannya 

sedikitpun dan tanpa meremehkan hak-hak salat 

tersebut, maka ia telah terikat janji dengan Allah yang 

akan memasukkanya ke dalam surga." Dalil lain 

tentang tidak wajibnya witir adalah hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu 

Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengutus Mu'āż ke 

Yaman. Di dalamnya disebutkan, "Maka beritahukan 
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)الِوتر ليس حِبتم..(. وىلع هذا يكون الُمراد، بقوهل: 
" زيادة يف تأكيده وفضيلته، وأنه ُسنة مؤكدة  "َحقٌّ
وذلك َحق. "فمن شاء أْوتَر بِسبٍْع، ومن شاء أْوتَر 
خبمس". يعِن: يصِّل ركعتني ركعتني، ثم يوتر 

صىل اهلل عليه -بواحدة، وهذا هو األصل؛ لقوهل 
يل مثىَْن مثىَْن( متفق عليه.  : )صالة الل-وسلم

وحيتمل أن يرَسدها رَسدا وال ُيلس إال يف الركعة 
صىل اهلل -األخرية، وهذا جائز، وقد جاء من فعله 

كما يف مسند اإلمام أمحد من حديث أمي  -عليه وسلم
قالت: "يوتر بِسبع وخِبمس ال  -ريض اهلل عنها-سلمة 

يب داود من يَفصل بينهن بسالم وال بكالم".  ويف أ
:" ويوتر خبمس، ال  -ريض اهلل عنها-حديث ًعئشة 

يقعد بينهن إال يف آِخرهن". "ومن شاء أْوتَر بثالث". 
يعِن: يصِّل ركعتني ثم يُسلم، ثم يصِّل ركعة واحدة؛ 

: )صالة الليل مثىَْن -صىل اهلل عليه وسلم-لقوهل 
مثىَْن(، متفق عليه. وحيتمل أن يكون املراد: رَسدها، 

يصِّل ثالثا رسداا ال ُيلس إال يف الركعة األخرية،  أي:
من  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد ثبت ذلك عن انليب 

صىل اهلل -حديث أيب بن كعب قال: "اكن رسول اهلل 
يقرأ يف الوتر بسبح اسم ربك األىلع، ويف  -عليه وسلم

الركعة اثلانية بقل يا أيها الاكفرون، ويف اثلاثلة بقل 
وال يُسليم إال يف آِخرهن". رواه النسايئ. هو اهلل أحد، 
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-وعن ًعئشة 
: "اكن ال يُسلم يف ركعيت الوتر" رواه -عليه وسلم

: "ُيوز -رمحه اهلل-النسايئ.   قال الشيخ ابن عثيمني 
الوتر بثالث، وُيوز خبمس، وُيوز بسبع، وُيوز 

ان لكتاهما مِّشوعة: بتسع، فإن أوتر بثالث فله صفت
الصفة األوىل: أن يرسد اثلالث بتشهد واحد. الصفة 
اثلانية: أن يسلم من ركعتني، ثم يوتر بواحدة". 
واألفضل أن يُسلم من لك ركعتني، ثم يصِّل واحدة 
توتر هل ما قد صىل؛ ألن فيه زيادة عمل، وهو األكرث 

. "ومن شاء أْوتَر -صىل اهلل عليه وسلم-من فعله 
 .ة". يعِن: ركعة مفردة ال يتقدمها َشفعبواحد

kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka 

salat lima waktu sehari semalam." Hadis ini sangat 

tepat sebagai dalil dalam hal ini, karena pengutusan 

Mu'aż ke Yaman terjadi beberapa saat sebelum 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- wafat. Di antara 

dalil-dalil tidak wajibnya witir adalah hadis dari Ali -

raḍiyallāhu 'anhu-, "Witir itu tidak wajib." Jadi, kata 

"hak" hanya penekanan kesunahan dan keutamaan 

salat witir dan hukum asalnya adalah sunah muakkad. 

"Barangsiapa mau, ia boleh salat witir tujuh rakaat; 

barangsiapa mau, ia boleh salat witir lima rakaat." 

Artinya, ia melakukan salat dua rakaat dua-rakaat lalu 

satu rakaat. Cara inilah yang standar berdasarkan 

sabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Salat 

malam itu dua rakaat-dua rakaat." (Muttafaq 'alaih). 

Boleh juga dengan cara melaksanakan sekaligus tanpa 

duduk (tasyahud) kecuali di rakaat terakhir. Cara ini 

dibolehkan dan sudah pernah dipraktekkan oleh 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, sebagaimana 

dalam Musnad Ahmad dari Ummu Salamah -

raḍiyallāhu 'anhā-, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pernah salat witir tujuh atau lima rakaat yang 

tidak dipisah oleh salam atau ucapan." Dan dalam 

Sunan Abu Dawud dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah salat 

witir lima rakaat tanpa duduk tahiyat kecuali di rakaat 

paling akhir." "Dan barangsiapa mau, ia boleh salat witir 

tiga rakaat." Artinya, ia salat dua rakaat lalu salam, 

kemudian salat satu rakaat. Hal ini berdasarkan sabda 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Salat malam 

itu dua rakaat-dua rakaat." (Muttafaq 'alaih) Bisa juga 

diartikan tiga rakaat itu dilakukan secara langsung yang 

tidak duduk (tahiyat) kecuali di rakaat terakhir. Cara 

seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dalam hadis Ubay bin Ka'ab, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika salat 

witir membaca Sabbiḥisma rabbikal A'lā pada rakaat 

pertama, Qul yā ayyuhal kāfirūn pada rakaat kedua, 

surah Qul huwallāhu Aḥad pada rakaat ketiga, dan 

beliau tidak duduk tahiyat kecuali di rakaat akhir." (HR. 

Nasa`i). Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, "Bahwasanya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak salam saat 

selesai dua rakaat dalam salat witir." (HR.Nasa`i) 

Syaikh Ibnu Uṡaimīn -raḥimahullāh- berkata, "Salat 

witir boleh tiga rakaat, lima rakaat, tujuh rakaat, dan 

boleh juga sembilan rakaat. Jika mengerjakan salat 

witir tiga rakaat maka ada dua cara yang disyariatkan: 

Pertama: Melakukan tiga rakaat sekaligus dengan satu 

kali tasyahud. Kedua: Salam saat setelah dua rakaat, 

lalu salat satu rakaat. Yang lebih utama adalah salam 
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  اتلطوع < قيام الليلالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة  اتلصنيف:

 .رواه النسايئ وأبو داود وابن ماجه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أيوب األنصاري  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حق : وجب وثبت بال شك، وهل معان أخرى •

 .الِوتُْر : الفرد، وهو ضد الشفع •

 :فوائد احلديث
( ُسنية صالة الوتر .1  .واتلأكيد عليها؛ لقوهل: )َحقٌّ

 .أن صالة الوتر قد وردت ىلع أوجه متعددة .2

 .جواز اإليتار بسبع ولو رَسدا، واألفضل أن يَفصل بني لك ركعتني بسالم .3

 .إذا أوتر بسبع فإنه يصليها بتشهدين، األول بعد الركعة السادسة وقبل السابعة، واثلاين يف آخر صالته، كما رواه مسلم .4

 .إليتار خبمس ولو رَسدا، واألفضل أن يَفصل بني لك ركعتني بسالمجواز ا .5

 .جواز اإليتار بثالث ولو رَسدا، واألفضل أن يصِّلي ركعتني، ثم يسلم ثم يوتر بواحدة؛ ألنه أكرث عمال .6

 .أن أقل الوتر ركعة واحدة، وأن الركعة املفردة جائز من غري كراهة .7

 املراجع:املصادر و

بن شعيب النسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة، بريوت،  السنن الكَبى، أمحد
م. اتلنوير رشح اجلامع الصغري، حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: حممد إسحاق حممد إبراهيم، مكتبة دار السالم، 2001ه، 1421الطبعة: األوىل 
م. رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح، رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، انلارش:  2011ه، 1432الطبعة: األوىل 

م. مرًعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد 1997ه،  1417مكتبة نزار مصطىف ابلاز، مكة املكرمة، الرياض، الطبعة: األوىل 
ه. نيل األوطار، حممد بن يلع 1404املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة السلفية، بنارس اهلند، الطبعة: اثلاثلة السالم 

عيل م. سبل السالم، حممد بن إسما1993ه، 1413الشواكين ايلمِن، حتقيق: عصام ادلين الصبابطي، انلارش: دار احلديث، مرص، الطبعة: األوىل، 
دي، مكة الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األس

ن، اعتىن بإخراجه م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزا2003ه، 1423املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
م. الِّشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن 2006ه، 1427عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

 .ه1428، 1422اجلوزي، الطبعة: األوىل 
   (11262) الرقم املوحد:

setiap dua rakaat, kemudian menutup witirnya dengan 

satu rakaat, karena dengan cara ini ada tambahan 

amalan dan itu yang sering Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- amalkan. "Dan barangsiapa mau, ia boleh 

salat witir satu rakaat." Artinya, hanya mengerjakan 

satu rakaat tanpa didahului rakaat-rakaat genap. Lihat: 

'Syarḥ al-Misykāt', karya aṭ-Ṭīby (4/1224), 'Nailul Auṭār' 

(3/39), 'Mir'āt al-Mafātīḥ' (4/24), 'Subulus Salām' 

(2/342), 'Tauḍīḥ al-Aḥkām' (2/398), 'Tashīl al-Ilmām' 

(2/370), dan 'Syarḥ al-Mumti' (4/14). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقات

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ايلد العليا : يه ايلد املنفقة املعطية •

 .السفىل : يه السائلةايلد  •

 .اتلعفف عن املسألة : ترك سؤال انلاس وطلبهم •

 :فوائد احلديث
 .فيه فضل ابلذل واإلنفاق يف وجوه اخلري وَذمي السؤال .1

 .فيه انلدب إىل اتَلَعُفِف عن املسألة، واحلض ىلع معايل األمور، وترك َدنِيئها، واهلل حيب معايل األمور .2

 .ا يِّل: أعالها املنفقة، ثم املتعففة عن األخذ، ثم اآلخذة بغري سؤال، ثم ويه أدناها السائلةاأليدي أربع يه يف الفضل كم .3

 من استعان باهلل تعاىل ىلع حصول يشء أعني، وأن العفة من صفات املؤمن الصالح .4

 أفضل الصدقات ما أخرجها اإلنسان من ماهل بعدما يستبيق منه قدر الكفاية نلفسه وعياهل .5

 .تعفاف واالستغناءاحلث ىلع االس .6

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري 
هجة ب -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب -ه. 1422

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي
ح للبحث العليم املحقق: دار الفال-اتلوضيح لِّشح اجلامع الصحيح/ابن امللقن -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّشة، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

 مدار العثيمني، صالح بن حممد للشيخ الصاحلني؛ رياض رشح -. م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة -سوريا –دار انلوادر، دمشق  -وحتقيق الرتاث

ْفىَل، واِلد الُعلَْيا يه  اِلُد الُعلَْيا خري من اِلدي السُّ
يلة ْفىَل يه الَسائ َقُة، والسُّ   الُمْنفي

Tangan di atas lebih baik dari tangan di 
bawah. Tangan di atas adalah orang yang 
bersedekah dan tangan di bawah adalah 

orang yang meminta. 

 :احلديث .423
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

قال وهو ىلع الِمنََْب، وذكر الصدقة  -اهلل عليه وسلم
َف عن املسألة:  ايلُد الُعلْيَا خري من ايلِد »واتلََّعفُّ

ْفىَل يه ْفىَل، وايلد الُعلْيَا يه الُمنِْفَقُة، والسُّ  السُّ
 «.الَسائِلة

** 

423. Hadis: 

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhuma, sesungguhnya 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda saat 

beliau di atas mimbar, sedang berbicara tentang 

shadaqah dan menjaga diri agar tidak meminta-minta, 

"Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. 

Tangan di atas adalah orang yang bersedekah dan 

tangan di bawah adalah orang yang meminta". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن فضل الصدقة  -صىل اهلل عليه وسلم-أخَب انليب 
انلاس، وأخَب أن اإلنسان اذلي يُعطي وذم سؤال 

وينفق أمواهل يف الطاًعت، أفضل من ذاك اذلي يسأل 
 .انلاس أمواهلم

** 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengabarkan 

tentang keutamaan sedekah dan kecaman terhadap 

sikap meminta-minta. Beliau menjelaskan bahwa orang 

yang memberi dan menginfakkan hartanya di jalan 

ketaatan lebih utama dari mereka yang meminta-minta 

harta kepada orang lain. 
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 ديلل -. بريوت - العلمية الكتب دار  املباركفورى الرحيم عبد بن الرمحن عبد حممد- الرتمذي جامع بِّشح األحوذي حتفة -. ه1426 الرياض، الوطن،
دار املعرفة  -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع  رياض لطرق الفاحلني

 العزيز عبد. د حتقيق مبارك، آل يصلف تأيلف الصاحلني؛ رياض تطريز - م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان –للطباعة والنِّش واتلوزيع، بريوت 
 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -ار العاصمةد محد، آل

   (3599) الرقم املوحد:
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  وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضةالفقه  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ًعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
لَمَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-َشَكْت : أخَبت انليب  •

َ
ُّم مما أ ل

َ
 .بها من هذا املرضىلع وجه اتلَّأ

 .امكيث : توقيف وانتظري قدر ًعدة حيضتك •

 :فوائد احلديث
 .أن املستحاضة تعتَب نفسها حائضاا قدر األيَّام اليت اكن يأتيها فيها احليض، قبل أن يصيبها ماأصابها من االستحاضة .1

فتغتسل من احليض، فقد أصبحت طاهرة من  -االستحاضة معهاولو أن دم -إذا مضت قدر أيَّام ًعدتها األصلية، فإنَّها تعتَب طاهرةا من احليض  .2
 .احليض

صىل اهلل عليه -اكن باجتهاد منها، ولو اكن واجباا بلينه هلا رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-أن املستحاضة ال ُيب عليها الغسل؛ ألن اغتساهلا  .3
 .-وسلم

 .ومثلها لك من حدثه دائم اكذلي به سلس بول، أو خروج ريح مستمر املستحاضة يلزمها أن تتوضأ للك صالة؛ ألن حدثها دائم ال ينقطع، .4

 .ىلع كمال الطهارة للعبادة فإنها تغتسل للك صالة -ريض اهلل عنها-أم حبيبة من حرصها  .5

 .ذلي يصيبها، وسأتله عن كرثة ادلم ا-صىل اهلل عليه وسلم-سؤال أهل العلم عما يشلك يف أمور ادلين، حيث إن هذه املرأة شكت إىل انليب  .6

 .أن الشكوى للمخلوق جائزة بِّشط عدم كونها ىلع وجه التسخط .7

 املراجع:املصادر و

، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.  توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
، دار 2ط ه.  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي ،1427، 1ه.  تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، ط1423

امكيث قدر ما اكنت َتبسك حيضتك، ثم 
 Diamlah selama masa haidh yang biasa  اغتسيل

menghalangimu, lalu mandilah! 

 :احلديث .424
أن أم حبيبة بنت  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

 -صىل اهلل عليه وسلم-جحش شكت إىل رسول اهلل 
امُكيِث قَْدَر ما اكنت حَتِبُسِك َحيَْضتُِك، »ادلم، فقال: 
 فاكنت تغتسل لك صالة.«. ثم اغتَِسِِّل 

** 

424. Hadis: 

Dari Aisyah Radhiyallahu ̀ Anha bahwa Ummu Habibah 

binti Jahsy telah mengadukan kepada Rasulullah 

Shallallahu `Alaihi wa Sallam tentang darah 

(istihadhah); lalu beliau bersabda:“Diamlah selama 

masa haidh yang biasa menghalangimu, lalu 

mandilah!” Dia biasa mandi suci setiap hendak 

mendirikan shalat”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث حكم املستحاضة وهو أنها تمكث 
أيام حيضتها املعتادة إن اكنت هلا ًعدة معروفة ال 

تغتسل وإن تصِّل وال تصوم، فإذا ما انتهت ًعدتها 
استمر ادلم، ثم تصِّل وتصوم، واملستحاضة املرأة اليت 

 .يستمر معها نزول ادلم وال يتوقف

** 

Hadits ini menjelaskan tentang hukum wanita yang 

mengalami istihadhah yaitu dirinya berhenti selama 

hari-hari biasa dia haidh jika ia memiliki kebiasaan yang 

telah diketahui, tidak shalat dan tidak puasa. Jika masa 

kebiasaan haidhnya telah selesai hendaklah mandi 

bersuci meskipun darah masih terus keluar, lalu ia 

shalat dan puasa. Al Mustahadhah adalah wanita yang 

darah istihadhahnya terus-menerus keluar darinya dan 

tak berhenti (tidak mampet). 
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 صبيح حتقيق -القاهرة اإلسالمية املكتبة عثيمني، ابن للشيخ املرام بلوغ بِّشح واإلكرام اجلالل ذي فتح. ه1392 بريوت، –إحياء الرتاث العريب 
 .ه1427 األوىل الطبعة -بيوِم إرساء وأم رمضان

   (10015) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < املجتمع املسلم اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني منت احلديث: مصدر

 :معاين املفردات
 .انرص أخاك : أي: ادفع عنه ما يرضه •

 .ظاملا : باتلعدي ىلع الغري •

 .مظلوما : بأن تعدى عليه إنسان يف نفسه أو ماهل أو عرضه •

 .حتجزه : أي: تمنعه •

 :فوائد احلديث
 .وجوب نرصة املظلوم .1

 .األخذ ىلع يد الظالم نرص هل ىلع نفسه وشيطانه .2

 .مِّشوعية القيام حبق األخوة اإليمانية .3

ال  نقل اإلسالم املفاهيم اجلاهلية من اهلدم إىل ابلناء، حيث اكن اجلاهليون يتنارصون سواء أكانوا مظلومني أو ظاملني لغريهم، باالعتداء .4
 .بالكف واملنع

  انرُْصْ أخاَك ظالًما أو َمْظلُوًما
"Tolonglah saudaramu itu, baik ia sebagai 

orang yang menganiaya maupun 
teraniaya". 

 :احلديث .425
انرُْصْ »مرفوًعا: -عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه

ا ا أو مظلوما رجل: يا رسول اهلل، فقال « أخاك ظالما
ا كيف  ا، أرأيت إِْن اكن ظالما ُه إذا اكن مظلوما نرُْصُ

َ
أ

ُه؟ قال:  نرُْصُ
َ
من الظلم فإنَّ ذلك  -أو تْمنَُعهُ -حَتِْجُزُه »أ

 «.نرَْصُهُ 

** 

425. Hadis: 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu secara marfu', 

"Tolonglah saudaramu itu, baik ia sebagai orang yang 

menganiaya maupun yang teraniaya." Ada seorang 

lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, aku dapat 

menolong jika memang ia teraniaya. Namun, 

bagaimanakah pendapat Anda jika ia sebagai orang 

yang menganiaya? Bagaimanakah cara aku 

menolongnya?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau 

mencegah dia atau engkau larang dari perbuatan 

aniaya itu. Demikianlah cara menolongnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال انليب صىل اهلل عليه وسلم: انرص أخاك وال ختذهل 
أو مظلوما. فقال رجل: أنرصه إن اكن مظلوما ظاملا 

بدفع الظلم عنه؛ فكيف أنرصه إن اكن ظاملا باتلعدي 
ىلع غريه. فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم: تمنعه من 

 .ظلمه لغريه؛ فإن ذلك نرصه

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Tolonglah saudaramu dan janganlah 

menghinakannya sebagai orang yang menganiaya 

atau teraniaya." Seorang lelaki berkata, "Aku dapat 

menolongnya jika ia teraniaya dengan mencegah 

kezaliman darinya. Bagaimana aku menolongnya jika 

ia sebagai orang yang menganiaya dengan berlaku 

lalim kepada selainnya?" Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam bersabda, "Cegahlah ia dari 

melakukan kezaliman pada orang lain. Itulah cara 

menolongnya." 
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 املراجع:املصادر و

، دار 1ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط1426الرياض، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نِّش: دار الوطن للنِّش، 
،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1415ابن اجلوزي، ادلمام، 

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 1بن نارص انلارص، ط ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري 1425بريوت، 
 .ه1422ابلايق(، 

   (4236) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-حيتسبها : يطلب بها األجر من اهلل  •

 .-تعاىل-صدقة : الصدقة: َما يْعطى ىلع وَجه الُْقْرََب هلل  •

 :فوائد احلديث
 .حصول األجر واثلواب باإلنفاق ىلع األهل .1

 .األجر واثلواباملؤمن يبتيغ يف عمله وجه اهلل، وما عنده من  .2

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -صحيح ابلخاري 
، «كنوز رياض الصاحلني -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1430الطبعة األوىل -حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا
 مؤسسة-حممد أمني لطيف-يلع الِّشبيج-ميح ادلين مستو-مصطىف ابلغا-نزهة املتقني بِّشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن -ه. 1426

 األوىل الطبعة– اجلوزي ابن دار اهلاليل عيد بن سليم– الصاحلني رياض رشح انلاظرين بهجة-. ه1407-عِّشة الرابعة الطبعة-بلنان–بريوت -الرسالة
دار املعرفة للطباعة -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-ؤلف: حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييقامل- الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل-. 1418

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة-بلنان –والنِّش واتلوزيع، بريوت 
   (6460) الرقم املوحد:

ْهليهي َنَفَقًة 
َ
ْنَفَق الرجُل ىلع أ

َ
يَذا أ ُبَها فيه هل إ حَيْتَسي

  َصَدقَةٌ 
Apabila seorang lelaki mengeluarkan 

nafkah untuk keluarganya dengan 
mengharap rida Allah, maka nafkah itu 

menjadi sedekah baginya. 

 :احلديث .426
إذا »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود ابلدري 

ْنَفَق الرجُل ىلع أهله َنَفَقةا 
َ
 «.حَيْتَِسبَُها فيه هل َصَدقَةٌ أ

** 

426. Hadis: 

Dari Abu Mas'ud al-Badri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Apabila seorang lelaki mengeluarkan nafkah 

untuk keluarganya dengan mengharap rida Allah, maka 

nafkah itu menjadi sedekah baginya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا أنفق الرجل ىلع أهله اذلين تلزمه نفقتهم كزوجه 
-وودله، وغريهم كذلك، وهو يتقرب بذلك إىل اهلل 

وحيتسب عنده أجر ما ينفق فإنه ُُيزى بهذه  -تعاىل
انلفقة كأجر الصدقة ىلع الفقراء وحنوهم من وجوه 

 .الَب

** 

Apabila seorang lelaki menafkahkan (hartanya) untuk 

keluarga yang wajib dinafakahinya dan orang lain, 

dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan 

itu, maka dia diberi balasan seperti pahala sedekah. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اللباس والزينةالفقه وأصوهل < فقه األرسة <  اتلصنيف:

 .متفق عليه بكال روايتيه راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خالق : نصيب •

 :فوائد احلديث
 .كبرية من كبائر اذلنوب عند أهل العلملبس احلرير من كبائر اذلنوب؛ ألن فيه الوعيد يف اآلخرة، ولك ذنب فيه وعيد اآلخرة فهو  .1

 .من خالف انليه ولبس احلرير يف ادلنيا فإنه يعاقب بدخول انلار؛ إن لم يتب ويستغفر .2

 .لبس احلرير من صفات املرتفني اذلين ال نصيب هلم يف اآلخرة؛ ألنهم استوفوا طيباتهم يف حياتهم ادلنيا .3

 املراجع:املصادر و

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

بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418لطبعة األوىل، ا -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -ه. 1407الرابعة عِّش، 

الرياض، الطبعة -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب -ه. 1422األوىل، انلجاة، الطبعة 
 .ه1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1417األوىل، 

   (4237) الرقم املوحد:

ينََّما يَلْبَُس احَلرييَر َمْن ال َخاَلَق هل   إ
"Orang yang mengenakan sutra adalah 

orang yang tidak mendapatkan bagiannya 
(di akhirat)". 

 :احلديث .427
َما »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب  إِنَّ

ويف رواية للبخاري: «. َخاَلَق هل يَلْبَُس احلَِريَر َمْن ال
 «.َمْن ال َخاَلَق هل يف اآلخرةِ »

** 

427. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu 'Anhu secara 

marfu', "Orang yang mengenakan sutra adalah orang 

yang tidak mendapatkan bagiannya (di akhirat)." 

Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, "Orang yang 

tidak mendapat bagiannya di akhirat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن احلرير ال  -صىل اهلل عليه وسلم-أخَب انليب 
يلبسه من الرجال إال من ال حظ هل وال نصيب هل يف 

وعيد شديد، ألن احلرير من بلاس اآلخرة، وهذا فيه 
النساء ومن بلاس أهل اجلنة، وال يلبسه يف ادلنيا إال 
أهل الكَب والعجب واخليالء وهلذا نىه عن لبسه 
عليه، وانليه خمتص باحلرير الطبييع، لكن ينبيغ 
لإلنسان أال يلبس حىت احلرير الصنايع ملا فيه من 

ا، كما أفتت بإباحته  اللجنة امليوعة، وليس حمرما
 .ادلائمة

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

mengabarkan bahwa sutra itu hanya dipakai oleh orang 

yang tidak mendapatkan bagian dan tidak memperoleh 

jatah di akhirat. Ini adalah ancaman keras, karena sutra 

itu pakaian wanita dan pakaian penghuni surga. Orang 

yang mengenakannya di dunia hanyalah orang yang 

sombong, takabbur, dan congkak. Karena itulah, 

dilarang untuk mengenakannya. Larangan di sini 

khusus untuk sutra alami. Akan tetapi, seyogyanya 

orang tidak memakai sutra, meskipun sutra imitasi 

karena mengandung sifat feminin (kemayu) dan 

menyerupai orang-orang fasik. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < مبطالت الصالة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

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

ينَّ اهلَل ال يقبل  يَزارَه، وإ ينَُّه اكن يَُصيلِّ وهو ُمْسبيٌل إ إ
  صالةَ رجل ُمْسبيل

Sesungguhnya ia tadi shalat dengan 
memanjangkan kain sarungnya dan 

sungguh Allah tidak menerima shalat orang 
yang memanjangkan kain sarungnya. 

 :احلديث .428
مرفوًعا: بَيْنََما رجٌل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

صىل اهلل عليه -يصِّل ُمْسِبٌل إَِزارَُه، قال هل رسوُل اهلِل 
 »: -وسلم

ْ
أ ، ثم جاء، فقال: « اْذَهْب َفتَوَضَّ

َ
أ فذهب َفتَوََضّ

« 
ْ
أ رسوَل اهلِل، ما لك فقال هل رجٌل: يا « اْذَهْب َفتَوَضَّ

َمْرتَُه أن يتوضأ ثم َسَكتَّ عنه؟ قال: 
َ
إِنَُّه اكن يَُصِّلي »أ

وهو ُمْسِبٌل إَِزارَُه، وإِنَّ اهلَل ال يقبُل صالَة رجٍل 
 «.ُمْسِبلٍ 

** 

428. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 

Ketika ada orang sedang shalat dengan 

memanjangkan kain sarungnya, Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Pergilah 

berwudhu'!" Orang tersebut pergi berwudhu' lalu 

kembali lagi. Beliau bersabda kembali, "Pergilah 

berwudhu'!" Lantas seseorang bertanya kepada beliau, 

"Wahai Rasulullah, mengapa engkau 

memerintahkannya berwudhu' kemudian engkau 

diam?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia tadi shalat 

dengan memanjangkan kain sarungnya dan sungguh 

Allah tidak menerima shalat orang yang 

memanjangkan kain sarungnya". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

صىل اهلل -، أن انليب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
رأى رجال مسبال ثوبه يصِّل، فقال هل  -عليه وسلم

: "اذهب فتوضأ" فذهب -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
-وسلمصىل اهلل عليه -فتوضأ، ثم رجع فقال هل انليب 

صىل اهلل عليه -: "اذهب فتوضأ"، ثم سأل رجل انليب 
فقال: يا رسول اهلل مالك أمرته أن يتوضأ؟  -وسلم

قال: "إنه يصِّل وهو مسبل إزاره، وإن اهلل ال يقبل 
صالة مسبل".  وهذا نص رصيح يف أن اهلل ال يقبل 
صالة املسبل؛ يعِن صالته فاسدة ويلزم بإًعدتها؛ 

فإن احلديث ضعيف ال يصح ولكن هذا فيه نظر؛ 
صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم، والصحيح -عن انليب 

من أقوال العلماء: أن صالة املسبل صحيحة ولكنه 
 .آثم

** 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu bahwa Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melihat 

seorang lelaki memanjangkan kainnya saat shalat, 

lantas Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda kepadanya, "Pergilah berwudhu'!" Orang 

tersebut pergi berwudhu' lalu kembali lagi. Beliau 

bersabda kembali, "Pergilah berwudhu'!" Lantas 

seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, 

mengapa engkau memerintahkannya berwudhu' 

kemudian engkau diam?" Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya ia tadi shalat dengan memanjangkan 

kain sarungnya dan sesungguhnya Allah tidak 

menerima shalat orang yang memanjangkan kain 

sarungnya." Ini adalah nash yang jelas bahwa Allah 

tidak menerima shalat orang yang memanjangkan 

kainnya. Maksudnya, shalatnya rusak dan ia harus 

mengulanginya. Hanya saja dalam hal ini ada 

perdebatan karena hadits ini lemah tidak sah untuk 

disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam. Pendapat yang shahih dari kalangan 

ulama bahwa shalat orang yang memanjangkan 

kainnya itu tetap sah, tetapi ia berdosa." 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مسبل إزاره : إسبال اإلزار: إرخاؤه وإرساهل إىل أسفل الكعبني •

 .إزاره : اإلزار: ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن •

 :فوائد احلديث
 .وجوب تغيري املنكر .1

 .أنه ال قيمة هل يكون يف مزيان الِّشع عظيم، وهذا من باب عدم احتقار عمل من األعمال ما يعتقد العامة .2

 .بعض العبادات مبنية ىلع بعض، مثاهل غري احلديث املذكور: إذا فسد الوضوء بطلت الصالة .3

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1415 ، دار ابن اجلوزي، ادلمام،1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، 4ه. رياض الصاحلني، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، ط.1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

ة العرصية، بريوت. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن ه. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتب1428بريوت، 
ه. مشاكة 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1426للنِّش، الرياض، 

ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 1985اإلسالِم،  بريوت،  ، املكتب3املصابيح للتَبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من 1421، مؤسسة الرسالة، 1ًعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط -

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ابلاحثني، ط
   (4218) الرقم املوحد:
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إذا استأذنت أحَدكم امرأتُه إىل املسجد فال 
  يمنعها

"Apabila istri salah satu kalian meminta 
izin padanya untuk pergi ke masjid maka ia 

tidak boleh melarangnya." Ia (rawi) 
mengatakan, "Lantas Bilal bin Abdullah 

berkata, "Demi Allah, sungguh kami akan 
melarang mereka." Maka Abdullah 

mendatanginya lalu mencelanya dengan 
celaan buruk yang aku belum pernah 
mendengarnya mengeluarkan celaan 

seperti itu, dan ia berkata, "Aku 
memberimu suatu kabar dari Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- namun engkau 
malah mengatakan, "Demi Allah, sungguh 

kami akan melarang mereka". 

 :احلديث .429
 -َعِن انلَّيبي  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 
َحَدُكم إذا »قَاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم 

َ
اْستَأَذنَت أ

تُه إىل املسِجد فاَل يَمنَعَها، قال: فقال بالل بن 
َ
امَرأ

قبََل عليه عبد اهلل، 
َ
، قال: َفأ عبد اهلل: واهلل نَلَمنَُعُهنَّ

، وقال:  فََسبَُّه َسبًّا َسِيّئاا، ما َسِمعتُه َسبَُّه ِمثلَُه َقطُّ
خَِبُك عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وتقول: 

ُ
أ

؟ ال تَمنَُعوا إَِماء اهلل »ويف لفظ: «. واهلل نَلَمنَُعُهنَّ
 «.مَساِجد اهلل...

** 

429. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- secara 

marfū', "Apabila istri salah satu kalian meminta izin 

padanya untuk pergi ke masjid maka ia tidak boleh 

melarangnya." Ia (rawi) mengatakan, "Lantas Bilal bin 

Abdullah berkata, "Demi Allah, sungguh kami akan 

melarang mereka." Maka Abdullah mendatanginya lalu 

mencelanya dengan celaan buruk yang aku belum 

pernah mendengarnya mengeluarkan celaan seperti 

itu, dan ia berkata, "Aku memberimu suatu kabar dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- namun engkau 

malah mengatakan, "Demi Allah, sungguh kami akan 

melarang mereka?" Dalam redaksi lain, "Janganlah 

kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari 

mendatangi masjid-masjid Allah"... 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أنَّ انليب  -ريض اهلل عنهما-َروى ابن عمر
قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل  -عليه وسلم

املسجد فال يمنعها؛ ئلال حيرمها فضيلة اجلماعة يف 
حكم خروج املرأة إىل املسجد املسجد، وفيه بيان 

للصالة، وأنه جائز، واكن أحد أبناء عبد اهلل بن عمر 
حارضا حني حدث بهذا احلديث، واكن قد رأى 

صىل اهلل عليه -الزمان قد تغري عن زمن انليب 
ع النساء يف الزينة، فحملته الغرية ىلع  -وسلم بتوسُّ

من غري قصد االعرتاض  -صون النساء، ىلع أن قال
: واهلل نلمنعهن، فَفِهم أبُوه من الكمه أنه -املِّشيع ىلع

صىل اهلل عليه -ىلع سنَّة انليب  -برده هذا -يعرتض

** 

Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila 

istri salah seorang kalian meminta izin padanya untuk 

pergi ke masjid maka ia tidak boleh melarangnya", 

supaya ia tidak menghalanginya dari mendapatkan 

keutamaan salat berjamaah di masjid. Hadis ini 

menjelaskan bahwa hukum wanita keluar ke masjid 

untuk menunaikan salat adalah boleh. Salah seorang 

putra Abdullah bin Umar hadir ketika ia menceritakan 

hadis ini, saat itu ia mendapati bahwa zamannya sudah 

berbeda dari zaman Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dengan tersebarnya banyak perhiasan yang dikenakan 

wanita (ketika keluar rumah), sehingga 

kecemburuannya untuk melindungi wanita 

mendorongnya untuk mengucapkan -tanpa ada 

kesengajaan memprotes pembuat syariat-, "Demi 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحاكمها اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء

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

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

 :معاين املفردات
 اْستَأَذنَت : طلبت اإلذن والسماح. •
تُُه : زوجته، ويدخل يف ذلك: لك امرأة هل عليها والية •

َ
 .اْمَرأ

 .الَمسِجِد : اخلروج إيله للصالة وحنوهاإىل  •

ه إيله يلقابله بالالكم • ْقبََل َعلَيِه َعبْد اَّللَّ : اَتَّ
َ
 .فَأ

 .فََسبَُّه : سبَّ بالال، أي: شتمه وًعبه •

ه إيله • ا يسوء من وُجي  .َسبّاا َسييئاا : شديدا

 .َقطُّ : ما سمعته سبه مثله فيما مىض من الزمان •

ثك و • ْخَِبَُك : أحدي
ُ
 .الغرض منها ومما بعدها: اإلنكارأ

 .إَِماء اهلل : مملواكته •

 :فوائد احلديث
ت بذلك األحاديث .1  .استحباب اإلذن للمرأة بالصالة يف املسجد إذا طلبت ذلك، مع عدم الزينة واألمن من الفتنة، كما صحَّ

 .جواز منع الرجل للمرأة من اخلروج لغري املسجد .2

ة اإلنكار ىلع من اعرتض ىلع .3  .-صىل اهلل عليه وسلم-سنة انليب  ِشدَّ

ة تعظيمه للنيب  -ريض اهلل عنهما-غرية عبد اهلل بن عمر  .4  .-صىل اهلل عليه وسلم-ىلع السنَّة، وِشدَّ

 .تأديب الرجل ابنه وإن اكن كبريا .5

 .تأديب العالم املتعلم إذا تكلم بما ال ينبيغ .6

 .يكون ذلك بأدب واحرتام، وحسن توجيهينبيغ ملن أراد أن يوجه الكم الشارع إىل معىن يراه، أن  .7

 .ثبوت والية الرجل ىلع املرأة ورًعيته هلا .8

 املراجع:املصادر و

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

، دار 2ط من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط،
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408ق، بريوت، مؤسسة قرطبة، اثلقافة العربية، دمش

 .ه1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
   (3325) الرقم املوحد:

فحمله الغضب هلل ورسوهل، ىلع أن سبَّه سبًّا  -وسلم
ا. وقال: أخَبك عن رسول اهلل  صىل اهلل عليه -شديدا

 ، وتقول: واهلل نلمنعهن؟-وسلم

Allah, sungguh kami akan melarang mereka." Dari 

perkataannya ini, ayahnya memahami ia telah berani 

memprotes sunnah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

sehingga kemarahan karena Allah dan rasul-Nya 

mendorongnya untuk mencelanya dengan celaan yang 

keras, dan ia berkata, "Aku memberimu kabar dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- namun engkau 

malah mengatakan, "Demi Allah sungguh kami akan 

melarang mereka"!? 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:

 .-ريض اهلل عنهما-ورواه ابلخاري عن ابن عمر ، -ريض اهلل عنهما-متفق عليه عن أيب هريرة وأيب ذر  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
بْرُِدوا : يقال "أبرد " إذا دخل يف وقت  •

َ
 .الَبدأ

 .من َفيِْح َجَهنََّم : انتشار حرها وغليانها وتنفسها •

 .احْلَّر : وهج الشمس يف أيام القيظ •

 .الصالة : أي صالة الظهر •

 :فوائد احلديث
 .استحباب تأخري صالة الظهر يف شدة احلر إىل أن يَبد الوقت، وتنكرس احلرارة، وقدر اإلبراد ظهور الظل للجدران وحنو ذلك .1

، يلكون أحرض لقلبه وأبعد هل عن القلقأن احلكمة يف .2  . ذلك هو طلب راحة املصِّلي

ال يستحب تأخري الصالة  -فلفقدها هذه العلة -أن احلكم يدور مع علته، فمىت وجد احلر يف بدل، وجدت فضيلة اتلأخري، وأما ابلالد ابلاردة .3
 .فيها

م يف حق من يؤدي الصالة مجاعة يِف املسجد، ومن يؤديها منفرداا يف ابليت، ظاهر احلديث، واملفهوم من احلكمة يف هذا اتلأخري، أن احلكم ًع .4
 .ألنهم يشرتكون يف حصول القلق من احلر

 .أنه يِّشع للمصِّل أن يؤدي الصالة بعيدا عن لك شاغل عنها وُملٍْه فيها .5

 .مراًعة تكميل العبادة أوىل من مراًعة أول الوقت .6

 .يرُْس الِّشيعة اإلسالمية وسهوتلها .7

 .نلار موجودة اآلنا .8

 .حيث يقرن احلكم ببيان حكمته : يلطمنئ القلب ويعلم سمو الِّشيعة -صىل اهلل عليه وسلم-ُحْسن تعليم انليب  .9

َرِّ  بْريُدوا  بالصالة، فإن شدة احلْ
َ
َرُّ فَأ إذا اْشَتدَّ احلْ

  من َفْيحي َجَهنَّمَ 
Apabila cuaca sangat panas, maka akhirkan 

salat Zuhur sampai waktu dingin, karena 
panas yang sangat itu merupakan 

hembusan hawa panas neraka Jahanam. 

 :احلديث .430
ريض اهلل -عن عبد اهلل بن ُعَمَر وأيب ُهَريَْرَة وأيب ذر 

أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -عن انليب  -عنهم
بْرُِدوا  بالصالة. فإن شدة احْلَري من »

َ
إذا اْشَتدَّ احْلَرُّ فَأ

 «.َفيِْح َجَهنَّمَ 

** 

430. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan Abu Żar -

radhiyallahu 'anhum-: "Apabila cuaca sangat panas, 

maka akhirkan salat Zuhur sampai waktu dingin, 

karena panas yang sangat itu merupakan hembusan 

hawa panas neraka Jahanam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن تؤخر صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انليب 
اذلي هو من تنفس ووهج -الظهر عند اشتداد احلر 

إىل وقت الَبد ئلال يشغله احلر والغم عن  -جهنم
 .اخلشوع

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

untuk mengakhirkan salat Zuhur saat cuaca sangat 

panas -yang merupakan nafas dan hembusan 

Jahanam- sampai waktu dingin agar terik dan panas 

tidak menyibukkannya dari kekhusyukan. 
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 املراجع:املصادر و

الصحابة، ، مكتبة 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه عمدة األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1 ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2در األرناؤوط، طمن الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1 ـهصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 

 .ه 1423اث العريب، بريوت، ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرت1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
   (3106) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < قيام الليل الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع اتلصنيف:

 .رواه أبو دواد والنسايئ وابن ماجه راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 واتلطوًعت.فضيلة أْمر الرجل أهله، من زوج وغريها بانلوافل  .1
 .ينبيغ للرَُّجل أن يَُريبي أهله ىلع الطاًعت .2

 .فضل من صىل مع أهله قيام الليل وأنه من اذلاكرين واذلاكرات؛ اذلين أَعدَّ اهلل هلم مغفرة وأجرا عظيما .3

ْيَقَظ الرُجل أَهله من الليل فََصلَّيا أو صىل 
َ
إذا أ

  ركعتني مجيعا، ُكتيَبا يف اذَلاكيرين واذَلاكيرات

Apabila seorang suami membangunkan 
istrinya pada waktu malam, lalu mereka 

berdua shalat - atau keduanya shalat - dua 
rakaat (sendiri atau berjama'ah), maka 

keduanya akan dituliskan termasuk 
golongan laki-laki dan perempuan ahli 

zikir. 

 :احلديث .431
مرفوًعا:  -اهلل عنهما ريض-عن أيب هريرة وأيب سعيد 

ْيَقَظ الرَُّجل أَهله من الليل فََصلَّيا أو صىل »
َ
إذا أ

 «.ركعتني مجيعا، ُكِتَبا يف اذَلاِكرين واذَلاِكرات

** 

431. Hadis: 

Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id -Raḍiyallāhu 

'Anhuma- secara marfū', (Nabi bersabda), "Apabila 

seorang suami membangunkan istrinya pada waktu 

malam, lalu mereka berdua shalat - atau keduanya 

salat - dua rakaat (sendiri atau berjama'ah), maka 

keduanya akan dituliskan termasuk golongan laki-laki 

dan perempuan ahli zikir". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

معىن احلديث: إذا قام الرَُّجل من الليل وأْيَقظ أهله 
للصالة وصلَّيا مجيعا أو ىلع انفراد، ُكِتبا يف اذلاكرين 
اهلل واذلاكرات.   ويدخل يف هذا الفضل: الرجل مع 
حمارمه من النساء، واملرأة مع حمارمها من الرجال، 

الرجل يُوقظ زوجته وُيوقظ بناته، أو ابلنت فكون 
تُوقظ أمها أو أباها، لك ذلك داخل يف فضل من أيَقظ 
ا من أقاربه لصالة الليل. وُخص الرجل باإليقاظ؛  نائما
ألن األغلب أن الرجال أْحرص ىلع الطاًعت وإال فلو 

 .أيَقظته املرأة لاكن األمر ىلع ما ُذكر

** 

Makna hadis: Apabila seorang suami bangun di waktu 

malam dan membangunkan istrinya untuk 

melaksanakan shalat, lalu keduanya shalat bersama 

atau sendiri-sendiri, maka keduanya dituliskan sebagai 

laki-laki dan perempuan ahli zikir. Termasuk ke dalam 

keutamaan ini, seorang lelaki dengan wanita 

mahramnya dan wanita dengan lelaki mahramnya. 

Tindakan seorang suami membangunkan istrinya dan 

membangunkan putri-putrinya atau seorang putri 

membangunkan ibu atau bapaknya, semua itu 

termasuk ke dalam keutamaan orang yang 

membangunkan kerabatnya yang tidur untuk 

melaksanakan shalat malam. Dikhususkannya 

penyebutan lelaki untuk membangunkan, karena 

biasanya para lelaki lebih berhasrat/semangat untuk 

melakukan ketaatan. Jika tidak demikian, misalnya si 

istri yang membangunkan suaminya, maka perkaranya 

sama sebagaimana yang telah disebutkan (untuk 

suami). 
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 .جواز صالة الليل مجاعة يف بعض األحيان .4

 املراجع:املصادر و

م نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: 1997 -ه 1418انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النِّش:  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، 
ََِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين  1407 ـهالطبعة الرابعة عِّش  1397مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:   ـهسنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السي

رش: املكتبة العرصية، صيدا.    سنن ابن ماجة، تأيلف: حممد بن يزيد القزويِن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار عبد احلميد، انلا
  ـه  1428إحياء الكتب العربية. رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

شعيب صحيح الرتغيب والرتهيب، تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف، الطبعة: اخلامسة. السنن الكَبى، تأيلف: أمحد بن 
د بن عبد  ـهرشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن مح 1421النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

 .املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية
   (3281) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامة اتلصنيف:

 عمر ريض اهلل عنهما: متفق عليه حديث أنس ريض اهلل عنه: متفق عليهحديث ًعئشة ريض اهلل عنها: متفق عليه حديث ابن  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ًعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر 

نَس بن مالك 
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِقيَمت : نُوِدي هلا  •

ُ
 باإلقامة، واملراد: الصالة، اليت يريد أن يصليها.إَذا أ

الة : الصالة يف اللغة: ادلًعءويف الِّشع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم •  .الصَّ

م يلُْؤلك •  .وََحرَضَ الَْعَشاُء : قُدي

 :فوائد احلديث
 .تقديم حضور القلب يف الصالة ىلع فضيلة أول الوقت .1

 .طعام والِّشاب إذا حرضا وقت الصالة، قدما عليها مالم يضق وقتها فتقدم ىلع أية حالال .2

ص برتك اجلماعة؛ ألجل االنشغال بالطعام احلارض، إنما هو مقيَّد باحلاجة إىل الطعام، وهذا اذلي تؤكده مقاصد الِّشيعة يف با .3  .ب الصالةالرَتَخُّ

 .ة، ىلع أن ال ُيعل وقت الطعام هو وقت الصالة دائما وًعدة مستمرةحضور الطعام للمحتاج إيله عذر يف ترك اجلماع .4

 .اخلشوع وترك الشواغل مطلوب يف الصالة؛ يلحرض القلب للمناجاة .5

 .سهولة الِّشيعة اإلسالمية .6

 املراجع:املصادر و

عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه ه. تيسري العالم رشح 1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام بِّشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
ه. تنبيه األفهام رشح 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

نام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس، ه. عمدة األحاكم من الكم خري األ1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
ه. صحيح 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

قييمت الصالة وحرض الَعشاء فابدأوا 
ُ
إذا أ

  بالَعشاء
Apabila salat sudah ditegakkan dan makan 
malam sudah dihidangkan, maka mulailah 

dengan makan malam! 

 :احلديث .432
ريض -عن ًعئشة وعبد اهلل بن عمر وأنس بن مالك 

اَلة، وَحرَضَ »مرفوًعا:  -اهلل عنهم ِقيَمت الصَّ
ُ
إَِذا أ

 «.الَعَشاء، َفابَْدُءوا بِالَعَشاء

** 

432. Hadis: 

Dari Aisyah, Abdullah bin Umar, dan Anas bin Malik -

radhiyallahu 'anhum- secara marfū`: "Apabila salat 

sudah ditegakkan dan makan malam sudah 

dihidangkan, maka mulailah dengan makan malam"! 

 صحيحة  :درجة احلديث
** 

 Derajat hadis: 

إذا أقيمت الصالة، والطعام أو الِّشاب حارض، 
فينبيغ ابلداءة باألكل والِّشب حىت تنكرس نهمة 
املصِّل، وال يتعلق ذهنه به، ويقبل ىلع الصالة، 
ورشط ذلك عدم ضيق وقت الصالة، ووجود احلاجة 
واتلعلق بالطعام، وهذا يؤكد كمال الِّشيعة 

 ومراًعتها حلقوق انلفس مع اليرس والسماحة.

** 

Apabila salat sudah ditegakkan sedangkan makanan 

atau minuman sudah dihidangkan, maka hendaknya 

dimulai dengan makan dan minum hingga reda nafsu 

makan orang yang hendak salat dan fikirannya tidak 

terpaut dengan makanan itu. 
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ه. صحيح 1422ة بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطاني1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3066) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .رواه مسلم، والرواية اثلانية عند احلاكم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-سعيد اخْلُْدرِي أبو  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .لِلَْعوِْد : من الرُّجوع، واملراد به هنا: ًَعد إىل إتيان امرأته •

 :فوائد احلديث
 .عن اجلماعب"اإلتيان"  -صىل اهلل عليه وسلم-فيه استعمال الكناية يف األلفاظ اليت يُْستََحيا منها؛ حيث عَب  انليب  .1

ة أخرى .2  .استحباب الوضوء ملن اراد أن يُعاود اجِلماع مرَّ

ة ثانية، سواٌء اكنت اليت يُريد الَعود إيلها يه املوطوءة، أو الزوجة ا .3 ألخرى ملن عنده عموم احلديث يُفيد استحباب الوضوء عند إَراَدة اجِلماع مرَّ
 .أكرث من واحدة

ثم أراد أن يعود فليتوضأ إذا أىت أحدكم أهله 
  بينهما وضوءا

Jika salah seorang di antara kalian 
menggauli istrinya kemudian hendak 
mengulanginya lagi, maka hendaklah 

berwudu di antara keduanya. 

 :احلديث .433
إذا »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدرِي 

ىَت أَحُدُكم أهله 
َ
 بينهما أ

ْ
أ ثم أَراد أن يَعود فَلْيَتَوَضَّ

ا نَْشُط لِلَْعوْد»ويف رواية احلاكم: «.   وُضوءا
َ
 .«فإنه أ

** 

433. Hadis: 

Dari Sa'īd Al-Khudrī -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

“Jika salah seorang di antara kalian menggauli istrinya 

kemudian hendak mengulanginya lagi, maka 

hendaklah berwudu di antara keduanya.” Dalam 

riwayat Al-Hakim disebutkan, “Karena wudu itu lebih 

memacu semangat untuk mengulanginya lagi.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث ِسيَق بليان اهلدي انلبوي فيمن أراد تكرار 
عليه الصالة والسالم: "إذا مجاع أهله، حيث يقول 

ىَت أَحُدُكم أهله ثم أَراد أن يَعود" أي: إذا جامع 
َ
أ

ة ثانية  الرجل أهله، ثم رِغَب أن ُيَعاوِد اجلماع مرَّ
وثاثلة. واإلرشاد انلبوي تمثل يف قوهل عليه الصالة 
ا" أي: بعد اجلماع   بينهما وُضوءا

ْ
أ والسالم: "فَلْيَتَوَضَّ

املراد بالوضوء هنا: الوضوء األول وقبل اثلاين. و
للصالة؛ ألن الوضوء إذا أطلق فاألصل مَحله ىلع 
ا به عند ابن خزيمة  الوضوء الِّشيع، وقد جاء مرصحا
أ وُضوءك للصالة"، وهذا  وابليهيق، وفيه: " فتوضَّ

 .الوضوء مستحب

** 

Hadis ini dimaksudkan untuk menjelaskan petunjuk 

Nabi bagi siapa saja yang ingin mengulang jimak 

dengan istrinya, dimana beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian 

menggauli istrinya kemudian hendak mengulanginya 

lagi", yakni jika seseorang menggauli istrinya kemudian 

ingin mengulanginya kembali untuk kedua dan ketiga 

kalinya. Petunjuk Nabi dalam hal ini terdapat dalam 

sabda beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-:, "maka 

hendaklah berwudu di antara keduanya", yakni 

berwudu setelah menggaulinya yang pertama dan 

sebelum yang kedua. Yang dimaksud dengan berwudu 

di sini adalah berwudu seperti wudu salat; karena jika 

wudu disampaikan secara mutlak, maka maksudnya 

adalah wudu dalam syari'at. Dan ini disebutkan dengan 

jelas dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baiḥaqi:, 

"lalu berwudulah dengan wudu yang biasa kamu 

lakukan untuk salat”. Wudu ini hukumnya adalah 

mustaḥab (sunah). 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

425 
 

 ."ة اجلماع مرة ثانية ما أشارَت إيله زيادة احلاكم: "فإنَّه أنَشُط للَعوداحلكمُة من الوضوء أو الغسل قبل معاود .4

 .تعليل األحاكم الِّشعية بعلل تعود إىل مصلحة بدن اإلنسان، وأن مالحظتها بفعل الطاعة ال يؤثر .5

ا ُمنشط فيه أن الِّشيعة اإلسالمية َشاِملة ملا يتعلق باألديان وما يتعلق باألبدان؛ ألن الوضوء عبادة، وهذا  .6 فيه مصلحة يف األديان، هو أيضا
 .لإلنسان، وهو مصلحة لألبَْدان

 .فيه أن الزوجة تسىم أهال، وهذا أمٌر ُمستفيض َدلَّ عليه الكتاب والسنة .7

 املراجع:املصادر و

مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت،  -زاد املعاد يف هدي خري العباد، تأيلف: حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت 
م سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث 1994 ـه/1415الطبعة: السابعة والعِّشون , 

حممد العثيمني، انلارش: املكتبة  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن
م إرساء بنت عرفة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ا

ُ
نلارش: دار اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

أيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: . تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، ت1431ـ  1427ابن اجلوزي، الطبعة : األوىل ، 
-م. صحيح وضعيف سنن أيب داود، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  2006 - ـه 1427األوىل، 
رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي،  من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية. املنهاج -املجاين

ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش:  1392انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد  2003 - ـه 1423مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

م إرساء بنت عرفة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: ع
ُ
بد اهلل بن العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

ه. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح  1431 ـهـ  1427األوىل ، صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة: 
 .الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

   (10033) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انلجاسات اتلصنيف:
  احلاجةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أيوب األنصاري  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الَغائِط : املاكن املنخفض من األرض، واكنوا يقصدونه لقضاء احلاجة، فكنوا به عن احلدث نفسه •

 .بغائط : اخلارج املستقذر من ادُلبُر •

إذا أتيتم الغائط، فال تستقبلوا القبلة بغائط وال 
  بول، وال تستدبروها، ولكن رشقوا أو غربوا

Jika kalian buang air besar, janganlah 
kalian menghadap kiblat sambil buang air 
besar dan buang air kecil, dan jangan pula 

membelakanginya, tetapi menghadaplah ke 
arah timur atau barat! 

 :احلديث .434
مرفوًعا: "إذا  -ريض اهلل عنه-عن أيب أيوب االنصاري 

تَيتُم الَغائِط, َفالَ تَستَقِبلُوا الِقبلَة بَِغائِط وال بَول, وال 
َ
أ

ُبوا".  قال أبو أيوب:  قُوا أو َغري تَْستَْدبُِروَها, ولكن رَشي
ام, فَوََجدنَا » َمَراِحيض قد بُنَِيت حَنَو َفَقِدمنَا الشَّ

عبَة, َفنَنَحرِف َعنها, ونَستَغِفر اهلل عز وجل  « .الكَّ

** 

434. Hadis: 

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

marfū', "Jika kalian buang air besar, janganlah kalian 

menghadap kiblat sambil buang air besar dan buang 

air kecil, dan jangan pula membelakanginya, tetapi 

menghadaplah ke arah timur atau barat." Abu Ayyub 

berkata, "Ketika kami datang ke Syam dan menemukan 

wc-wc dibangun menghadap ke Kakbah, kami pun 

membelokkan arahnya dan memohon ampunan 

kepada Allah -'Azza wa Jalla -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يرشد انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل يشء من آداب 
قضاء احلاجة بأن ال يستقبلوا القبلة، وىه الكعبة 
املِّشفة، وال يستدبروها حال قضاء احلاجة؛ ألنها 

واتلقديس، وعليهم أن  قبلة الصالة، وموضع اتلكريم
ينحرفوا عنها قِبََل املِّشق أو املغرب إذا اكن التِّشيق 
ها إيلها، كقبلة أهل املدينة.  أو اتلغريب ليس موجَّ
وملا اكن الصحابة ريض اهلل عنهم أرسع انلاس قبوال 
ألمر انليب صىل اهلل عليه وسلم ، اذلي هو احلق، ذكر 

ا الشام إثر الفتح أبو أيوب ريض اهلل عنه أنهم ملا قدمو
وجدوا فيها املراحيض املعدة لقضاء احلاجة، قد 
بنيت متجهة إىل الكعبة، فاكنوا ينحرفون عن القبلة، 

 .ويستغفرون تورًع واحتياطا

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberikan bimbingan mengenai adab buang air, 

yaitu agar kaum muslimin tidak menghadap ke arah 

kiblat, yaitu Kakbah yang dimuliakan dan tidak 

membelakanginya saat buang air. Sebab, arah itu 

adalah kiblat salat dan tempat penghormatan dan 

pensucian. Hendaknya mereka berpaling darinya, yaitu 

ke arah timur atau barat, jika arah timur atau barat tidak 

mengarah ke kiblat, seperti kiblatnya penduduk 

Madinah. Mengingat para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- 

adalah kaum yang paling bersegera melaksanakan 

perintah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang benar, 

maka Abu Ayub -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan bahwa 

ketika kaum muslimin masuk ke Syam pasca 

penaklukan, mereka mendapatkan wc-wc yang 

disediakan untuk buang air besar dibangun 

menghadap ke arah Kakbah. Mereka pun berpaling 

dari arah kiblat dan memohon ampunan karena warak 

dan kehati-hatian. 
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 .تَْستَدبُِروها : ال تولوها ظهوركمال  •

ُبوا : اَتهوا حنو املِّشق أو املغرب • قُوا أو َغري  .ولكن رَشي

ام : قدمنا إيلها بعد فتحها •  .َفَقِدمنا الشَّ

 .والَمَراِحيض : مجع مرحاض وهو موضع قضاء احلاجة واتلخِّل •

 .حنو الكعبة : جهة الكعبة •

 .ليت يه حنو الكعبةفنَنَحرِف عنها : نميل عن جهة املراحيض ا •

 .نستغفر اهلل : نطلب منه املغفرة، ويه: سرت اذلنوب واتلجاوز عنها •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن استقبال القبلة واستدبارها، حال قضاء احلاجة .1

 .األمر باالحنراف عن القبلة يف تلك احلال .2

خاصة بلعض األمة، ومنها هذا األمر فإن قوهل: "ولكن رشقوا أوامر الِّشع ونواهيه تكون ًعمة جلميع األمة، وهذا هو األصل، وقد تكون  .3
 .أو غربوا" هو أمر بالنسبة ألهل املدينة ومن هو يف جهتهم، ممن إذا رشقوا أو غربوا ال يستقبلون القبلة

 .احلكمة يف ذلك تعظيم الكعبة املِّشفة واحرتامها .4

كر اهلل باللسان يف حال كشف العورة وقضاء احلاجة ممنوع، أو االستغفار بعد املراد باالستغفار هنا: االستغفار القليب ال اللساين؛ ألن ذ .5
 .اخلروج

 .؛ ألنه ملا ذكر املمنوع أرشد إىل اجلائز-صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .6

 .ال كراهة يف استقبال الشمس أو القمر حال ابلول والغائط .7

 املراجع:املصادر و

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

، دار 2عليه وسلم لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط من الكم خري األنام صىل اهلل
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه.  صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 

 .ه1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422قيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، السلطانية بإضافة تر
   (3078) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ُيب ىلع الصائمالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < ما  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

وأْدبَر انلهار من ههنا؛ إذا أقبل الليل من َهُهنا، 
  فقد أفطر الصائم

Apabila malam telah tampak dari sini dan 
siang sudah pergi dari sana, maka orang 
yang berpuasa sudah dibolehkan untuk 

berbuka. 

 :احلديث .435
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

أقبل الليل من َهُهنا، إذا »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ْدبََرانلهار من ههنا، فقد أفطر الصائم

َ
 «.وأ

** 

435. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khathab -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, 'Apabila malam telah tampak dari sini dan 

siang sudah pergi dari sana, maka orang yang 

berpuasa sudah dibolehkan untuk berbuka"'. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وقت الصيام الِّشيع من طلوع الفجر إىل غروب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-الشمس. وذلا، فقد أفاد انليب 

من قِبل املِّشق، وأدبر انلهار  أمته: أنه إذا أقبل الليل
بغروب الشمس، كما يف رواية: )إَِذا -من قِبل املغرب 

ْدبََر انلََّهاُر ِمْن َها ُهنَا، 
َ
ْقبََل اللَّيُْل ِمْن َها ُهنَا، َوأ

َ
أ

ائُِم( ْفَطَر الصَّ
َ
ْمُس َفَقْد أ فقد دخل  -وََغَرَبِت الشَّ

عنه،  الصائم يف وقت اإلفطار اذلي ال ينبيغ هل تأخريه
ا  بل يُعاب بذلك، امتثاالا ألمر الشارع، وحتقيقا
للطاعة، وتميزياا لوقت العبادة عن غريه، وإعطاء 
للنفس حقها، من ُمتَِع احلياة املباحة. قوهل: "فقد أفطر 

إما أنه أفطر حكماا بدخول  -الصائم" حيتمل معنيني: أ
اإلفطار ولو لم يتناول مفطراا، ويكون احلث ىلع 

طر يف بعض األحاديث معناه احلث ىلع تعجيل الف
ا يلوافق املعىن الِّشيع. ب وإما أن  -فعل اإلفطار حسًّ

يكون املعىن : دخل يف وقت اإلفطار ويكون احلث 
ىلع تعجيل الفطر ىلع بابه وهذا أوىل، ويؤيده رواية 

 ."ابلخاري "فقد حلَّ اإلفطار

** 

Waktu puasa yang disyariatkan, yaitu dari terbit fajar 

sampai terbenam matahari. Untuk itu, Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah memberitahu 

umatnya bahwa jika malam telah tampak dari arah 

timur dan siang sudah pergi dari arah barat dengan 

terbenamnya matahari sebagaimana dalam riwayat, 

"Apabila malam telah tampak dari sini dan siang sudah 

pergi dari sana, dan matahari sudah terbenam, maka 

orang yang berpuasa sudah dibolehkan untuk berbuka" 

maka orang yang berpuasa sudah masuk waktu 

berbuka sehingga tidak selayaknya dia 

mengakhirkannya. Bahkan tindakan itu tercela. Hal 

tersebut dalam rangka melaksanakan perintah Allah, 

merealisasikan ketaatan, membedakan waktu ibadah 

dari yang lainnya dan memberikan hak kepada jiwa 

untuk menikmati perhiasan kehidupan yang 

dibolehkan. Sabda Nabi, "Maka sudah dibolehkan bagi 

orang yang berpuasa untuk berbuka" mengandung dua 

makna: 1. Dia berbuka secara hukum dengan masuk 

waktu buka meskipun tidak menyantap makanan 

berbuka. Dengan demikian, perintah untuk 

menyegerakan berbuka puasa dalam beberapa hadits 

mengandung arti perintah untuk melaksanakan buka 

puasa secara nyata agar sesuai dengan makna yang 

disyariatkan. 2. Bisa juga maknanya: sudah masuk 

waktu buka dan perintah untuk menyegerakan berbuka 

sesuai dengan keadaannya dan ini lebih utama. Ini 

dipertegas oleh riwayat Al-Bukhari, "Maka sudah 

dihalalkan untuk berbuka puasa." 
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 :معاين املفردات
 .أقبل الليل : بان ظالمه •

 .من َها ُهنَا : أي: من املِّشق •

باإلمساك عن األكل  -سبحانه وتعاىل-الصوم رشًع: اتلعبد هلل  أفطر الصائم : حل هل الفطر بدخول وقته أو قد أفطر حكماا وإن لم يفطر رشًعا، •
 .والِّشب، وسائر املفطرات، من طلوع الفجر إىل غروب الشمس

 :فوائد احلديث
 .دخول وقت اإلفطار بغروب الشمس، وإن اكن ضياء انلهار باقياا .1

 .استحباب تعجيل الفطر، إذا حتقق غروب الشمس .2

 .يقارنه إدبار انلهار لإلفطار، أما لو وقعت الظلمة لسبب يندر وقوعه فإنه ال يكون مفطراا بذلكالبد من وجود إقبال الليل اذلي  .3

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغِن بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
لعارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة ا

 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نِّش. تنبيه األفهام رشح عمدة1426
م، للشيخ عبد ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاك1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

ه.   خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن 1435العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 
انلارص، انلارش: دار طوق  ه. صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل  ابلخاري، حتقيق: حممد زهري1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

 املوسوعة. بريوت –ه. صحيح مسلم، لإلمام مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .ه( 1427 - 1404يت، الطبعة: )من الكو - اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: عن صادر الكويتية، الفقهية

   (4546) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < آداب انلاكح اتلصنيف:

 .رواه ابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -اهلل عنهريض -حممد بن مسلمة  اتلخريج:

 .سنن ابن ماجه مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أختبأ هلا : ألجل انلظر إيلها •

 .خطبة امرأة : طلب انلاكح من ويلها •

 .فال بأس : ال حرج وال منع رشًعا  •

 :فوائد احلديث
 .من املصالح، وهو إتمام انلاكح ىلع بينةيباح  انلظر إىل من يريد أن يزتوجها وإن لم تأذن وال ويلها اكتفاء بإذن الشارع، ملا يف ذلك  .1

 .أن العلة يف مِّشوعية انلظر إىل املخطوبة, لريى منها ما يدعوه إىل نكاحها .2

إذا ألىق اهلل يف قلب امرئ خطبة امرأة، فال بأس 
  أن ينظر إِلها

Jika Allah telah menggerakkan hati 
seorang laki-laki untuk melamar seorang 
wanita, maka tidak apa-apa ia melihatnya 

 :احلديث .436
عن حممد بن مسلمة، قال: خطبت امرأة، فجعلُت 
 هلا، حىت نظرُت إيلها يف خَنٍْل هلا، فقيل هل: أتفعُل 

ُ
أخَتَّبأ

-صىل اهلل عليه وسلم-هذا وأنت صاحب رسول اهلل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقال: سمعت رسول اهلل 

يف قلب امرئ ِخطبة امرأة، فال إذا ألىق اهلل »يقول: 
 .«بأس أن ينظر إيلها

** 

436. Hadis: 

Dari Muhammad bin Maslamah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Aku melamar seorang wanita. Lantas aku 

diam-diam menguntitnya sehingga aku benar-benar 

melihatnya di kebun kurma miliknya. Akupun ditanya 

seseorang, 'Apakah engkau melakukan ini padahal 

engkau adalah sahabat Rasulullah?' Maka ia 

menjawab, 'Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Jika 

Allah telah menggerakkan hati seorang laki-laki untuk 

melamar seorang wanita, maka tidak apa-apa ia 

melihatnya'." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنه-دل احلديث ىلع أن حممد بن مسلمة 
أراد خطبة امرأة فاكن يتخبأ هلا يلنظر إيلها، فرآه 
اتلابيع فاستغرب هذا الفعل منه، فأخَبه بأن فعله 

بأن  -صىل اهلل عليه وسلم- هذا استند إىل أمر انليب
ا إذا أراد أن خيطب امرأة وجعل اهلل يف قلبه امليل  أحدا
إىل نكاحها فلينظر إيلها، فدل ىلع استحباب انلظر 
اىل املخطوبة ولو بغري علمها, حىت لو اضطر اخلاطب 

بيح للحاجة والرضورة
ُ
 .إىل أن يتخبأ هلا, وهذا إنما أ

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa Muhammad bin 

Maslamah -raḍiyallāhu 'anhu- hendak melamar 

seorang wanita dan diam-diam ia menguntitnya guna 

melihatnya. Namun perbuatannya ini dilihat oleh 

seorang Tabiin dan ia merasa aneh. Maka Muhammad 

bin Maslamah memberitahukan kepadanya bahwa 

yang dilakukan itu berdasarkan perintah Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa jika seseorang 

hendak menikahi seorang wanita dan Allah menjadikan 

hatinya condong untuk menikahinya, maka hendaklah 

ia melihat wanita tersebut. Ini menunjukkan 

disunahkannya melihat calon istri, meskipun tanpa 

sepengetahuannya. Bahkan seandainya sangat 

terpaksa boleh melihatnya secara diam-diam dan 

bersembunyi. Ini semua dibolehkan karena adanya 

faktor kebutuhan dan keharusan (darurat). 
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 .أنه حيرم انلظر إىل النساء، ألنه هنا علق إباحة انلظر ىلع إرادة انلاكح، فغريه يبىق ىلع األصل، وهو حرمة انلظر إيلهن .3

 املراجع:املصادر و

مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش : مؤسسة الرسالة  -سنن ابن ماجه املؤلف: ت: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية  -
حاشية  - ـه 1424ط: السابعة،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر، ت: سمري بن أمني الزهريي, دار الفلق  -م  2001 - ـه 1421الطبعة : األوىل ، 

اتليسري بِّشح اجلامع  - ـه1415سلسلة األحاديث الصحيح لألبلاين, مكتبة املعارف, الطبعة األوىل ,  -السندي ىلع سنن ابن ماجه , انلارش: دار اجليل  
ِغرِي للصن - ـه 1408الصغري للمناوي, مكتبة اإلمام الشافيع الطبعة: اثلاثلة،  ُح اجلَاِمع الصَّ د إبراهيم, مكتبة دار اتلَّنويُر رَشْ د إسحاق حممَّ عاين, ت: حممَّ

توضيح األحاكم  - 1428الطبعة األوىل  -طبعة دار ابن  اجلوزي  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان  - ـه 1432،  1السالم، ط: 
 بِّشح واإلكرام اجلالل ذي فتح - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة – املكرمة مكة –مكتبة األسدي  -رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام 

 .1427الطبعة األوىل  -ن وأم إرساء بيوِمرمضا صبيح حتقيق -القاهرة اإلسالمية املكتبة -عثيمني ابن للشيخ املرام بلوغ
   (58063) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < اجلنايات < القصاص اتلصنيف:

 .رواه ادلارقطِن وابليهيق راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 وقتله : قتل القاتل الرجل املمسوك. •
 .اآلخر : اثلالث •

 .يقتل اذلي قتل : اذلي بارش قتله بطريق القصاص •

 .وحيبس اذلي أمسك : يسجن املمسك بطريق اتلعزير •

 :فوائد احلديث
بال خالف بني العلماء؛ ألنه قتل من يكافئه عمدا بغري حق، أما املمسك إذا أمسك إنسان آخر؛ يلقتله ثالث، فقتله فإن القاتل يقتل  .1

 .فيحبس حىت يموت، وال قود عليه، وال دية

 .حبس املمسك حىت املوت مناسب لتسببه بإمساك القتيل حىت قتل .2

يق لك منهما جزاءه املناسب جلنايته، واهلل يف احلديث ديلل ىلع القاعدة املشهورة: إذا اجتمع املبارش واملتسبب اكن الضمان ىلع املبارش، وهنا ل .3
 .حكيم عليم

إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل اذلي 
  قتل, وحيبس اذلي أمسك

Dari Ibnu Umar, dari Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam-, "Apabila seseorang 

memegang orang lain, lalu ada orang lain 
yang membunuhnya maka orang yang 

membunuh itu harus dibunuh, sedangkan 
orang yang memegangnya dipenjarakan". 

 :احلديث .437
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

إذا أمسك الرجُل الرجَل وَقتَلَُه اآلَخُر »: -عليه وسلم
 «.ُيْقتَُل اذلي َقتََل، وحُيْبَُس اذلي أْمَسَك 

** 

437. Hadis: 

Dari Ibnu Umar, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

"Apabila seseorang memegang orang lain, lalu ada 

orang lain yang membunuhnya maka orang yang 

membunuh itu harus dibunuh, sedangkan orang yang 

memegangnya dipenjarakan". 

  :درجة احلديث

ا عند الشيخ  لم جند هل حكما
األبلاين وقال ابن حجر: 

)صححه ابن القطان, ورجاهل 
ثقات, إال أن ابليهيق رجح 

 املرسل(

** 

 Derajat hadis: 

أفاد احلديث أنه إذا أمسك شخص شخصاا آخر 
، القاتل يقتل ألنه املبارش للقتل،  يلقتله ثالث، فإنَّ

القتل بإمساكه أما اذلي أمسك فلكونه متسببا يف 
 للمقتول فإنه حيبس إىل أن يموت عقوبة هل.

** 

Hadis ini menjelaskan bahwa apabila ada seseorang 

memegangi orang lain agar orang ketiga dapat 

membunuhnya, maka orang yang membunuh itu 

dibunuh karena dia adalah pelaku pembunuhan secara 

langsung. Adapun orang yang memegangi korban 

sebagai hukumannya adalah dipenjarakan hingga 

meninggal, karena dia telah menjadi faktor penyebab 

terbunuhnya korban. 
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 املراجع:املصادر و

حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد  -سنن ادلارقطِن، أليب احلسن ادلارقطِن  -
 الكتب دار -عطا القادر عبد حممد: املحقق - للبيهيق الكَبى السنن م 2004 - ـه 1424 األوىل،: الطبعة -بلنان –مؤسسة الرسالة، بريوت  -برهوم

-طبعة دار ابن  اجلوزي-أيلف عبد اهلل الفوزانت: املرام بلوغ رشح يف العالم منحة - م 2003 - ـه 1424 اثلاثلة،: الطبعة بلنان – بريوت العلمية،
 م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل 

فتح  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   -ية عبد السالم السليمان عنا -الفوزان صالح الشيخ تأيلف: املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل -
 -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -ذي اجلالل واإلكرام بِّشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس  -عة وبدون تاريخ بدون طب -دار احلديث -سبل السالم، ملحمد بن إسماعيل الصنعاين  -
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتَبيزي، انلارش: دار  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -للنِّش واتلوزيع، الرياض 

 .1ط  2001 - 1422الكتب العلمية. سنة النِّش: 
   (58203) م املوحد:الرق
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أمن اإلمام : قال آمني بعد قراءة الفاحتة •

 .فأمنوا : فقولوا آمني •

 .من وافق : يف القول والزمان •

 .تأمني املالئكة : اذلين شهدوا تلك الصالة •

 :فوائد احلديث
 .اتلأمني لإلمام واملأموم واملنفردمِّشوعية  .1

ما أن املالئكة تؤمن ىلع دًعء املصلني، واألظهر أن املراد منهم اذلين يشهدون تلك الصالة من املالئكة يف األرض والسماء، واستدل ذللك ب .2
، فوافق أحدهما اآلخر، غفر اهلل هل ما أخرجه ابلخاري من أنه صىل اهلل عليه وسلم قال:" إذا قال أحدكم آمني، قالت املالئكة يف السماء: آمني

 ." تقدم من ذنبه

فضيلة اتلأمني، وأنه سبب يف غفران اذلنوب، لكن عند حمقيق العلماء أن اتلكفري يف هذا احلديث وأمثاهل، خاصُّ بصغائر اذلنوب، أما  .3
 .الكبائر فال بد هلا من اتلوبة

 .القلبأنه ينبيغ لدلايع واملؤّمن ىلع ادلًعء أن يكون حارض  .4

استدل ابلخاري بهذا احلديث ىلع مِّشوعية جهر اإلمام باتلأمني،ألنه علق تأمني املؤتمني بتأمينه وال يعلمونه إال بسماعه، وهذا قول  .5
 .اجلمهور

قبال من األفضل لدلايع أن يشابه املالئكة يف لك الصفات اليت تكون سبباا يف اإلجابة، اكتلرضع واخلشوع والطهارة وحضور القلب، واإل .6
 .ىلع اهلل يف لك حال

إذا أمن اإلمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه 
  تأمني املالئكة: غفر هل ما تقدم من ذنبه

Apabila imam mengucapkan “amin”, maka 
ucapkanlah “amin”, karena sesungguhnya 
siapa yang ucapan “amin”nya bersamaan 

dengan ucapan “amin” para malaikat, 
maka akan diampuni dosanya yang lalu. 

 :احلديث .438
َن »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  مَّ

َ
إذا أ

اإلمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة: 
 «.ذنبهغفر هل ما تقدم من 

** 

438. Hadis: 

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

“Apabila imam mengucapkan “amin”, maka ucapkanlah 

“amin”, karena sesungguhnya siapa yang ucapan 

“amin”nya bersamaan dengan ucapan “amin” para 

malaikat, maka akan diampuni dosanya yang lalu”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن نؤمن إذا أمن  -صىل اهلل عليه وسلم-أمرنا انليب 
اإلمام، ألن ذلك هو وقت تأمني املالئكة، ومن 
وافق تأمينه تأمني املالئكة، غفر هل ما تقدم من 

 .ذنبه

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan kita 

untuk mengucapkan “amin” jika imam mengucapkan 

“amin”, karena waktu itu adalah waktu malaikat 

mengucapan “amin”, dan siapa yang ucapan “amin”nya 

bertepatan dengan ucapan “amin” para malaikat, 

niscaya akan diampuni dosanya yang lalu. 
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 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
اإلملام -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ًعلم الكتب صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-بِّشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (5844) املوحد:الرقم 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أ العبُد املسلم، أو املؤمن فغسل وجهه  إذا توضَّ
خرج من وجهه لك خطيئة نظر إِلها بعينيه مع 

 املاء، أو مع آخر قطر املاء
 

Apabila seorang muslim atau mukmin 
berwudu, lalu ia membasuh wajahnya, 

akan keluarlah dari wajahnya setiap dosa 
akibat pandangan kedua matanya 

bersamaan dengan air, atau bersama 
dengan tetesan air terakhir. 

 :احلديث .439
أ »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  إذا توضَّ

فغسل وَجَهُه خرج ِمْن وَْجِهِه العبُد املسلم، أو املؤمن 
لُكُّ َخِطيئٍَة نظر إيلها بَِعينَيِه مع املاء، أو مع آخر َقْطِر 
املاء، فإذا غسل يديه خرج من يديه لك خطيئة اكن 
َبَطَشتَْها يداه مع املاء، أو مع آِخِر قطر املاء، فإذا غسل 
رجليه خرجت لك خطيئة َمَشتَْها رِْجاَله مع املاء أو 

 «.ر قطر املاء حىت خيرج نَِقياا من اذلنوبمع آخ

** 

439. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -Radhiyallahu 'Anhu- secara marfū', 

"Apabila seorang muslim atau mukmin berwudhu, lalu 

ia membasuh wajahnya, akan keluarlah dari wajahnya 

setiap dosa akibat pandangan kedua matanya 

bersamaan dengan air, atau bersama dengan tetesan 

air terakhir. Lalu jika ia membasuh kedua tangannya, 

akan keluarlah setiap dosa akibat kekerasan yang 

dilakukan kedua tangannya bersamaan dengan air, 

atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Lalu 

jika ia membasuh kedua kaki, akan keluarlah setiap 

dosa akibat langkah kedua kakinya bersamaan dengan 

air, atau bersama tetesan air terakhir, hingga ia keluar 

(dari wudu) bersih dari dosa”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ر فيه األعضاء األربعة: الوجه،  الوضوء الِّشيع تُطهَّ
ايلدان، والرأس، والرجالن. وهذا اتلطهري يكون 
تطهرياا حسيا، ويكون تطهريا معنويا، أما كونه 
تطهريا حسيا فظاهر؛ ألن اإلنسان يغسل وجهه، 
ويديه، ورجليه، ويمسح الرأس، واكن الرأس بصدد 

قية األعضاء، ولكن اهلل أن يغسل كما تغسل ب
خفف يف الرأس؛ وألن الرأس يكون فيه الشعر، 
والرأس هو أىلع ابلدن، فلو غسل الرأس وال سيما إذا 
اكن فيه الشعر؛ لاكن يف هذه مشقة ىلع انلاس، وال 

 -عز وجل-سيما يف أيام الشتاء، ولكن من رمحة اهلل 
أن جعل فرض الرأس املسح فقط، فإذا توضأ اإلنسان 

شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهريا حسيا، وهو  ال
يدل ىلع كمال اإلسالم؛ حيث فرض ىلع معتنقيه أن 
يطهروا هذه األعضاء اليت يه اغبلا ظاهرة بارزة. أما 
الطهارة املعنوية، ويه اليت ينبيغ أن يقصدها املسلم، 
فيه تطهريه من اذلنوب، فإذا غسل وجهه خرجت لك 

إنما  -واهلل أعلم-وذكر العني خطايا نظر إيلها بعينه، 
هو ىلع سبيل اتلمثيل، وإال فاألنف قد خيطئ، والفم 

** 

Wudu yang syar’i itu mensucikan empat anggota tubuh: 

wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. 

Pensucian ini terjadi baik secara lahiriah (fisik), 

maupun maknawiyah (batin). Adapun secara lahiriah 

(fisik), maka itu tampak jelas, karena orang yang 

membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki, serta 

mengusap kepalanya. (Bagian) kepala hampir saja 

(diperintahkan) untuk dibasuh sebagaimana (ketiga) 

anggota tubuh lainnya, namun Allah memberikan 

keringanan untuk (bagian) kepala; karena pada kepala 

terdapat rambut, dan kepala juga merupakan bagian 

paling atas dari tubuh. Andai saja kepala itu harus 

dibasuh –apalagi jika terdapat rambut-, maka hal itu 

pasti akan menyulitkan banyak orang, apalagi jika 

dalam musim dingin. Namun salah satu bentuk rahmat 

Allah -'Azza wa Jalla- adalah dengan hanya 

menetapkan kewajiban mengusap saja untuk kepala. 

Jadi bila seseorang berwudu, tidak diragukan bahwa ia 

akan mensucikan anggota-anggota wudu secara 

lahiriah. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam; di 

mana ia mewajibkan para pemeluknya untuk 

mensucikan anggota-anggota tubuh yang –umumnya- 

tampak dan menonjol. Adapun penyucian secara 

maknawiyah (batin) –yang semestinya menjadi tujuan 

seorang muslim- yaitu pensucian terhadap dosa-dosa. 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء اتلصنيف:
  أعمال اجلوارحالفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل 

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .خرج : كناية عن غفرانها هل •

 .خطيئة : ذنب صغري متعلق حبق اهلل تعاىل •

 .يشء ، واملعىن اكتسبتها يداهبطشتها يداه : ابلطش : األخذ الشديد من لك  •

 .بغسل األعضاء األربعة ىلع صفة خمصوصة -عز وجل-الوضوء : اتلعبد هلل  •

 :فوائد احلديث
 .فضل الوضوء، وأن املواظبة عليه وسيلة للنقاء من اذلنوب .1

ك، وذللك اذلنوب تتبع لك جارحة لك عضو من أعضاء اإلنسان يقع يف بعض املعايص، فالعني بانلظر، وايلد بابلطش وايلد بالرسقة وحنو ذل .2
 .اكتسبتها، وخترج من لك جارحة تاب منها

 .وجوب غسل القدمني وعدم إجزاء مسحهما .3

 .الوضوء يكفر خطايا هذه األعضاء اليت ُيري عليها ماؤه .4

 املراجع:املصادر و

كنوز رياض  -ه. 1417الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم  -
رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن،  -ه. 1430الصاحلني،حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 

حتقيق خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الرابعة،  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، -ه. 1426الرياض، 
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،  -ه. 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  -ه. 1425

 .ه1407عة عِّش، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الراب
   (3284) الرقم املوحد:

قد خيطئ؛ فقد يتلكم اإلنسان بكالم حرام، وقد 
يشم أشياء ليس هل حق يشمها، ولكن ذكر العني؛ 
ألن أكرث ما يكون اخلطأ يف انلظر. وتكفري اذلنوب 

هلا  يف احلديث يراد بها الصغائر، أما الكبائر فال بد
 .من توبة

Maka jika ia membasuh wajahnya, seluruh dosa akibat 

pandangan matanya akan keluar. Penyebutan mata –

wallâhu a‘lam- tidak lain hanya sekedar contoh, karena 

(pada dasarnya) hidung pun dapat melakukan dosa 

dan mulut pun juga dapat melakukan dosa. Karena 

seseorang bisa saja berbicara dengan ucapan yang 

haram, dan mencium aroma yang dia tidak berhak 

untuk menciumnya. Namun penyebutan mata adalah 

karena kebanyakan kesalahan itu terjadi pada 

pandangan (mata). Penghapusan dosa dalam hadis 

adalah untuk dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa besar 

maka harus dihapuskan dengan taubat. 
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إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء، ثم 
ِلنترث، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن 

ثالثا، فإن أحدكم ال يدري يدخلهما يف اإلناء 
 أين باتت يده

 

Jika seorang dari kalian berwudu, 
hendaklah ia memasukkan air ke 

hidungnya lalu mengeluarkannya, dan 
siapa yang bersuci dengan batu, hendaklah 

ia menggunakan batu yang berjumlah 
ganjil. Jika seorang dari kalian bangun 

tidur, hendaklah ia mencuci tangannya tiga 
kali sebelum memasukkannya ke dalam 

wadah, sebab dia tidak tahu di mana 
tangan itu berada pada malam hari. 

 :احلديث .440
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
أ أحُدُكم »قال:  -اهلل عليه وسلم فَليَجَعل يف إذا توضَّ

، ثم يلَنتَنرِْث، ومن اْستَجَمر فَليُوتِر، وإذا  أنِفه ماءا
َحُدُكم من نوِمه فَليَغِسل يََديه قبل أن 

َ
اْستَيَقَظ أ

حَدُكم ال يَدرِي أين 
َ
يُْدِخلُهما يف اإِلنَاء ثالثاا، فإِنَّ أ

فَليَستَنِشق بِِمنَْخَريه من »ويف رواية: «. بَاتَت يده
أ فَليَْستَنِشق»: ويف لفظ«. املاء  «.من توضَّ

** 

440. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu, 

"Jika seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia 

memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya, 

dan siapa yang bersuci dengan batu, hendaklah ia 

menggunakan batu yang berjumlah ganjil. Jika seorang 

dari kalian bangun tidur, hendaklah ia mencuci 

tangannya tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam 

wadah, sebab dia tidak tahu di mana tangan itu berada 

pada malam hari." Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Hendaklah ia menghirup air dengan dua lubang 

hidungnya." Dalam redaksi lain disebutkan, 

"Barangsiapa yang berwudu, hendaklah ia menghirup 

air"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يشتمل هذا احلديث ىلع ثالث فقرات، للك فقرة 
.فذكر أن املتوىضء إذا رشع يف 1اخلاص بها. حكمها 

الوضوء أدخل املاء يف أنفه، ثم أخرجه منه وهو 
االستنشاق واالستنثار املذكور يف احلديث؛ ألن 
ِمر املتوىضء بغسله، وقد 

ُ
األنف من الوجه اذلي أ

تضافرت األحاديث الصحيحة ىلع مِّشوعيته؛ ألنه 
 . ضا أن من أراد .ثم ذكر أي2من انلظافة املطلوبة رشًعا

قطع األذى اخلارج منه باحلجارة، أن يكون قطعه 
ىلع وتر، أقلها ثالث وأعالها ما ينقطع به اخلارج، 
ا، وإال زاد واحدة، توتر أعداد  وتنيق املحل إن اكن وترا

ا أن املستيقظ من نوم الليل ال 3الشفع.  .وذكر أيضا
ه يف اإلناء، أو يمس بها رطباا، حىت ي غسلها يُْدِخُل كفَّ

يكون طويال،  -اغبلاا-ثالث مرات؛ ألن نوم الليل 
ويده تطيش يف جسمه، فلعلها تصيب بعض 

** 

Hadis ini mencakup tiga poin. Setiap poin memiliki 

hukumnya yang khusus. 1) Disebutkan bahwa ketika 

orang yang berwudu melakukan wudu, ia memasukkan 

air ke hidungnya lalu mengeluarkannya, itulah (yang 

disebut) dengan istinsyāq dan istinṡār sebagaimana 

disebutkan dalam hadis. Sebab, hidung merupakan 

bagian dari wajah yang diperintahkan untuk dibasuh 

bagi orang yang berwudu. Banyak sekali hadis sahih 

yang mensyariatkannya karena hal tersebut termasuk 

kebersihan yang dituntut sesuai syariat. 2) Selanjutnya, 

disebutkan bahwa barangsiapa hendak membersihkan 

kotorannya dengan batu, hendaknya batu yang 

digunakan untuk membersihkannya berjumlah ganjil; 

minimal tiga buah dan maksimal berapa saja yang 

dapat membersihkan kotoran tersebut. Jika ganjil dapat 

membersihkan tempat keluar kotoran, jika tidak bisa, 

maka ditambah satu lagi sehingga dapat membuat 

ganjil bilangan genap. 3) Disebutkan juga bahwa orang 

yang bangun dari tidur pada malam hari, ia tidak boleh 

langsung memasukkan telapak tangannya ke dalam 

wadah atau mengusap sesuatu yang basah sampai dia 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء

  واآلداب < اآلداب الِّشعية < آداب انلوم واالستيقاظالفضائل 

 .الرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: رواها مسلم. الرواية اثلاثلة: متفق عليها، ولفظ مسلم: )فليستنرث(، بدل: )فليستنشق( راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .توضأ أحدكم : رشع يف الوضوء •

 .فَلْيَْجَعْل : فليضع، واملراد بالوضع االستنشاق •

 .ليَسنتَرِثْ : يعِن يلخرج املاء من أنفه، بعد إدخاهل، وإدخاهل هو االستنشاق •

 .السبيلني، وهو االستنجاء باحلجارةلقطع األذى اخلارج من أحد  -ويه احلجارة-اْستَْجَمَر : استعمل اجلمار •

 .فَلْيُوتِْر : يِلُنِْه استجماره ىلع وتر، وهو الفرد: مثل ثالث و مخس أو حنوهما، وال يكون قطعه االستجمار ألقل من ثالث •

َحَدُكم اَل يَْدرِي.... : تعليل لغسل ايلد بعد االستيقاظ •
َ
 .فِإَّن أ

 .لباتت يده : حقيقة املبيت يكون من نوم اللي •

 .فَلْيَْستَنِْشْق : هو إدخال املاء يف األنف •

 .بِِمنَْخَريِه : ثقبا أنفه •

 :فوائد احلديث
 .وجوب االستنشاق واالستنثار .1

 .االستنشاق غري االستنثار ألن اجلمع بينهما يف حديث واحد  يدل ىلع اتلغاير بينهما .2

ا كغسل الوجهحمل االستنشاق واالستنثار قبل غسل الوجه، وهو من تمام غسله؛ فيكو .3  .ن فرضا

ا من هذا احلديث مع اآلية: )فاغسلوا وجوهكم( املائدة آية .4  .{6} :األنف من الوجه يف الوضوء أخذا

 .مِّشوعية اإليتار ملن استنىج باحلجارة .5

 .مِّشوعية غسل ايلدين من نوم الليل .6

 .احلكمة يف غسل ايلدين للنائم، كونه ال يدري أين باتت يده .7

 .، حيث ربط احلكم ببيان حكمته؛ لزيداد امللكف إيمانا به، ويتبني بذلك سمو الِّشيعة-اهلل عليه وسلم صىل-حسن تعليم انليب  .8

 .كمال الِّشيعة اإلسالمية بالعناية بالطهارة واالحتياط هلا .9

 .األخذ بالوثيقة والعمل باالحتياط .10

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
اكم ه. عمدة األح1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2ط من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط،
)مصورة عن ، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. اإلملام بِّشح 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .م1962 – ـه1381عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، مطابع دار الفكر يف دمشق، الطبعة األوىل 

   (3033) الرقم املوحد:

املستقذرات وهو ال يعلم، فِّشع هل غسلها للنظافة 
 .املِّشوعة

mencucinya tiga kali. Sebab, tidur pada malam hari -

biasanya- lama dan tangannya bergerak ke sana ke 

mari di badannya sehingga mungkin saja mengenai 

kotoran tanpa dia ketahui. Karena itu disyariatkan 

untuk mencucinya demi kebersihan yang disyariatkan. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < فضل الصيام اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

إذا جاء رمضان فُتيَحْت أبَْواب اجَلنَّةي َوُغلَِّقْت 
َياطينيُ  َدتي الشَّ   أبَْواُب انلَّاري َوصفِّ

Apabila Ramadhan datang, dibukalah 
pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-
pintu neraka serta dibelenggulah setan-

setan. 

 :احلديث .441
صىل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ِإَذا َجاَء َرَمَضاُن، فُِتَحْت »قال:  -اهلل عليه وسلم
َدِت  أبَْواب اجلَنَِّة، وَُغليَقْت أبَْواُب انلَّاِر، وَصفي

يَاِطنيُ   «.الشَّ

** 

441. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu bahwa 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Apabila Ramadhan datang, dibukalah pintu-pintu 

surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta 

dibelenggulah setan-setan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-أخَب أبو هريرة 
قال: "إذا دخل رمضان فتحت أبواب  -عليه وسلم

اجلنة، وغلقت أبواب انلريان، وصفدت الشياطني"، 
فهذه ثالثة أشياء تكون يف رمضان: أوالا: تفتح 

للعاملني هلا بكرثة الطاًعت من أبواب اجلنة ترغيباا 
صالة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغري ذلك. ثانياا: 
تغلق أبواب انلريان، وذلك لقلة املعايص فيه من 
املؤمنني. ثاثلاا: تصفد الشياطني، يعِن: املردة منهم؛ 

أخرج هذه الرواية -كما جاء ذلك يف رواية أخرى 
د يف مسنده (، وأمح2105رقم 4/434النسايئ يف سننه )

(، قال األبلاين: هو حديث جيد لشواهده، كما 2/292)
يف مشاكة املصابيح، والَمَردُة: هم أشد الشياطني 
 ، عداوة وعدواناا ىلع بِن آدم، واتلصفيد معناه الَغلُّ
يعِن: ُتَغلُّ أيديهم حىت ال خيلصوا إىل ما اكنوا 

-خيلصون إيله يف غريه، ولك هذا اذلي أخَب به انليب 
حق أخَب به نصحاا لألمة،  -ىل اهلل عليه وسلمص

 .وحتفزياا هلا ىلع اخلري وحتذيراا هلا من الِّش

** 

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam bersabda, "Apabila Ramadhan datang, 

dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu 

neraka serta dibelenggulah setan-setan." Ketiga hal ini 

terjadi di bulan Ramadhan: Pertama, dibukanya pintu-

pintu surga sebagai motivasi bagi orang-orang yang 

berpuasa agar memperbanyak ketaatan berupa shalat, 

sedekah, zikir, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. 

Kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Hal ini terjadi karena 

sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan kaum 

mukminin. Ketiga, setan-setan dibelenggu. Yakni, 

setan-setan yang membangkang. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan dalam riwayat lain - Riwayat ini dituturkan 

oleh An-Nasa'i dalam Sunannya, (4/434), no (2105), 

Ahmad dalam Musnadnya, ( 2/292). Al-Albani berkata, 

"Hadits ini jayyid (baik) karena beberapa 

pendukungnya." Misykat Al-Mashabih, (1/612), no 

(1962). Al-Maradah adalah setan-setan yang sangat 

keras permusuhan dan penentangannya kepada 

Adam. At-Tashfid artinya Al-Ghallu (belenggu). Yakni, 

tangan-tangan setan dibelenggu hingga tidak bisa 

melepaskan diri untuk berbuat semaunya. Semua yang 

diberitahukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam adalah benar. Beliau memberitahukannya 

sebagai nasehat bagi umat, memotivasi umat untuk 

berbuat kebaikan dan memperingatkannya dari 

keburukan. Lihat, Syarah Riyadhish Shalihin, (5/273). 
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 :معاين املفردات
دت : ُشّدت باألصفاد، ويه األغالل، وهو بمعىن ُسلسلت •  .صفي

 :فوائد احلديث
 .إكرام شهر رمضان .1

 .بشارة للصائمني فيه بأن هذا الشهر املبارك موسم عبادة وخري .2

 .الِّش عذر يف رمضان؛ ألن أسباب الِّش قد كفت عنه أو قلت، فال حيرم اخلري فيه إال حمرومليس بلايغ  .3

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
لرتاث سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ، حققه مكتب حتقيق ا-3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 اجلامع–صحيح ابلخاري -5ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، -4بريوت. -اإلسالِم، دار املعرفة
يح مسلم؛ صح-6. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح

كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم -7ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار ًعلم الكتب
بريوت، مصور -اإلسالِماملسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نِّش املكتب -8ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

بريوت، الطبعة -مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلَبيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلسالِم-9عن الطبعة امليمنية. 
 .ه1407طبعة الرابعة عِّش، بريوت، ال-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة-10ه. 1399اثلانية، 

   (10107) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل < موجبات الغسل اتلصنيف:

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

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

 :معاين املفردات
 .إَذا َجلََس : أي الرجل •

ْرَبِع : شعب مجع شعبة، وهو القطعة من الِشء، ويريد بذلك •
َ
 .يديها ورجليها، وهو كناية عن اجلماع ُشَعِبَها األ

 .ُثمَّ َجَهَدَها : بلغ املشقة وحفزها وكدها، وهو كناية عن اجلماع •

ْل : أي: لم يزنل منيًّا •  .َوإِْن لَْم يزُْنِ

 .وََجب الُغسل : لزم وثبت الغسل •

 :فوائد احلديث
 .وجوب الغسل من إدخال اذلكر يف الفرج، وإن لم حيصل إنزال .1

 .اية فيما يستحيا من اتلرصيح بهاستعمال الكن .2

 .اإلشارة إىل بعض احِلَكم من إُياب الغسل باجلماع، ويه عودة نشاط اجلسم بعد اجلهد املوجب لفتوره .3

 .يكون هذا احلديث ناسخا حلديث أيب سعيد "املاء من املاء" املفهوم منه بطريق احلرص، أنه ال غسل إال من إنزال املِن .4

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا
عيف، حتقيق: ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجل1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 .ه1423احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (3533) املوحد:الرقم 

إذا جلس بني شعبها األربع، ثم جهدها، فقد 
  وجب الغسل

Jika seseorang sudah duduk di antara 
empat cabang seorang wanita lalu dia 

menyetubuhinya, maka dia wajib mandi. 

 :احلديث .442
نَّ انلَّيِبَّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َ
صىل اهلل  -أ

ربع، ثم  -عليه وسلم 
َ
قَاَل: ))إَِذا َجلََس بني ُشَعِبَها األ

َجَهَدَها، َفَقد وََجَب الُغْسُل(( .  ويف لفظ ))وإن لم 
 يزُْنِل((.

** 

442. Hadis: 

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

Jika seseorang sudah duduk di antara empat cabang 

seorang wanita lalu dia menyetubuhinya, maka dia 

wajib mandi." Dalam redaksi lain disebutkan, 

"Meskipun tidak keluar (air mani)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا جلس الرجل بني أطراف املرأة األربع، ويه 
ايلدان والرجالن، ثم أدخل ذكره يف فرج املرأة؛ فقد 
وجب عليهما الغسل من اجلنابة وإن لم حيصل إنزال 

 .مِن؛ ألن اإلدخال وحده أحد موجبات الغسل

** 

Jika seorang laki-laki duduk di antara empat bagian 

tubuh wanita, yaitu kedua tangan dan kedua kaki lalu 

memasukkan zakarnya ke kemaluan wanita, maka 

keduanya wajib mandi janabah meskipun tidak keluar 

mani. Sebab, tindakan memasukkan (zakar ke dalam 

kemaluan wanita) merupakan salah satu hal yang 

mewajibkan mandi. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < رؤية اهلالل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .إذا رأيتموه : أبرصتموه، أي هالل رمضان، واملراد رآه من تثبت به رؤيته •

 .فصوموا : فابتدئوا الصوم من الغد، والصوم: إمساك عن املفطرات بنية من طلوع الفجر إىل غروب الشمس •

 .أي: فاتركوا الصوم من الغدفأفِطروا :  •

 .ُغمَّ عليكم : استُرِت عليكم حباجب، من غيم وغريه •

ا •  .فاقِدروا هل : أبلغوه قدره، وهو : تمام ثالثني يوما

 :فوائد احلديث
 .وجوب صوم رمضان، إذا ثبتت رؤية اهلالل رشًعا  .1

رُوا، فإن  ْيُتُموه فَأْفطي
َ
يْتُموه فَُصوُموا، وإذا َرأ

َ
إذا َرأ

  ُغمَّ عليكم فَاْقُدُروا هل
Jika kalian sudah melihat bulan sabit 
berpuasalah! Jika kalian melihatnya 

berbukalah! Jika bulan itu tertutup awan, 
perkirakanlah! 

 :احلديث .443
قال: سمعت  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

يْتُموه »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
إذا َرأ

ْيتُُموه فَأفِْطرُوا، فإن ُغمَّ عليكم 
َ
فَُصوُموا، وإذا َرأ

 «.فَاقُْدُروا هل

** 

443. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma, ia 

berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, Jika kalian sudah melihat 

bulan sabit berpuasalah! Jika kalian melihatnya 

berbukalah! Jika bulan itu tertutup awan, 

perkirakanlah"'! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أحاكم الِّشع الِّشيف ُتبىَْن ىلع األصل، فال ُيْعَدل 
عنه إال بيقني. ومن ذلك: أن األصل بقاء شعبان، وأن 
اذلمة بريئة من وجوب الصيام، ما دام أن شعبان لم 

عدته ثالثني يوما، فيعلم أنه انتىه، أو يَُرى تُْكَمْل 
صىل -هالل رمضان، فيُْعلَُم أنه دخل. وذلا فإن انليب 

، علّق صيام شهر رمضان وفطره -اهلل عليه وسلم
، أو  رَتٍ

برؤية اهلالل. فإن اكن هناك مانع من غيم، أو قَ
حنوهما، فيُْكمل عدة شعبان ثالثني يوما؛ ألن األصل 

م خبروجه إال بيقني، والقاعدة: "أن بقاؤه فال حُيْكَ 
 ."األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن

** 

Berbagai hukum syariat yang mulia dibangun di atas 

sumber sehingga tidak bisa dipalingkan darinya kecuali 

dengan keyakinan. Diantaranya bahwa hukum asalnya 

adalah tetapnya bulan Sya'ban dan bebasnya 

tanggung jawab dari kewajiban berpuasa selama 

Sya'ban itu belum sempurna tiga puluh hari, sehingga 

dapat diketahui bahwa sya'ban sudah usai, atau terlihat 

bulan sabit Ramadhan sehingga diketahui bahwa 

sudah masuk Ramadhan. Untuk itu, Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengaitkan puasa bulan 

Ramadhan dan bukanya dengan melihat bulan sabit. 

Jika ada penghalang berupa awan atau debu atau 

selain keduanya maka bilangan Sya'ban 

disempurnakan jadi tiga puluh hari sebagai pijakan 

bulan Sya'ban sehingga tidak dihukumi keluar darinya 

kecuali dengan keyakinan. Kaidah: Asal sesuatu itu 

tetap sesuai dengan semula. Taisir Al-Allam, hlm (314), 

Tanbih Al-Afham, (3/414), Ta'sis Al-Ahkam, (3/212). 
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 .من انفرد برؤيته يف بر وحنوه لزمه العمل بمقتىض رؤيته .2

 .معلق برؤية انلاس أو بعضهم للهالل أن صيام شهر رمضان .3

 . وجوب إكمال شعبان ثالثني يوما، إذا حال دون َمنَْظره َغيٌْم أو حنوه .4

 .وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هالل شوال رشًعا  .5

ا إذا حال غيم أو حنوه دون هالل شوال .6  .وجوب إكمال رمضان ثالثني يوما

 .رإبطال االعتماد ىلع قول أهل احلساب يف دخول الشه .7

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغِن بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة 

 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نِّش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد  ه.1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

ه. خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن 1435العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 
خاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابل1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، 1422انلجاة الطبعة: األوىل 
 .ه(1427 - 1404الكويت، الطبعة: )من  -مية بريوت. املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسال

   (4549) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

اِء بِْن ًَعزٍِب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-الََْبَ
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
راع بالَعُضد •  .ِمْرَفَقيْك : هو َموِْصل اذلي

 :فوائد احلديث
يه ىلع األرض، والكفان ُعضوان من أعضاء  .1 بعةأنَّ الواجب ىلع املصِّلي أن يَضع كفَّ جود السَّ  .السُّ

ان .2  .هذا احلديث أيَّد األصل من أنَّ املراد بايلدين هما: الكفَّ

ني من األرض .3  .استحباب تمكني باِطن الَكفَّ

بع ِذراعيه .4 راعني عن األرض، وكراهة افرتاشهما كما يَفرتش السَّ  .استحباب رفع اذلي

 .-تبارك وتعاىل-اجاة ودخول ىلع اهلل مِّشوعية ابُلعد عن ُمشابهة احليوانات يف الصالة، اليت يه ُمنَ  .5

ة، والرَّغبة يف الَعبادة .6  .مِّشوعية إظهار النَّشاط والقوَّ

ه من العبادة .7 جود، أخذ لكُّ ُعضٍو حقَّ  .أن الُمصِّلي إذا اعتمد ىلع مجيع أعضاء السُّ

  إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك
Apabila engkau sujud maka letakkanlah 

kedua telapak tanganmu (di tempat sujud) 
dan angkatlah kedua sikumu. 

 :احلديث .444
:  -ريض اهلل عنهما-عن الََبَاء بن ًَعزب  إذا »مرفوًعا

يك واْرفَع ِمْرَفَقيْك  «.َسَجدت فَضع كفَّ

** 

444. Hadis: 

Dari Barā` bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhumā- secara 

marfū', "Apabila engkau sujud maka letakkanlah kedua 

telapak tanganmu (di tempat sujud) dan angkatlah 

kedua sikumu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يك  ن كفَّ معىن احلديث إذا َسَجدت ىلع األرض َفَمكي
راعني من األرض مع جُمَافاة  من األرض وارفع اذلي

ألنه أشبه بهيئة املتواضع وأبْعد عن هيئة اجلَنْبَني؛ 
الُكَساىل وُمشابهة احليوانات، فإن الُمنبسط يشبه 
ِسباع احليوانات، حال افرتاشها ويُشعر حاهل باتلهاون 
بالصالة وقِلَّة االعتناء بها، واإلقبال عليه، ويف 

-عند مسلم: "اكن  -ريض اهلل عنها-حديث ميمونة 
ايف يديه فلو أن بهيمة أرادت ُُيَ  -صىل اهلل عليه وسلم

 ."أن تَمر لَمرت

** 

Pengertian hadis, apabila engkau sujud di atas tanah 

maka letakkan dengan kokoh kedua telapak tanganmu 

di atas tanah dan angkat kedua lenganmu dari tanah 

dengan menjauhkannya dari kedua lambung. Karena 

posisi ini lebih tepat untuk sikap orang yang tawaduk 

dan lebih jauh dari sikap pemalas dan menyerupai 

binatang. Karena orang yang meletakkan kedua 

lengannya menyerupai binatang buas ketika sedang 

membentangkan kedua kaki depannya di atas tanah. 

Pun keadaannya ini menyiratkan sikap menyepelekan 

salat, tidak memperhatikannya dan tidak serius 

menjalankannya. Dalam hadis Maimūnah -raḍiyallāhu 

'anhā- yang diriwayatkan Muslim, "Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- merenggangkan kedua tangannya 

(dari lambung) di mana seandainya binatang hendak 

lewat (di bawahnya) pasti bisa lewat." 
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 املراجع:املصادر و

لسالم رشح ا سبل. بريوت –د ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عب
غ املرام، بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلو

م. تسهيل اإلملام بفقه  2003 - ـه 1423مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: 
م. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، تأيلف:  2006 _ ـه 1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

سام، حتقيق: حممد صبيح بن حسن حالق، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح الب
 .م 2006 - ـه1426الطبعة: العارشة، 

   (10927) الرقم املوحد:
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 :Makna global :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إَذا َسِمْعتُْم الُْمؤَذيَن : إذا سمعتم صوت املؤذن باألذان •

 .مثل ما يقول : لك مجلة يقوهلا •

 :فوائد احلديث
 .وذلك بإمجاع العلماءمِّشوعية إجابة املؤذن بمثل ما يقول،  .1

 .ال يقول شيئا إذا شاهد املؤذن ولم يسمعه .2

 .يتابع املؤذن اثلاين بعد انتهاء األول، وإن تعدد املؤذنون؛ لعموم احلديث .3

 .تكون إجابة املجيب بعد انتهاء املؤذن من اجلملة لقوهل: )فقولوا(؛ ألن الفاء للرتتيب .4

 .ء أو ىلع حاجته؛ ألنَّ لك ذكر هل سبب ال ينبيغ إهماهل؛ حىت ال يفوت بفوات سببهُييب املؤذن يف لك أحواهل، إن لم يكن يف خال .5

 .، وكمال رشيعته-عز وجل-سعة فضل اهلل  .6

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. صحيح 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

حيح ه. ص1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

   (3013) الرقم املوحد:

  فقولوا مثل ما يقولإذا سمعتم املؤذن 
Jika kalian mendengar muazin 

(mengumandangkan azan), maka 
ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. 

 :احلديث .445
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

إَِذا َسِمعتُم »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.َيُقولالُمؤَذين َفُقولُوا ِمثَل َما 

** 

445. Hadis: 

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

'anhuma- secara marfū', "Jika kalian mendengar 

muazin (mengumandangkan azan), maka ucapkanlah 

seperti apa yang ia ucapkan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا سمعتم املؤذن للصالة فأجيبوه، بأن تقولوا مثل ما 
يقول، مجلة جبملة، فحينما يكَب فكَبوا بعده، 
وحينما يأيت بالشهادتني، فأتوا بهما بعده، فإنه حيصل 
لكم من اثلواب ما فاتكم من ثواب اتلأذين اذلي 

. حازه املؤذن، واهلل واسع العطاء، جميب ادلًعء
يستثىن من احلديث لفظ: )يح ىلع الصالة، يح ىلع 

 .الفالح( فإنه يقول بعدها: ال حول وال قوة إال باهلل

** 

Jika kalian mendengar muazin (mengumandangkan 

azan) untuk salat, maka jawablah dengan cara kalian 

mengucapkan seperti ucapannya, kalimat perkalimat. 

Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah setelahnya. Ketika 

dia mengucapkan dua kalimah syahadat, maka 

ucapkanlah keduanya setelahnya. Sesungguhnya 

kalian akan mendapatkan pahala yang luput dari kalian 

berupa pahala azan yang diperoleh oleh muazin. 

Sesungguhnya Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi 

Maha Mengabulkan doa. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انلجاسات اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < اآلنية

 .: رواه مسلم-ريض اهلل عنهما-: متفق عليه. حديث عبد اهلل بن مغفل -ريض اهلل عنه-حديث أيب هريرة  احلديث:راوي 

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

ِل الُمَزيِني    -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بِن ُمَغفَّ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :املفرداتمعاين 
 .إذا َولَغ : رشب بطرف لسانه، وهو أن يدخل لسانه يف املاء وغريه من لك مائع، فيحركه ولو لم يِّشب، فالِّشب أخص من الولوغ •

 .اللكب : احليوان املعروف •

ُروه : اتلعفري، اتلمريغ يف العفر، وهو الرتاب •  .َعفي

 :فوائد احلديث
 .اتلغليظ يف جناسة اللكب، لشدة قذارته .1

 .اللكب يف إناء، ومثله األكل، ينجس اإلناء، وينجس ما فُضل منه ولوغ .2

 .وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات .3

ا خاص باتلطهري من ولوغه دون بوهل وعذرته وسائر ما لوثه اللكب .4  .وجوب اتلطهري  بالرتاب واتلكرار سبعا

وىل يلأيت املاء بعده .5
ُ
وىل أن يكون مع األ

َ
ا. وتكون يه اثلامنة املشار إيلها يف الرواية األخرى. وال فرق بني وجوب استعمال الرتاب مرة، واأل

 .أن يطرح املاء ىلع الرتاب أو الرتاب ىلع املاء أو أن يؤخذ الرتاب املختلط باملاء، فيغسل به أما مسح موضع انلجاسة بالرتاب فال ُيزئ

  إذا رشب اللكب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا
Apabila seekor anjing minum dari wadah 

salah seorang diantara kalian hendaknya ia 
mencucinya tujuh kali 

 :احلديث .446
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب  هريرة 

إذا رَشِب اللكب يف إناء أَحِدُكم » قال: -عليه وسلم
ا عن «.  أوالُهنَّ بالرُتاب» وملسلم: «. فَليَغِسلُه سبعا

-عن انليب  -اهلل عنهماريض -عبد اهلل بن مغفل 
إذا َولَغ اللكب يف اإلناء » قال: -صىل اهلل عليه وسلم

اب ُروه اثلَّاِمنَة بالرتُّ ا وعفَّ  .«فاغسلوه سبعا

** 

446. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda: "Apabila 

seekor anjing minum dari wadah salah seorang 

diantara kalian hendaknya ia mencucinya tujuh kali." 

Dalam riwayat Muslim, "Yang pertama dengan debu." 

Dari Abdullah bin Mughaffal -raḍiyallāhu 'anhu- dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda: 

"Apabila seekor anjing minum dari sebuah wadah 

cucilah wadah itu tujuh kali dan lumurilah yang ke 

delapan dengan debu." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ملا اكن اللكب من احليوانات املستكرهة اليت حتمل 
أمر الشارع احلكيم كثرياا من األقذار واألمراض 

بغسل اإلناء اذلي ولغ فيه سبع مرات، األوىل منهن 
مصحوبة بالرتاب يلأيت املاء بعدها، فتحصل انلظافة 

 .اتلامة من جناسته ورضره

** 

Oleh karena anjing itu termasuk hewan menjijikkan, 

yang membawa banyak kotoran dan penyakit, maka 

syariat yang penuh hikmah ini memerintahkan agar 

mencuci wadah tempat minumnya anjing sebanyak 

tujuh kali. Cucian pertama disertai debu agar 

selanjutnya bisa dibersihkan dengan air. Sehingga 

menghasilkan kebersihan yang sempurna dari najis 

dan bahayanya. 
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يها صلوات اهلل عليه لم ينطق عن اهلوى، وذلك أن بعض العلماء حار يف عظمة هذه الِّشيعة املطهرة، وأنها تزنيل من حكيم خبري، وأنَّ ُمؤَدي  .6
ىلع هذه حكمة هذا اتلغليظ يف هذه انلجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد يف اتلطهري منها، حىت قال فريق من العلماء: إن اتلطهري 

ديث باكتشافاته ومكَباته، فأثبت أن يف لعاب اللكب مكروبات وأمراضا الكيفية من ولوغ اللكب تعبدي ال تعقل حكمته، حىت جاء الطب احل
 .فتاكة، ال يزيلها إال الرتاب

 .ظاهر احلديث أنه ًعم يف مجيع الالكب، حىت الالكب اليت أذن الشارع باختاذها، مثل الكب الصيد واحلراسة واملاشية .7

 .جناسة اللكب أغلظ انلجاسات .8

قام الرتاب يف ذلك؛ ألن انلص إذا ورد بِشء معني واحتمل معىن خيتص بذلك الِشء لم ُيز إلغاء انلص الصابون واألشنان ال يقومان م .9
 .واطراحه، فإلم ُيد غريه فال حرج، قال تعاىل: )فاتقوا اهلل ما استطعتم(

 املراجع:املصادر و

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه ه. 1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام بِّشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
ه. تنبيه األفهام  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

اكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن ه. عمدة األح1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،  ، دار طوق انلجاة1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3143) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم صىل 
ثالثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وِلنب ىلع ما 

استيقن، ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن 
اكن صىل مخسا شفعن هل صالته، وإن اكن صىل 

 إتماما ألربع؛ اكنتا ترغيما للشيطان.

 

Jika salah seorang dari kalian ragu dalam 
salatnya, sehingga tidak mengetahui sudah 
berapa rakaat yang telah dia kerjakan; tiga 
ataukah empat? Maka buanglah keraguan 

dan lanjutkan yang dia yakini (tiga rakaat). 
Kemudian sujud dua kali (sujud sahwi) 

sebelum salam. Jika ternyata dia 
melakukan lima rakaat maka sujud sahwi 

itulah yang menggenapkannya. Dan jika dia 
benar-benar salat empat rakaat, maka 
sujud sahwi itu menghinakan setan". 

 :احلديث .447
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

إذا شك أَحُدكم يف صالته، »: -صىل اهلل عليه وسلم
فَلْيَْطَرِح الشك فلم يَْدِر كم صىل ثالثا أم أربعا؟ 

َويْلَنْبِ ىلع ما اْستَيَْقَن، ثم يسجد سجدتني قبل أن 
يَُسليَم، فإن اكن صىل مخسا َشَفْعَن هل َصاَلته، وإن اكن 

ا للشيطان ْرَبٍع؛ اكنتا تَْرِغيما
ْ
 «.صىل إِْتَماماا أِل

** 

447. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Jika salah 

seorang dari kalian ragu dalam salatnya, sehingga 

tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang telah dia 

kerjakan; tiga ataukah empat? Maka buanglah 

keraguan dan lanjutkan yang dia yakini (tiga rakaat). 

Kemudian sujud dua kali (sujud sahwi) sebelum salam. 

Jika ternyata dia melakukan lima rakaat maka sujud 

sahwi itulah yang menggenapkannya. Dan jika dia 

benar-benar salat empat rakaat, maka sujud sahwi itu 

menghinakan setan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الِّشيف كيفية اتلعامل مع الشكوك 
اليت ترد للمسلم حال الصالة، وذلك أن يبِن ىلع 
ايلقني، فإن اكن الشك يف عدد الركعات فايلقني 
العدد األقل، ثم يسجد سجدتني للسهو قبل السالم. 

صىل -اهلل فيف احلديث عن أيب سعيد قال: قال رسول 
: "إذا شك أحدكم يف صالته" أي: -اهلل عليه وسلم

تردد بال رجحان فإنه مع الظن يبِن عليه، "فلم يدر 
كم صىل ثالثا أو أربعا؟" أي: مثال "فليطرح الشك"، 
أي: ما يشك فيه وهو الركعة الرابعة "ويْلَنْبِ ىلع ما 
استيقن" أي: علمه يقينا، وهو ثالث ركعات. قوهل: 

د سجدتني  قبل أن يسلم"، هذا األفضل أن "ثم يسج
يكون السجود قبل السالم. قوهل: "فان اكن صىل 
مخسا" تعليل لألمر بالسجود، أي: فإن اكن ما صاله 
يف الواقع أربعا فصار مخسا بإضافته إيله ركعة أخرى، 
"َشَفْعَن هل صالته"، أي: السجدتان تشفعان هل 

** 

Hadis ini menjelaskan bagaimana seharusnya tindakan 

kita saat terjadi keraguan terkait jumlah rakaat yang 

telah dikerjakan saat salat. Caranya adalah mengambil 

yang paling diyakini. Jika yang diragukan adalah 

jumlah rakaat, maka yang yakin adalah bilangan yang 

sedikit, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Di 

dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'īd, dia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Jika salah seorang dari kalian ragu dalam 

salatnya," maksudnya dia bimbang tanpa ada yang 

bisa menguatkannya, maka dia tetap harus 

melanjutkan salatnya. "sehingga ia tidak mengetahui 

sudah berapa rakaat yang telah dia kerjakan; tiga 

ataukah empat?" misalnya, maka hendaklah ia 

membuang keraguan," artinya jumlah yang dia keragui 

yakni empat rakaat. "Dan meneruskan yang dia yakini," 

yakni yang ia ketahui dengan yakin yaitu tiga rakaat. 

Sabda beliau, "Kemudian sujud dua kali (sujud sahwi) 

sebelum salam." Inilah yang lebih utama yaitu sujud 

dilakukan sebelum salam. Sabda beliau, "Jika ternyata 

dia melakukan salat lima rakaat," ini merupakan sebab 

diperintahkannya sujud sahwi. Artinya, jika ternyata ia 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكر اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ترغيما : أي: إلصاقاا ألنفه يف الراغم، وهو الرتاب، واملراد: إذالهل •

َد الشخص بني وقوع الفعل منه وعدم وقوعه، ولو ترجح أحدهما ىلع اآلخر •  .شك : تردَّ

 .ويبعده عنه، َويْلنَْبِ صالته ىلع ما تيقنه فليطرح : فَلْيُلِْق ما شك فيه، •

 .ويلنب : يعِن: يعتمد ما تيقن أنَّه أىت به من الصالة، خبالف املشكوك فيه فال يعتَبه •

 :فوائد احلديث
قبل أن  أن املصِّل إذا شك يف صالته ولم يرتجح عنده أحد األمرين فإنه يطرح الشك ويعمل بايلقني، وهو األقل، فيتم صالته ويسجد للسهو .1

 .يسلم ثم يسلم

هاتني السجدتني طريقاا إىل جَب الصالة، ورّداا للشيطان خاسئاا ذيلالا مبعداا عن مراده، وبهما تكمل صالة العبد ويمتثل  -تعاىل-جعل اهلل  .2
 .بالسجود اذلي عىص به إبليس ربه -تعاىل-أمر اهلل 

ا يالزم اإلنسان، أحد أسباب سجود السهو الشك يف الصالة، وهذا احلديث يف حكم  .3 سجود السهو للشك فيها، هذا ما لم يكن الشك وسواسا
 .يعمل العمل، ويقول يف نفسه: إنَّه لم يعمله، فهذا ال سجود عليه

 .احلديث رصيح يف صحة الصالة بهذه الصورة، إذا لم يطرأ عليها ما يبطلها .4

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح 1423انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 
م. منحة العالم يف رشح  2003ه، 1423األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 

ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان املال 1432ه، 1428الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل  بلوغ املرام، عبد اهلل صالح
 .م2002ه، 1422اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 

   (11231) الرقم املوحد:

اليت يصليها يف الصالة؛ ألنها بمقام ركعة، والصالة 
أصلها شفع وليست وتر؛ ألنها أربع ركعات ىلع املثال 
املرضوب يف احلديث، وقوهل: "وإن اكن صىل إتماما 
ألربع"، إن اكن صىل أربعا يف الواقع فيكون قد أدى 
ما عليه من غري زيادة وال نقصان.  قوهل: "اكنتا 
ترغيما للشيطان"، أي: وإن صارت صالته بتلك 

ا اكنتا، أي: السجدتان ترغيما، أي: إذالال الركعة أربع
 .للشيطان، واهلل أعلم

telah melakukan salat yang seharusnya empat rakaat, 

sehingga menjadi lima rakaat dengan tambahan satu 

rakaat lagi, maka "sujud sahwi itulah yang 

menggenapkannya." Artinya, dua sujud sahwi itu yang 

menggenapkan bilangan salatnya, karena keduanya 

dianggap satu rakaat. Sebab, salat yang ia kerjakan itu 

pada asalnya adalah genap bukan ganjil, karena 

jumlahnya empat rakaat seperti yang dicontohkan 

dalam hadis tersebut. Sabda beliau, "dan jika dia itu 

melengkapi rakaat yang keempat" artinya jika dia 

memang sebenarnya hanya melakukan salat empat 

rakaat, maka ia telah menunaikan kewajibannya tanpa 

menambah dan menguranginya. Sabda beliau, "Maka 

sujud sahwi itu menghinakan setan." Yakni, jika dengan 

menambah satu rakaat tersebut, salatnya menjadi 

sempurna empat rakaat, maka dua sujud sahwi itu, 

sebagai penghinaan untuk setan. Wallāhu a'lam. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إذا صىّل أحدكم إىل يشء : أي جعل شيئاا أمامه يف صالته •

 .يَْسرُتُُه من انلاس : حيول بينه وبينهم •

 .بني يديه : قريباا منه بينه وبني ُسرْتته •

 .فإن أىب : امتنع أن يندفع ويرجع •

إذا صىلَّ أحدكم إىل يشء يَْسرُتُهُ من انلاس، 
فأراد أحد أن جَيَْتاَز بني يديه فَلَْيْدَفْعُه، فإن أىب 

يلُْه؛ فإنما هو شيطان  فَلُْيَقات
 

Apabila salah seorang dari kalian salat 
menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah 
(pembatas) dari orang lain, lalu seseorang 

ingin lewat di depannya hendaknya ia 
mencegah orang itu. Jika ia enggan 

dicegah, hendaknya ia memeranginya. 
Sesungguhnya orang itu adalah setan. 

 :احلديث .448
: )إذا  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخْلُْدرِيي  مرفوًعا

صىلَّ أحدكم إىل يشء يَْسرُتُُه من انلاس، فأراد أحد 
أن َُيْتَاَز بني يديه فَلْيَْدَفْعُه، فإن أىب فَلْيَُقاتِلُْه؛ فإنما 

 هو شيطان(.

** 

448. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Apabila salah seorang dari kalian salat 

menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah (pembatas) 

dari orang lain, lalu seseorang ingin lewat di depannya 

hendaknya ia mencegah orang itu. Jika ia enggan 

dicegah, hendaknya ia memeranginya. Sesungguhnya 

orang itu adalah setan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يأمر الِّشع باختاذ احلزم واحليطة يف األمور لكها، 
وأهم أمور ادلين وادلنيا الصالة، ذلا حثَّ الشارع 
احلكيم ىلع العناية بها واختاذ الُسرْتة هلا إذا دخَل 
املصِّل يف صالته لتسرته من انلاس، حىت ال ينقصوا 
صالته بمرورهم بني يديه، وأقبل ينايج ربه، فإذا أراد 
أحد أن ُيتاز بني يديه، فليدفع باألسهل فاألسهل، 
فإن لم يندفع بسهولة ويرس، فقد أسقط حرمته، 
وأصبح معتدياا، والطريق لوقف عدوانه، املقاتلة 
بدفعه بايلد، فإن عمله هذا من أعمال الشياطني، 

انلاس، واتللبيس اذلين يريدون إفساد عبادات 
 .عليهم يف صالتهم

** 

Syariat memerintahkan untuk tegas dan hati-hati dalam 

segala perkara. Urusan agama dan dunia yang paling 

penting adalah salat. Karenanya, Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- yang bijak menganjurkan untuk 

memperhatikan salat dan membuat sutrah (pembatas) 

apabila seseorang hendak mengerjakan salat untuk 

membatasinya dari orang lain. Sehingga mereka tidak 

mengganggu salatnya dengan lewat di hadapannya, 

sedang ia bermunajat pada Allah. Apabila seseorang 

ingin lewat di hadapannya, hendaknya ia menghalau 

dengan ringan. Jika orang itu tidak mengindahkan 

halauan ringan, berarti kehormatannya telah gugur dan 

ia termasuk orang yang melampaui batas. Dan cara 

untuk menghentikan tindakannya ini adalah 

memeranginya dengan mendorongnya pakai tangan. 

Sebab tindakan orang itu termasuk perbuatan setan 

yang ingin merusak ibadah manusia dan menggangu 

salat mereka. 
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 .فَلْيَُقاتِلُْه : فليَُدافِْعه بشدة •

 .فإنما هو : الُممتِنع عن االندفاع والرجوع •

 .شيطان : مثل الشيطان ملحاولة التشويش ىلع املصِّل وإفساد صالته أوتنقيصها •

 :فوائد احلديث
 .مِّشوعية السرتة للمصىل يِليََق صالته من انلقص أو القطع .1

ةمِّشوعية قربه منها، يلتمكن من رَّد من  .2  .يمر بينه وبينها، وئلال يضيق ىلع املارَّ

 .حتريم املرور بني املصِّل وبني ُسرْتته؛ ألنه من عمل الشيطان .3

الا، فإن لم يندفع، منع ولو بَِدفعه، ألنه معتدٍ  .4  .منع من يريد املرور بني املصىل وبني سرتته، ويكون بإشارة أو تسبيح أوَّ

فض وتسبب موته من ادلفع فليس ىلع ادلافع ذنب وال قصاص؛ ألن دفعه مأذون فيه، وما ترتب ىلع أن املدفوع بعد اتلنبيه والرفق معه إذا ر .5
 .املأذون فيه، غري مضمون

 .مِّشوعية احلركة يف الصالة ملصلحتها .6

 .يؤخذ منه أن ادلفع ال ُيوز إال إذا صىل إىل ُسرْتة معتَبة رشًعا  .7

 .جواز إطالق لفظ الشيطان ىلع من فنت شخصا يف دينه .8

 .يؤخذ منه مِّشوعية ادلفع يف احلرم امليك لعموم احلديث .9

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري 1414، دار علماء السلف، 2ه. تأسيس األحاكم للنجيم، ط1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام بِّشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط
، مكتبة الصحابة، 10أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طالعالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج 

ه. عمدة األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم، البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
، دار 2ديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طمن الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغِن املق

، دار طوق انلجاة، )مصورة عن 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422، السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(

   (3098) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:

 .مسلمالرواية األوىل: متفق عليه. الرواية اثلانية: رواها  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إذا صىل أحدكم إىل يشء : أي: جعل شيئاا أمامه يف صالته حيول بينه وبني انلاس •

إذا صىل أحدكم إىل يشء يسرته من انلاس، 
بني يديه، فليدفعه فإن أىب فأراد أحد أن جيتاز 

 فليقاتله؛ فإنما هو شيطان.
 

Apabila salah seorang dari kalian salat 
menghadap sesuatu yang ia jadikan 

pembatas dari orang lain, lalu seseorang 
ingin lewat di depannya hendaklah ia 

mencegah orang itu. Jika ia enggan 
dicegah, hendaklah ia memeranginya 

(melawannya). Sesungguhnya orang itu 
adalah setan 

 :احلديث .449
 : إذا »عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه مرفوًعا

َراد أَحد 
َ
َحُدُكم إىل يشء يَْسرُتُُه ِمَن انلَّاس، فأ

َ
صىلَّ أ

فَلْيَُقاتِلُْه؛ فإنما أن َُيْتَاَز بني يديه، فَلْيَْدَفْعُه، فإن أىب 
َحُدُكْم يَُصِّلي فال »ويف رواية: «.  هو شيطان

َ
إذا اكن  أ

يََدْع أحدا يُمرُّ بني يديه، فإْن أىب فَلْيَُقاتِلُْه؛ فإن معه 
 .«الَقِرينَ 

** 

449. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Apabila salah seorang dari kalian salat 

menghadap sesuatu yang ia jadikan pembatas dari 

orang lain, lalu seseorang ingin lewat di depannya 

hendaklah ia mencegah orang itu. Jika ia enggan 

dicegah, hendaklah ia memeranginya (melawannya). 

Sesungguhnya orang itu adalah setan." Dalam riwayat 

lain disebutkan, "Apabila salah seorang dari kalian 

salat, maka jangan biarkan seorang pun melintas di 

hadapannya. Jika orang itu menolak, hendaklah ia 

memeranginya karena bersama orang itu ada setan 

yang menyertainya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا دخَل املصِّل يف صالته، وقد وضع أمامه سرتة؛ 
لتسرته من انلاس، حىت ال ينقصوا صالته بمرورهم 
بني يديه، وأقبل ينايج ربه، فأراد أحد أن ُيتاز بني 
يديه، فليدفع باألسهل فاألسهل، فإن لم يندفع 

أسقط حرمته، وأصبح معتدياا، بسهولة ويرس؛ فقد 
وُيوز وقف عدوانه باملقاتلة بدفعه بايلد؛ فإن عمله 
هذا من أعمال الشياطني، اذلين يريدون إفساد 

 .عبادات انلاس، واتللبيس عليهم يف صالتهم

** 

Apabila orang yang salat sudah memulai salatnya dan 

sudah meletakkan sutrah (pembatas) untuk 

menghalanginya dari orang lain, sehingga mereka tidak 

mengurangi (kekhusyuan) salat dan munajat kepada 

Rabbnya dengan melintas di hadapannya. Kalau ada 

seseorang yang hendak melintas di hadapannya, 

hendaklah dia mencegahnya dengan cara yang paling 

mudah lalu yang mudah. Jika orang itu tidak dapat 

dicegah dengan mudah dan ringan, maka telah gugur 

kehormatannya dan orang itu menjadi orang zalim. Dia 

boleh memberhentikan tindakan melampaui batasnya 

dengan memeranginya (melawannya), yaitu dengan 

mendorongnya menggunakan tangan. Sesungguhnya 

perbuatan orang itu termasuk perbuatan setan yang 

ingin merusak ibadah manusia dan mengacaukan 

mereka dalam salatnya. 
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 .ُيتاز : من اجلواز، وهو املرور •

 .وُسيمي بذلك إما بلعده عن احلق، أو لالحرتاق يف أصل خلقتهشيطان : يطلق ىلع: لك ًعٍت متمرد من اجلن أو اإلنس،  •

 .الَقِرين : هو املقارن املصاحب من شياطني اجلن •

 :فوائد احلديث
ا أو منفرداا، أما املأموم فسرتة اإلمام سرتة هل .1 ، إماما ا اكنت الصالة أو نفالا  .استحباب وضع السرتة بني يدي املصِّل، فرضا

 .ة، حبيث يكون بينه وبينها قدر إماكن السجوداستحباب القرب من السرت .2

 .أن دفع املار مقيد بوضع السرتة .3

 .مِّشوعية دفع املار أمام املصِّل .4

 بعد نفاد وسائل أنَّ مدافعة املار تكون باألسهل، فيكون باملنع، فإن لم يُِفْد فليدفعه، فإن لم يُِفْد فباملقاتلة ايلدوية، وال ينتقل إىل العنف إالَّ  .5
 .وهذا ًعم يف مدافعة الصائل، ما لم خيش املباغتة، فيستعمل أحسن وسائل الوقايةاللني، 

 .جواز مقاتلة من أراد املرور بني املصِّل وسرتته إذا لم يندفع إال بذلك؛ ألنَّه صائل ومعتدٍ  .6

 .املقاتلة املدافعة بشدة، وليس املراد املقاتلة بالسالح، وال بالصورة اليت تؤدي للهالك .7

 .كة يف الصالة ملصلحتها، حيث رشع للمصِّل رّد املار ومدافعتهجواز احلر .8

 .عظم إثم املار أمام املصِّل .9

 .استحباب صيانة الصالة مما ينقصها، ويذهب بكماهلا .10

 .عظم مرتبة الصالة، ومناجاة اهلل تعاىل فيها؛ حيث وجب احرتام املصِّل، وعدم التسبُّب بالتشويش عليه .11

طني اإلنس، اذلين يفسدون ىلع انلاس صالتهم وعباداتهم، أو أنَّ الشيطان اذلي هو صاحبه وقرينه، يقويه املاّر بني يدي املصِّل من شيا .12
 .وحيضه ىلع أذية انلاس، وإفساد عباداتهم

 املراجع:املصادر و

السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه، 1423تبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مك1423بريوت، الطبعة: 
ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 1432ه، 1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2003

 .م2006ه، 1427دالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عب
   (10871) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ا للناس •  .للناس : إماما

ل تطويالا يشق ىلع انلاس، وذلك مع اتلمام •  .فليخفف : ال يطوي

 .هلزال أو كَب أو صغر، ألن الضعف خالف القوةالضعيف : ضعيف اخللقة اكنلحيف، وتفسري الضعيف هنا بضعيف اخللقة  •

 .السقيم : املريض •

ريض -وذا احلاجة : أي صاحب احلاجة وهو املحتاج للتخفيف حلاجة هل، والغالب أنها أمور ادلنيا كما يف قصة الرجل اذلي صىل خلف معاذ  •
 .، واعتذر بأنهم أصحاب نواضح-اهلل عنه

 :فوائد احلديث
 .ماعة مع اإلتماماستحباب ختفيف صالة اجل .1

جواز تطويل صالة املنفرد ما شاء، ولكن يف الفريضة ال يطيل حىت خيرج الوقت وهو يف الصالة، وذلك كيال تصطدم مصلحة املبالغة  .2
 .باتلطويل من أجل كمال الصالة مع مفسدة إيقاع الصالة يف غري وقتها

 .وجوب مراًعة العاجزين وأصحاب احلاجات يف الصالة .3

إذا صىل أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم 
صىل الضعيف والسقيم وذا احلاجة، وإذا 
 أحدكم نلفسه فليطول ما شاء

 

Jika salah sorang dari kalian menjadi 
imam salat, maka ringankanlah, karena di 

antara mereka ada orang lemah, orang 
sakit, dan orang yang mempunyai 

keperluan. Adapun jika salah seorang dari 
kalian salat sendirian, hendaklah ia 

memanjangkan salatnya sesuai 
kehendaknya. 

 :احلديث .450
:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  إذا صىل »مرفوًعا

ْف فإن فيهم الضعيف  أحدكم للناس فَلْيَُخفي
ِقيَم وَذا احلاجة، وإذا صىل أحدكم نلفسه  والسَّ

ْل ما شاء  «.فَلْيَُطوي

** 

450. Hadis: 

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

"Jika salah sorang dari kalian menjadi imam salat, 

maka ringankanlah, karena di antara mereka ada orang 

lemah, orang sakit dan orang yang mempunyai 

keperluan. Adapun jika salah seorang dari kalian salat 

sendirian, hendaklah ia memanjangkan salatnya 

sesuai kehendaknya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

األئمة أن خيففوا  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انليب 
الصالة ىلع حسب ما جاءت به السنة، وعلل ذلك أن 
وراءهم ضعيف ابلنية، وضعيف القوة، وفيهم 

وفيهم ذو حاجة، وأما إذا صلوا بمفردهم فلو  مريض،
 .شاء أحدهم طول ولو شاء خفف

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan umat 

agar meringankan salat sebagaimana yang dijelaskan 

dalam sunah. Beliau memberikan alasan mengenai hal 

itu, bahwa di belakang mereka ada orang yang lemah 

perawakannya dan lemah kekuatannya, ada juga 

orang sakit, dan orang yang mempunyai keperluan. 

Adapun jika mereka salat sendirian, terserah dirinya 

hendak memanjangkannya atau meringankannya. 
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 .بإطالة الصالة، إذا اكن عدد املأمومني ينحرص وآثروا اتلطويلأنه ال بأس  .4

 .أنه ينبيغ لإلنسان أن يسهل ىلع انلاس طريق اخلري، وحيببه إيلهم، ويرغبهم فيه، ألن هذا من اتلأيلف، ومن بيان حماسن اإلسالم .5

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 
تيسري  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتب ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

منحة العالم  -ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-العالم رشح عمدة األحاكم
 -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل -ابن  اجلوزيطبعة دار -يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان

 -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي 
-رسالة الطبعة األوىل . نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةال مؤسسة - السليمان السالم عبد عناية

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّشة، 
   (5880) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:

 .رواه أمحد راوي احلديث:

  -اهلل عنهريض -َسَْبة بن معبد اجلهِن  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ليسترت : يلجعل هل سرتة حال صالته •

 .بسهم : هو عود دقيق من اخلشب ُُيعل يف طرفه نصل، يرَم به عن القوس •

 :فوائد احلديث
 .استحباب السرتة أمام املصِّل؛ حلفظ صالته من انلقصان، أو ابلطالن .1

ااألفضل يف السرتة أن  .2  .تكون كمؤخرة الرَّحل، فإن لم ُيد ذلك وال أقل منه، جعل ولو سهما

ا عن جماوزة انلظر، فال يتبعه القلب ب .3 أفاكره احلرص ىلع وضع السرتة، ولو من أدق األشياء وأقلها، ألجل إشعار انلفس بأنَّ أمام العينني حدًّ
ا، يمزي به موضع حرم صال  .تهووساوسه، ويلجعل بينه وبني املارين حدًّ

األفضل ادلنو من السرتة، وأن تكون عند موضع سجوده؛ تلحد من َتاُوز نظره إىل ما وراء ماكن السجود، وئلال حيتجز مساحة أكَب من  .4
 .حاجته، فيضيق ىلع املارين، وئلال يعرض صالته للنقص، أو القطع ممن يمر بينه وبينها

 املراجع:املصادر و

أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق أبو املعايط انلوري، ًعلم الكتب. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها مسند أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل 
 - ـه 1415م النِّش: وفوائدها, أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين, مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع، الرياض, الطبعة: األوىل، )ملكتبة املعارف(، ًع

  فليسترت لصالته، ولو بسهمإذا صىل أحدكم، 

Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhanī -
raḍiyallāhu 'anhu-, ia mengatakan, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, "Apabila salah seorang dari 
kalian salat, hendaknya ia meletakkan 

sutrah (pembatas) untuk salatnya 
meskipun dengan anak panah." (Musnad 

Ahmad) 

 :احلديث .451
عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن َسَْبة بن معبد اجلهِن 

إذا صىل أحدكم، »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 .«فليْستَرِت لصالته، ولو بسهم

** 

451. Hadis: 

Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhanī -raḍiyallāhu 'anhu-, 

ia mengatakan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian salat, 

hendaknya ia meletakkan sutrah (pembatas) untuk 

salatnya meskipun dengan anak panah." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث الِّشيف أنه يستحب للمصِّل وضع يبني 
سرتة أمامه, وأن السرتة حتصل بكل يشء ينصبه 
املصِّل أمامه, ولو اكن قصريا أو دقيقا اكلسهم, ويف 

 .ذلك مظهر من مظاهر يرس الِّشيعة وسماحتها

** 

Hadis yang mulia ini menerangkan bahwa orang yang 

salat dianjurkan meletakkan sutrah (pembatas) di 

depannya, dan sutrah ini bisa berupa segala sesuatu 

yang diletakkan orang yang salat di hadapannya, 

meskipun pendek atau kecil seperti anak panah. Ini 

merupakan salah satu tanda kemudahan dan 

kelonggaran syariat islam. 
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 ـه. منحة العالم يف رشح بلوغ 1423حاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة . توضيح األ1995
 .ه، دار ابن اجلوزي، الرياض1427، 1املرام، تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

   (10869) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ة  إذا صمت من الشهر ثالثًا فَُصْم ثاَلََث َعرْشَ
ةَ    وَأْرَبَع َعرَشةَ ومََخَْس َعرْشَ

Apabila engkau puasa tiga hari dari setiap 
bulan, maka puasalah pada hari ketiga 
belas, keempat belas dan kelima belas. 

 :احلديث .452
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 

ْهِر ثاََلثاا، َفُصْم »: -اهلل عليه وسلم ِإَذا ُصْمَت ِمَن الشَّ
ةَ  َة، ومََخَْس َعِّْشَ َة، َوأْرَبَع َعِّْشَ عن قتادة «.  ثاََلَث َعِّْشَ

-قال: اكَن رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنه-بن ملحان 
يَأُمُرنَا بِِصيَاِم أيَّاِم ابِليِض:  -صىل اهلل عليه وسلم

َة.  عن ابن  َة، ومََخَْس َعِّْشَ َة، َوأْرَبَع َعِّْشَ ثاَلَث َعِّْشَ
صىل -قال: اكَن رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنهما-عباس 

اَل ُيْفِطُر أيَّاَم ابِليِض يف َحرَضٍ َواَل  -اهلل عليه وسلم
 َسَفٍر.

** 

452. Hadis: 

Dari Abu Dzar Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Apabila engkau puasa tiga hari dari setiap bulan, maka 

puasalah pada hari ketiga belas, keempat belas dan 

kelima belas." Dari Qatadah bin Milhan Radhiyallahu 

'Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam memerintahkan kami puasa pada hari-hari bidh: 

tiga belas, empat belas dan lima belas." Dari Ibnu 

Abbas Radhiyallahu 'Anhuma, ia berkata, "Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak berbuka (tetap 

berpuasa) pada hari-hari bidh, baik ketika mukim 

maupun ketika bepergian". 

  :درجة احلديث
حديث أيب ذر حسن حديث 

قتادة صحيح حديث ابن عباس 
 حسن

** 

 Derajat hadis: 

 عليه اهلل صىل–عن أيب ذر قال: قال رسول اهلل 
: أي ،"الشهر من: "قوهل ذر، أبا يا ،"صمت إذا: "-وسلم
 فصم" تطوًعا، ذلك صوم أردت: أي ،"ثالثا" اكن، شهر

 صم: أي ،"عِّشة ومخس عِّشة، وأربع عِّشة، ثالث
 هذه وسميت بعده، وايلومني الشهر من عِّش اثلالث
؛ ابليض الليايل أيام أي ابليض األيام اثلالثة

إلضاءتها بالقمر، وصومها من لك شهر مندوب. عن 
 عليه اهلل صىل–ابن عباس قال: "اكن رسول اهلل 

 ابليض، الليايل أيام: أي ،"ابليض أيام يفطر ال -وسلم
 ألنها عِّش؛ واخلامس عِّش والرابع عِّش اثلالث ويه

 صيامها فناسب أواخرها، إىل أوائلها من املقمرات
"يف حرض وال سفر"، أي أنه الزم : قوهل تعاىل، هلل شكراا 

عليها فيهما، فصيامها سنة مؤكدة، ويرتجح صيام أيام 
 ابليض بكونها وسط الشهر، ووسط الِشء أعدهل.

** 

Dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila engkau puasa," 

wahai Abu Dzar. Sabdanya, "Dari setiap bulan," yakni, 

bulan yang berlalu, "tiga," yakni, engkau menghendaki 

puasa itu sebagai sunat, "maka puasalah pada hari 

ketiga belas, keempat belas, dan kelima belas." Yakni, 

berpuasalah pada hari ketiga belas dan dua hari 

setelahnya. Ketiga hari ini dinamakan hari-hari Al-Bidh, 

yaitu hari-hari beberapa malam yang putih (bersinar) 

karena diterangi cahaya bulan. Puasa pada tiga hari 

tersebut setiap bulan adalah sunnah. Dari Ibnu Abbas, 

ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

tidak berbuka (tetap berpuasa) pada hari-hari bidh. 

Yaitu, hari-hari beberapa malam bidh, yakni, hari ketiga 

belas, keempat belas dan kelima belas. Sebab pada 

ketiga hari tersebut diterangi bulan dari awal sampai 

akhirnya. Karena itu, sangat layak apabila berpuasa 

pada tiga hari tersebut sebagai tanda syukur kepada 

Allah Ta'ala. Sabda beliau, "baik ketika mukim maupun 

ketika bepergian." Yakni, beliau selalu melaksanakan 

puasa tersebut di kedua waktu itu. Dengan demikian, 

puasa pada hari-hari tersebut sunnah muakkad. 

Kuatnya puasa pada hari-hari bidh karena ketiga hari 

itu adalah pertengahan bulan dan pertengahan segala 

sesuatu adalah yang paling ideal. Lihat, Al-Fathu, 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:

قتادة بن ملحان رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه. حديث ابن عباس رواه حديث أيب ذر رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد. حديث  راوي احلديث:
 .النسايئ

  -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  اتلخريج:
 -ريض اهلل عنه-قتادة بن ِملحان 

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ابليض، يه: اثلالث عِّش والرابع عِّش واخلامس عِّش، وسميت يلايلها بيضاا؛ ألن القمر يطلع فيها من أوهلا إىل آخرها. أيام ابليض : أيام الليايل •

 :فوائد احلديث
 .استحباب صيام هذه األيام اثلالثة .1

 .استحباب املداومة ىلع صيام ابليض يف احلرض والسفر .2

 .إياهم إىل ما يصلحهم، وحضهم ىلع ما يطيقون املداومة عليهبأمته، وإرشاده  -صىل اهلل عليه وسلم-بيان رفق انليب  .3

 املراجع:املصادر و

بهجة -2ه. 1399بريوت، الطبعة األوىل، -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلسالِم-1
 تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل-3انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. 

 شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح -4ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -محد، دار العاصمة
-الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب رياض لطرق الفاحلني ديلل-5. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة وآخرين،
-7ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-6بريوت. 

مان بن سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سلي-8ه. 1415الرياض، -سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف
سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويِن، -9ه. 1418بريوت، الطبعة األوىل، -األشعث السجستاين، تعليق عزت ادلًعس وغريه، دار ابن حزم

اإلسالِم، دار سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ، حققه مكتب حتقيق الرتاث -10حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. 
فتح ابلاري بِّشح -12ه. 1423الكويت، الطبعة األوىل، -صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، غراس-11بريوت. -املعرفة

الرؤوف املناوي، فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبد-13بريوت. -صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة
مرقاة -15ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-14القاهرة. -دار احلديث

املسند؛ لإلمام أمحد بن -16ه. 1412بريوت، الطبعة األوىل، -املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكر
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة -17بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية. -حنبل، نِّش املكتب اإلسالِم

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّش، -الرسالة
   (10108) الرقم املوحد:

(4/227), Mirqat Al-Mafatih, (4/566), Faidh Al-Qadir, 

(1/395), Dalilul Falihin ( ,7/72.)  
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الصلح وأحاكم اجلوار اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .مرقة : هو املاء اذلي ُطبخ فيه اللحم وحنوه •

 .تعاهد : تفّقد •

 :فوائد احلديث
 .استحباب نصح األحبة واألصحاب بما ينفعهم يف دنياهم وآخرتهم .1

 .اتلهادي بني اجلريان؛ ألن ذلك يورث املحبة ويزيد يف املودة، ويتأكد هذا اتلهادي إذا اكن للطعام راحئة، وعلمت حاجة اجلاراستحباب  .2

 .عدم احتقار يشء من رضوب اخلري، وصنوف الَب؛ فإنها لكها معروف .3

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415اجلوزي، ادلمام، ، دار ابن 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

  إذا طبخَت َمَرقَة, فأكرث ماءها, وتعاهْد جيرْيانك
Apabila engkau memasak masakan 
berkuah, perbanyaklah airnya dan 

bagikanlah kepada tetanggamu! 

 :احلديث .453
إذا »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر الغفاري 

 «.طبخَت َمَرقَة, فأكرث ماءها, وتعاهْد ِجرْيانك

** 

453. Hadis: 

Dari Abu Żar Al Gifāri -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), “Apabila engkau memasak masakan 

berkuah, perbanyaklah airnya dan bagikanlah kepada 

tetanggamu! ” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حديث أيب ذر هذا يوضح صورة من صور عناية 
اإلسالم حبق اجلار، فهو حيث اإلنسان إذا وسع اهلل 
عليه برزق، أن يصيب منه جاره بعض الِشء 
باملعروف، حيث قال صىل اهلل عليه وسلم: "إذا 

جريانك": أي  طبخت مرقة فأكرث ماءها، وتعاهد
أكرث ماءها يعِن زدها يف املاء؛ تِلَكرُث وتُوزَّع ىلع 
جريانك منها، واملرقة ًعدة تكون من اللحم أو من 
ا يُْؤتَدم به، وهكذا أيضا إذا اكن عندك غري  غريه ِممَّ
املرق، أو رشاب كفضل اللنب مثال، وما أشبهه ينبيغ 

 .لك أن تعاهد جريانك به؛ ألن هلم حقا عليك

** 

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Żar ini menjelaskan 

tentang sebuah gambaran perhatian Islam terhadap 

hak tetangga. Islam memerintahkan seseorang jika 

diberi keluasan rizki oleh Allah agar membaginya 

kepada etangganya dengan cara yang baik, dimana 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: “Apabila 

engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah 

airnya dan bagikanlah untuk tetanggamu”. Yakni 

perbanyaklah kuahnya agar kamu dapat 

membagikannya kepada tetangga-tetanggamu. Al-

Maraqah (masakan berkuah) biasanya terbuat dari 

potongan daging dan lainnya yang biasa dijadikan 

sebagai lauk. Demikian juga halnya dengan apapun 

yang engkau miliki selain masakan berkuah, atau 

minuman seperti susu dan semisalnya, engkau harus 

memperhatikan tetangga-tetanggamu dengan 

membaginya; karena mereka memiliki hak atasmu. 
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ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1426الوطن للنِّش، الرياض، ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار 1428
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (5336) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عمر عبد اهلل بن  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 أن وقت صالة الليل والِوتر ما بنَْي صالة العشاء إىل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتىه وقت صالة الليل والِوتر. .1
ا حىت طلع عليه الفجر فقد فاته الوتر، أما إن اكن لعذر، .2  .كنوم ونسيان قضاه من انلَّهار شفعا أنَّ من ترك صالة الوتر متعمدا

إذا طلع الفجر فقد ذهب لك صالة الليل والوتر، 
  فأوتروا قبل طلوع الفجر

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- dari 
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau 

bersabda: "Apabila fajar telah terbit, 
habislah seluruh waktu ṣalat malam dan 

witir. Maka lakukanlah ṣalat witir sebelum 
fajar terbit." Sunan at-Tirmidzi 

 :احلديث .454
صىل اهلل -, عن انليب -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

إذا َطلع الفجر فقد ذهب لك »قال:  -عليه وسلم
 .«صالة الليل والِوتر، فأْوتِروا قبل طلوع الفجر

** 

454. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, "Apabila 

fajar telah terbit, habislah seluruh waktu ṣalat malam 

dan witir. Maka lakukanlah ṣalat witir sebelum fajar 

terbit." 

 معلول من هذا الوجه  :درجة احلديث
** 

Hadis ma'lul (cacat) dari jalur 

periwayatan ini 
Derajat hadis: 

إذا َطلع الفجر فقد ذهب لُكُّ صالة الليل والِوتر" "
يعِن: بطلوع الفجر ينتيه وقت صالة الليل والِوتر. 
قوهل: "الِوتر" األصل أن صالة الوتر من قيام الليل، 

صالة الليل تلأكيده وبيان رَشفه. لكن ُعطف ىلع 
"فأْوتِروا قبل طلوع الفجر" يعِن: صلوا الِوتر قبل 
طلوع الفجر، فإن طلع الفجر، فال تُِّشع صالة 
بح ولم يوتر،  الوتر؛ ملا رواه ابن حبان : )من أدرك الصُّ
فال وتر هل(، ويقضيه من انلَّهار شفعا، إذا فاتته لُعذر 

ن اكن ًعدته أن يصِّل الوتر كتَعب أو نوم أو نسيان، فإ
ثالث ركعات صىلَّ من انلهار أربعا وإن اكن وتْره 
خبمس ركعات صىلَّ من انلهار ستا، وهكذا ؛ ملا رواه 

-: "أن رسول اهلل -ريض اهلل عنها-مسلم عن ًعئشة 
اكن إذا فاتته الصالة من الليل  -صىل اهلل عليه وسلم

 ."يَتْ عِّشة ركعةمن وَجع، أو غريه، صىل من انلَّهار ثِنْ 

** 

"Apabila fajar telah terbit berlalulah seluruh ṣalat 

malam dan witir." Maksudnya, seiring terbitnya fajar 

maka waktu ṣalat malam dan witir telah habis. Sabda 

beliau, "ṣalat witir", pada dasarnya ṣalat witir termasuk 

ṣalat malam, akan tetapi disebutkan berbeda dengan 

ṣalat malam untuk penegasan dan penjelasan tentang 

kemuliaannya. "Maka lakukanlah witir sebelum terbit 

fajar", maksudnya lakukanlah ṣalat witir sebelum terbit 

fajar. Jika fajar telah terbit, maka tidak disyariatkan lagi 

ṣalat witir, berdasarkan riwayat Ibnu Hibban, "Siapa 

mendapati subuh dan belum ṣalat witir maka tidak ada 

ṣalat witir baginya." Namun ia boleh mengqadha'nya di 

siang hari dengan jumlah rakaat genap, apabila ṣalat 

witirnya terlewatkan karena suatu udzur, seperti lelah, 

tertidur atau lupa. Bila kebiasaan seseorang ṣalat witir 

3 rakaat ia ṣalat di siang hari 4 rakaat, jika kebiasaan 

ṣalat witirnya 5 rakaat ia ṣalat 6 rakaat di siang hari. 

Demikian seterusnya. Hal ini berdasarkan riwayat 

Muslim dari Aisyah -Radhiyallahu 'anha- "bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila 

terlewatkan ṣalat di malam hari karena sakit atau hal 

lainnya beliau ṣalat di siang hari 12 rakaat." 
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 .أن العبادات املؤقتة بوقت ال ُيوز فعلها بعد خروج وقتها إال لُعذر .3

 .فضيلة وآكدية صالة الِوتر .4

 املراجع:املصادر و

الطبعة: اثلانية،  سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب،
 ـه 1405 اثلانية: الطبعة بريوت – ـه.   إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلسالِم  1395

 - الفلق دار: انلارش, الزهري أمني بن سمري: وتعليق وختريج حتقيق العسقالين، حجر ابن الفضل أبو: املؤلف, األحاكم أدلة من املرام بلوغ. م1985 -
ل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون إسماعي بن حممد: تأيلف املرام، بلوغ رشح السالم سبل. ه 1424 السابعة،: الطبعة, الرياض

بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة  طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن
 1427م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  2003 - ـه 1423الطبعة: اخلاِمَسة، 

حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: 2006 - ـه
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .حممد رمضان، وأ

   (11279) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صالة اتلطوع < قيام الليلالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة <  اتلصنيف:
  ادلعوة واحلسبة < ادلعوة إىل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنه

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 به لسانه لغلبة انلعاس استعجم القرآن ىلع لسانه : استغلق  ولم ينطلق •

 .فليضطجع : فلينم •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع الصالة يف الليل حال النشاط والقدرة ىلع الَفهم واخلشوع، واستحضار القلب مع اهلل عز وجل .1

 .أن فضل اتلهجد يف الليل ال يتحقق مع انلُعاس والكسل، وأن الصالة يف هذه احلال مكروهة .2

 .ثناء صالة الليل أن ينام قليالا؛ ليستعيد به نشاطهيتعني ملن داهمه انلعاس أ .3

 .يقاس ىلع انلُعاس يف الكراهة لك شاغل يشغله عن اخلشوع، ويقاس ىلع صالة الليل سائر تطوًعت الصالة .4

 .ينبيغ ىلع العبد قراءة القرآن قراءة تدبر وفهم .5

فَاْسَتْعَجَم القرآن ىلع إذا قَام أَحُدُكم من الليل، 
ع يَسانه، فلم يَْدري ما يقول، فَلَْيْضَطجي   ل

Apabila salah seorang diantara kalian 
bangun pada waktu malam (shalat malam), 

kemudian lisannya berat membaca Al-
Qur'an (karena mengantuk), dan ia tidak 

sadar atas apa yang ia katakan, hendaklah 
ia berbaring (tidur). 

 :احلديث .455
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إذا قَام أَحُدُكم من الليل، »: -صىل اهلل عليه وسلم
فَاْستَْعَجَم القرآن ىلع لَِسانه، فلم يَْدِر ما يقول، 

 «.فَلْيَْضَطِجع

** 

455. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Apabila salah seorang di antara kalian bangun pada 

waktu malam (shalat malam), kemudian lisannya berat 

membaca Al-Qur'an (karena mengantuk), dan ia tidak 

sadar atas apa yang ia katakan, hendaklah ia berbaring 

(tidur)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: أن الَعبد إذا اكن يف صالة الليل، 
فصعبت عليه قراءة القرآن؛ لغلبة انلعاس عليه، 
حىت صار ال يَْدري ما  يقول، فَلْيَْضَطِجع، حىت يَْذهب 
عنه انلوم؛ ئلال ُيَغريي الكم اهلل، ويبدهل ولعله يَأيت بما 
ال ُيوز، من قَلْب َمعانيه، وحتريف لكماته، وربما 

ريض اهلل -يدعو ىلع نفسه. ويف ابلخاري عن أنس 
: "إذا نعس أحدكم يف الصالة فليَنَم،  -عنه مرفوًعا

 ."حىت يَعلم ما يَقرأ

** 

Makna hadis: Bila seorang hamba sedang 

melaksanakan shalat malam kemudian ia susah 

membaca Al-Qur'an karena diserang kantuk sehingga 

tidak sadar atas apa yang diucapkan, hendaknya ia 

berbaring (merebah tidur) sampai hilang kantuk darinya 

agar tidak merubah kalamullah dan menggantinya. 

Mungkin saja ia melakukan sesuatu yang terlarang, 

seperti membalikkan maknanya, merubah kata-

katanya dan mungkin saja ia mendoakan keburukan 

atas dirinya. Dalam shahih Al-Bukhari dari Anas-

raḍiyallāhu 'anhu- disebutkan, "Jika salah seorang dari 

kalian mengantuk dalam shalat, hendaknya ia tidur 

sampai menyadari apa yang dibaca." 
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 .كراهية قيام الليل واملرء ناعس ألن اجلسد هل حق ىلع االنسان .6

 املراجع:و املصادر

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

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 -ه. 1430الطبعة األوىل  -بيلياكنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إش -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ابلايق، دار ًعلم الكتب

دار الوفاء للطباعة والنِّش واتلوزيع،  -املحقق: ادلكتور حيىَْي إِْسَماِعيل  -إِكَماُل الُمْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم، لعياض بن موىس ايلحصيب السبيت أبو الفضل 
 .م 1998 - ـه 1419الطبعة: األوىل،  -مرص

   (3734) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إذا قام أحدكم إىل الصالة؛ فإن الرمحة تواجهه، 
  فال يمسح احلىص

Jika salah seorang di antara kalian 
mendirikan salat, maka sesungguhnya 

rahmat Allah sedang menghadap 
kepadanya. Untuk itu, janganlah ia 
mengusap kerikil (di tempat sujud) 

 :احلديث .456
:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر َحُدُكْم »مرفوًعا

َ
إذا قام أ

«.  إىل الصالة؛ فإنَّ الرَّمحة تَُواِجُهُه، فال َيْمَسح احلىََص 
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-وعن معيقيب 

اب حيث  قال: -عليه وسلم يف الرجل يَُسويي الرتُّ
 .«إِْن ُكنْت فاِعال فََواِحدة»يسُجد، قال: 

** 

456. Hadis: 

Dari Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Jika 

salah seorang di antara kalian mendirikan salat, maka 

sesungguhnya rahmat Allah sedang menghadap 

kepadanya. Untuk itu, janganlah ia mengusap kerikil (di 

tempat sujud)." Dan dari Mu'aiqīb -raḍiyallāhu 'anhu-, 

bahwasanya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda mengomentari seseorang yang 

meratakan tanah untuk sujudnya, "Jika kamu harus 

melakukan itu, maka cukup sekali saja." 

حديث أيب ذر ضعيف، وحديث   :درجة احلديث
 معيقيب صحيح

** 

 Derajat hadis: 

يف حديث أيب ذر: قوهل: )إذا قام أحدكم إىل الصالة( 
أي: إذا دخل فيها، وقبل تكبرية اإلحرام ال يمنع.  

أي: فال وأما انليه يف قوهل: )فال يمسح احلىص( 
يعرض عن الصالة ألدىن يشء؛ أي: ملا فيه من قطع 
اتلوجه للصالة، فتفوته الرمحة املسببة عن اإلقبال 
ىلع الصالة، وهذا إذا لم يكن إلصالح حمل 
السجود، وإال فيجوز مرة بقدر الرضورة. ومعلوم أن 
احلىص يه احلجارة الصغرية، واتلقييد باحلىص خرج 

الغالب ىلع فرش خمرج الغالب؛ لكونه اكن 
مساجدهم، وال فرق بينه وبني الرتاب والرمل يف هذه 

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه -املسألة.  حديث معيقيب أ

َاَب َحيُْث يَْسُجُد،  -وََسلَّمَ  قَاَل: يِف الرَُّجِل يَُسويي الرتُّ
 صىل اهلل-)أن انليب «. إِْن ُكنَْت فَاِعالا فََواِحَدةا »قَاَل: 

قال يف الرجل( أي: يف شأن الرجل اذلي  -عليه وسلم
سأهل عن نفسه أنه )يسوي الرتاب( أي: يف الصالة 
)حيث يسجد؟( أي: يف ماكن سجوده أو ألجل سجوده 

: )إن كنت -عليه الصالة والسالم-عليه. فأجابه 
ا هل، )فواحدة(: أي فافعل  فاعال(، أي: ذللك وحمتاجا

أكرث، ويكره أن يمسح  فعلة واحدة أو مرة واحدة ال
احلىص إال أن ال يمكنه احلىص من السجود بأن 

** 

Dalam hadis Abu Żar: Sabda beliau, "Jika salah 

seorang di antara kalian mendirikan salat." Artinya, jika 

telah memulai salat, berarti sebelum takbiratul ihram 

boleh mengusap kerikil. Adapun larangan dalam sabda 

beliau, "Janganlah ia mengusap kerikil," yakni, maka 

janganlah kehilangan fokus karena hal yang remeh, 

karena itu berarti memutus kontak saat salat, sehingga 

rahmat Allah yang bersumber dari kekhusyuan dalam 

salat lepas darinya. Ini berlaku jika bukan untuk 

membenarkan tempat sujud; jika tidak, maka boleh 

sekali berdasarkan daruratnya. Kerikil di sini adalah 

batu kecil. Penyebutannya adalah karena itu yang 

dominan ada, sebab biasanya kerikil kecil itu yang 

terdapat di tikar masjid. Jadi tidak ada bedanya antara 

kerikil tersebut dengan debu dan pasir dalam masalah 

ini. Hadis Mu'aiqīb, bahwasanya Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda mengomentari 

seseorang yang meratakan tanah untuk sujudnya, 

"Jika kamu harus melakukan itu, maka cukup sekali 

saja." "bahwasanya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda mengomentari seseorang," 

artinya tentang seseorang yang bertanya kepada 

Rasulullah, "perihal dirinya yang mengusap pasir," 

waktu salat "di tempat sujudnya." Maksudnya: di 

tempat di sujud atau karena dia akan sujud di tempat 

itu. Maka beliau menjawab, "Jika kamu harus 

melakukan itu," maksudnya jika kamu membutuhkan 

untuk melakukan hal tersebut, "maka cukup sekali 

saja." Artinya, maka lakukanlah sekali saja, tidak boleh 
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  املصلنيالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء  اتلصنيف:

 .حديث أيب ذر رواه أبو داود. حديث معيقيب متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  اتلخريج:

 -ريض اهلل عنه-معيقيب 

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ذلك.يمسح : هو أن يُِمرَّ يده ىلع الِشء؛ إلذهاب ما عليه من أثر تراب، أو ماء وحنو  •
 .احلىص : احلجارة الصغرية اليت ىلع األرض •

 .فإنَّ الرمحة تواجهه : تعليل يف انليه عن املسح؛ ئلال يشغل خاطره عن سبب الرمحة، ويه العفو والغفران •

 .تواجهه : تقابله، واملراد: أنَّ الرمحة تزنل عليه، وُتْقِبل إيله •

 :فوائد احلديث
 .واضع السجود من بدنهيكره للمصِّل أن يمسح احلىص العالق بم .1

ة واحدة .2  .يكره أن يمسح موضع سجوده من األرض، فإن اكن البد من تسوية موضع سجوده، فليكن مرَّ

 احلكمة يف هذا هو ما جاء يف احلديث من أنَّ الرمحة تكون تلقاء وجهه، يف هذه الرتبة، اليت علقت بوجهه من أثر السجود، وتكون يف موضع .3
 .فيه، وسبَّحه عنده -عاىلت-سجوده اذلي ذكر اهلل 

اليت  خشية العبث املفيض إىل اإلخالل بالصالة، واملنايف للخشوع واتلواضع، ويشغل املصِّل، وال مانع من إرادة األمرين: املحافظة ىلع الرمحة .4
 .علقت به، وابلعد عن العبث املنايف للخشوع

 .حيتاج إىل ذلك أثناء الصالة، وئلال ينشغل باهل به يف الصالةيستحب ملريد الصالة أن يسويَي ماكن صالته وموضع سجوده؛ ئلال  .5

 .مجهور العلماء محلوا ذلك ىلع الكراهة، ال ىلع اتلحريم؛ ألنَّ املخالفة ليست كبرية، واحلركة ليست كثرية، فهو من مكروهات الصالة .6

 املراجع:املصادر و

: حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِن،  سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق
ب تعليق: حممود خليل، مكتبة أيب املعايط. املجتىب من السنن ) السنن الصغرى (، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكت

اختلف ارتفاعه واخنفاضه كثريا، فال يستقر عليه 
قدر الفرض من اجلبهة فيسويه حينئذ مرة أو مرتني؛ 
ألن فيه روايتني، يف رواية "تسويه مرة"، ويف رواية 
تسويه مرتني، ويف أظهر الروايتني أنه يسويه مرة وال 

يد عليها. وأما علة انليه فيف قوهل: )فإن الرمحة يز
تواجهه( أي: تزنل عليه وتقبل إيله، ويه علة للنيه، 
يعِن فال يليق لعاقل تلىق شكر تلك انلعمة اخلطرية 
بهذه الفعلة احلقرية، قاهل الطييب. وقال الشواكين: هذا 
اتلعليل يدل ىلع أن احلكمة يف انليه عن املسح أن 

ه بِشء يلهيه عن الرمحة املواجهة هل، ال يشغل خاطر
 فيفوته حظه منها.

lebih dari sekali. Dimakruhkan mengusap kerikil kecuali 

kalau kerikil itu menghalanginya sujud, seperti ketika 

tempat sujud itu bergelombang sehingga jidatnya tidak 

bisa diletakkan dalam posisi yang diwajibkan saat 

sujud, maka boleh meratakannya sekali usapan atau 

dua usapan, karena dalam hal ini ada dua riwayat; 

riwayat pertama, "Meratakannya sekali" dan dalam 

riwayat lainnya, "Meratakannya dua kali." Hanya saja 

dari dua riwayat itu yang paling kuat adalah mengusap 

sekali saja, tidak boleh lebih. Adapun alasan ('illah) 

larangan dalam sabda beliau, "Karena sesungguhnya 

rahmat Allah sedang menghadap kepadanya" artinya, 

turun kepadanya dan mendatanginya. Inilah 'illah 

larangan di atas. Artinya, Tidak baik bagi seorang yang 

waras menyikapi rahmat yang begitu agung dengan 

perbuatan bodohnya. Hal ini diungkapkan oleh Aṭ-Ṭībi. 

Imam Asy-Syaukāni berkata, "Alasan ini menunjukkan 

bahwa hikmah di balik larangan mengusap kerikil ini 

adalah agar hatinya tidak lalai dengan sesuatu yang 

memalingkannya dari rahmat yang sedang menghadap 

kepadanya, sehingga dia tidak mendapatkan rahmat 

tersebut. 
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م. سنن ادلارِم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغِن للنِّش واتلوزيع، اململكة 1986ه، 1406املطبوًعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية 
م. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالِم، بريوت. 2000ه، 1412العربية السعودية، الطبعة: األوىل 

اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

إلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق أبو املعايط انلوري، ًعلم الكتب. توضيح األحاكم ه. مسند ا1423بريوت، الطبعة: 
م. منحة العالم يف رشح بلوغ  2003ه، 1423رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 

 .ه1432ه، 1428صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل  املرام، عبد اهلل
   (10877) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .لصاحبك : لك من ختاطبه عَب عنه بالصاحب؛ ألنه الغالب أو ألنه جبوارك •

نِْصْت : اسكت عن الالكم •
َ
 .أ

 .فضيلة اجلمعة لََغوَْت : لغا أىت بقول ساقط، ليس فيه فائدة، واملراد أنه تذهب به •

 :فوائد احلديث
 .وجوب اإلنصات للخطيب يوم اجلمعة، وقد اتفق العلماء ىلع وجوب ذلك .1

 .حتريم الالكم حال سماع اخلطبة وأنه مناٍف للمقام ولو بانليه عن املنكر ورد السالم وتشميت العاطس ولك ما فيه خماطبة لآلخرين .2

 . اإلماميستثىن من هذا من خياِطُب اإلمام أو خُياِطبُهُ  .3

ينبيغ  استثىن بعض العلماء من اكن اليسمع اخلطيب بِلُْعد، فإنه الينبيغ هل السكوت بل يشتغل بالقراءة أو اذلكر، أما من ال يسمعه لصمم، فال .4
 .أن يشغل من حوهل باجلهر بالقراءة، ويكون ذلك بينه وبني نفسه

 .عقوبة املتلكم حرمانه من فضيلة اجلمعة .5

 .خلطبتنيجواز الالكم بني ا .6

 .واإلمام خيطب فإنك تصِّل عليه وتسلم رسا وحيصل لك بذلك العمل باألحاديث، وكذلك تأمني ادلًعء -صىل اهلل عليه وسلم-إذا ذكر انليب  .7

ْت يوم اجلمعة واإلمام  نْصي
َ
إذا قلت لصاحبك: أ

  خَيُْطُب، فقد لََغْوَت 
Jika engkau berkata kepada temanmu pada 

hari Jumat, "Simaklah!" saat imam 
berkhutbah, maka engkau telah melakukan 

kesia-siaan. 

 :احلديث .457
:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهريرة  إذا قلَت »مرفوًعا

نِْصْت يوم اجلمعة واإلمام خَيُْطُب، فقد 
َ
لصاحبك: أ

 «.لََغوَْت 

** 

457. Hadis: 

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

"Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari 

Jumat, "Simaklah!" saat imam berkhutbah, maka 

engkau telah melakukan kesia-siaan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من أعظم شعائر اجلمعة اخلطبتان، ومن مقاصدها 
وعظ انلاس وتوجيههم، ومن آداب املستمع الواجبة: 
اإلنصات فيهما للخطيب، يلتدبر املواعظ، وذلا حذر 

من الالكم، ولو بأقل  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
يشء، مثل نيه صاحبه عن الالكم ولو بقوهل: " 

د لغا فيحرم أنصت"، ومن تكلم واإلمام خيطب فق
من فضيلة اجلمعة؛ ألنه أىت بما يشغله ويشغل غريه 

 .عن سماع اخلطبة

** 

Di antara ritual (syiar) salat Jumat yang paling agung 

adalah dua khutbah. Tujuannya adalah menasehati 

dan mengarahkan manusia (kepada kebajikan). 

Sedangkan adab pendengar, hendaknya ia menyimak 

khatib pada kedua khutbah tersebut untuk 

merenungkan nasehat-nasehat yang disampaikan. 

Untuk itu, Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 

berbicara meskipun sedikit. Seperti seseorang 

melarang temannya bicara meskipun dengan 

mengucapkan, "Simaklah!" Barangsiapa berbicara saat 

imam berkhutbah, maka dia telah melakukan kesia-

siaan dan tidak memperoleh keutamaan Jumat karena 

dia telah melakukan hal yang melalaikan dirinya dan 

melalaikan orang lain dari menyimak khutbah. 
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 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة 2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة، 
ري، طبعة دار الفكر، ه. اإلملام بِّشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصا1426الطبعة األوىل  -مكتبة الصحابة اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة

ه.     صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، 1381دمشق، األوىل 
د بن حيىي أمح األحاكم، تأسيس. تبريو –ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422الطبعة: األوىل 

بيدي، جمموعة من املحققني، ا نلارش: دار انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل. تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد احلسيِن الزَّ
 .اهلداية

   (3107) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إذا اكنت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل، أو 
القروح، أو اجلدري فيجنب، فيخاف أن يموت 

 إن اغتسل، يتيمم
 

Jika seseorang memiliki luka di jalan Allah, 
atau borok, atau penyakit cacar, lalu dia 
junub dan merasa khawatir jika dirinya 

mandi janabah akan membuatnya 
meninggal dunia, maka hendaklah ia 

bertayamum. 

 :احلديث .458
-وجلعز -يف قوهل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ِإَذا اَكنَْت »: )وإن كنتم مرىض أو ىلع سفر(، قال: 
ِو اجْلَُدِريُّ 

َ
ِو الُْقُروُح أ

َ
، أ ِ َراَحُة يِف َسِبيِل اَّللَّ بِالرَُّجِل اجْلِ

مُ  ْن َيُموَت ِإِن اْغتََسَل، يَتَيَمَّ
َ
 .«َفيُْجِنُب َفيََخاُف أ

** 

458. Hadis: 

Dari Ibnu Abbās -raḍiyallāhu 'anhuma- berkaitan 

dengan penafsiran firman Allah –Jalla wa 'Alā-: "Dan 

jika kalian sakit atau dalam keadaan safar”, dia berkata: 

“Jika seseorang memiliki luka (karena berperang) di 

jalan Allah, atau borok, atau penyakit cacar, lalu dia 

junub dan merasa khawatir jika dirinya mandi janabah 

akan membuatnya meninggal dunia, maka hendaklah 

ia bertayamum.” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

يف  -ريض اهلل عنهما-هذا األثر عن ابن عباس 
: }وإن كنتم مرىض أو ىلع -عز وجل-تفسري قوهل 

 : )إذا-ريض اهلل عنه-[ حيث يقول 6سفر{ ]املائدة: 
اكنت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل( أي اجلهاد، أو 
)القروح( مجع قرح ويه ابلثور اليت خترج يف 
األبدان، اكجلدري وحنوه، من اكنت هذه حاهل: 
)فيجنب( تصيبه اجلنابة. )فيخاف(: أي يظن )أن 
ص ملن اكن  يموت إن اغتسل( أي: فإن ابن عباس رخَّ

 هذا األثر ديلل هذا حاهل يف اتليمم فقال: )تيمم(. فيف
ىلع رشعية اتليمم يف حق اجلنب إن خاف املوت؛ فأما 
لو لم خيف إال الرضر فاآلية ويه قوهل تعاىل }وإن 

[ دالة ىلع إباحة اتليمم هل، 6كنتم مرىض{ ]املائدة: 
للمرض بما  -ريض اهلل عنهما-وتفسري ابن عباس 

ذكر يف احلديث من اجلراحة يف سبيل اهلل والقروح 
 سبيل احلرص وإنما ىلع سبيل اتلمثيل، وإال ليس ىلع

فلك مريض يرضه استعمال املاء فله أن يتيمم ولو لم 
يصل االستعمال إىل املوت، بل لو خاف أن يتعفن 
اجلرح أو يزيد أو يتأخر الشفاء أو تطول عليه مدة 
املرض وحنو ذلك فإنه يتيمم، لعموم قوهل: }َوإِْن ُكنْتُْم 

 .[ . مع مالحظة ضعف األثر6 َمْرىَض{ ]املائدة:

** 

Aṡar dari Ibnu Abbās -raḍiyallāhu 'anhuma- ini 

berkaitan dengan penafsiran firman Allah -'Azza wa 

Jalla-: "Dan jika kalian sakit atau dalam keadaan safar 

(Al-Māidah : 6), dimana beliau -raḍiyallāhu 'anhuma- 

berkata: "ika seseorang memiliki luka di jalan Allah" 

yakni luka karena berjihad , atau "Al-Qurūh" yaitu 

bentuk jamak dari "Qarhun" yang memiliki arti 

gelembung-gelembung yang keluar dari tubuh (nanah), 

seperti penyakit cacar dan yang sejenisnya, siapa saja 

yang kondisinya seperti ini, "kemudian dia junub" yakni 

terkena janabah,"lalu merasa khawatir" yakni dia 

beranggapan atau mengira "dia akan meninggal dunia 

jika dia mandi janabah", maka Ibnu Abbas 

membolehkannya mengambil keringanan untuk 

bertayamum bagi siapa saja yang kondisinya seperti 

ini, dia berkata: "cukuplah baginya bertayamum". 

Dalam aṡar ini terdapat dalil tentang disyari'atkannya 

tayamum bagi orang yang junub jika dia khawatir akan 

meninggal dunia (kalau terkena air); adapun jika tidak 

khawatir kecuali hanya berbahaya saja, maka ayat 

tersebut yaitu firman Allah –Ta'ala-: "Dan jika kalian 

sakit" (Al-Māidah : 6) menunjukkan dibolehkannya 

bertayamum baginya. Dan penafsiran Ibnu Abbās -

raḍiyallāhu 'anhuma- tentang orang sakit dengan apa 

yang disebutkan dalam hadis ini, seperti luka di jalan 

Allah dan borok, ini bukanlah pembatasan yang hanya 

berlaku pada penyakit-penyakit tersebut, namun itu 

hanya sebagai contoh permisalan saja. Karena setiap 

orang sakit yang apabila memakai air akan 

membahayakannya maka dibolehkan baginya untuk 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < اتليمم اتلصنيف:

 .رواه ادلارقطِن وابليهيق راوي احلديث:

  -يض اهلل عنهمار-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .سنن ادلارقطِن مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اجلراحة : اجلراحة أي اجلرح، وهو الشق يف ابلدن، ومجع اجلرح: جروح •

 .مرىض : مجع مريض، واملرض خروج ابلدن عن حد االعتدال، واملراد هنا: املرض اذلي خيىش معه اتلرضر من استعمال املاء •

 .ويه: اجلروح والشقوق من أثر السالح واملرض، اكبلثور اليت خترج يف ابلدنالقروح : مجع قرح،  •

 .ُُينب : من أجنب، أي: صار جنباا، واجلنابة الوصف اذلي ينشأ عن اتلقاء اخلتانني أو اإلنزال •

 .اجلدري : اجلدري مرض معدي يظهر يف اجلدل •

 :فوائد احلديث
ليس بِّشط يف اتليمم، بل لو أحدث حدثاا أصغر فاحلكم واحد، وِذْكُر اجلنابة يف حصول اجلنابة لصاحب اجلرح كما هو ظاهر احلديث  .1

 .احلديث ىلع سبيل املثال

ذكر السفر يف اآلية الكريمة مبِن ىلع الغالب؛ ألن السفر مظنة فقد املاء، فإذا فقده املسافر أو وجد ما يتعلق حباجته من رشب أو طبخ  .2
 . نفسه فليس عذراا يبيح اتليمم، فإذا وجد املسافر املاء وال رضر عليه يف استعماهل لم ُيز هل أن يتيمموحنوهما جاز هل اتليمم، أما السفر 

 املراجع:املصادر و

ه. ُسبل السالم، للصنعاين، دار احلديث. سلسلة األحاديث الضعيفة 1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
ه. سنن ادلارقطِن، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، 1412، دار املعارف، الرياض، 1وأثرها السيئ يف األمة لألبلاين، طواملوضوعة 

ه.   1424، دار الكتب العلمية، بريوت، 3ه. السنن الكَبى للبيهيق، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط 1424، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1وآخرون، ط
م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، طمنح ه.  انلهاية يف غريب احلديث واألثر: جمد ادلين ابن األثري، حتقيق: 1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1ة العالَّ

، أرشف ىلع طبعه: م. ضعيف اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين1979 - ـه1399بريوت،  -املكتبة العلمية  -طاهر أمحد الزاوي  وحممود حممد الطنايح 
 .زهري الشاويش، املكتب اإلسالِم

   (10021) الرقم املوحد:

bertayamum meskipun bahayanya tidak sampai pada 

kematian. Bahkan jika dia takut luka tersebut 

membusuk, bertambah parah, lambat 

penyembuhannya atau menambah lama sakitnya dan 

alasan-alasan serupa lainnya, maka dibolehkan 

baginya untuk bertayamum, berdaṣarkan keumuman 

firman Allah -Ta'ālā-: "Dan jika kalian sakit atau dalam 

keadaan safar." (Al-Māidah : 6). Dengan catatan bahwa 

dalam aṡar ini daif. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان وهل رُضَاٌط حىت 
 ,Apabila adzan shalat dikumandangkan  ال يسمَع اتلَّأذيينَ 

setan lari. 

 :احلديث .459
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اَلِة، أْدبََر »: -صىل اهلل عليه وسلم إَِذا نُوِدَي بالصَّ
اٌط َحىتَّ الَ يَْسَمَع اتلَّأِذيَن، فَإَذا قُيِضَ  يَْطاُن، َوهَلُ رُضَ الشَّ

الِة أْدبََر، َحىتَّ ِإَذا انليَداُء أْقبََل، َحىتَّ ِإَذا  ثُويَب للصَّ
قيُِضَ اتلَّثِْويُب أْقبََل، َحىتَّ خَيِْطَر بنَْيَ الَمْرِء َوَنْفِسِه، 

 -لَِما لَْم يَْذُكر ِمْن َقبُْل  -َيُقوُل: اْذُكْر َكَذا واذكر َكَذا 
 «.َحىتَّ َيَظلَّ الرَُّجُل َما يَْدِري َكْم َصىلَّ 

** 

459. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu secara marfu', 

"Apabila adzan shalat dikumandangkan, setan lari 

sambil terkentut-kentut sampai ia tidak mendengarkan 

adzan. Apabila adzan telah usai, ia datang kembali 

sampai apabila iqamah dikumandangkan, ia lari. Ketika 

iqamah telah usai, ia datang kembali, sampai ia 

melintas di antara seseorang dan hatinya (mengusik 

pikirannya). Setan berkata, "Ingatlah ini! Ingatlah itu!" 

(Padahal ia tidak ingat sebelumnya) sampai-sampai 

seseorang tidak tahu sudah berapa rakaat ia shalat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا أذن املؤذن وىل الشيطان وأبعد عن ماكن األذان 
ا ئلال يسمع األذان، وهل رضاط،  حىت خيرج بعيدا
ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك الرضاط، ويه الريح، 
ليشتغل بسماع الصوت اذلي خيرجه عن سماع 
املؤذن أو يصنع ذلك استخفافاا كما يصنعه السفهاء، 
وحيتمل أنه يتعمد ذلك يلقابل ما يناسب الصالة من 
الطهارة باحلدث، وحيتمل أنه ال يتعمد ذلك بل 
حيصل هل عند سماع األذان شدُة خوٍف فيحدث هل 
ذلك الصوت بسببها، "فإذا قيض انلداء أقبل، حىت إذا 

امة "حىت إذا قىض"، أي: ثوب بالصالة أدبر" عند اإلق
فرغ وانتىه، "اتلثويب أقبل حىت خيطر"، معناه 
يوسوس، وأصله من خطر ابلعري بذنبه إذا حركه 
فرضب به فخذيه، أقبل حىت يغوي بِن آدم، وإنما 
هرب الشيطان عند األذان ملا يرى من االتفاق ىلع 
إعالن لكمة اتلوحيد وغريها من العقائد وإقامة 

وهذا  -عز وجل-ة أن يسمع ذكر اهلل الشعائر، وكراه
: "من رش الوسواس اخلناس" -تعاىل-هو معىن قوهل 

 -عز وجل-، اذلي خينس عند ذكر اهلل 4انلاس: 
وخيتيف ويبعد؛ قوهل: "بني املرء ونفسه" أقبل حىت 
حيول بني املرء وقلبه يف صالته يقول هل: اذكر كذا 

ي: اذكر كذا اذكر كذا،"لم يكن يذكر من قبل"، أ
قبل رشوعه يف الصالة، "حىت يظل الرجل"، أي: ينىس 

** 

"Ketika muadzin mengumandangkan adzan, setan lari 

dan menjauh dari tempat adzan hingga keluar agar 

tidak mendengar adzan. "sampai ia tidak 

mendengarkan adzan." Secara lahir ia sengaja 

mengeluarkan kentut, yaitu angin agar ia sibuk 

mendengarkan suara yang dikeluarkannya daripada 

mendengarkan adzan atau melakukan hal itu untuk 

meremehkannya sebagaimana yang dilakukan oleh 

orang-orang tolol. Ada juga kemungkinan ia sengaja 

melakukan itu karena rasa takut yang menimpanya 

ketika mendengar adzan. Suara itu timbul karena rasa 

takut. Bisa juga ditafsirkan bahwa ia sengaja 

melakukan itu untuk membalas thaharah yang selaras 

untuk shalat dengan hadats. "Apabila adzan telah 

selesai, ia datang kembali sampai apabila iqamah 

untuk shalat dikumandangkan, ia lari. Ketika iqamah 

telah usai," yakni, selesai dan berakhir, "ia datang 

kembali, sampai ia melintas," maknanya, mengganggu. 

Asal katanya dari "Khathara Al-Ba'ir Bidzanabihi," yaitu 

ketika unta menggerakkan ekornya lalu 

memukulkannya ke pahanya, " setan datang hingga 

menggoda Bani Adam. Larinya setan ketika 

mendengar adzan karena melihat adanya kesepakatan 

dalam mengumandangkan kalimat tauhid dan 

keyakinan-keyakinan lainnya dalam penegakan 

berbagai syiar dan adanya ketidaksukaan 

mendengarkan penyebutan Allah 'Azza wa Jalla. Inilah 

makna firman Allah Ta'ala, "dari kejahatan (bisikan) 

setan yang bersembunyi." (QS. An-Nas: 4) Setan 

mundur ke belakang ketika disebut nama Allah 'Azza 

wa Jalla, bersembunyi dan menjauh. Sabda beliau, "di 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أدبر الشيطان : فّر هارباا •

 .خيطر : يوسوس •

 .ثُويب : أقيم •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة األذان، وأنه يطرد الشيطان .1

 .احلث ىلع اخلشوع واالستغراق يف الصالة، واالحرتاز عن وسوسة الشيطان فيها .2

 .بني أهل اإليمان والشيطان دائم ال ينتيهالرصاع  .3

 .استخدام الشيطان طرقاا وأسايلب متنوعة، إلهلاء بِن آدم .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
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب -3ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -ر العاصمةعبدالعزيز آل محد، دا

دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-4بريوت. -العريب
 أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -6ه. 1426رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  رشح-5ه. 1428

 احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح-7. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن -8ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لم الكتبًع دار عبدابلايق، فؤاد حممد ورقمه حققه

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّش، -وغريه، مؤسسة الرسالة
   (10109) الرقم املوحد:

ويذهب وهمه، "ما يدري كم صىل"، وإنما جاء عند 
الصالة مع أن فيها قراءة القرآن؛ ألن اغبلها رس 
ومناجاة فله تطّرق إىل إفسادها ىلع فاعلها أو إفساد 
خشوعه، وقيل: هربه عند األذان حىت ال يضطر إىل 

القيامة كما جاء يف حديث أيب الشهادة البن آدم يوم 
 .سعيد

antara seseorang dan hatinya (mengusik pikirannya)." 

Setan datang hingga ia menghalangi antara seseorang 

dengan hatinya dalam shalatnya. Setan berkata 

kepada orang itu, "Ingatlah ini! Ingatlah itu! Ingatlah ini!" 

Setan tidak menyebutkannya sebelumnya, yakni 

sebelum dimulainya shalat, "sehingga seseorang," 

yakni, lupa dan hilang keinginannya, "sampai tidak tahu 

sudah berapa rakaat ia shalat." Datangnya setan pada 

waktu shalat, padahal di dalam shalat ada bacaan Al-

Qur'an, karena biasanya bacaan itu dengan rahasia 

dan berupa munajat sehingga setan memiliki jalan 

untuk merusak shalatnya dari pelakunya atau merusak 

kekhusyuannya. Ada juga yang berpendapat bahwa 

larinya setan ketika dikumandangkan adzan agar ia 

tidak terpaksa memberi kesaksian bagi anak Adam 

pada hari kiamat sebagaimana dijelaskan dalam hadits 

Abu Said. Lihat, Dalilul Falihin, (6/319), Syarah 

Riyadhish Shalihin, (5/34 dan setelahnya). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انلجاسات اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

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

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َذى : األَذى  •

َ
 .انلَّجاسةُ  -ُهنا-األ

يْه : اخلُف: ما يُلْبَس يف الريْجل من اجلُلود •  .ُخفَّ

 .وطئ : َداَس  •

 .طهورهما : الِشء اذلي يتطهر به •

 :فوائد احلديث
 .تطهريها َمْسُحَها بالرتاب وََدلُْكَها به، دون املاءفيه أنَّ جنَاسة اخلَف يكيف يف  .1

اب، سواء اكنت انلَّجاسة هلا ِجرم اكلعذرة أو لم يكن هلا ِجرم اكبلَول واخلَمر؛ ألنه  .2 ل، بل  -صىل اهلل عليه وسلم-إزالة انلجاسة بالرتُّ لم ُيَفصي
ذاى فَ 

َ
 .لْيَْمَسْحه(أىت حبكم ًعم، وهو قوهل: )فإن َرأى يف َنْعلَيه قََذرا أو أ

يح والشمس واهلواء طهر الَمحل، لكن املاء أرسع وأح .3  .سنأن املاء ال َيتَعني إلزالة انلَّجاسة، فلو َذهبت َعني انلَّجاسة بالرتاب والري

ذى وانلجاسة، من أجل ُمبارشته األرض، فلو لم يَْكِف يف تطهري .4
َ
يعة ويرُسها، فاخلُفُّ كثرياا ماَ يصاب باأل ه إالَّ املاء، لاكن يف ذلك سماحة الِّشَّ

ة وَحرج ىلع انلَّاس  .َمَشقَّ

 .أن من رشوط صحة الصالة: إزالة انلَّجاسة، سواء اكنت انلَّجاسة ىلع اثلُّوب أو اخلُف أو ابلََدن أو ابلُقعة .5

 املراجع:املصادر و

املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.  صحيح اجلامع الصغري وزيادته، سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، 
تاريخ. حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلسالِم. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون 

م. تسهيل اإلملام بفقه 2003ه، 1423بة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكت

  إذا وطئ األذى خبفيه، فطهورهما الرتاب
Apabila seseorang menginjak kotoran 

(najis) dengan kedua khuf (sepatu)nya, 
maka yang mensucikannya adalah tanah 

 :احلديث .460
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يْه، »: -عليه وسلم صىل اهلل َذى خِبُفَّ
َ
إذا َوِطَئ األ

َاب  .«َفَطُهورُُهَما الرتُّ

** 

460. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Apabila seseorang menginjak kotoran (najis) dengan 

kedua khuf (sepatu)nya, maka yang mensucikannya 

adalah tanah." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ا أو َنْعال أو غريهما مما يَسرت  إذا لِبس اإلنسان ُخفًّ
الَقدم، ثم وِطَئ جَناسة، ثم تابع الَمِْش ىلع انلَّعل أو 

اب اخلُف  الُمتنجس يف ماكن طاهر، أو َدلَكه بالرتُّ
 .فقد طهر خفاه، وجازت الصالة بهما

** 

Apabila seseorang memakai khuf (sepatu), sandal atau 

lainnya yang menutupi kaki, lalu ia menginjak najis, 

kemudian dia terus berjalan dengan tetap memakai 

sandal atau khuf yang terkena najis tersebut di tempat 

yang suci, atau ia mengosok-gosoknya dengan tanah, 

maka khufnya tersebut telah menjadi suci dan dia boleh 

melaksanakan salat dengan kedua sepatunya itu. 
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بعة: األوىل األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الط
 .م2006ه، 1427

   (10649) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأصوهل < األطعمة واألرشبة < أحاكم األطعمة واألرشبة الفقه اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري، والرواية األخرى أليب داود وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري وسنن أيب داود ومسند أمحد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اسم يطلق ىلع كثري من احلِّشات املجنحة، ومنها اذلبابة املزنيلة ذات األجنحة الشفافة صاحبة األرجل املغطاة بالشعر، وهو مفرد، اذلباب :  •

 ومجعه أِذبَّة وِذبَّان .
 .الِّشاب : ما رشب من أي نوع من السوائل، مجعه أرشبة •

 .اغب لكه فيه فليغمسه : يف الِّشاب، ثم يلزنعه منه، يقال: انغمس يف املاء: إذا •

 .ثم يلزنعه : أي يلجذبه ويقلعه من إناء الِّشاب •

 .جناحيه : اجلناح: هو ما يطري به الطائر وحنوه، وهما جناحان، مجعه أجنحة وأجنُح •

 .ادلاء : هو املرض ظاهراا أو باطناا، واملراد هنا: وجود سبب ادلاء يف أحد جنايح اذلبابة •

 .وجود سبب الشفاء يف أحد جنايح اذلباب شفاء : الَبء من املرض، واملراد هنا: •

إذا وقع اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه، ثم 
ِلزنعه؛ فإن يف أحد جناحيه داء، ويف اآلخر 

 شفاء
 

Jika seekor lalat jatuh di dalam minuman 
salah seorang diantara kalian, hendaknya 

ia menenggelamkannya lalu 
mengangkisnya, karena di salah satu 

sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya 
ada obat. 

 :احلديث .461
إذا وقع »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه، ثم يلزنعه؛ فإن 
رواية: ويف «. يف أحد جناحيه داء، ويف اآلخر شفاء

 «.وإنه يتيق جبناحه اذلي فيه ادلاء»

** 

461. Hadis: 

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

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Jika seekor lalat jatuh di dalam minuman salah 

seorang di antara kalian, hendaknya ia 

menenggelamkannya lalu mengangkisnya, karena di 

salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya 

ada obat." Dalam satu riwayat, "Sesungguhnya lalat 

berlindung dengan sayap yang di dalamnya ada 

penyakit". 

صحيح، وزيادة أيب داود   :درجة احلديث
 صحيحة

** 

 Derajat hadis: 

عن اذلباب إذا وقع  -صىل اهلل عليه وسلم-خيَب انليب
يف الِّشاب فإنه ال يؤثر فيه، بل عليه أن يغمسه اكمال 

ا  وهو اجلناح -فيه ؛ وذلك ألن يف أحد جناحيه مرضا
ويف اآلخر شفاء من ذلك  -اذلي يغمسه يف املاء

الطب احلديث صحة هذه املعلومة املرض. وقد أثبت 
اليت عرفها املسلمون منذ قرون، فاحلمد هلل ىلع نعمة 

 اإلسالم.

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan tentang lalat jika terjatuh ke dalam 

minuman, maka lalat itu tidak akan mempengaruhi 

minuman itu. Hendaknya orang yang punya minuman 

itu mencelupkan lalat itu secara total karena di salah 

satu sayapnya ada penyakit -yaitu sayap yang 

dicelupkan ke dalam minuman- dan pada sayap yang 

lain terdapat obat penangkalnya. Medis modern 

menetapkan validitas informasi ini yang sudah 

diketahui oleh kaum muslimin sejak beberapa abad 

silam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. 
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 :فوائد احلديث
أمر  -صىّل اهلل عليه وسلّم-احلديث ديلل ىلع طهارة اذلباب، وأنه ال ينجس ما وقع فيه من طعام أو رشاب أو ماء وال يفسده؛ ألن الرسول  .1

 .بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه

 .من طعام أو رشاب ثم نزعه، واالنتفاع بما وقع فيه يف احلديث األمر بغمس اذلباب لكه فيما وقع فيه .2

 .يقاس ىلع اذلباب لك ما أشبهه مما ال دم هل يسيل، وليس متودلاا من انلجاسات .3

هذا احلديث يدل ىلع سبق اإلسالم للعلم احلديث يف بيان رضر اذلباب، وأنه حيمل األمراض واجلراثيم، كما يدل ىلع طريقة اتلخلص من  .4
ا وقع يف الطعام والِّشاب، وهذه الطريقة جاء يف االكتشافات ما يوافقها ويؤيدها، وذلك بإثبات أن اذلباب حيمل املكروبات، رضر اذلباب إذ

يا، وحيمل معها مكروبات قاتلة هلذه املكروبات، تسىم )بكرتيوفاج( يعِن: الك ابلكترييا، تظهر بكرثة ىلع جناح اذلبابة مع قليل من ابلكتري
ابة فإننا نساعد ىلع ترك أكَب كمية من املادة القاتلة ملكروب املرض، وأثبت االكتشاف العليم أن اذلباب إذا وقع يف الطعام أو وعند غمس اذلب

 ِّشاب ال تبىقيف الِّشاب ثم طار فإن اجلراثيم اليت خيلفها بعده تزتايد وتتاكثر، فإذا ُغمس فإن اجلراثيم اليت خيلفها بعده يف الطعام السائل أو ال
 كما خلفها فحسب، بل تبدأ باالحنسار واتلناقص، فاحلمد هلل ىلع كمال هذه الِّشيعة وسموي تعايلمها، واهلل أعلم

 .يف احلديث ديلل ىلع اختاذ أسباب الوقاية .5

 .يف احلديث جواز قتل املؤذيات من احلِّشات وغريها .6

 .لوجوب، فاذلي ال تقبل نفسه ذلك بإماكنه تركه لغريه أو سكبهاألمر يف احلديث لإلرشاد وبيان كيفية اتلخلص من رضر اذلباب، وليس ل .7

 املراجع:املصادر و

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان -
– ملكرمةا مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام -مؤسسة الرسالة  -املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزان

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، -امع الصحيحاجل– ابلخاري صحيح - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة
الرياض، -ًعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  - ـه1422دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 .ه1417الطبعة األوىل، 
   (8363) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

نَّ 
َ
إنَّ اِْلَُهوَد َجاُءوا إىَل َرُسولي اهلل فََذَكُروا هَلُ: أ

ةً ميْنُهْم َورَُجالً َزَنَيا
َ
  اْمرَأ

Sesungguhnya orang-orang Yahudi datang 
kepada Rasulullah lalu menuturkan kepada 

beliau bahwa seorang wanita dan lelaki 
dari mereka telah berzina. 

 :احلديث .462
إن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبُد اهلل بُن عمر

نَّ 
َ
امرأة منهم ايْلهود جاءوا إىل رسول اهلل فََذَكُروا هَل: أ

صىل اهلل عليه -َورجال زنيا. َفَقال لَُهْم رَُسوُل اهلل
ن الرَّجم؟ َفَقالوا: -وسلم

ْ
ُدون يف اتلَّوراة، يف شأ : َما ََتِ

ون. َقال عبد اهلل بن َسالم: كذبتم،  نَفضحهم َوُُيدَْلُ
وَها، فَوَضَع أحدهم  تَْوا بِاتلَّوراة فَنََِّشُ

َ
فيَها آية الرَّْجم، فَأ

 آيَة الرَّْجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. َفَقال هَل يَده ىلَعَ 
عبد اهلل بن َسالم: اْرَفْع يَدك. َفَرَفَع يده، َفإذا فيَها آيَُة 
د، فأمر بِِهما انلَّيِبُّ صىل اهلل  الرَّجم، َفَقال: صَدَق يا حمَمَّ
 ىلَعَ املرأة 

ُ
عليه وسلم فَرمُِجا. قَال: فرأيت الرَّجَل: َُيْنَأ

 «.ا احْلجارةيَِقيهَ 

** 

462. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi datang 

kepada Rasulullah lalu menuturkan kepada beliau 

bahwa seorang wanita dan lelaki dari mereka telah 

berzina. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bertanya kepada mereka, 'Apakah kalian menemukan 

dalam Taurat tentang rajam?' Mereka menjawab, 'Kami 

mengumumkan dan mencabuknya.' Abdullah bin 

Salam berkata, 'Kalian berdusta. Di dalam Taurat ada 

ayat rajam.' Lantas mereka membawa Taurat lalu 

membukanya kemudian salah seorang dari mereka 

meletakkan tangannya di ayat rajam lalu membaca 

ayat sebelumnya dan setelahnya. Abdullah bin Salam 

berkata kepada orang itu, 'Angkat tanganmu!' Orang itu 

pun mengangkat tangannya. Ternyata di tempat yang 

ditutup itu ada ayat rajam. Ia berkata, 'Wahai 

Muhammad, ia benar.' Selanjutnya Nabi - ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memerintahkan agar keduanya 

dirajam. Abdullah bin Umar berkata, 'Aku lihat laki-laki 

itu mendekati si wanita untuk melindunginya dari batu".' 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ة يف 
َ
نا عند ايلَهود بنَْيَ رجل وامرأ عندما حصل الزي

 -صىل اهلل عليه وسلم-العهد انلبوي َجاُءوا إىل انلَّيِب 
نَّ حَيُْكَم بَيْنَُهم، لعلّهم ُيدون ُحْكَماا 

َ
َخفَّ يُِريُدوَن أ

َ
أ

لَُهم انلَّيِبُّ 
َ
ا يِف اتلَّْوَراِة، وهو الرجم، فََسأ مَّ صىل اهلل -ِمّ

عن ُحْكِم اهلل يِف اتلَّْوَراِة، يلفضحهم ال  -عليه وسلم
يلعمل بها، َفَكَذبُوا عليه وقالوا: احلُْكم عندهم 

َبَهم َعبُْد اهلِل ْبُن سالم  اِنيَنْي. فََكذَّ ريض -فَْضُح الزَّ
وعنَدما َفتَُحوا اتلَّْوَراةَ وَجُدوا احلُْكَم ِفيها ، -اهلل عنه

َمَر بِهما ُفرمُِجَا. ورشيعتنا 
َ
ايِن الُْمْحَصن فَأ بِرَْجِم الزَّ

حاكمة ىلع غريها من الِّشائع، وناسخة هلا، ولكن 
يف هذا احلديث سأهلم  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

عن حكم اتلوراة يف الرجم؛ يلقيم عليهم احلجة من 
كتابهم اذلي أنكروا أن يكون فيه رجم املحصن، 

** 

Ketika terjadi perzinaan di kalangan Yahudi antara 

seorang lelaki dan perempuan pada masa Nabi, 

mereka pun mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, mereka ingin agar beliau menetapkan hukum 

di antara mereka dengan harapan mereka menemukan 

hukum yang lebih ringan daripada dalam Taurat, yaitu 

rajam. Lantas Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bertanya kepada mereka tentang hukum Allah dalam 

Taurat untuk membuka aib mereka, bukan untuk 

menerapkannya. Ternyata mereka mendustakannya 

dan mengatakan, "Hukumannya menurut mereka 

berupa mencemarkan kehormatan kedua pelaku zina." 

Abdullah bin Salam -raḍiyallāhu 'anhu- memandang 

bahwa mereka telah berdusta. Saat mereka membuka 

Taurat, ternyata mereka menemukan hukumannya 

dalam Taurat berupa rajam terhadap pelaku zina 

muhṣan. Beliau pun memerintahkan untuk merajam 

keduanya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < احلدود < حد الزنا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
وَها : فتحوا اتلوراة •  .فَنََِّشُ

ِة : أي يَِميُل َعلَيَْها وَينَْكبُّ وَينَْحِِن  •
َ
 ىلَعَ الَْمْرأ

ُ
 .َُيْنَأ

 .يَِقيَها : حَيَْفُظَها •

 :فوائد احلديث
 .وجوُب حدي اذلِم إذا زنا، وإقامُة احلدود عليهم فيما َيْعتَِقُدون حَتِْريَمه .1

 .أنَّ اإلْحَصاَن لَيَْس من رَشِْطِه اإلسالم، بل يقام حد الرجم ىلع املزتوج ولو اكن اكفراا إذا زىن .2

 .أنَّ َحدَّ الُْمْحَصن إذا زنا الرَّْجُم باحْلِجارة حىتَّ يموت .3

نَْزهَلُ َعلَيِْهم، َتبَْعاا  .4
َ
ي أ ِ ْهُل َتْغيرٍي َوَتبِْديٍل ِلِكتَاِب اهلِل اذلَّ

َ
ْغَراِضِهمأنَّ ايلَُهوَد أ

َ
ْهَوائِِهم وأ

َ
 . أِل

ْحاَكِم الَْفْرِعيَِة، وُمعاَقبُوَن َعلَيْها .5
َ
اَر خُمَاَطبُوَن بِاأْل  .أنَّ الُكفَّ

 .احلديث ديلل للقاعدة األصويلة: أن رشع من قبلنا رشع نلا ما لم يثبت نسخه بِّشعنا .6

ا منقبة ظاهرة لعبد اهلل بن سالم  .7  .-ريض اهلل عنه-يف احلديث أيضا

 .ث ىلع إظهار العلم وبيانه وحتريم كتمانه وتوبيخ مبدهل وحمرفه والرجوع إىل انلصوص وإقامة ادليلل ىلع اخلصم من قبل نفسهاحل .8

 املراجع:املصادر و

 -ه 1422ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد  - ـه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

عربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلقافة ال2الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام بِّشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط -ه 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط - ـه 1408
، مكتبة 10 بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح -ه 1381

 - ـهاإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -الصحابة، األمارات 
 .م 1997 - ـه 1417دار العاصمة للنِّش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

   (2948) املوحد: الرقم

ويلبنيي هلم أن كتب اهلل متفقة ىلع هذا احلكم 
 .اخلادل، اذلي فيه ردع املفسدين
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إنَّ هلل ما أخذ وهل ما أعطى، وَّك يشء عنده 
  بأجل مسّم فلتصرب وتلحتسب

Sesungguhnya milik Allah-lah segala yang 
Dia ambil, dan kepunyaan-Nya pula segala 

yang Dia beri, dan segala sesuatu di sisi-
Nya telah ditentukan, maka hendaklah 

kamu bersabar dan mengharap pahala dari 
Allah. 

 :احلديث .463
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن أسامة بن زيد بن حارثة 

إنَّ ابِن قد  -صىل اهلل عليه وسلم-أرسلت بنت انليب 
الم، ويقول: احترُِض فاْشَهدنَا،  إنَّ »فأرَسل يُقِرىُء الَسّ

عَطى، ولكُّ يَشٍء ِعنده بِأَجل 
َ
َخذ وهَلُ ما أ

َ
َّلِلَّ ما أ

فأرسلت إيله تُقِسم «. ُمسىمَّ فَلتَصَِب وتَلحتَِسب
َعليه يَلَأتِيَنَّها، فقام ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن 

ريض -جبل، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال 
صىل اهلل عليه -فَرفع إىل رسول اهلل  -اهلل عنهم

قَعَده يف ِحجرِه ونَفسه َتَقعَقع،  -وسلم
َ
يِب، فأ الَصّ

َفَفاَضت عيَناه فقال سعد: يا رسول اهلل، ما هذا؟ 
« هذه رمََحة َجعلَها اهلل تعاىل يف قُلُوب ِعباده»فقال: 

يف قلوب من شاء من عباده، وإنَّما يَرَحم »ويف رواية: 
 «.ده الرُّمَحاءاهلل من ِعبَا

** 

463. Hadis: 

Dari Usāmah bin Zaid bin Hāriṡah -raḍiyallāhu 

'anhumā- ia berkata, "Salah seorang puteri Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mengutus 

seseorang untuk memberitahu kepada beliau, bahwa 

anaknya sedang sakaratul maut, maka dari itu beliau 

diminta untuk hadir. Beliau hanya mengirimkan 

seorang utusan untuk menyampaikan salam, seraya 

bersabda, "Sesungguhnya milik Allah-lah segala yang 

Dia ambil, dan kepunyaan-Nya pula segala yang Dia 

beri, dan segala sesuatu di sisi-Nya telah ditentukan, 

maka hendaklah dia bersabar dan mengharap pahala 

dari Allah." Kemudian puteri beliau mengirimkan berita 

kembali kepada beliau yang disertai sumpah agar 

beliau berkenan untuk hadir. Lantas beliau berangkat 

bersama Sa'ad bin 'Ubādah, Mu'āż bin Jabal, Ubay bin 

Ka'ab, Zaid bin Ṡābit, dan beberapa sahabat yang lain. 

Kemudian anak yang sakit itu diberikan kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

didudukkan di pangkuan beliau dalam keadaan 

nafasnya terengah-engah. Tiba-tiba air mata beliau 

menetes. Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, (air 

mata) apakah ini?" Beliau menjawab, "Tetesan air mata 

ini adalah rahmat yang dikaruniakan Allah -Ta'ālā- ke 

dalam hati para hamba-Nya." Dalam riwayat lain 

disebutkan, "Ke dalam hati hamba-hamba yang 

dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah hanya 

menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن إحدى  -ريض اهلل عنهما-ذكر أسامة بن زيد 
أرسلت إيله  -صىل اهلل عليه وسلم-بنات رسول اهلل 

هل إن ابنها قد احترض، أي: حرضه املوت. رسوال، تقول 
أن  -صىل اهلل عليه وسلم-وأنها تطلب من انليب 

صىل اهلل عليه -حيرض، فبلَّغ الرسول رسول اهلل 
"مرها  -صىل اهلل عليه وسلم-فقال هل انليب  -وسلم

فلتصَب وتلحتسب، فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى، 
يه عل-ولك يشء عنده بأجل مسىم". أمر انليب 

** 

Usāmah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan 

bahwa salah seorang puteri Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengutus seseorang untuk 

mengabarkan bahwa puteranya sedang sekarat. Yakni 

sedang menghadapi kematian. Ia meminta beliau untuk 

hadir. Ketika sang utusan itu sudah menyampaikannya 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bersabda, "Perintahkan dia (puterinya) untuk bersabar 

dan mengharap pahala (dari Allah). Sesungguhnya 

milik Allah-lah segala yang Dia ambil, dan kepunyaan-

Nya pula segala yang Dia beri, dan segala sesuatu di 
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الرجل اذلي أرسلته ابنته أن يأمر  -الصالة والسالم
بهذه اللكمات: قال: "فلتصَب"  -أم هذا الصيب-ابنته 

يعِن ىلع هذه املصيبة "وتلحتسب": أي: حتتسب 
األجر ىلع اهلل بصَبها؛ ألن من انلاس من يصَب وال 
حيتسب، لكن إذا صَب واحتسب األجر ىلع اهلل، 

ه اهلل ويأجره، فهذا هو يعِن: أراد بصَبه أن يثيب
االحتساب. قوهل: "فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى": هذه 
اجلملة عظيمة؛ إذا اكن الِشء لكه هلل، إن أخذ منك 
شيئاا فهو ملكه، وإن أعطاك شيئاا فهو ملكه، فكيف 
تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟ وهلذا يسن 

 ِ َوإِنَّا إِيَلِْه لإلنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول "إِنَّا َّلِلَّ
َراِجُعوَن" يعِن: حنن ملك هلل يفعل بنا ما يشاء، 
وكذلك ما حنبه إذا أخذه من بني أيدينا فهو هل 
سبحانه هل ما أخذ وهل ما أعطى، حىت اذلي يعطيك 
أنت ال تملكه، هو هلل، وهلذا ال يمكن أن تترصف 
فيما أعطاك اهلل إال ىلع الوجه اذلي أذن لك فيه؛ 

ىلع أن ملكنا ملا يعطينا اهلل ملك قارص،  وهذا ديلل
ما نترصف فيه ترصفا مطلقاا. وهلذا قال: "هلل ما أخذ 
وهل ما أعطى" فإذا اكن هلل ما أخذ، فكيف جنزع؟ 
كيف نتسخط أن يأخذ املالك ما ملك سبحانه 
وتعاىل؟ هذا خالف املعقول وخالف املنقول! قال: 

بمقدار. "ولك يشء عنده بأجل مسىم" لك يشء عنده 
"بأجل مسىم" أي: معني، فإذا أيقنت بهذا؛ إن هلل ما 
أخذ وهل ماأعطى، ولك يشء عنده بأجل مسىم؛ 
اقتنعت. وهذه اجلملة األخرية تعِن أن اإلنسان ال 
يمكن أن يغري املكتوب املؤجل ال بتقديم وال 
َجٌل إَِذا َجاَء 

َ
ٍة أ مَّ

ُ
بتأخري، كما قال اهلل تعاىل: " ِللُكي أ

َجلُ 
َ
ِخُروَن َساَعةا َوال يَْستَْقِدُموَن". أ

ْ
ُهْم فاَل يَْستَأ
( ، فإذا اكن الِشء مقدراا ال 49)يونس: من اآلية

يتقدم وال يتأخر، فال فائدة من اجلزع والتسخط؛ 
ألنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغري شيئاا من 

صىل اهلل -املقدور. ثم إن الرسول أبلغ بنت انليب 
ن يبلغه إياها، ولكنها أرسلت ما أمره أ -عليه وسلم

 -عليه الصالة والسالم-إيله تطلب أن حيرض، فقام 
هو ومجاعة من أصحابه، فوصل إيلها، فرفع إيله 

sisi-Nya telah ditentukan." Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-

salām- memerintahkan kepada orang yang diutus oleh 

putrinya agar menyuruh putrinya itu -ibu anak kecil 

tersebut- dengan beberapa kata berikut: Beliau 

bersabda, "Hendaklah dia bersabar." Yakni, terhadap 

musibah ini. "Dan hendaklah dia mengharap pahala." 

Yakni, hendaknya dia mengharap pahala dari Allah 

atas kesabarannya. Sebab, ada orang yang bisa sabar 

tetapi tidak mengharap pahala dari Allah. Tetapi jika dia 

sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Yakni, 

beliau ingin dengan kesabarannya itu Allah akan 

memberinya balasan dan ganjaran. Inilah sikap 

mengharap pahala. Sabda beliau, "Sesungguhnya 

milik Allah-lah segala yang Dia ambil, dan kepunyaan-

Nya pula segala yang Dia beri." Ini merupakan kalimat 

yang agung. Jika segala sesuatu itu milik Allah, maka 

jika Dia mengambil sesuatu darimu, maka sesuatu itu 

memang milik-Nya. Jika Dia memberimu sesuatu, itu 

adalah milik-Nya. Lantas kenapa engkau murka jika 

Dia mengambil darimu hal yang memang merupakan 

milik-Nya? Oleh sebab itu, disunahkan bagi seseorang 

apabila ditimpa musibah, hendaklah dia mengucapkan, 

"Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn (sesungguhnya kita ini 

milik Allah dan kepada-Nya kita kembali)". Yakni, kita 

milik Allah, Dia melakukan apa saja kepada kita sesuai 

kehendak-Nya. Demikian pula apa yang kita cintai, jika 

Dia mengambilnya dari kita, maka itu adalah milik-Nya 

-Subḥānahu wa Ta'ālā-. Menjadi hak Allah untuk 

mengambil dan memberi. Bahkan yang Dia berikan 

kepadamu, bukanlah menjadi milikmu, tetapi milik-Nya. 

Karena itu engkau tidak bisa menggunakan apa yang 

Dia berikan kepadamu kecuali sesuai dengan arah 

yang Dia bolehkan. Ini merupakan dalil bahwa milik kita 

yang diberikan oleh Allah adalah kepemilikan yang 

terbatas. Kita tidak bisa menggunakannya secara 

mutlak. Karena itu, beliau bersabda, "Menjadi hak Allah 

untuk mengambil dan memberi." Jika apa yang Allah 

ambil itu milik-Nya, kenapa kita gelisah (tidak sabar)? 

Bagaimana bisa kita marah kepada pemilik yang 

mengambil milik-Nya -Subḥānahu wa Ta'ālā-? Ini 

bertentangan dengan akal dan dalil naqli. Beliau 

bersabda, "Dan segala sesuatu telah ditentukan 

ajalnya di sisi-Nya." Segala sesuatu ada ketetapannya 

di sisi-Nya. Perkataan, "Bi ajalin musammā", artinya 

ajal tertentu. Jika engkau telah meyakini hal ini, yaitu 

bahwa menjadi hak Allah untuk mengambil dan 

memberi, dan segala sesuatunya telah ditentukan 

ajalnya di sisi-Nya, maka engkau akan merasa puas 

(kanaah). Ungkapan terakhir ini menunjukkan bahwa 

seseorang tidak mungkin mampu merubah ajal yang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < املوت وأحاكمهالفقه  اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-أسامة بن زيد بن حارثة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احترُِض : اقرتب موته •

 .اشهدنا : تطلب منه احلضور •

 .تَلحتَِسب : تنوي بصَبها طلب اثلواب من ربيها؛ يلحسب هلا ذلك من العمل الصالح •

 .َتَقعَقع : تتحرك وتضطرب •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فاضت عيناه : امتألت عيناه بادلموع حىت سالت ىلع وجهه  •

 -ريض اهلل عنها-زينب بنت انليب : يه  •

 .بأجل مسىم : معلوم مقدر، واألجل يطلق ىلع اجلزء األخري، وىلع جمموع العمر •

 .الرمحاء : مجع رحيم، وهو من صيغ املبالغة من الرمحة •

 :فوائد احلديث
 ."قال: "مرها فلتصَب وتلحتسب -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث ديلل ىلع وجوب الصَب؛ ألن الرسول  .1

عليه -الصيب ونفسه تصعد وتزنل، فبىك الرسول 
ودمعت عيناه. فظن سعد بن عباده  -الصالة والسالم

بكى جزًعا، فقال  -صىل اهلل عليه وسلم-أن الرسول 
: "هذه رمحة" أي -عليه الصالة والسالم- انليب

عليه -بكيت رمحة بالصيب ال جزًعا باملقدور. ثم قال 
: "إنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء" -الصالة والسالم

 .فيف هذا ديلل ىلع جواز ابلاكء رمحة باملصاب

sudah ditentukan, baik disegerakan atau diakhirkan. 

Sebagaimana firman Allah -Ta'ālā-, "Bagi setiap umat 

ada ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka 

tidak dapat meminta penundaan atau percepatan 

sesaat pun." (Yūnus: 49). Jika sesuatu telah ditetapkan 

takdirnya, tidak dapat dipercepat atau ditunda, maka 

tidak ada manfaatnya gelisah dan murka, karena 

walaupun engkau gusar (tidak sabar) dan murka, 

engkau tidak akan mampu merubah sesuatu pun yang 

sudah ditetapkan. Kemudian sang utusan tersebut 

memberitahu puteri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengenai pesan beliau yang harus disampaikan 

kepadanya. Akan tetapi sang puteri kembali 

mengutusnya untuk memintanya agar datang. Maka 

berangkatlah beliau bersama sejumlah sahabatnya. 

Setibanya di sana beliau menggendong sang anak 

yang nafasnya terengah-engah naik turun. Seketika itu 

Rasulullah -'alaihiṣ salatu wa as-salam- menangis dan 

kedua matanya berlinang, sehingga Sa'ad mengira 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menangis karena resah. Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-

salām- bersabda, Ini adalah kasih sayang." Yakni, aku 

menangis karena sayang kepada anak ini bukan 

karena gelisah (tidak sabar) terhadap takdir. 

Selanjutnya beliau -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- 

bersabda, "Sesungguhnya Allah hanya mengasihi 

hamba-Nya yang pengasih." Hadis ini menjadi dalil 

dibolehkannya menangis karena mengasihi orang yang 

terkena musibah. 
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 .حلضور من ذوي الفضل للمحترض، وادلًعء للميتجواز طلب ا .2

 .استحباب إبرار املقسم إذا اقسم عليك يف فعل أمر جائز .3

 .الرتغيب يف الشفقة ىلع خلق اهلل والرمحة هلم .4

 .الرهبة من قسوة القلب ومجود العني .5

 .جواز ابلاكء من غري نوح .6

 .تسلية من نزلت به املصيبة بما خيفف من ألم ُمصابه .7

 .مع الشخص املدعو إىل اتلعزية وإىل عيادة املريض من غري إذن ادلايع، خبالف الويلمة؛ ألنه قد ال يكون الطعام اكفياا جواز املِش .8

 .استحباب أمر صاحب املصيبة بالصَب قبل وقوع املوت؛ يلقع وهو راض بقدر اهلل .9

 .إخبار من يستدَع ألمر باألمر اذلي يستدَع من أجله .10

 .جواز تكرار ادلعوة .11

 .تقديم السالم ىلع الالكم وجوب .12

 .عيادة املريض ولو اكن مفضوال أو صبيا صغريا من ماكرم األخالق، وذللك ينبيغ ىلع أهل الفضل أال يقطعوا انلاس عن فضلهم .13

 .جواز استفهام اتلابع من إمامه وشيخه عما يشلك عليه .14

 .ا هذاتقديم حسن األدب ىلع السؤال ظاهر يف قول سعد بن عبادة: يا رسول اهلل م .15

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
إلسالمية القطرية، دار الريان، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون ا4ه. رياض الصاحلني، ط 1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

ه. رشح رياض الصاحلني  1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428بريوت، 
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ارص، طه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انل1426للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنِّش، الرياض، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3290) الرقم املوحد:
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  < األيمان وانلذورالفقه وأصوهل < فقه املعامالت  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ىلع يمني : أي ىلع أمر حملوف عليه •

 .َخرْياا ِمنَْها : خرياا من االستمراِر يف ايلمني •

ْرُت عنهاحتَلَّلْتَُها :  •  .َكفَّ

 :فوائد احلديث
كيد اخلَب ولو اكن ُمْستَْقباَلا  .1

ْ
 .جواز احلَِلِف من غري اْستحالٍف تِلَأ

 .جواز االستثناء بقوهِل "إن شاء اهلل "بعد ايلمني .2

ارة لقوهل: "َوحَتَلَّلْتَُها .3  ."جواز اتلََّحلل من ايلمني بِعمل الكفَّ

 املراجع:املصادر و

خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم 
، دار طوق 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422لسلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، انلجاة، )مصورة عن ا
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج 1414، دار علماء السلف، 2ه. تأسيس األحاكم للنجيم، ط1423بريوت، 

 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط أحاديثه وصنع
   (2961) الرقم املوحد:

نٍي،  -إْن َشاَء اهلل -إينِّ َواهلل ْحليُف ىلَعَ يَمي
َ
ال أ

 ، يي ُهَو َخرْيٌ َتْيُت اذلَّ
َ
َرى َغرْيََها َخرْياً ميْنَها إالَّ أ

َ
فَأ

 َوََتَلَّلُْتَها
 

Demi Allah, sesungguhnya aku -insya 
Allah- tidak mengucapkan suatu sumpah 
lalu aku melihat lainnya lebih baik dari 

sumpah tersebut, kecuali aku melakukan 
yang lebih baik dan aku membebaskan diri 

dari sumpah itu. 

 :احلديث .464
قَاَل َقاَل:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

 ِ إْن -إيّن واهلل »: -صىل اهلل عليه وسلم  -رَُسوُل اَّللَّ
حلف ىلع يمني، فأرى غريها خرياا منها  -شاء اهلل

َ
ال أ

ي هو خري، وحتلَّلْتَُها ِ تيُت اذلَّ
َ
 «.إالَّ أ

** 

464. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Demi Allah, sesungguhnya aku -insya Allah- 

tidak mengucapkan suatu sumpah lalu aku melihat 

lainnya lebih baik dari sumpah tersebut, kecuali aku 

melakukan yang lebih baik dan aku membebaskan diri 

dari sumpah itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أخَب عن نفِسه بأنَّه  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انليب 
إذا َحلََف ىلع يَِمنٍي ثم بعد ذلك رأى أنَّ اخلرَي يف عَدِم 
َرها  االستمرار عليها تَرَكها برَِتك ما َحلََف عليه وكفَّ

 .الزتم اذلي هو خري من فعل أو ترك

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

tentang diri beliau, bahwasanya apabila beliau 

mengucapkan suatu sumpah kemudian setelah itu 

beliau melihat lebih baik tidak melanjutkan sumpah 

tersebut, beliau pasti meninggalkanya, yakni 

meninggalkan apa yang beliau sumpahi dan beliau 

membayar kafaratnya. Beliau melakukan apa yang 

lebih baik, berupa perbuatan maupun ucapan. 
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إن احلالل بنيِّ وإن احلرام بني، وبينهما أمور 
مشتبهات ال يعلمهن كثري من انلاس، فمن اتىق 
الشبهات فقد اْسَترْبَأ َلينه وعرضه، ومن وقع يف 

 الشبهات وقع يف احلرام

 

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang 
haram itu juga jelas. Diantara keduanya 
terdapat hal-hal samar yang umumnya 
manusia tidak mengetahuinya. Barang 

siapa menjaga dirinya dari perkara yang 
samar, maka ia telah menjaga agamanya 

dan kehormatannya. Barang siapa jatuh ke 
dalam perkara yang samar, maka ia jatuh 

dalam perkara yang haram. 

 :احلديث .465
سمعت قال:  -ريض اهلل عنه-عن انلعمان بن بشري 

إن احلالل بنيي »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
وإن احلرام بني، وبينهما أمور ُمْشتَِبَهاٌت ال يعلمهن 
بُهات فقد اْستََْبَأ دلينه  كثري من انلاس، فمن اتىق الشُّ
وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، اكلرايع 

ن للك يرَع حول احِلىم يوشك أن يَْرتَع فيه، أال وإ
َمِلك ِحىم، أال وإن ِحىم اهلل حمارمه، أال وإن يف 
اجلسد ُمضغة إذا صلحت صلح اجلسد لكه وإذا 

 «.فسدت فسد اجلسد لكه أال ويه القلب

** 

465. Hadis: 

Dari An-Nu'man bin Basyir -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang 

haram itu juga jelas. Diantara keduanya terdapat hal-

hal samar yang umumnya manusia tidak 

mengetahuinya. Barang siapa menjaga dirinya dari 

perkara yang samar, maka ia telah menjaga agamanya 

dan kehormatannya. Barang siapa jatuh ke dalam 

perkara yang samar, maka ia jatuh dalam perkara yang 

haram. Bagaikan seorang penggembala yang 

menggembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan 

terlarang, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. 

Ketahuilah bahwa setiap penguasa mempunyai daerah 

larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah 

apa-apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah bahwa di 

dalam jasad manusia ada segumpal daging, jika ia baik 

maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak maka 

rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal 

daging itu adalah hati". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

القاعدة العامة أن ما أحله اهلل ورسوهل، وما حرمه 
اهلل ورسوهل، لك منهما بنَيي واضح، وإنما اخلوف ىلع 
املسلم من األشياء املشتبهة، فمن ترك تلك األشياء 

يف احلرام، املشتبهة عليه َسِلم دينه بابلعد عن الوقوع 
وتم هل كذلك صيانة عرضه من الكم انلاس بما 
يعيبون عليه بسبب ارتكابه هذا املشتبه. ومن لم 
ُيتنب املشتبهات، فقد عرض نفسه إما إىل الوقوع 
يف احلرام، أو اغتياب انلاس هل ونيلهم من عرضه.  

مثال ملن  -صىل اهلل عليه وسلم-ورضب الرسول 
بله أو غنمه قرب يرتكب الشبهات كراع يرَع إ

أرض قد محاها صاحبها، فتوشك ماشية ذلك الرايع 
أن ترَع يف هذا احلىم لقربها منه، فكذلك من يفعل 

** 

Sungguh apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, 

dan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, 

keduanya adalah jelas dan terang. Sesungguhnya 

yang dikhawatirkan terhadap orang muslim adalah hal-

hal yang samar. Siapa yang meninggalkan hal-hal 

samar itu, maka telah sempurna baginya kebebasan 

agamanya dan terhindar dari jatuh ke dalam 

keharaman. Juga telah sempurna baginya 

pemeliharaan kehormatannya dari ucapan-ucapan 

manusia yang mencelanya karena mengerjakan hal-

hal yang samar ini. Orang yang tidak menghindari hal-

hal yang samar, maka dia telah membiarkan dirinya, 

baik jatuh ke dalam keharaman atau gunjingan 

manusia terhadapnya dan penodaan mereka atas 

kehormatannya. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memberi contoh orang yang mengerjakan hal-

hal yang samar, bahwa ia laksana penggembala yang 
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 الفقه وأصوهل < أصول الفقه < احلكم الِّشيع اتلصنيف:
 القلوبالفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل أعمال 

  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < تزكية انلفوس

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يعلم فيه منعاحلالل : وهو ما نص اهلل ورسوهل، أو أمجع املسلمون ىلع جوازه، أو لم  •

 .بني : ظاهر •

ا • ا، أو وعيدا ا أو تعزيرا  .احلرام : ما نص أو أمجع ىلع حتريمه، أو ىلع أن فيه حدًّ

 .أمور : شئون وأحوال •

 .مشتبهات : ليست بواضحة احلل وال احلرمة •

 .ال يعلمهن كثري من انلاس : ال يدري كثري من انلاس ما حكمها •

 .اتىق الشبهات : تركها وحذر منها •

 .َبأ دلينه : طلب السالمة هل من اذلم الِّشيعاست •

 .عرضه : العرض: موضع املدح واذلم من اإلنسان، واملقصود هنا: أن يصون نفسه عن الكم انلاس فيه بما يشينه ويعيبه •

 .حول احلىم : املاكن املحيم املحظور عن غري مالكه، ويتوعد من دخل إيله أو قرب منه، بالعقوبة الشديدة •

 .ب ويرسعيوشك : يقر •

 .يرتع فيه : بفتح اتلاء، يدخله وتأكل ماشيته منه فيعاقب •

 .صلحت : استقامت بفتح الالم وضمها، والفتح أشهر وقيد بعضهم الضم بالصالح اذلي صار سجية •

 .حمارمه : مجع حمرم، وهو فعل املنيه عنه، أو ترك املأمور به الواجب •

 .مضغة : قطعة حلم •

 :فوائد احلديث
 .احلالل واجتناب احلرام والشبهاتاحلث ىلع فعل  .1

 .للشبهات حكم خاص بها، عليه ديلل رشيع يمكن أن يصل إيله بعض انلاس وإن خيف ىلع الكثري .2

 .من لم يتوق الشبهة يف كسبه ومعاشه وسائر معامالته فقد عرض نفسه للطعن فيه .3

 .يصلح، وبفساده يفسداتلنبيه ىلع تعظيم قدر القلب واحلث ىلع إصالحه، فإنه أمري ابلدن بصالحه  .4

 .تقسيم األشياء من حيث احلل واحلرمة إىل ثالثة أقسام : حالل بنيي وحرام بنيي ومشتبه .5

ما فيه شبهة، فإنه بذلك يقرتب من احلرام الواضح، 
صىل اهلل عليه -فيوشك أن يقع فيه. وأشار انليب 

إىل أن األعمال الظاهرة تدل ىلع األعمال  -وسلم
الح أو فساد، فبني أن اجلسد فيه ابلاطنة من ص

مضغة )ويه القلب( يصلح اجلسد بصالحها، 
 .ويفسد بفسادها

menggembala untanya atau kambingnya di dekat 

tanah yang telah dijaga oleh pemiliknya. Dikhawatirkan 

binatang ternak penggembala itu merumput di tempat 

terlarang itu karena dekat dengannya. Demikian juga 

halnya dengan orang yang mengerjakan sesuatu yang 

mengandung kesamaran. Sesungguhnya hal itu dekat 

dengan keharaman yang jelas sehingga dikhawatirkan 

dia terperosok di dalamnya. Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengisyaratkan bahwa 

amal-amal lahir menunjukkan amal-amal tersembunyi 

berupa kesalehan atau kerusakan. Beliau menjelaskan 

bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging (yaitu 

hati). Tubuh menjadi baik dengan kebaikannya dan 

rusak dengan kerusakannya. 
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 .املحافظة ىلع أمور ادلين ومراًعة املروءة .6

 .سد اذلرائع إىل املحرمات، وأدلة ذلك يف الِّشيعة كثرية .7

 .رضب األمثال للمعاين الِّشعية العملية .8

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ -ه.  1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثاا انلووية، مطبعة دار نِّش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، -
سعودية، الطبعة: األوىل، فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية ال-ابن عثيمني، دار الرثيا للنِّش. 

رشح األربعني انلووية، للشيخ -الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الَباك، دار اتلوحيد للنِّش، الرياض. -م. 2003ه/1424
اجلامع يف -خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن.  األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ-ه. 1433صالح آل الشيخ، دار احلجاز، الطبعة: اثلانية، 

صحيح ابلخاري، نِّش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم -رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. 
 .بريوت –نِّش: دار إحياء الرتاث العريب  صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،-ه. 1422حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (4314) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا

 .رواه مسلم راوي احلديث:

ة، وإن اهلل مستخلفكم  َ إن اَلنيا ُحلوة َخرضي
فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا اَلنيا واتقوا 

بين إرسائيل اكنت يف النساء؛ فإن أول فتنة 
 النساء

 

Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, 
dan sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- 

menjadikan kalian khalifah untuk 
mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu 

Dia melihat bagaimana kalian berbuat. 
Oleh karena itu, berhati-hatilah kalian 

terhadap dunia dan berhati-hatilah 
terhadap wanita, karena sesungguhnya 
fitnah pertama terjadi pada Bani Israel 

adalah karena wanita! 

 :احلديث .466
-عن انليبي  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

ٌة، إن ادلنيا ُحلَْوٌة »َقاَل:  -َصىّل اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم َخرِضَ
وإن اهلل ُمْستَْخِلُفُكْم فيها فينظَر كيف تعملون، 
فاتقوا ادلنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بِن إرسائيل 

 «.اكنت يف النساء

** 

466. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan 

sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- menjadikan kalian 

khalifah untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, 

lalu Dia melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena 

itu, berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-

hatilah terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah 

pertama terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ادلنيا بالفاكهة  -صىل اهلل عليه وسلم-شبَّه انليب 
احللوة اخلرضة، للرغبة فيها وامليل إيلها، وأخَب أن اهلل 

خيلف بعضنا بعضا فيها؛ فإنها لم تصل جعلنا خلفاء 
 -تبارك وتعاىل-إىل قوم إال بعد آخرين، فينظر اهلل 

كيف نعمل فيها هل نقوم بطاعته أم ال. ثم أمرنا 
أن حنذر فتنة ادلنيا وأن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

واجتناب مناهيه  -تعاىل-ال نغرت بها ونرتك أوامر اهلل 
نلصيب األوفر يف هذا فيها.  وملا اكن للنساء ا

إىل خطورة  -صىل اهلل عليه وسلم-االفتتان، نبَّه 
االفتتان بهن وإن اكن داخال يف فنت ادلنيا؛ وأخَب أن 
أول فتنة بِن إرسائيل اكنت بسبب النساء، وبسببهن 

 .هلك كثري من الفضالء

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyerupakan dunia 

dengan buah-buahan manis dan hijau karena disukai 

dan menarik. Beliau juga mengabarkan bahwa Allah 

telah menjadikan kita khalifah, sebagian kita 

menggantikan sebagian yang lain di dalamnya. 

Kekhalifahan itu tidak akan sampai kepada suatu kaum 

kecuali setelah kaum yang lainnya. Selanjutnya Allah -

Tabāraka wa Ta'ālā- melihat bagaimana kita berbuat di 

dalamnya, apakah kita menaati-Nya atau tidak. 

Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan kita untuk berhati-hati terhadap fitnah 

dunia, dan jangan sampai kita terpedaya olehnya dan 

meninggalkan perintah-perintah Allah -Ta'ālā-, dan 

meninggalkan hal-hal yang di larang oleh-Nya di dunia 

itu. Mengingat wanita memiliki peranan terbesar dalam 

fitnah ini, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memperingatkan bahaya fitnah mereka meskipun 

termasuk dalam fitnah dunia. Beliau juga mengabarkan 

bahwa fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel 

disebabkan oleh wanita. Disebabkan oleh wanita, 

banyak orang-orang mulia yang binasa. 
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  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة : غضة ناعمة طرية. فادلنيا تُشِبه يف امليل إيلها الفاكهة احللوة الطرية يف مذاقها، اخلرضة يف لونها •  .َخرِضَ

 .ُمْستَخِلُفُكم : جعلكم خلفا خيلف بعضكم بعضا •

نيَا : احذروا االغرتار بها فَاتَُّقوا •  .ادلُّ

 .واتَُّقوا النيَساء : احذروا االفتتان بهن •

 .الفتنة : الضالل واملحنة، واإلعجاب بالِشء •

 .يِف النيساء : أي بسببهن •

 :فوائد احلديث
أهلكته، ومع ذلك فالعبد مأمور بأن  ينبيغ الزهد يف ادلنيا وعدم اجلري وراء حطامها، ذلك ألنها تعرض نفسها حبالوتها وزينتها، فمن تعلق بها .1

 .ال ينىس نصيبه منها

ل جعل اهلل بِن آدم خالئف خيلف بعضهم بعضا يف احلياة ادلنيا؛ يلنظر كيف يعملون؛ ألنها دار ابتالء ال دار قرار، فيحسن الزتود باألعما .2
 .الصاحلة يف هذه ادلار؛ يِلََجد العبد ثمارها يف دار القرار

بالنساء، ويتحقق ذلك برتك األسباب اليت تثري اكمن الشهوة، من نظر إىل مواضع الفتنة منهن، أو التساهل  باختالطهن  احلذر من االفتتان .3
 .بالرجال األجانب، أو غري ذلك

 .االتعاظ وأخذ العَبة من األمم السالفة، فاذلي حصل بلِن إرسائيل قد حيصل لغريها من األمم إذا تعاطت نفس األسباب .4

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
الفحل، دار ابن كثري، ، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4بن عالن، ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني 1428دمشق، بريوت، 
، مؤسسة الرسالة، 14ابلاحثني، طه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 .ه1407
   (3053) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الِّشعية < الرقية الِّشعية اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:

 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الرىق : يه القراءة ىلع املريض وحنوه، سواء مع انلفث أو بدونه، واملِّشوع منها ما توفرت فيه ثالثة رشوط كما سبق •

 .الصبيان اتقاء العنياتلمائم : مجع تميمة، ويه ما يعلقونه من اخلرز وحنوها ىلع  •

 .اتلولة : يشء يصنعونه يزعمون أنه حيبب املرأة إىل زوجها والرجل إىل زوجته •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع صيانة العقيدة عما خيل بها وإن اكن يتعاطاه كثرٌي من انلاس .1

 .حتريم استعمال هذه األشياء املذكورة فيه .2

 Sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan pelet  إن الرىق واتلمائم واتلَِّولَة رشك
(pengasih) adalah syirik 

 :احلديث .467
قال: سمعت  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

يقول: "إن الرىق  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 ."واتلمائم واتليَولَة رشك

** 

467. Hadis: 

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

marfū', (Nabi bersabda), "Sesungguhnya jampi-jampi, 

jimat dan pelet (pengasih) adalah syirik." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ -الرسول  خيَب أن استعمال هذه  -َصىلَّ اَّللَّ
األشياء لقصد دفع املضار وجلب املصالح من عند 

دفع الرض وجلب غري اهلل رشٌك باهلل ألنه ال يملك 
اخلري إال اهلل سبحانه، وهذا اخلَب معناه انليُه عن 

واتلمائم ويه  -وتسىم العزائم-هذا الفعل.  فالرىق 
اليت تعلق ىلع األطفال من اخلرز وحنوها، واتلولة 
ويه اليت تصنع تلحبب أحد الزوجني إىل اآلخر بأنها 

 ، واجلائز من الرىق ما تضمن ثالثة-تعاىل-رشك باهلل 
رشوط: األول: أن ال يعتقد أنها تنفع بذاتها دون اهلل، 
فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون اهلل فهو حمرم، 
بل رشك، بل يعتقد أنها سبب ال تنفع إال بإذن اهلل، 
اثلاين: أن ال تكون مما خيالف الِّشع، كما إذا اكنت 
متضمنة دًعء غري اهلل، أو استغاثة باجلن، وما أشبه 

نها حمرمة، بل رشك، اثلالث: أن تكون ذلك، فإ
مفهومة معلومة، فإن اكنت من جنس الطالسم 

 .والشعوذة، فإنها ال َتوز

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

bahwa menggunakan hal-hal tersebut untuk tujuan 

mencegah mudarat dan mendatangkan manfaat dari 

selain Allah adalah syirik kepada Allah, karena tidak 

ada yang dapat menolak mudarat dan mendatangkan 

manfaat selain Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā-. Hadis ini 

maknanya adalah larangan melakukannya. Jampi-

jampi dinamakan mantra. Jimat yaitu sesuatu yang 

digantungkan kepada anak kecil berupa manik-manik 

dan lain sebagainya. Tiwalah (pelet) yaitu sesuatu yang 

dibuat agar salah satu pasangan suami istri menyukai 

yang lain, ini adalah syirik kepada Allah. 
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أو أكَب؟ نقول: حبسب ما يريد اإلنسان منها: إن اختذها معتقدا أن املسبب للمحبة هو اهلل; الِّشك املوصوف به يف احلديث هل هو رشك أصغر  .3
 .فيه رشك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها; فيه رشك أكَب

 .حتريم الرىق وأنها من الِّشك إال ما اكن منها مِّشوًع .4

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية. سنن أيب داود، لسليمان بن األشعث - سنن ابن ماجه، إلبن ماجه أبو عبد اهلل -السي
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، -فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -دار إحياء الكتب العربية  -حممد بن يزيد القزويِن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق

-م.  2001 - ـه 1421ًعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  -املحقق شعيب األرنؤوط 
الطبعة: األوىل، )ملكتبة  -سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، حممد نارص ادلين، مكتبة املعارف للنِّش واتلوزيع، الرياض

مكتبة السوادي،  -ح كتاب اتلوحيد، حممد بن عبد العزيز السليمان القرًعوي، دارسة وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحداجلديد يف رش-املعارف(. 
دار  -امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان-م. 2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -جدة، اململكة العربية السعودية

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، دار ابن اجلوزي، اململكة -م. 2001 -ه1422بعة: األوىل الط -العاصمة الرياض
 .ه1424الطبعة: اثلانية, حمرم  -العربية السعودية

   (5273) الرقم املوحد:
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إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل، ال 
َفاني ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك  يْنَخسي

قُوا وا وَصلُّوا وتََصدَّ ُ  فَاْدُعوا اَّللَّ وَكربِّ
 

Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 
dua tanda dari tanda-tanda keagungan 

Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana 
karena kematian seseorang atau kehidupan 

seseorang. Jika kalian melihat keduanya 
mengalami gerhana, maka berdoalah 

kepada Allah, bertakbirlah, salatlah dan 
bersedekahlah! 

 :احلديث .468
َخَسَفِت » قالت:  -ريض اهلل عنها-عن ًعئشة 

 -صىل اهلل عليه وسلم-الشمس ىلع عهد رسول اهلل 
بانلاس.  -صىل اهلل عليه وسلم-فَصىلَّ رسول اهلل 

فأطال القيام، ثم ركع، فأطال الركوع، ثم قام، فأطال 
ثم ركع، فأطال  -وهو دون القيام األول-القيام 

ثم رفع فأطال  -وهو دون الركوع األول-الركوع 
ثم سجد، فأطال  -لوهو دون القيام األو-القيام 

السجود، ثم فعل يف الركعة األخرى مثل ما َفَعل يف 
كعة األوىل، ثم انرصف، وقد  ََتَلَّْت الشمس،  الرَّ
ثىَْن عليه، ُثمَّ قال: ِإنَّ 

َ
فَخَطب انلاس، فَحِمد اهلل وأ

مس والقَمر آَيتَان ِمن آيات اهلل، ال  ينَْخِسَفاِن  الشَّ
يتُم ذلك َفاْدُعوا اَّللَّ ملوت أحد وال حِلََياته، فَإِ 

َ
ذا َرأ

د، واهلِل  ة حُممَّ مَّ
ُ
قُوا.  ثم قال: يا أ ُوا , وَصلُّوا وتََصدَّ وَكَبي

َمتُُه. 
َ
ما من أحد أْغرَيُ من اهلل أن يَْزيِنَ عبده أو تَْزيِنَ أ

َة حممد، واهلل لو تعلمون ما أعلم لََضِحْكتُْم قليال  مَّ
ُ
يا أ

ْرَبع َرَكَعاٍت »: ويف لفظ«. وبَلََكيْتم كثريا
َ
فاْستََكَمل أ

ْرَبع َسَجَداٍت 
َ
 «.َوأ

** 

468. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Gerhana 

matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau mengimami 

salat para sahabat. Beliau berdiri sangat lama, 

kemudian rukuk dan memanjangkan durasi rukuknya. 

Lalu berdiri sangat lama -lebih pendek daripada berdiri 

setelah takbiratul ihram-. Kemudian rukuk lagi dengan 

panjang -lebih pendek daripada rukuk pertama-. Lalu 

sujud dengan lama. Kemudian melakukan rakaat 

kedua sama seperti rakaat pertama. Lantas beliau 

berdiri dan gerhana sudah selesai. Lalu beliau 

berkhutbah di depan umat manusia. Beliau memuji 

Allah dan menyanjung-Nya seraya bersabda, 

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda 

dari tanda-tanda keagungan Allah. Keduanya tidak 

mengalami gerhana karena kematian seseorang atau 

kehidupan seseorang. Jika kalian melihat keduanya 

mengalami gerhana, maka berdoalah kepada Allah, 

bertakbirlah, salatlah dan bersedekahlah!". Kemudian 

beliau bersabda, 'Wahai umat Muhammad, demi Allah, 

tidak ada seorangpun dari kalian yang lebih cemburu 

daripada Allah saat hambanya baik laki-laki maupun 

perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, 

seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, 

pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis." 

Dalam riwayat lain, "Lantas beliau menyempurnakan 

empat rukuk dan empat kali sujud". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -َخَسَفِت الشمس ىلع عهد رسول اهلل 
ا غري معهود صىل بهم  ، وملا اكن-وسلم اخلسوف أمرا

صالة غري معهودة يف هيئتها ومقدارها، فقام فصىل 
بانلاس فأطال القيام اذلي بعد تكبرية اإلحرام، ثم 
ركع فأطال الركوع، ثم قام فقرأ قراءة طويلة دون 
القراءة األوىل، ثم ركع فأطال الركوع، وهو أخف من 

** 

Gerhana matahari pernah terjadi pada masa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Karena 

kejadian gerhana belum cukup familier, maka beliau 

mengimami salat para sahabat dengan salat yang tidak 

biasa, baik terkait tata caranya juga durasinya. Beliau 

berdiri sangat lama, kemudian rukuk dan 

memanjangkan durasi rukuknya. Lalu berdiri dan 

membaca ayat yang lebih pendek dari bacaan 

pertama. Kemudian rukuk lagi yang cukup lama 
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محد ولم الركوع األول ثم رفع من الركوع وسمع و
يقرأ، ثم سجد وأطال السجود، ثم فعل يف الركعة 
اثلانية مثل األوىل يف هيئتها وإن اكنت دونها ، فلك 
ركن أقل من الركن اذلي قبله، حىت استكمل أربع 
ركوًعت وأربع سجدات، يف ركعتني، ثم انرصف من 
الصالة، وقد اجْنَلت الشمس، فخطب انلاس كعادته 

 وأثىن عليه ووعظهم، يف املناسبات، فحمد اهلل
وحدث أن صادف ذلك ايلوم اذلي حصل فيه 

فقال  -ريض اهلل عنه-اخلسوف موت ابنه إبراهيم 
بعضهم: َكَسفت ملوت إبراهيم، جرياا ىلع ًعدتهم يف 
اجلاهلية من أنها ال تكسف إال ملوت عظيم أو 

من  -صىل اهلل عليه وسلم-لوالدة عظيم، وأراد انليب 
أداء رساتله، ونفع اخللق أن يزيل نصحه وإخالصه يف 

ما علق بأذهانهم من هذه اخلرافات، اليت ال تستند ال 
إىل نقل صحيح، وال عقل سليم، ويبني احلكمة من 
خسوف الشمس والقمر فقال يف خطبته: إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينخسفان ملوت أحد 

قدرته ب -تعاىل-وال حلياته، وإنَّما ُيريهما اهلل 
َرهم نَِعَمه. فإذا رأيتم ذلك  يِلَُخويَف بهما عباده، وُيَذكي

تائبني منيبني، واْدُعواَ  -تعاىل-فافزعوا إىل اهلل 
قُوا؛ ملا يف ذلك من دفع ابلالء  ُوا, وََصلُّوا َوتََصدَّ َوَكَبي

صىل اهلل عليه -املتوقع ورفع العقوبة انلازلة. ثم أخذ 
ل هلم شيئاا  -وسلم من معايص اهلل الكبار اكلزنا  ُيَفصي

اليت تُوِجب فساد املجتمعات واألخالق، واليت توجب 
وهو الصادق -غضبه وعقابه، ويقسم يف هذه املوعظة 

قائال: يا أمة حممد، واهلل، ما من أحد أغري  -املصدوق
من اهلل سبحانه أن يزين عبده، أو تزين أمته، ثم بنيَّ 

إال قليالا، ولو علموا أنَّهم ال يعلمون عن عذاب اهلل 
ما علمه صىل اهلل عليه وسلم ألخذهم اخلوف 
ولَضِحكوا رسوراا قليال، وبلكوا واغتموا كثرياا، 

 .لكن اهلل حبكمته حجب عنهم ذلك

dengan durasi lebih pendek daripada rukuk pertama. 

Lalu sujud cukup lama. Kemudian melakukan rakaat 

kedua sama seperti cara rakaat pertama, namun lebih 

pendek durasinya. Setiap rukun lebih pendek 

durasinya daripada rukun sebelumnya, sampai beliau 

menyelesaikan empat rukuk dan empat kali sujud 

dalam dua rakaat. Lantas beliau berdiri dan matahari 

sudah kelihatan. Lalu beliau berkhutbah di depan umat 

manusia sebagaimana kebiasaan beliau diberbagai 

kesempatan. Maka beliau memuji Allah dan 

menyanjung-Nya serta memberikan mauizah. 

Kebetulan pada hari gerhana itu bertepatan dengan 

kematian putra beliau, Ibrahim -raḍiyallāhu 'anhu-, 

sehingga sebagian sahabat mengatakan gerhana 

terjadi karena wafatnya Ibrahim sebagaimana 

keyakinan jahiliah mereka bahwa matahari tidak akan 

mengalami gerhana kecuali karena kematian orang 

terhormat atau kelahiran putra terhormat. Dengan 

nasehat, keikhlasan dalam menyampaikan risalahnya 

dan keinginan memberikan manfaat pada manusia, 

maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hendak 

menghapus keyakinan khurafat ini yang sama sekali 

tidak berlandaskan dalil yang valid dan pemikiran yang 

jernih. Beliau menjelaskan hikmah agung di balik 

kejadian gerhana matahari dan bulan dengan 

bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 

dua tanda dari tanda-tanda kagungan Allah. Keduanya 

tidak mengalami gerhana karena kematian atau 

kehidupan seseorang. Allah menjadikan gerhana 

dengan kuasa-Nya untuk memperingatkan hamba-

hamba-Nya dan mengingatkan berbagai kenikmatan 

yang mereka terima. Jika kalian melihat gerhana, maka 

kembalilah bertaubat kepada Allah, berdoalah, 

bertakbirlah, salatlah dan bersedekahlah." Karena ini 

semua bisa menolak bala dan siksa yang datang. 

Kemudian beliau merinci jenis-jenis kemaksiatan yang 

besar, seperti perzinaan yang bisa merusak tatanan 

sosial dan merusak moral, serta menimbulkan 

kemarahan dan azab Allah. Beliau bersumpah dalam 

menyampaikan nasehat ini -padahal beliau adalah 

orang yang jujur dan dipercayai- dengan mengatakan, 

"Wahai umat Muhammad, Demi Allah, tidak ada 

seorangpun dari kalian yang lebih cemburu daripada 

Allah saat hamba-Nya, baik laki-laki maupun 

perempuan berzina." Kemudian beliau menjelaskan 

bahwa mereka tidak mengetahui siksa Allah kecuali 

sedikit. Andaikata mereka mengetahui apa yang 

diketahui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pasti 

mereka ketakutan, sehingga sedikit tertawa bahagia 

dan pasti banyak menangis dan bersedih. Tetapi Allah 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة الكسوف واخلسوف اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فصىل بانلاس : أي إماما بانلاس •

 .فأطال القيام : مكث فيه طويالا  •

 .مثل ما فعل يف الركعة األوىل : أي يف كيفية الصالة ال يف طوهلا فيه أقل منها يف لك ما يفعل •

 .من صالتهثم انرصف : فرغ  •

 .َتلت الشمس : ظهرت وزال عنها الكسوف •

 .فخطب : تكلم فيهم باملوعظة واتلوجيه •

 .فحمد اهلل : قال: احلمد هلل، واحلمد: وصف املحمود بالكمال، مع املحبة واتلعظيم •

 .أثىن عليه : كرر ذكر صفات كماهل •

 .آيتان : عالمتان •

 .آيات اهلل : ادلالة ىلع وحدانيته وعظيم قدرته •

 .اته : لوالدتهحلي •

 .ذلك : يعِن خسوف الشمس والقمر •

وا : قولوا: اهلل أكَب • ُ  .َكَبي

 .َصلُّوا : يعِن صالة الكسوف •

ا إلخوانكم الفقراء • قُوا : أعطوا املال تقرباا إىل اهلل ونفعا  .تََصدَّ

َة  حممد : مجاعة حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املؤمنني ناداهم بهذا الوصف تهي • مَّ
ُ
 .يجا هلم ىلع استماع ما يقول هلم وتنبيها ىلع أهميتهأ

 .واهلل : قسم تلأكيد املقسم عليه وبيان أهميته •

 .ما من أحد : ال أحد •

 .نفةأغرَي : من  الَغرْية يعِن أشد غرية ، ويه صفة كمال نثبتها هلل حقيقة إثباتاا يليق جبالهل، ويه يف اخللق تغري حيصل من احلمية واأل •

 .الزنا اجلماع يف فرج حرامأن يزين :  •

 .عبده : مملوكه •

 .أمته : مملوكته، وإضافة العبد واألمة إىل اهلل إشارة إىل أنه ال يليق انتهاكهما ملحارمه، وهما مملواكن هل •

 .لو تعلمون ما أعلم : من عظمة اهلل وانتقامه من املجرمني، وأبهم ذلك تعظيما لشأنه •

 .أربع ركعات : أربع ركوًعت •

الركوع هو أن حيِن املصِّل ظهره حىت يكون إىل الركوع الاكمل أقرب منه إىل القيام، وكمال السنة فيه: أن يسوي ظهره وعنقه وعجزه، ركع :  •
 .وينصب ساقيه وفخذيه

 .سجد : أن يضع املصِّل أعضاءه السبعة ىلع األرض ويه:  اجلبهة مع األنف، وايلدان، والركبتان، والقدمان •

 .ضوؤها لكيًّا أو جزئيًّا خسفت الشمس : احتجب •

 .عهد : زمن •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-حصول خسوف الشمس ىلع عهد رسول اهلل  .1

 .مِّشوعية صالة الكسوف عند وجوده يف أي ساعة .2

 .مِّشوعية اإلتيان بالصالة ىلع الوصف املذكور يف هذا احلديث .3

dengan kebijaksaan-Nya menutupi hal itu semua dari 

hamba-hamba-Nya. 
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 .مِّشوعية اتلطويل بقيامها، وركوعها، وسجودها .4

 .ابتداء وقت الصالة من الكسوف، وانتهاؤها باتلجِّل أن يكون .5

 .مِّشوعية اخلطبة واملوعظة واتلخويف يف صالة الكسوف .6

 .ابتداء اخلطبة حبمد اهلل، واثلناء عليه؛ ألنه من األدب .7

 .بيان أن الشمس والقمر من آيات اهلل الكونية، ادلالة ىلع قدرته وحكمته .8

، وهذا ال ينايف األسباب الفلكية العلمية للكسوف، فاألول سبب رشيع -تعاىل-رهم عقاب اهلل كون الكسوف حيدث تلخويف العباد، وحتذي .9
 .واثلاين سبب حيس

 .إزالة ما علق بأذهان أهل اجلاهلية من أن الكسوف واخلسوف، أو انقضاض الكواكب، إنما هو ملوت العظماء أو حلياتهم .10

 .ف أو اخلسوفاألمر بادلًعء، والصالة، والصدقة، عند حدوث الكسو .11

 .أن فعل هذه العبادات ييق من عذاب اهلل وعقابه .12

 .عند ارتكابها -تعاىل-من الزنا، وأنه من الكبائر، اليت يغار اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-حتذير انليب  .13

 .بال تعطيل وال تأويل وال تشبيه -، إثباتاا يليق جبالهل-تعاىل-إثبات صفة الغرية هلل  .14

 .العذاب ألهل املعايص، مما ال يعلمه انلاس، ولو علموه الشتد خوفهم وقلقهم شدة ما أعده اهلل من .15

 .ىلع علوم من الغيب، ال حتتمل األمة علمها -صىل اهلل عليه وسلم-يطلع نبيه  -سبحانه وتعاىل-أن اهلل  .16

 .بربه وقوة قلبه -صىل اهلل عليه وسلم-سعة علمه  .17

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة 2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
باز، اعتناء سعيد بن يلع  ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، عبد العزيز بن1426مكتبة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

.     1381ه. اإلملام بِّشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، األوىل 1435بن وهف القحطاين، الرياض، الطبعة األوىل 
حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد  م. صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل 1992 - ـه 1412خالصة الالكم، فيصل املبارك احلريمِّل، الطبعة: اثلانية، 

ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث 1422الطبعة : األوىل -زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة 
الطبعة األوىل. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، ألمحد بن ، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، األحاكم تأسيس. بريوت –العريب 

قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين  -رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق-1379بريوت،  -حجر، انلارش: دار املعرفة 
 1404ويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة: )من عليه تعليقات عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز. املوسوعة الفقهية الك-اخلطيب

 .ه( 1427 -
   (5215) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واخلسوفالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة الكسوف  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .إن الشمس والقمر : ذاتهما وسريهما وما حيدث فيهما •

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل، خُيَوُِّف 
َفان ملوت أحد اهلل بهما عباده، وإنهما  ال َيْنَخسي

من انلاس، فإذا رأيتم منها شيئا فََصلُّوا، َواْدُعوا 
 حىت ينكشف ما بكم

 

Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 
dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan 

Allah. Allah menakut-nakuti hamba-
hamba-Nya dengan keduanya. 

Sesungguhnya keduanya tidak mengalami 
gerhana karena kematian seorang 

manusia. Jika kalian mendapati gerhana, 
maka salatlah dan berdoalah hingga lenyap 

apa yang menimpa kalian (gerhana)! 

 :احلديث .469
-عن أيب مسعود ُعقبة بن َعْمرو األنصاري ابَلْدري 

والقمر آيتان من إن الشمس »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه
آيات اهلل، خُيَويُف اهلل بهما عباده، وإنهما ال َينَْخِسَفان 
ملوت أحد من انلاس، فإذا رأيتم منها شيئا َفَصلُّوا، 

 «َواْدُعوا حىت ينكشف ما بكم

** 

469. Hadis: 

Dari Abu Mas'ūd Uqbah bin 'Amru al-Anṣāri al-Badri -

raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Sesungguhnya 

matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah. Allah menakut-nakuti hamba-hamba-

Nya dengan keduanya. Sesungguhnya keduanya tidak 

mengalami gerhana karena kematian seorang 

manusia. Jika kalian mendapati gerhana, maka 

salatlah dan berdoalah hingga lenyap apa yang 

menimpa kalian (gerhana)"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن الشمس والقمر من  -صىل اهلل عليه وسلم-بنيَّ 
آيات اهلل ادلالة ىلع قدرته وحكمته، وأن تغريُّ 

الطبييع، ال يكون حلياة العظماء أو موتهم نظامهما 
كما يعتقد أهل اجلاهلية فال تؤثر فيهما احلوادث 
األرضية. وإنما يكون ذلك ألجل ختويف العباد، من 
أجل ذنوبهم وعقوباتهم فيجددوا اتلوبة واإلنابة إىل 
اهلل تعاىل. وذلا أرشدهم أن يفزعوا إىل الصالة 

نجِّل، وهلل يف وادلًعء، حىت ينكشف ذلك عنهم وي
 .كونه أرسار وتدبري

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan bahwa matahari dan bulan merupakan 

bagian dari tanda-tanda Allah yang menunjukkan 

kekuasaan dan hikmah-Nya, dan sesungguhnya 

perubahan sistemnya yang alami bukan karena 

kehidupan orang-orang besar atau kematiannya, 

sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliah. 

Kedua hal itu (gerhana) tidak dipengaruhi oleh 

kejadian-kejadian bumi, tetapi itu terjadi demi menakut-

nakuti manusia karena dosa-dosa dan hukuman untuk 

mereka. Dengan demikian, hendaknya kalian 

memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah -

Ta'ālā-. Untuk itu, beliau memberikan petunjuk kepada 

mereka agar segera melaksanakan salat dan berdoa 

hingga gerhana dapat tersingkap dan jelas. Sungguh, 

Allah memiliki rahasia-rahasia dan pengaturan di alam 

semesta-Nya. 
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 .آيتان : عالمتان ىلع كمال علم اهلل وقدرته وحكمته •

 .بهما عباده : يوقع اخلوف يف قلوبهم عند انكسافها خُيَويُف اهلل •

 .َينَْخِسَفان : اخلسوف والكسوف بمعىن واحد وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر •

 .ملوت أحد : ألجل موت أحد •

 .منها : من آيات اهلل اليت خيوف بها عباده •

 .ادعوا : اسألوا اهلل املغفرة والرمحة وأن يكشف ما نزل بكم •

 .يزول وينجِّلحىت ينكشف :  •

 .ما بكم : حل بكم ونزل عليكم •

 :فوائد احلديث
 .مِّشوعية الصالة وادلًعء عند الكسوف واخلسوف، رجوًعا إىل اهلل .1

 فإن انتهت قبل اتلجِّل ترضعوا ودعوا، حىت يزول ذلك -أي انتهاء الكسوف-أن انتهاء الصالة يكون باتلجِّل  .2

 ألنها من ذوات األسباب اليت تصىل عند وجود سببها مطلقاظاهر احلديث أنهم يصلون، ولو صادف وقت َنيْه؛  .3

ع أن احلكمة يف إُياد الكسوف أو اخلسوف، هو ختويف العباد، وإنذارهم بعقاب اهلل تعاىل، وإزًعج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها وإطال .4
 .انلاس ىلع نموذج مما يقع يوم القيامة

 .ادلالة ىلع عظيم قدرته وواسع رمحته وعلمه -ىلتعا-أن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل  .5

 أنهما ال ينكسفان ملوت أحد من انلاس .6

 .أن صالة الكسوف تفعل عند رؤيته وال يعتمد فيها ىلع حساب الفلكيني .7

 .ينبيغ اخلوف عند رؤية اتلغريات العلوية السماوية .8

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه 
ه عمدة األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1 ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 

 .ه 1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422ابلايق(،  السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد
   (3101) الرقم املوحد:
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 :Makna global :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيَل عنده 
ُ
إن الصائم تصيل عليه املالئكة إذا أ

  َيْفرُغواحىت 
Sesungguhnya orang yang berpuasa itu 

akan didoakan oleh para malaikat jika (ada 
orang yang) makan di hadapannya hingga 

mereka selesai. 

 :احلديث .470
: أن انليبَّ -ريض اهلل عنها-عن أم عمارة األنصارية 

َمْت إيله  -صىل اهلل عليه وسلم- دخَل عليها، فقدَّ
فقالْت: إين َصائِمٌة، فقاَل رسوُل « ُُكِ »طعاماا، فقال: 

إنَّ الَصائَِم تَُصِّلي عليه »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 
ِكَل عنَده حىت َيْفرُغوا

ُ
وربما قال: « الَمالئكُة إذا أ

 «.حىت يَْشبَُعوا»

** 

470. Hadis: 

Dari Ummu ‘Imārah Al-Anṣāriyyah -raḍiyallāhu ‘anha-: 

bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk 

menemuinya, lalu ia memberikan makanan kepada 

beliau, lalu beliau bersabda, “Makanlah!” Namun ia 

berkata, “Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan 

didoakan oleh para malaikat jika (ada orang yang) 

makan di hadapannya hingga mereka selesai.” Bisa 

jadi beliau mengatakan, “…hingga mereka kenyang". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

 اهلل صىل- انليب أن -عنها اهلل ريض–عن أم عمارة 
: هلا فقال بطعام، هل فقدمت عليها، دخل -وسلم عليه

أي: تفرحياا -ين صائمة، فقال انليب إ: فقالت ،"ُك"
"إن الصائم إذا أكل عنده"، أي:  -بإتمام صومها

قوهل: ومالت نفسه إىل املأكول، واشتد صومه عليه، 
"صلت عليه املالئكة"، أي: استغفرت هل عوضاا عن 
مشقة األكل، قوهل: "حىت يفرغوا"، أي: القوم اآللكون 
من أكل طعامه، فإن حضور الطعام يهيج شهوته 
لألكل، فلما قمع شهوته وكف نفسه امتثاالا ألمر 
ربه، وحمافظة ىلع ما يقربه إيله، ويرضيه عنه، 

فسه يف طاعة ربه عجبت املالئكة من إذالهل نل
فاستغفروا هل، واحلديث شامل لصوم الفرض وانلفل. 

 .واحلديث ال حيتج به لضعفه

** 

Dari Ummu ‘Imārah Al-Anṣāriyyah -raḍiyallāhu ‘anha-: 

bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk 

menemuinya, lalu ia memberikan makanan kepada 

beliau, lalu beliau bersabda, “Makanlah!” Namun ia 

berkata, “Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda untuk 

memberinya kabar gembira jika menyempurnakan 

puasanya-: “Sesungguhnya orang yang berpuasa itu 

jika (ada orang yang) makan di hadapannya” 

maksudnya: dirinya pun ingin untuk memakan 

makanan itu dan puasanya menjadi terasa berat 

baginya. Sabda beliau, “para malaikat akan 

mendoakannya”, maksudnya: memohonkan ampun 

untuknya sebagai pengganti atas beratnya (menahan 

keinginan) untuk makan. Sabda beliau, “ hingga 

mereka itu selesai”, maksudnya: orang-orang yang 

makan itu selesai memakan makanannya, sebab 

kehadiran di tempat makan dapat menggerakkan nafsu 

untuk makan. Namun ketika ia berhasil menundukkan 

nafsu dan menahan dirinya demi menjalankan perintah 

Tuhannya, serta menjaga apa yang dapat 

mendekatkannya kepada-Nya dan membuat-Nya rida 

padanya; para malaikat pun takjub karena 

kemampuannya menundukkan diri untuk taat kepada 

Tuhannya, maka mereka pun memohonkan ampunan 

untuknya. Hadis ini mencakup puasa wajib dan sunah. 

Namun hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah, karena 

kedaifannya. Lihat: Mirqāt Al-Mafātīḥ (4/578), Faiḍ al-

Qādir (2/359), Bahjatun Nāẓirīn (2/392) 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < فضل الصيام اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلارِم وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-أم عمارة نسيبة بنت كعب  خريج:اتل
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تصِّل عليه املالئكة : تستغفر هل •

 .يفرغوا : ينتهوا •

 :فوائد احلديث
كل عنده وهو صائم .1

ُ
 .بيان فضل من أ

 .الفتنة واتلهمةاستحباب زيارة أهل الفضل أتباعهم، ولو اكن املزور امرأة إذا أمنت  .2

 .إكرام الضيف .3

 املراجع:املصادر و

تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -
حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وآخرين، وهو سنن الرتمذي، لإلمام -ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -العزيز آل محد، دار العاصمة

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن -ه. 1388مرص، الطبعة اثلانية، -مكتبة احلليب
 -سيئ يف األمة، للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارفسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها ال-ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -كثري

فيض -سنن ابن ماجه، للحافظ حممد بن يزيد القزويِن، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. -ه. 1412الرياض، الطبعة األوىل, 
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف مال يلع القاري، حتقيق -اهرة. الق-القدير رشح اجلامع الصغري، تأيلف عبدالرؤوف املناوي، دار احلديث

ًعدل مرشد، وآخرون إرشاف:  -املسند، لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق:  شعيب األرناؤوط -ه. 1412بريوت، الطبعة األوىل، -صديق العطار، دار الفكر
، لإلمام عبداهلل بن -املعروف بـ: سنن ادلارِم-مسند ادلارِم -م.  2001 - ـه 1421األوىل،  د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة الطبعة

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، -ه. 1421الرياض، األوىل، -عبدالرمحن ادلارِم، حتقيق حسني سليم، دار املغِن
 .ه1407، بريوت، الطبعة الرابعة عِّش-مؤسسة الرسالة

   (10117) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري حديث ابن عمر ريض اهلل عنه متفق عليه. حديث أيب موىس ريض اهلل عنه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .العبد : أي اململوك ذكراا اكن أو أنَث •

 .نصح لسيده : أي : قام خبدمته قدر طاقته وحسب استطاعته •

 .عبادة اهلل : جاء بها مستوفية لألراكن والِّشوط واآلدابوأحسن  •

 .فله أجره مرتني : لقيامه بعبادة ربه وخبدمة سيده •

 .يؤدي : أي : يُعطي •

 .اذلي عليه : ما وجب عليه •

 .الطاعة : أي : يف غري معصية اهلل عز وجل •

 :فوائد احلديث
 .فضل اململوك اذلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله .1

 .ٍع يف مال سيده وهو مسؤول عن رعيتهأنَّ العبد را .2

 .صالح العبد يكون بإحسان العبادة وانلصح للسيد .3

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث 1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض 1407املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عِّشة, العريب, بريوت. نزهة 

إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة اهلل، 
  فله أجره مرتني

Sesungguhnya seorang budak apabila 
menasehati tuannya dan beribadah kepada 

Allah dengan baik, maka baginya pahala 
dua kali 

 :احلديث .471
إن العبد إذا »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر

«.  نصح لسيده، وأحسن عبادة اهلل، فله أجره مرتني
مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

اململوك اذلي حيسن عبادة ربه، وُيؤدي إىل سيده »
من احلق، وانلصيحة، والطاعة، هل اذلي عليه 

 .«أجران

** 

471. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Sesungguhnya seorang budak 

apabila menasehati tuannya dan beribadah kepada 

Allah dengan baik, maka baginya pahala dua kali. Dari 

Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda): "Hamba sahaya yang beribadah 

kepada Tuhannya dengan baik, dan melaksanakan hak 

tuannya yang menjadi kewajiban dirinya, memberi 

nasehat dan patuh, maka baginya dua pahala". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان فضل اهلل ىلع العبد اذلي يُؤدي 
حق ربه بفعل الطاًعت، وحق سيده خبدمته ورًعية 

 .مصاحله، وأنَّه ينال بذلك األجر مرتني

** 

Hadis ini mengandung penjelasan keutamaan Allah 

bagi budak yang menunaikan hak Tuhannya dengan 

melakukan berbagai ketaatan, dan hak tuannya 

dengan berkhidmat kepadanya dan memelihara 

kepentingannya. Dengan perbuatan tersebut ia 

memperoleh pahala dua kali. 
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ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد 1425الطبعة الرابعة-بريوت-دار املعرفة-الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, حتقيق خليل مأمون شيحا
 .ه1418ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي.الطبعة األوىل1430بيليا, الطبعة األوىل,العمار, دار كنوز إش

   (5025) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < اجلنائز < اتلعزية الفقه وأصوهل < فقه العبادات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

إال ما  إن العني تدمع والقلب حيزن، وال نقول
  يريض ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون

Sesungguhnya mata ini menangis dan hati 
merasa sedih, dan kami tidak mengatakan 

kecuali apa yang diridai Tuhan kami. 
Sungguh berpisah denganmu wahai 

Ibrahim adalah kesedihan 

 :احلديث .472
صىل اهلل -: أن رسول اهلل -عنهريض اهلل -عن أنس 

 -ريض اهلل عنه-دخل ىلع ابنه إبراهيم  -عليه وسلم
صىل اهلل -وهو ُيود بنفسه، فجعلت عينا رسول اهلل 

تذرفان. فقال هل عبد الرمحن بن عوف:  -عليه وسلم
« يا ابن عوف إنها رمحة»وأنت يا رسول اهلل؟! فقال: 

والقلب إن العني تدمع »ثم أتبعها بأخرى، فقال: 
حيزن، وال نقول إال ما يريض ربنا، وإنا لفراقك يا 

 .«إبراهيم ملحزونون

** 

472. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, sesungguhnya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang 

menemui puteranya Ibrahim -raḍiyallāhu 'anhu- saat 

dia sedang sekarat, maka kedua mata Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bercucuran air mata. 

Abdurrahman bin Auf berkata kepada beliau, "Dan 

engkau ya Rasulullah (juga menangis)?! Maka beliau 

bersabda: "Wahai Ibnu Auf, ini adalah sifat 

rahmat/sayang." Kemudian beliau melanjukan dengan 

mengatakan, "Sesungguhnya mata ini menangis dan 

hati merasa sedih, dan kami tidak mengatakan kecuali 

apa yang diridai Tuhan kami. Sungguh berpisah 

denganmu wahai Ibrahim adalah kesedihan." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع ابنه  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل رسول اهلل 
وهو يقارب املوت، فجعلت  -ريض اهلل عنه-إبراهيم 

ُيري دمعهما  -صىل اهلل عليه وسلم-عينا رسول اهلل 
فقال هل عبد الرمحن بن عوف: وأنت يا رسول اهلل ىلع 

صيبة معىن اتلعجب، أي انلاس ال يصَبون ىلع امل
وأنت تفعل كفعلهم؟ كأنه تعجب ذللك منه مع 
عهده منه أنه حيث ىلع الصَب وينىه عن اجلزع، 
فأجابه بقوهل: إنها رمحة. أي احلالة اليت شاهدتها مِن 
يه رقة القلب ىلع الودل ثم أتبعها جبملة أخرى فقال: 
إن العني تدمع والقلب حيزن، وال نقول إال ما يريض 

ونصَب، وإنا لفراقك يا إبراهيم ربنا أي ال نتسخط 
 .ملحزونون، فالرمحة ال تنايف الصَب واإليمان بالقدر

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk 

menemui puteranya Ibrahim -raḍiyallāhu 'anhu- saat 

dia mendekati ajalnya. Maka mengalirlah air mata 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Abdurrahman 

bin Auf berkata: Apakah engkau juga wahai 

Rasulullah? Dia (intonasi) heran. Maksudnya manusia 

tidak sabar menghadapi musibah, dan engkau juga 

melakukan seperti yang mereka lakukan?. Seolah-olah 

dia heran melihat perilaku Rasul itu sebab Rasul selalu 

menganjurkan orang-orang untuk bersabar dan 

melarang meratap (saat ditimpa musibah). Maka beliau 

menjawab bahwa hal itu adalah rahmat, maksudnya 

kondisi yang engkau lihat dariku adalah pertanda 

lembutnya hati terhadap anak. Kemudian beliau 

melanjutkan ucapan beliau, "Sungguh mata ini 

menangis dan sungguh kami merasa sedih, dan kami 

tidak mengucapkan kecuali apa yang diridai oleh 

Tuhan kami, artinya kami tidak marah, dan kami 

bersabar. Sungguh perpisahan denganmu wahai 

Ibrahim sangat menyedihkan." Rasa kasih sayang 

tidak menafikan kesabaran dan iman terhadap takdir. 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ُيود بنفسه : خيرجها •

 .تذرفان : ُيري دمعهما •

 وإنا لفراقك : وحنن بسبب مفارقتك إيانا •

 :فوائد احلديث
 .اهلل وقدرهوجوب التسليم والرىض بقضاء  .1

 .جواز ابلاكء ىلع من اكن يف الزنع األخري أو من مات، من غري سخط ألمر اهلل .2

 .جواز االعرتاض ىلع من خالف فعله ظاهر قوهل يلظهر الفرق .3

 .جواز اإلخبار عن احلزن وإن اكن الكتمان أوىل .4

 املراجع:املصادر و

, العريب الرتاث إحياء دار, ابلايق عبد فؤاد حممد ترقيم, مسلم صحيح. ه1407 ، اثلاثلة الطبعة بريوت، –صحيح ابلخاري، دار ابن كثري ، ايلمامة 
م. نزهة 2002 - ـه1422، األوىل: الطبعة - بلنان - بريوت الفكر، دار: انلارش- القاري اهلروي املال لعِّل ،-املصابيح مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. بريوت

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن 1407من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عِّش, املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة 
ه. بهجة انلاظرين رشح 1430عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

ه. فتح ابلاري  1426دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنِّش، الرياض, الطبعة : رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, 
قام بإخراجه -رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق - 1379بريوت،  -انلارش: دار املعرفة -رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين 

 .طبعه: حمب ادلين اخلطيب وصححه وأرشف ىلع
   (5026) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < ألفاظ الطالق اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َتاوز : عفا وصفح وسامح •

 .أميت : أمة اإلجابة •

ثت به أنفسها : ما خيطر بالقلب من الوسوسة •  .حدَّ

 ما لم تعمل : أي : بذلك اخلاطر •

 .طلق رساا يف نفسه فليس بطالق واقعإذا طلق يف نفسه فليس بِشء. : أي إذا  •

 :فوائد احلديث
 .َتاوز وعفا عن األفاكر واهلواجس اليت تطرأ ىلع انلفس، فيحّدث اإلنسان بها نفسه، وتمر ىلع خاطره -تبارك وتعاىل-أن اهلل  .1

ر فيه اإلنسان، وعرض يف خاطره، ولكنه لم يتلكم به ولم يكتبه، فإن حديث نفسه .2  .به وتفكريه فيه ال يعتَب طالقاا أنَّ الطالق إذا فكَّ

 .مفهوم احلديث أن اإلنسان إذا تكلم باحلكم الِّشيع، كأن يلفظ بالطالق، أو يفعل بأن يكتبه؛ أنه يقع عليه، وال يعذر حينئذٍ  .3

 املراجع:املصادر و

اجلالل واالكرام بِّشح بلوغ املرام، للشيخ ابن فتح ذي  -ه 1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة:  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -عثيمني، املكتبة اإلسالمية 

اململكة العربية السعودية الطبعة:  -دار القبس للنِّش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.   -م  2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -م  2014 - ـه 1435األوىل، 

إن اهلل جتاوز عن أمِت ما حدثت به أنفسها، ما 
  لم تعمل أو تتلكم

Sesungguhnya Allah memaafkan umatku 
apa yang terbayang dalam hati mereka, 

selama tidak melakukan ataupun 
mengungkapnya. 

 :احلديث .473
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ثَْت »قال:  -عليه وسلم إن اهلل ََتَاَوَز عن أميت ما َحدَّ
ْنُفَسَها، ما لم َتْعَمْل أو تتلكم

َ
إذا َطلََّق »قال قتادة: « به أ

 «.بِشءيف نفسه فليس 

** 

473. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya 

Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam 

hati mereka, selama tidak melakukan ataupun 

mengungkapnya.” Qatādah berkata, “Jika seseorang 

menceraikan (istrinya) di dalam hatinya maka tidak ada 

konsekuensinya (tidak jatuh talak)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  بيان أن العبد ال يؤاخذ حبديث 
خاطره، قبل اتللكم به انلفس واهلواجس اليت تمر يف 

ا حجة يف أن الطالق ال يقع  والعمل به، وهو أيضا
ا، وهذه األحاكم  حبديث انلفس؛ ألنه ليس الكما

 .مرتبة ىلع اللفظ وليس ىلع عمل القلب

** 

Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa seorang 

hamba tidak dihukum lantaran perkataan hati dan 

pikiran yang terlintas di benaknya sebelum ia 

mengungkapkan dan melakukannya. Ini juga sebagai 

hujah (dalil) bahwa talak tidak jatuh dengan perkataan 

hati karena itu bukan perkataan, karena hukum-hukum 

ini berkaitan dengan lafal (perkataan), bukan dengan 

amalan hati. 
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حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه،   -بد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد ع -ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام، للمغريب. انلارش: دار هجر. الطبعة: األوىل -بريوت، بدون طبعة.  -للسندي. انلارش: دار اجليل 

   (58144) الرقم املوحد:
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إن اهلل عز وجل زادكم صالة، فصلوها فيما 
  بني صالة العشاء إىل صالة الصبح، الوتر الوتر.

Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- telah 
menambah untuk kalian satu salat, karena 

itu laksanakan salat itu antara salat Isya 
sampai salat Subuh, yaitu salat witir, salat 

witir 

 :احلديث .474
عن أيب تَِميم اجلَيَْشايِني قال: سمعت عمرو بن الَعاص 
يقول: أخَبين رَُجل من أصحاب انليب صىل اهلل عليه 
وسلم يقول: إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 

فصلُّوها فيما بنَْي إن اهلل عز وجل َزاَدُكْم صالة »
بح، الِوتر الِوتر اَل وإنَّه «صالة الِعَشاء إىل صالة الصُّ

َ
، أ

ة الِغَفاري، قال أبو تَميم: فكنت أنا وأبو َذٍر  أبو برَْصَ
قاِعَدين، قال: فأخذ بَِيِدي أبو َذرٍّ فانطلقنا إىل أيب 
برَْصة فوجدناه عند ابلاب اذلي يَِِّل دار َعمرو بن 

ة آنت سمعت انليب العاص، فقال أب : يا أبا برَْصَ و َذرٍّ
إن اهلل عز وجل َزاَدُكْم »صىل اهلل عليه وسلم يقول: 

صالة، فصلُّوها فيما بنَْي صالة العشاء إىل صالة 
بح الِوتر الِوتر؟ قال: نعم، قال: أنَْت َسِمْعتَه؟ قال: « الصُّ

 .نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم

** 

474. Hadis: 

Dari Abu Tamīm Al-Jaisyāniy, ia berkata, "Aku pernah 

mendengar 'Amru bin Al-Āṣ mengatakan, "Seorang 

sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahuku. Dia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya Allah -

'Azza wa Jalla- telah menambah untuk kalian satu 

salat, karena itu laksanakan salat itu antara salat Isya 

sampai salat Subuh, yaitu salat witir, salat witir." 

Ketahuilah, orang itu ialah Abu Baṣrah al-Gifāri. Abu 

Tamīm berkata, "Aku dan Abu Żar sedang duduk." Ia 

meneruskan, "Abu Żar memegang tanganku lalu kami 

pergi ke Abu Baṣrah. Kami mendapatinya berada di 

pintu setelah rumah 'Amru bin al-Āṣ. Abu Żar bertanya, 

"Wahai Abu Baṣrah, apakah engkau mendengar Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 

Allah -'Azza wa Jallā- menambah untuk kalian satu 

salat, karena itu laksanakanlah salat itu antara salat 

Isya sampai salat Subuh, yaitu salat witir, salat witir?" 

Ia menjawab, "Ya." Abu Żar bertanya lagi, "Apakah 

engkau pernah mendengarnya?" Ia menjawab, "Ya." Ia 

bertanya lagi, "Apakah engkau pernah 

mendengarnya?" Ia menjawab, "Ya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-إن اهلل عز وجل َزاَدُكْم صالة" املعىن: أن اهلل "
زادهم صالة لم يكونوا يصلونها من َقبْل ىلع  -تعاىل

والصورة، ويه: الوتر، وهذا وارد ىلع سبيل تلك اهليئة 
االمتنان، كأنه قال: إن اهلل فَرض عليكم الصلوات 
اخلَمس يلؤجركم بها ويثيبكم عليها، ولم يَكتف 
بذلك، فِّشع لكم اتلهجد والوتر؛ لزييدكم 
إحسانا ىلع إحسان، "فصلُّوها" وهذا أمر، واألصل يف 
األمر الوجوب، لكن هذا احلديث وغريه من 
األحاديث اليت ظاهرها وجوب صالة الوتر؛ قد 
رُصفت باألدلة الرصحية الصحيحة. ثم جاء حتديد 
وقت صالة الوتر الزماين: "فيما بنَْي صالة العشاء إىل 
بح" يعِن: أن وقت صالة الوتر يدخل بعد  صالة الصُّ

** 

"Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jallā- menambah 

untuk kalian satu salat." Artinya bahwa Allah -Ta'ālā- 

menambah untuk mereka satu salat yang belum 

pernah mereka laksanakan sebelumnya dalam cara 

dan bentuk seperti itu, yaitu salat witir. Ini dikemukakan 

dalam bentuk pemberian anugerah. Seakan-akan 

beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah 

mewajibkan kepada kalian salat lima waktu untuk 

memberi balasan dan pahala kepada kalian. Dia tidak 

mencukupkan dengan itu saja, lantas Dia 

mensyariatkan tahajud dan witir bagi kalian untuk 

menambah kebajikan di atas kebajikan bagi kalian". 

"Karena itu laksanakanlah salat itu." Ini perintah, dan 

(hukum) asal perintah adalah wajib. Akan tetapi hadis 

ini dan hadis-hadis lainnya yang secara lahir 

menyatakan kewajiban salat witir telah dialihkan 

dengan berbagai dalil yang jelas dan sahih (yang 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 .رواه أمحد راوي احلديث:

ة  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-الِغَفاري أبو برَْصَ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 ىلع عباده، حيث َيُمنُّ عليهم بعباد لزييد يف حسناتهم، ويرفع يف درجاتهم. -تعاىل-فضل اهلل  .1
 .سنيية الوترهذا احلديث من األحاديث اليت ظاهرها الوجوب؛ ولكن قد رُصف ظاهره باألدلة الصحيحة الرصحية إىل توكيد  .2

 .بيان وقت صالة الِوتر، وهو: ما بنَْي صالة العشاء إىل طلوع الفجر؛ فال يِّشع الوتر إال يف وقته .3

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ِحرص الصحابة ىلع اتلَّثبت من َنْقل حديث رسول اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

حتقيق: شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين،
م. صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة: 2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

ه، 1351يمان محد بن حممد املعروف باخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية، حلب، الطبعة: األوىل اخلامسة. معالم السنن )رشح سنن أيب داود(، أبو سل

الَفراغ من صالة العشاء، فإذا صىلَّ العشاء دخل 
مع الَمغرب مجع تقديم،  وقت صالة الوتر، ولو مَجعها

ا آخر وقتها فطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج  وأمَّ
وقت صالة الوتر، وإن اكن فيها أتمها. ثم قال عمرو 
ة  بن العاص ريض  اهلل عنه: "أال وإنه أبو برَْصَ
الِغَفاري" أن اذلي أخَب عمرو بن العاص هو: أبو 

ة الِغَفاري ريض اهلل عنه. " قال أبو تَ  ميم: فكنت برَْصَ
أنا وأبو َذٍر قاِعَدين، قال: فأخذ ِبيَِدي أبو َذرٍّ فانطلقنا 
إىل أيب برَْصة، فوجدناه عند ابلاب اذلي يَِِّل دار َعمرو 
بن العاص" يعِن: أنه بعد أن بَلغهما اخلََب عن رسول 

أرادا اتلأكد من صحته،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ة  ، فلما وصال إىل -عنهريض اهلل -فذهبا إىل أيب برَْصَ

سأهل أبو ذر عن صحت ما  -ريض اهلل عنه-أيب برصة 
"قال: نعم، قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-نقله عن انليب 

أنت َسمعته؟ قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم"، 
د هلما أنَّ ما نُِقل عن انليب  صىل اهلل عليه -فأكَّ

 .: "إن اهلل زادكم صالة.." صحيح-وسلم

menyatakan kesunahannya). Selanjutnya ditetapkan 

waktu salat witir, "antara salat Isya sampai salat 

Subuh." Maksudnya: waktu salat witir dimulai setelah 

selesai dari salat Isya. Jika seseorang sudah salat Isya, 

maka dia sudah masuk waktu salat witir meskipun dia 

menjamak takdim salat Isya dengan salat Magrib. 

Adapun akhir waktunya ialah terbit fajar. Jika fajar 

sudah terbit, maka berakhirlah waktu salat witir. Jika 

dia sedang melaksanakan salat witir dan bertepatan 

terbit fajar, maka hendaklah ia menyempurnakan 

salatnya. Selanjutnya 'Amru bin Al-Āṣ -raḍiyallāhu 

'anhu- berkata, "Ketahuilah, orang itu ialah Abu Baṣrah 

Al-Gifāri." Sesungguhnya orang yang memberitahu 

'Amru bin Al-Āṣ adalah Abu Baṣrah Al-Gifāri -

raḍiyallāhu 'anhu-. Abu Tamim berkata, "Aku dan Abu 

Żar sedang duduk." Ia meneruskan, "Abu Żar 

memegang tanganku lalu kami pergi ke Abu Baṣrah. 

Kami mendapatkannya berada di pintu setelah rumah 

'Amru bin Al-Āṣ." Maksudnya: setelah keduanya 

mendapatkan berita dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, keduanya ingin memastikan kesahihannya. 

Lantas keduanya pergi menemui Abu Baṣrah -

raḍiyallāhu 'anhu-. Setelah sampai kepada Abu Baṣrah 

-raḍiyallāhu 'anhu-, Abu Żar bertanya kepadanya 

mengenai kesahihan hadis yang diriwayatkannya dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ia menjawab, "Ya." 

Abu Żar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah 

mendengarnya?" Ia menjawab, "Ya." Ia bertanya lagi, 

"Apakah engkau pernah mendengarnya?" Ia 

menjawab, "Ya." Abu Baṣrah menegaskan kepada 

keduanya bahwa hadis yang diriwayatkan dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Sesungguhnya Allah 

menambah untuk kalian satu salat...," adalah sahih. 
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از، م. رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح، رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابل1932
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة 1997ه،  1417 مكة املكرمة، الرياض، الطبعة: األوىل

 .م2003ه، 1423املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
   (11266) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

اهلل عز وجل قد أمدكم بصالة، ويه خري إن 
لكم من محر انلعم، ويه الوتر، فجعلها لكم 

 فيما بني العشاء إىل طلوع الفجر.
 

Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- telah 
menolong kalian dengan salat. Salat itu 

lebih baik bagi kalian daripada unta merah; 
yaitu salat witir. Allah menjadikan salat 
witir ini untuk kalian antara Isya sampai 

terbit fajar 

 :احلديث .475
قال: خرج  -ريض اهلل عنه-عن َخارَِجة بن ُحَذافَة 

إنَّ »، فقال: -صىل اهلل عليه وسلم-علينا رسول اهلل 
ُكْم بصالة، ويه َخري لُكم  -عزَّ وجل-اهلل  َمدَّ

َ
قد أ

ويه الِوتْر، َفَجَعلََها لُكم ِفيما بنَْيَ ِمن مُحْر انلََّعم، 
 .«الِعَشاء إىل ُطلوع الَفجر

** 

475. Hadis: 

Dari Khārijah bin Ḥużāfah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah keluar menemui kami lalu bersabda, 

"Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- telah menolong 

kalian dengan salat. Salat itu lebih baik bagi kalian 

daripada unta merah; yaitu salat witir. Allah menjadikan 

salat witir ini untuk kalian antara Isya sampai terbit 

fajar." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

يف بيان  -ريض اهلل عنه-حديث خارجة بن حذافة 
:  -عليه الصالة والسالم-فضيلة الوتر، حيث قال 

ُكْم": يعِن: زاَدكم يف  -عز وجل-"إن اهلل  َمدَّ
َ
قد أ

الَعمل بالطاًعت، ورتَّب ىلع املحافظة عليها فضال 
ة الوتر، كما عظيما. "بصالة": املراد بالصالة هنا: صال

 -صىل اهلل عليه وسلم-سيأيت يف احلديث. ثم بنَيَّ 
فَْضلَها، فقال:  "ويه َخري لكم من مُحْر انلََّعم" انلََّعم: 
تطلق ىلع اإلبل، وابَلقر، والَغنم، والُمراد به هنا: 
اإلبل. واملعىن: خري لكم من أن حتصلوا ىلع اإلبل 

صىل اهلل عليه -يب ذات األلوان احلَْمراء. وإنما نَص انل
ىلع اإلبل دون غريها من األموال؛ ألن اإلبل  -وسلم

ا اكن  احلُمر من أرشف وأْنَفس األموال عندهم، فلمَّ
 -صىل اهلل عليه وسلم-األمر كذلك: بنَيَّ هلم انليب 

أن فضل صالة الِوتر خري هلم من حتصيل تلك 
-األموال.     وبعد هذا التشويق انلبوي، بنَيَّ انليب 

وهذا -الصالة الُمرَغَّب فيها  -صىل اهلل عليه وسلم
ته ىلع اإلقبال ىلع هذه  لكمال نصحه؛ حىت حَتْرِص أمَّ

، بقوهل: "ويه الِوتْر" -الصالة، وعدم اتلفريط فيها
فصالة الوتر، واملحافظة عليها أفضل هلم من مَجع 
األموال انلَِّفيسة، سواء اكنت من اإلبل أو غريها. ثم 

م وقتها، بقوهل:  "فَجعلها لكم فيما بنَْيَ الِعَشاء بنَيَّ هل

** 

Hadis Khārijah bin Ḥużāfah -raḍiyallāhu 'anhu- berisi 

penjelasan tentang keutamaan salat witir. Nabi -'alaihi 

aṣ-ṣalātu wa as-salām- bersabda, "Sesungguhnya 

Allah - 'Azza wa Jalla- telah menolong kalian," yakni, 

menambahkan kepada kalian dalam amal dengan 

berbagai ketaatan dan Dia menyediakan keutamaan 

yang besar bagi orang yang memeliharanya. "dengan 

salat," yang dimaksud salat di sini adalah salat witir. 

Sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis. 

Selanjutnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan keutamaannya dengan sabdanya, "Salat 

itu (witir) lebih baik bagi kalian daripada unta mereka". 

"An-Na'am" digunakan untuk nama unta, sapi, dan 

kambing. Dan maksudnya di sini adalah unta. 

Maknanya: lebih baik bagi kalian daripada 

mendapatkan unta yang memiliki warna merah. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyebutkan unta, bukan 

harta benda lainnya karena unta merah merupakan 

harta paling mulia dan berharga bagi mereka. Ketika 

kondisinya demikian, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan kepada mereka bahwa keutamaan salat 

witir lebih baik bagi mereka daripada mendapatkan 

harta benda tersebut. Setelah motivasi kenabian ini, 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan salat 

yang dianjurkan tersebut -ini merupakan 

kesempurnaan nasihatnya sehingga umat 

bersemangat untuk melaksanakan salat tersebut dan 

tidak melalaikannya- dengan sabdanya, "Yaitu salat 

witir". Salat witir dan memeliharanya lebih utama bagi 

mereka daripada mengumpulkan harta benda 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليلالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-َخارَِجة بن ُحَذافَة  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يادة يف الَعطاء • ُكْم : الزي َمدَّ

َ
 .أ

 .مُحْر : وهو ما لْونُه أمْحَر •

 .وابَلقر، والَغنم، ولكنه أكرث ما يُطلق ىلع اإلبل، ومُحْر انلَّعم: أرشف األموال عند الَعربانلََّعم : اإلبل،  •

 .الِوتر : الفرد، وهو ضد الشفع •

 :فوائد احلديث
 .الرتغيب يف صالة الوتر .1

 .فضل صالة الوتر، وأنَّها َتْعِدل يف قيمتها وغالئها أفضل األموال .2

 .ُمنُّ عليهم بالِعبادة زيادة يف حسناتهم، وِرفعة يف درجاتهمىلع ِعباده، حيث يَ  -تعاىل-فضل اهلل  .3

 .بيان وقت صالة الِوتر، وهو: ما بنَْي وقت صالة العشاء االختياري إىل طلوع الفجر .4

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش:  املكتبة العرصية، صيدا.  سنن الرتمذي، حممد سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السي
، بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب

يق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِن، حتق1975ه، 1395مرص، الطبعة: اثلانية، 
ه. مشاكة املصابيح، ويل ادلين حممد اخلطيب اتلَبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلسالِم،  1430العاملية، الطبعة: األوىل 

نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالِم، بريوت، م. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد 1985الطبعة: اثلاثلة 
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 1985ه، 1405الطبعة: اثلانية 

املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ 2003ه، 1423
 .م2006ه، 1427السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

   (11265) الرقم املوحد:

إىل ُطلوع الَفجر" يعِن: أن وقت صالة الِوتر يدخل 
بعد الفراغ من صالة الِعشاء، فإذا صىلَّ الِعشاء دخل 
وقت صالة الوتر، ولو مَجعها مع الَمغرب مجع تقديم، 
وأما آخر وقتها فطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج 

 .الوتر، وإن اكن فيها أتمهاوقت صالة 

berharga, baik unta maupun yang lainnya. Selanjutnya 

beliau menjelaskan waktunya kepada mereka dengan 

sabdanya, "Allah menjadikan salat witir ini untuk kalian 

antara salat Isya sampai terbit fajar," yakni, waktu salat 

witir masuk (dimulai) setelah selesai salat Isya. Jika 

seseorang selesai menunaikan salat Isya, maka sudah 

masuk waktu salat witir beginya meskipun dia 

menjamak taqdīm salatnya dengan salat Magrib. 

Adapun akhir waktunya yaitu terbit fajar. Apabila sudah 

terbit fajar, maka berakhir waktu salat witir. Namun, jika 

seseorang sedang melakukan salat witir lalu terbit fajar, 

maka hendaklah ia menyempurnakannya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير إن اهلل 
  واألصنام

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah 
mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, 

babi dan patung-patung. 

 :احلديث .476
أنه سمع  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

يقول ًعم الفتح  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة »بمكة: وهو 

، فقيل: يا رسول اهلل أرأيت شحوم «واخِلزنير واألصنام
امليتة، فإنه يُطىل بها السفن، وُيدهن بها اجللود، 

، ثم قال « ال، هو حرام»ويَستصِبح بها انلاس؟ قال: 
قاتل »عند ذلك: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

مْجَلوه، ثم اهلل ايلهود، إن اهلل
َ
 حرم عليهم الشحوم، فأ

 «.باعوه، فأكلوا ثمنه

** 

476. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā- 

bahwasannya dia mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda pada tahun penaklukan 

saat beliau di Makkah, "Sesungguhnya Allah dan 

Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, 

bangkai, babi, dan patung-patung." Seseorang 

bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu 

mengenai lemak bangkai yang digunakan untuk 

memoles perahu-perahu dan meminyaki kulit-kulit, 

serta dijadikan penerangan oleh manusia?" Beliau 

menjawab, "Tidak. Dia haram." Selanjutnya Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda pada saat itu, 

"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. 

Allah mengharamkan lemak bagi mereka lalu mereka 

mencairkannya lalu menjualnya dan memakan hasil 

penjualannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جاءت هذه الِّشيعة اإلسالمية السامية، بكل ما 
فيه صالح للبِّش، وحّذرت من لك ما فيه مرضة 
فأباحت الطيبات وحرمت اخلبائث، ومن تلك 

املحرمة هذه األشياء األربعة املعدودة يف اخلبائث 
صىل -هذا احلديث، حيث ذكر جابر أنه سمع انليب 

ينىه عن بيعها بمكة ًعم الفتح,  -اهلل عليه وسلم
فاخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام, ال حيل بيعها وال 
أكل ثمنها, ألنها عناوين املفاسد واملضار، ثم ذكر 

يا رسول اهلل! أرأيت جابر أن بعض الصحابة قالوا: 
شحوم امليتة؟ فإنه يطىل بها السفن لسد املسام 
اخلشبية فال تغرق، ويدهن بها اجللود فتلني، 
ويستصبح بها انلاس أي يشعلون بها رسجهم، فقال 

: )هو حرام(, ثم قال رسول -صىل اهلل عليه وسلم-
منبها ىلع أن -عند ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

: لعن اهلل -ارم اهلل، سبب لغضبه ولعنهاتلحيل ىلع حم
ملا حرم عليهم شحوم  -سبحانه-ايلهود, إن اهلل 

امليتة، أذابوه، ثم باعوه, مع كونه حرم عليهم، فأكلوا 

** 

Syariat Islam yang luhur datang dengan membawa 

kebaikan bagi umat manusia dan memperingatkan 

segala hal yang mengandung bahaya, lalu 

membolehkan hal-hal yang baik dan mengharamkan 

hal-hal yang buruk. Di antara hal buruk yang 

diharamkan yaitu empat hal yang disebutkan dalam 

hadis ini. Jābir menuturkan bahwa dia mendengar Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang menjual 

keempat hal tersebut di Makkah pada tahun 

penaklukkan. Dengan demikian, khamar, bangkai, 

babi, dan patung-patung tidak boleh dijual dan dimakan 

hasil penjualannya karena semua itu merupakan 

simbol-simbol kerusakan dan bahaya. Selanjutnya 

Jābir menuturkan bahwa beberapa sahabat bertanya, 

"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda 

mengenai lemak bangkai? Sesungguhnya lemak 

bangkai digunakan untuk melumuri kapal-kapal agar 

menyumbat pori-pori kayu sehingga tidak tenggelam, 

dan digunakan untuk meminyaki kulit supaya lembut, 

serta orang-orang menjadikannya untuk penerangan. 

Yakni, orang-orang menyalakan pelitanya 

menggunakan lemak bangkai tersebut?" Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Itu haram." 

Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda -saat itu- sambil mengingatkan bahwa 
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  الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .تتمة ابن رجب لألربعني انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ًعم الفتح : فتح مكة، واكن يف رمضان سنة ثمان من اهلجرة •

م : بإفراد الضمري، وإن اكن املقام يقتيض اتلثنية، إشارة إىل أن أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم نايشء  • عن أمر اهلل، وهو حنو قوهل تعاىل: )واهلل حرَّ
 .ورسوهل أحق أن يرضوه(

 .الَميتة : بفتح امليم، ما زالت عنه احلياة بغري ذاكة رشعية •

 .هو حرام : بيعها حرام، ومن العلماء من محل قوهل )هو حرام( ىلع االنتفاع فقال: حيرم االنتفاع بها •

مْجَلوه : أذابوه •
َ
 .أ

 .وخامر العقلاخلمر : يه لك ما أسكر  •

 .قاتل اهلل ايلهود : لعنهم اهلل، ملا ارتكبوه من هذه احليلة ابلاطلة •

 :فوائد احلديث
 .حتريم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام .1

 .أن لك ما حرم اهلل االنتفاع به مطلقا حيرم بيعه وأكل ثمنه .2

كجدل امليتة إذا دبغ, وكذلك لك ما حرم عينه نلجاسته حرم ثمنه حيرم االنتفاع بشحوم امليتة، أو أي جزء منها، إال ما خص بادليلل،  .3
 .واالنتفاع به، وحرم تناوهل من باب أوىل

 .، وما حرمه الرسول فقد حرمه اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-فقد حرمه رسوهل  -تعاىل-أن ما حرمه اهلل  .4

 .لك حيلة يتوصل بها إىل حتليل حمرم فيه باطلة .5

 .ىلع مصلحته، ويف هذا احتمال أدىن املفسدتني دلفع أعظمها، وتفويت أدىن املصلحتني تلحصيل أعالهماحتريم ما مفسدته راجحة  .6

ثمنه. والضمري يف قوهل: "هو حرام" قيل: هو راجع إىل 
ابليع، وقيل راجع إىل االستعمال, وكونه راجعا إىل 

مالت إيله اللجنة  االنتفاع واالستعمال هو ما
ادلائمة, وىلع هذا الرأي حيرم االنتفاع بشحوم امليتة، 
أو أي جزء منها، إال ما خص بادليلل، كجدل امليتة إذا 
دبغ، والعلة واهلل أعلم من حتريم االنتفاع بشحوم 
امليتة فيما ذكر يف احلديث جناستها، فما حرم عينه 

هل من نلجاسته حرم ثمنه واالنتفاع به، وحرم تناو
 .باب أوىل

membuat rekayasa terhadap hal-hal yang diharamkan 

Allah merupakan sebab kemurkaan dan kutukan-Nya. 

Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. 

Sesungguhnya Allah -Subḥānahu- ketika 

mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, 

mereka justru mencairkannya lalu menjualnya padahal 

lemak itu haram. Kemudian mereka memakan hasil 

penjualannya. Kata ganti dalam "Itu haram" ada yang 

mengatakan kembali kepada jual-beli. Ada juga yang 

berpendapat kembali kepada penggunaan. Dan 

keadaan kata ganti kembali kepada pemanfaatan dan 

penggunaan merupakan pendapat yang lebih 

dipegang oleh Al-Lajnah Ad-Dāimah (Komite Tetap 

Fatwa). Atas dasar pendapat itu maka diharamkan 

memanfaatkan lemak bangkai atau bagian apapun dari 

bangkai kecuali yang dikhususkan oleh dalil seperti 

kulit bangkai jika disamak. Sedangkan 'illat (alasan) -

dan hanya Allah Yang Maha Tahu- diharamkannya 

memanfaatkan lemak bangkai sebagaimana 

disebutkan dalam hadis tersebut karena najis. Dengan 

demikian, sesuatu yang diharamkan karena najis maka 

hasil penjualan dan pemanfaatannya pun haram. Dan, 

lebih utama lagi diharamkan mengonsuminya. 
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 .تأكيد اخلَب بذكر زمانه وماكنه .7

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم  -ه. 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، -
 اثلقافة، نِّش دار مطبعة انلووية، حديثاا األربعني رشح يف الربانية اتلحفة-. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

فتاوى -ملستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الَباك، دار اتلوحيد للنِّش، الرياض.  ا الفوائد-. ه 1380 األوىل،: الطبعة اإلسكندرية،
املجموعة األوىل, اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء, مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش, انلارش: رئاسة إدارة ابلحوث  -اللجنة ادلائمة 

: الطبعة, اجلوزي ابن دار, العثيمني حممد بن صالح بن حممد,  املستقنع زاد ىلع املمتع الِّشح-. الرياض –العامة للطبع  اإلدارة -العلمية واإلفتاء 
 األوقاف وزارة, طالب ادلين نور حتقيق, احلنبِّل السفاريِن سالم بن أمحد بن حممد, األحاكم عمدة رشح اللثام كشف-. ه 1428 - 1422 األوىل،

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم, عبد اهلل بن عبد الرمحن -م.  2007 - ـه 1428سوريا, الطبعة: األوىل،  -الكويت، دار انلوادر  -مية اإلسال والشؤون
 .م 2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -البسام, حتقيق حممد صبيح حالق, مكتبة الصحابة، اإلمارات 

   (4556) الرقم املوحد:
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إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة: 
صانعه حيتسب يف صنعته اخلري، والراِم به، 

 َوُمْنبيلَهُ 
 

Sesungguhnya Allah memasukkan tiga 
orang ke surga dengan satu anak panah: 

pembuatnya yang dalam membuatnya 
mengharapkan kebaikan, orang yang 

memanahkannya, dan orang yang 
memasang anak panahnya 

 :احلديث .477
إن اهلل »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن ًعمر 

يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة: صانعه 
والراِم به، َوُمنِْبلَُه. وارموا حيتسب يف صنعته اخلري، 

واركبوا، وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا. ومن ترك 
أو « الرِم بعد ما علمه َرْغبَةا عنه فإنها نعمة تركها

 .«كفرها»قال: 

** 

477. Hadis: 

Dari 'Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū',(Nabi bersabda), "Sesungguhnya Allah 

memasukkan tiga orang ke surga dengan satu anak 

panah: pembuatnya yang dalam membuatnya 

mengharapkan kebaikan, orang yang 

memanahkannya, dan orang yang memasang anak 

panahnya. (Latihan) memanahlah, dan (latihan) 

berkudalah. Kalian (latihan) memanah lebih aku sukai 

daripada (latihan) berkuda. Barangsiapa meninggalkan 

memanah setelah mengetahuinya karena 

ketidaksukaan padanya, maka sesungguhnya itu 

kenikmatan yang ditinggalkannya" atau beliau 

bersabda, "yang diingkarinya." 

 إسناده ضعيف  :درجة احلديث
** 

Sanadnya lemah Derajat hadis: 

احلديث بياٌن لفضل املتعاونني ىلع اخلري، وأنَّ لّك من 
شارك يف فعل اخلري نال أجره من اهلل تعاىل، فالسهم 
اذلي قتل الاكفر قد اشرتك فيه صانعه وناقله والراِم 

يف  به ولكهم يدخلون اجلنة. وفيه بيان فضل الرِم
سبيل اهلل، والوعيد ىلع من تركه بدون عذر. 
واحلديث ضعيف ولكن يدل ىلع هذا املعىن 

ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرًع، »حديث: 
فيأكل منه طري أو إنسان أو بهيمة، إال اكن هل به 

« إنما األعمال بانليات»متفق عليه، وحديث: « صدقة
ين يدل ىلع متفق عليه وغريهما، وبالنسبة للشق اثلا

معناه حديث سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه، قال: 
مر انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع نفر من أسلم 

ارموا »ينتضلون، فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم: 
بِن إسماعيل، فإن أباكم اكن راميا ارموا، وأنا مع 

قال: فأمسك أحد الفريقني بأيديهم، فقال « بِن فالن
ما لكم ال »اهلل عليه وسلم:  رسول اهلل صىل

، قالوا: كيف نرِم وأنت معهم؟ قال انليب «ترمون؟
«. ارموا فأنا معكم لككم»صىل اهلل عليه وسلم: 

** 

Hadis ini merupakan penjelasan mengenai keutamaan 

orang-orang yang bekerja sama dalam kebaikan. 

Sesungguhnya setiap orang yang bekerjasama dalam 

melakukan kebaikan, niscaya ia memperoleh 

pahalanya dari Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā-. Anak 

panah yang berhasil membunuh orang kafir, akan 

menghasilkan pahala bagi pembuatnya, orang yang 

mendistribusikannya dan orang yang 

melemparkannya. Semuanya masuk surga. Di 

dalamnya juga ada penjelasan keutamaan memanah 

di jalan Allah dan ancaman bagi orang yang 

meninggalkannya tanpa ada alasan. Hadis ini lemah, 

akan tetapi terdapat hadis sahih yang menunjukkan 

makna yang senada dengannya, "Tidaklah seorang 

muslim menanam tanaman atau menabur benih 

(bertani), lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau 

manusia atau juga binatang ternak, kecuali yang 

demikian itu sebagai sedekah darinya". (Muttafaq 

'Alaihi). Dan hadis "Sesungguhnya setiap amalan 

tergantung pada niatnya" (Muttafaq 'Alaih), dan hadis 

lainnya. Adapun bagian kedua, menunjukkan 

maknanya hadis Salamah bin Al-Akwa' -raḍiyallāhu 

'anhu-, ia berkata, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang 

sedang berlomba memanah, maka Nabi -ṣallallāhu 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-قبة بن ًعمر اجلَُهِِن عُ  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بالسهم الواحد : أي بسبب رميه ىلع الكفار •

 .َنَفٍر : مجاعة من الرجال ما بني اثلالثة إىل العِّشة •

 .حيتسب : يطلب اثلواب •

 .َوُمنِْبلَُه : اذلي يناول انلبل إىل الراِم •

واب اليت تُستعمل يف القتالواركبوا :  • نوا ىلع ركوب ادلَّ  .أي َتَمرَّ

 .ومن ترك الرِم : أي بالسهام •

 .رغبة عنه : إعراضاا عنه •

 .فإنها نعمة تركها : أي ترك العمل بها والشكر عليها •

 .َكَفَرها : سرتها ولم يشكرها •

 :فوائد احلديث
 .شارك فيها الرتغيب يف إعداد العدة للقتال، وأنَّ اثلواب حاصل للك من .1

 .ىلع املسلمني أن يهتموا ويعتنوا بما هو أهم يف السالح، وألزم نلرصهم ىلع عدوهم .2

 .احلث ىلع املساهمة يف دعم قوة املسلمني من خالل الصناعة وغريها .3

 .فضيلة الرِم وأنه من اللهو املستحب .4

 .من غري عذر املؤاخذة ىلع إهمال مزاولة أدوات الرِم واحلرب بعد تعلمها رغبة عن اجلهاد .5

 املراجع:املصادر و

, ابلاحثني من ملجموعة الصاحلني رياض رشح املتقني نزهة. بريوت –سنن أيب داود،  حممد حميي ادلين عبد احلميد، نِّش: املكتبة العرصية، صيدا 
دار -لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, حتقيق خليل مأمون شيحا الفاحلني ديلل.  ه1407, عِّشة الرابعة الطبعة, الرسالة مؤسسة
ه. تطريز رياض الصاحلني 1430ه. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 1425الطبعة الرابعة-بريوت-املعرفة

ه. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار  1423آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز 
ه.  ذخرية العقىب يف رشح 1415ه. سلسلة األحاديث الضعيفة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف،  1426مدار الوطن للنِّش، الرياض, الطبعة : 

 -م.  1996 - ـه 1416دار املعراج ادلويلة للنِّش و دار آل بروم للنِّش واتلوزيع الطبعة: األوىل/ -موىس اإلثيويباملجتىب.املؤلف: حممد بن يلع بن آدم بن 
 األوىل،: الطبعة بريوت –أرشف عليه: شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة -حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب-السنن الكَبى للنسايئ 

فيصل  -دار إحياء الكتب العربية  -ن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايقاب سنن -. م 2001 - ـه 1421

 : من علم »رواه ابلخاري، وحديث عقبة مرفوًعا
رواه «. قد عىص»أو « الرِم، ثم تركه، فليس منا

 .مسلم

'alaihi wa sallam- bersabda: "Memanahlah kalian hai 

bani Ismail, sebab nenek moyangmu dahulu adalah 

seorang pemanah! Panahlah dan saya bersama bani 

fulan." Maka salah satu kelompok berhenti. Rasul 

bersabda, "kenapa kalian tidak memanah?" Maka 

mereka berkata, "bagaimana kami akan memanah 

semanta anda bersama mereka? Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-bersabda, "Memanahlah dan saya 

bersama kalian semuanya!" (HR. Bukhari) Dan Hadis 

'Uqbah secara marfū', (Nabi bersabda), "Siapa yang 

tahu memanah lalu meninggalkannya maka dia bukan 

dari golongan kami" atau "Dia telah membangkang". 

(HR. Muslim) 
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ًعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -عيىس ابلايب احلليب. 
 .م 2001 - ـه 1421لطبعة: األوىل، مؤسسة الرسالة ا

   (5027) الرقم املوحد:
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صىل -إن امرأيت وَلت غالما أسود. فقال انليب 
هل لك إبل؟ قال: نعم. قال:  -اهلل عليه وسلم

فهل يكون فيها من فما ألوانها؟ قال: محر. قال: 
أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأَن أتاها ذلك؟ 

قال: عىس أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا 
 عىس أن يكون نزعه عرق

 

Sesungguhnya istriku telah melahirkan 
seorang anak (berkulit) hitam. Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, "Apakah kamu mempunyai 

unta?" Orang itu menjawab, "Ya." Beliau 
bertanya, "Apa warnanya?" Orang itu 

menjawab, "Kemerah-merahan." Beliau 
bertanya, "Apakah di kulitnya ada warna 
abu-abu?" Orang itu menjawab, "Di unta 
itu ada warna abu-abu." Beliau bertanya, 

"Dari mana warna itu?" Orang itu 
menjawab, "Mungkin saja dari faktor 

keturunan." Beliau bersabda, "Anakmu 
juga mungkin juga ditarik faktor keturunan 

(genetik). 

 :احلديث .478
أن رسول اهلل صىل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اهلل عليه وسلم جاءه أعرايب فقال: يا رسول اهلل، إن 
« هل لك من إبل»امرأيت ودلت غالما أسود، فقال: 

هل فيها »قال: محر، قال: « ما ألوانها»قال: نعم، قال: 
ْوَرَق 

َ
قال: أراه « فأىن اكن ذلك»قال: نعم، قال: « من أ

 «فلعل ابنك هذا نَزََعُه ِعْرٌق »عرق نزعه، قال: 

** 

478. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- didatangi orang 

Arab baduwi, lalu orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak 

(berkulit) hitam." Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Apakah kamu mempunyai unta?" 

Orang itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Apa 

warnanya?" Orang itu menjawab, "Kemerah-merahan." 

Beliau bertanya, "Apakah di kulitnya ada warna abu-

abu?" Orang itu menjawab, "Di unta itu ada warna abu-

abu." Beliau bertanya, "Dari mana warna itu?" Orang 

itu menjawab, "Mungkin saja dari faktor keturunan." 

Beliau bersabda, "Anakmu juga mungkin ditarik faktor 

keturunan (genetik)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لونه لون أبيه ودل لرجل من قبيلة فزارة غالم خالف 
وأمه، فصار يف نفس أبيه شك منه. فذهب إىل انليب 

ا بقذف زوجه وأخَبه  -صىل اهلل عليه وسلم- معرضا
صىل اهلل عليه -بأنه ودل هل غالم أسود. ففهم انليب 

صىل اهلل عليه -مراده من تعريفه، فأراد  -وسلم
أن يقنعه ويزيل وساوسه، فرضب هل مثال مما  -وسلم

فقال: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما يعرف ويألف. 
ألوانها؟ قال: محر، قال: فهل يكون فيها من أورق 
خمالف أللوانها؟ قال: إن فيها لورقا. فقال: فمن أين 
أتاها ذلك اللون املخالف أللوانها؟. قال الرجل: عىس 
أن يكون جذبه عرق وأصل من آبائه وأجداده. 

** 

Seorang lelaki dari kabilah Fizārah dianugerahi anak 

yang warna (kulitnya) berbeda dengan warna bapak 

dan ibunya. Timbullah keraguan dalam diri sang bapak 

terhadap anak tersebut. Lantas ia pun mendatangi 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan 

menuduhan istrinya berzina secara tidak langsung, dan 

ia mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya 

mendapatkan anak yang (berkulit) hitam. Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- faham 

maksud pemberitahuan orang itu, maka beliau pun 

bermaksud untuk menjadikan orang itu puas dan 

menghilangkan was-was (bisikan jahat). Lantas beliau 

membuat suatu perumpamaan dengan sesuatu yang 

sudah diketahui dan akrab. Beliau bertanya, "Apakah 

engkau mempunyai unta?" Orang itu menjawab, "Ya." 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللعان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .رجل من بِن فزارة : فََزارة من غَطفان )قبيلة عدنانية( والرجل اسمه ضمضم بن قتادة •

 .ودلت غالما أسود : وأنا أبيض، فكيف يكون مِن، يعرض بنفيه •

 .فيه سواد ليس حبالك بل يميل إىل الغَبةأورق : بوزن أمحر اذلي  •

 .لُوْرقا : لُوْرقا مجع أورق •

 .فأىن أتاها ذلك : من أين أتاها اللون اذلي خالفها، هل هو بسبب فحل من غري لونها طرأ عليها أو ألمر آخر •

 .نزعه : اجتذبه •

 .ِعْرق : أصل من النسب شبهه بعرق الشجرة •

 :فوائد احلديث
 .قذفا، فال يوجب احلد، كما أنه ال يعد غيبة إذا جاء مستفتيا، ولم يقصد جمرد العيب والقدح أن اتلعريض بالقذف ليس .1

سواد ال أن الودل يلحق بأبويه، ولو خالف لونه لونهما، قال ابن دقيق العيد: فيه ديلل ىلع أن املخالفة يف اللون بني األب واالبن بابلياض وال .2
 .تبيح االنتفاء

 .جمرد االحتمال والظن، ال ينيف الودل من أبيه، فإن الودل للفراش. والشارع حريص ىلع إحلاق األنساب ووصلها االحتياط لألنساب، وأن .3

 .فيه رضب األمثال، وتشبيه املجهول باملعلوم، يلكون أقرب إىل الفهم .4

يعرف اإلبل ورضابها وأنسابها أزال  ، وكيف خياطب انلاس بما يعرفون ويفهمون، فهذا أعرايب-صىل اهلل عليه وسلم-فيه حسن تعليم انليب  .5
بِاحِلكَمِة{ فلكٌّ  عنه هذه اخلواطر بهذا املثل، اذلي يدركه فهمه وعقله، فراح قانعا مطمئنا.فهذا من احلكمة اليت قال اهلل فيها }ادع إىل َسبيِل ربيَك 

 .خَياطُب ىلع قدر فهمه وعلمه

 .هو أصل يف قياس الشبه. وقال ابن العريب: فيه ديلل ىلع صحة االعتبار بانلظري وهذا احلديث من أدلة القياس يف الِّشع، قال اخلطايب: .6

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم 1422صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
تيسري -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام بِّشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -الكتب

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-العالم رشح عمدة األحاكم
   (5855) الرقم املوحد:

بائك فقال: فابنك كذلك، عىس أن يكون يف آ
وأجدادك من هو أسود، فجذبه يف لونه. فقنع الرجل 

 .بهذا القياس املستقيم، وزال ما يف نفسه من خواطر

Beliau bertanya, "Apa warnanya?" Orang itu 

menjawab, "Kemerah-merahan." Beliau bertanya, 

"Apakah di kulitnya ada warna abu-abu yang berbeda 

dengan warna unta itu?" Orang itu menjawab, "Ya, di 

unta itu ada warna abu-abu." Beliau bertanya, "Dari 

mana asal warna itu sehingga berbeda dengan warna 

unta itu?" Orang itu menjawab, "Mungkin saja dari 

pengaruh gen keturunan dan berasal dari induk-

induknya serta nenek-moyangnya." Beliau bersabda, 

"Demikian juga anakmu. Mungkin saja di antara bapak 

dan kakek-kekekmu ada yang (berkulit) hitam sehingga 

mewarnai anakmu." Orang itu pun puas dengan 

analogi lurus ini dan lenyaplah segala lintasan pikiran 

dalam jiwanya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .الصيام : صيام اتلطوع •

 .الصالة : صالة اتلطوع •

صيام داود وصالة داود : نسبهما إيله؛ ألنه أول من سنهما. والصوم: إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت خمصوص من شخص  •
 .خمصوص مع انلية

 .الليل : املراد به هنا: من غروب الشمس إىل طلوع الفجر •

َياُم داود، وأحب  َحبَّ الصيام إىل اهلل صي
َ
إن أ

يْصَف  الصالة إىل اهلل صالة داود، اكن َيَناُم ن
، َويَُقوُم ثُلَُثُه، َويََناُم ُسُدَسُه، واكن يصوم  اللَّْيلي

 يوًما ويفطر يوًما

 

Sesungguhnya sebaik-baik puasa di sisi 
Allah adalah puasa Daud dan sebaik-baik 
shalat di sisi Allah adalah shalatnya Nabi 
Daud. Beliau biasa tidur separuh malam 

dan shalat di sepertiga malam terakhir dan 
tidur lagi di seperenamnya. Sedangkan 

beliau biasa berpuasa sehari dan berbuka 
di hari berikutnya. 

 :احلديث .479
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

إن »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل 
َحبَّ الصيام إىل اهلل ِصيَاُم داود، وأحب الصالة إىل 

َ
أ

ثُلُثَُه، اهلل صالة داود، اكن َينَاُم نِْصَف اللَّيِْل، َوَيُقوُم 
ا ا وُيفِطُر يوما  «.َوَينَاُم ُسُدَسُه، واكن يصوم يوما

** 

479. Hadis: 

Sesungguhnya sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah 

puasa Daud dan sebaik-baik shalat di sisi Allah adalah 

shalatnya Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh 

malam dan shalat di sepertiga malam terakhir dan tidur 

lagi di seperenamnya. Sedangkan beliau biasa 

berpuasa sehari dan berbuka di hari berikutnya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن انليب  -ريض اهلل عنهما-خيَب عبد اهلل بن َعْمِرو 
يف هذا احلديث، أن أحب  -صىل اهلل عليه وسلم-

-الصيام والقيام إىل اهلل تعاىل صيام وقيام نبيه داود 
،وذلك أنه اكن يصوم يوماا  -عليه الصالة والسالم

ويفطر يوماا؛ ملا فيه حتصيل العبادة وإعطاء اجلسم 
اكن ينام انلصف األول من الليل  يلقوم راحته، و

نشيطاا خفيفاا إىل العبادة، فيصِّل ثُلُثَُه ثم ينام ُسُدَسُه 
األخري؛ يلكون نشيطا لعبادة أول انلهار، وهذه 

صىل اهلل عليه -الكيفية يه اليت رغب بها انليب 
 .-وسلم

** 

Di dalam hadits ini Abdullah bin Amru Radhiyallahu 

‘Anhu menginformasikan dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bahwa puasa dan shalat yang paling dicintai 

oleh Allah Ta’ala adalah puasa dan shalat Nabi-Nya 

Daud ‘Alaihissalam, yakni beliau dahulu biasa 

berpuasa sehari dan berbuka/tidak berpuasa pada hari 

berikutnya, karena dengan cara tersebut seseorang 

dapat beribadah dan memberikan tubuh waktu untuk 

istirahat. Beliau dahulu juga biasa tidur di pertengahan 

malam pertama agar bangun dalam keadaan 

semangat dan ringan untuk melaksanakan ibadah. Lalu 

beliau shalat pada sepertiga malam terakhir, kemudian 

tidur pada seperenam malam terakhir agar beliau 

menjadi semangat untuk beribadah pada permulaan 

siang (waktu pagi). Tatacara inilah yang dianjurkan 

oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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 :فوائد احلديث
 .أن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام، وأفضل من صيام ادلهر لكه .1

 .أن أفضل صالة اتلطوع أن ينام نصف الليل ويقوم ثُلُثَُه وينام ُسُدَسهُ  .2

 .وحسن تدبريه فيها يف العبادة -عليه السالم-قوة نيب اهلل داود  .3

 .هلا، ولك ما اكن أحب إيله فهو أفضل -تعاىل-األعمال تتفاوت يف حمبة اهلل  .4

 .كراهية قيام الليل لكه .5

 .تفاوت األعمال حبسب حسنها وموافقتها للِّشع .6

 . ذي حق حقهأن العبادة قِْسٌط وعدل، فال يغفل عن عبادته، وال يغلو فيها؛ ألن لربك عليك حقا، وألهلك عليك حقاا، فآت لك .7

 .اثلابتة هل ىلع الوجه الالئق -تعاىل-أن املحبة من صفات اهلل  .8

 .تتفاوت -تعاىل-أن حمبة اهلل  .9

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغِن بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش

دة ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نِّش. تنبيه األفهام رشح عم 1426
ه. خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

، انلارش: ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص1412فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 
ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث 1422دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل 

 .العريب، بريوت
   (4541) الرقم املوحد:
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يهي عنها؟  ْقضي
َ
فَأ

َ
إن أِم ماتت وعليها صوم شهر. أ

َيُه عنها؟  ُكْنَت قَاضي
َ
فقال: لو اكن ىلع أمك َدْيٌن أ

َحقُّ أن ُيْقَض 
َ
 قال: نعم. قال: فََدْيُن اهلل أ

 

Ibundaku wafat sedang ia memiliki hutang 
puasa sebulan. Apakah boleh aku 

menunaikannya?' Nabi menanyainya, 
'Seandainya ibumu punya hutang (pada 

orang), apakah engkau akan 
membayarnya?' Lelaki itu menjawab, 

'Tentu.' Nabi bersabda, 'Hutang pada Allah 
lebih patut untuk dilunasi". 

 :احلديث .480
جاء » قال: -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

فقال: يا رسول  -صىل اهلل عليه وسلم-رجل إىل انليب 
قِْضيِه عنها؟ 

َ
فَأ

َ
اهلل، إن أِم ماتت وعليها صوم شهر. أ

ُكنَْت َقاِضيَُه عنها؟ قال: 
َ
فقال: لو اكن ىلع أمك َدْيٌن أ

َحقُّ أن ُيْقىَض 
َ
ويف رواية: «.  نعم. قال: َفَدْيُن اهلِل أ

 -اهلل عليه وسلم صىل-جاءت امرأة إىل رسول اهلل »
فقالت: يا رسول اهلل، إن أِم ماتت وعليها صوم نذر. 
أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو اكن ىلع أمك َدْيٌن 
َفَقَضيْتِيِه ، أكان ذلك يُؤَديي عنها؟ فقالت: نعم. قال: 

 «.فَُصوِِم عن أمك

** 

480. Hadis: 

Dari Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu 'Anhuma secara 

marfū' bahwa seseorang mendatangi Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dan bertanya, "Wahai Rasulullah, 

ibundaku wafat sedang ia memiliki hutang puasa 

sebulan. Apakah boleh aku menunaikannya?' Nabi 

menanyainya, 'Seandainya ibumu punya hutang, 

apakah engkau akan membayarnya?' Lelaki itu 

menjawab, 'Tentu.' Nabi bersabda, 'Hutang pada Allah 

lebih patut untuk dilunasi." Dalam riwayat lain: Datang 

seorang wanita kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ibundaku 

wafat dan dia punya hutang puasa nadzar. Apakah 

boleh aku mengganti puasanya?' Nabi menanyainya, 

'Bagaimana menurutmu jika ibumu punya hutang, lalu 

engkau membayarnya, apakah itu melunasi 

hutangnya? Dia menjawab, 'Tentu.' Nabi bersabda, 

'Berpuasalah untuk ibumu"! 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وقع يف هذا احلديث روايتان، والظاهر من السياق، 
أن رجالا  -أنهما واقعتان ال واقعة واحدة. فاألوىل: 

فأخَبه أن أمه  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء إىل انليب 
والرواية  ماتت وعليها صوم شهر فهل يقضيه عنها.

 -صىل اهلل عليه وسلم-اثلانية: أن امرأة جاءت إيله 
فأخَبته أن أمها ماتت وعليها صوم نََذَر: فهل تصوم 
ا بقضاء ما ىلع وادليهما من  عنها؟ فأفتاهما مجيعا
الصوم، ثم رضب هلما مثالا يُقرب هلما املعىن، ويزيد 

ِم، يف اتلوضيح. وهو: أنه لو اكن ىلع وادليهما َدْيٌن آلد
فهل يقضيانه عنهما؟ فقاال: نعم. فأخَبهما : أن هذا 
الصوم َدْيٌن هلل ىلع أبويهما، فإذا اكن َدْيُن اآلدِم 

 .يُقىض، فَدْيُن اهلل أحق بالقضاء

** 

Hadits ini punya dua riwayat. Tampak dari konteksnya 

ada dua peristiwa, bukan satu. Yang pertama: seorang 

lelaki datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

, mengabarkan bahwa ibunya wafat dan memiliki 

hutang puasa sebulan (Ramadhan -edit), apakah boleh 

baginya menunaikannya? Yang kedua: seorang wanita 

datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

mengabarkan bahwa ibunya wafat dan memiliki 

tangungan puasa nadzar. Apakah boleh baginya 

berpuasa menggantikan ibunya? Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memfatwakan kepada keduanya untuk 

menunaikan tanggungan puasa orang tua mereka dan 

memberi permisalan yang menambah penjelasan 

maknanya. Yaitu: seandainya orang tua mereka 

memiliki hutang pada seseorang, apakah keduanya 

harus membayar hutang tersebut? Keduanya 

menjawab, tentu. Kemudian beliau menyampaikan 

bahwa puasa adalah hutang terhadap Allah -Ta'ālā-, 

jika hutang kepada manusia harus dibayar, maka 
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  فقه العبادات < الصيام < قضاء الصيامالفقه وأصوهل <  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
حكما يف وقت خمصوص عليها صوم شهر : يف ذمتها صوم شهر ، ولم يبني ، هل هو رمضان ؟ أو غريه .والصوم: إمساك عن املفطرات حقيقة أو  •

 .من شخص خمصوص مع انلية

 أأقضيه : أفأصومه قضاء؟ •

 .َدْيٌن : حق واجب آلدِم •

 .قَاِضيَه : مؤديا هل أداء يقيض عنه •

 .َدْيُن اهلل : حقه الواجب هل •

 .أحق : أوىل وأجدر •

 .صوم نذر : صوم واجب بانلذر •

 .أرأيت : أخَبيِن •

 .يؤدي عنها : خيرج عنها •

 :فوائد احلديث
 .من الرواية األوىل: قضاء الصوم عن امليت، سواء أكان نَْذراا، أم واجباا بأصل الِّشعيؤخذ  .1

 .الرواية اثلانية: تدل ىلع قضاء الصيام الَْمنُْذوِر عن امليت .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .3

 .مأن من حسن اتلعليم رضب األمثال املحسوسة اليت يعقل بها املعىن وتنجِّل بها األحاك .4

 .أن القياس ديلل رشيع تثبت به األحاكم .5

 .أوىل بالقضاء -تعاىل-أنه إذا جاز  قضاء ديِن اآلدِم امليت، فدين اهلل  .6

 .تقديم الزاكة وحقوق اهلل املايلة، إذا تزامحت حقوقه وحقوق اآلدميني يف تركة املتوىف .7

 .ىلع العلم؛ يلعبدوا اهلل ىلع بصرية -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .8

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغِن بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة 

ه. صحيح 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل:  1426
 ـهصحيح مسلم ، تأيلف: 1422ألوىل، ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: ا

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
   (4531) الرقم املوحد:

hutang kepada Allah tentunya lebih patut untuk 

dibayar. 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام

 .عليهمتفق  راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 باِلالا : بالل: هو ابن رباح احلبِش مؤذن رسول اهلل، اكن حتت أمية بن خلف فأعتقه أبو بكر الصديق، بعد أن الىق اتلنكيل واتلعذيب من •

 .بالشام سنة عِّشين من اهلجرة، بعد أن قصدها ألداء شعرية اجلهاد يف سبيل اهللأمية، شِهد بدراا وغريها، تويف 

 .بليل : ابلاء للظرفية، أي: يف يلل ال يف انلهار؛ ألنه قبل طلوع الفجر قريباا منه •

بليل، فلكوا وارشبوا حىت تسمعوا إن بالال يؤذن 
  أذان ابن أم مكتوم

Sesungguhnya Bilal mengumandangkan 
azan di malam hari. Karena itu, makan dan 
minumlah hingga kalian mendengar azan 

Ibnu Ummi Maktum. 

 :احلديث .481
إنَّ »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن عمر 

َذان باِلالا 
َ
يُؤَذين بِلَيٍل، فَلُكُوا وارَشُبوا حىتَّ تَسَمُعوا أ

مي َمكتُوم
ُ
 «.ابِن أ

** 

481. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan 

di malam hari. Karena itu, makan dan minumlah hingga 

kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مؤذنان: بالل بن  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن للنيب 
واكن  -ريض اهلل عنهما-رباح وعبد اهلل بن أم مكتوم 

ا، فاكن بالل يؤذن لصالة الفجر قبل طلوع  رضيرا
الفجر؛ ألنها تقع وقت نوم وحيتاج انلاس إىل 

صىل اهلل عليه -االستعداد هلا قبل دخول وقتها، فاكن 
 -ريض اهلل عنه-يُنَِبّه أصحابه إىل أن بالالا   -وسلم

يؤذن بليل، فيأمرهم باألكل والِّشب حىت يطلع 
ريض -الفجر، ويؤذن املؤذن اثلاين وهو ابن أم مكتوم 

ذن مع طلوع الفجر اثلاين، ألنه اكن يؤ -اهلل عنه
وذلك ملن أراد الصيام، فحينئذ يكف عن الطعام 
والِّشاب ويدخل وقت الصالة، وهو خاص بها، وال 
ُيوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت، واختلف 
يف األذان األول لصالة الصبح، هل يكتيف به أو البد 
من أذان ثان دلخول الوقت؟ ومجهور العلماء ىلع أنه 

 .ع وال يكتىف بهمِّشو

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mempunyai dua 

orang muazin; Bilal bin Rabbah dan Abdullah bin Ummi 

Maktum yang tuna netra. Bilal -raḍiyallāhu 'anhu- 

biasanya mengumandangkan azan untuk salat fajar 

sebelum terbit fajar karena salat fajar dilakukan pada 

waktu tidur dan orang-orang perlu untuk bersiap-siap 

sebelum masuk waktunya. Maka dari itu, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengingatkan para 

sahabatnya bahwa Bilal -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengumandangkan azan pada malam hari, lalu beliau 

memerintahkan mereka untuk makan dan minum 

sampai terbit fajar. Selanjutnya muazin kedua yaitu 

Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan pada 

saat terbit fajar kedua. Hal ini dilakukan bagi orang 

yang hendak berpuasa. Pada saat itulah ia harus 

berhenti makan dan minum serta masuk waktu salat. 

Azan ini khusus untuk salat fajar. Selain salat tersebut 

tidak boleh ada azan sebelum masuk waktunya. Para 

ulama berbeda pendapat mengenai azan awal untuk 

salat Shubuh, apakah cukup dengan azan itu atau 

harus ada azan kedua (untuk tanda) masuk waktu 

(salat)? Mayoritas ulama berpendapat bahwa azan 

kedua ini disyariatkan dan tidak cukup dengan azan 

pertama. 
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مي َمْكتُوٍم : هو عمرو، وقيل: عبد اهلل بن قيس القريش  •
ُ
 .-ريض اهلل عنها-ابن خال أم املؤمنني خدُية  -ريض اهلل عنه-ابْن أ

 :فوائد احلديث
 .جواز األذان لصالة الفجر قبل دخول وقتها، وهو األذان األول .1

 .جواز اختاذ مؤذنني ملسجد واحد، ويكون ألذان لك منهما وقت معلوم، ال أنهما يؤذنان لصالة واحدة أذانني .2

 .جواز اختاذ املؤذن األعىم وتقليده؛ ألنَّ ابن أم مكتوم، رجل أعىم .3

 .ب تنبيه أهل ابلدل أو املحلة ىلع أن األذان قبل طلوع الفجر حىت يكونوا ىلع بصريةاستحبا .4

 .اختاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر .5

استحباب عدم الكف عن األكل والِّشب ملن أراد الصيام حىت يتحقق طلوع الفجر، وأن ال يمسك قبل ذلك واألمر يف قوهل:" فلكوا وارشبوا  .6
 .م بامتداد وقت السحور إىل هذا الوقت"هو لإلباحة، واإلعال

 .جواز العمل خبَب الواحد إذا اكن ثقةا معروفاا .7

 .جواز نسبة الرجل إىل أمه إذا اشتهر بذلك، ولم حيصل به أذية عليه، أو ىلع أمه أو أبيه .8

 .جواز ذكر الرجل بما فيه من العيب لقصد اتلعريف وحنوه .9

 املراجع:املصادر و

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

، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1381، دار الفكر، دمشق، 1يل األنصاري، طعمدة األحاكم إلسماع
 .ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3015) املوحد:الرقم 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
فوا البََِّش من األوَساخ • ْنُقوا : من اإِلْنَقاء أي: نظَّ

َ
 .أ
 .البََِّش : ظاهر اجِلدل •

 .اإلنزالجنابة : وصف للشخص بعد اجلماع أو  •

 :فوائد احلديث
تها ىلع الطه .1  .ارةوجوُب الُغْسِل من اجلنابة واتلأكيُد فيه؛ ألنَّه ال يَصح مع احلدث صالة، وال حنُوَها من العبادات اليت تتوقَّف ِصحَّ

إن َتت لك شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا 
  البرش

Sesungguhnya di bawah setiap helai 
rambut itu terdapat janabah, oleh karena 

itu cucilah rambut dan bersihkanlah kulit! 

 :احلديث .482
إن حتت لكي »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْنُقوا البََِّش 
َ
ْعر, وأ  .«َشْعَرة َجنَابة، فاْغِسلوا الشَّ

** 

482. Hadis: 

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

“Sesungguhnya di bawah setiap helai rambut itu 

terdapat janabah, oleh karena itu cucilah rambut dan 

bersihkanlah kulit!” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

معىن احلديث : "إن حتت لكي َشْعَرة َجنَابة" ال خيلو من 
فيكون معناه أنَّ حالني: األوىل: أن حُيَمل ىلع ظاهره؛ 

لكَّ شعرة حتتها جزٌء لطيف من ابَلدن حِلقته اجلنابة، 
فال بُدَّ من رفعها بإصابة املاء هذا اجلزء. اثلانية: 
حُيمل ىلع الُمبَالغة يف إيصال املاء إىل أصول َشَعر 
ْعر"  عور. "فاْغِسلوا الشَّ الرأس وشعر اللحية وبقية الشُّ

شعر الرأس وابَلدن، وال يعِن: بإيصال املاء إىل مجيع  
عر اخلَفيف وبني الرجل  عر الكثيف والشَّ فرق بنَْي الشَّ
ْنُقوا البََِّش" بإزالة لك ما يمنع من وصول 

َ
واملرأة. "وأ

املاء إىل ظاهر البِّشة، فلو اغتسل مع وجود مع يمنع 
من وصول املاء إىل ظاهر اجِلدل اكلطني والعجني 

مع وغري ذلك ولو اكن يسريا لم يرتفع حدثه.  والشَّ
واحلديث وإن اكن ضعيفا إال أنه ال بد من تعميم املاء 

 .ىلع ابلدن يف الغسل الواجب لعموم األدلة األخرى

** 

Makna hadis, "sesungguhnya di bawah setiap helai 

rambut ada janabah", tidak terlepas dari dua kondisi: 

Pertama: dimaknai berdasarkan zahir (teks) hadis; 

sehingga maknanya adalah bahwa di bawah setiap 

helai rambut terdapat bagian yang halus dari badan 

yang terkena (hukum) janabah, sehingga janabah itu 

harus dihilangkan dengan mengucurkan air ke bagian 

tersebut. Kedua: dimaknai dengan memaksimalkan 

sampainya air ke pangkal-pangkal rambut kepala, 

rambut janggut dan rambut-rambut lainnya. "cucilah 

rambut" yakni mencucinya dengan mengalirkan air ke 

seluruh rambut kepala dan tubuh, tandap membedakan 

antara rambut yang lebat dengan rambut yang sedikit, 

dan juga antara pria dan wanita. "bersihkanlah kulit", 

dengan menghilangkan segala sesuatu yang dapat 

menghalangi sampainya air ke permukaan kulit. Jika 

seseorang mandi dengan adanya sesuatu yang 

menghalangi air sampai ke permukaan kulit seperti 

lumpur, pasta, lilin dan lainnya meskipun sedikit maka 

hadas tersebut belum hilang. Meskipun hadis ini lemah, 

akan tetapi mengalirkan air ke seluruh tubuh ketika 

mandi wajib adalah suatu keharusan yang mesti 

dilakukan berdasarkan keumuman dalil-dalil yang lain. 
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 .وجوب تعميم ابلدن باملاء يف الُغسل من اجلنابة وال يعىف عن يشء منه، ولو اكن يسريا .2

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    سنن الرتسنن  مذي، أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السي
سنن ابن    ه. 1395تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، 

ف: حممد بن ماجة، تأيلف: حممد بن يزيد القزويِن، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية. مشاكة املصابيح، تأيل
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، م. مرقاة 1985عبد اهلل، اتلَبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلسالِم، الطبعة: اثلاثلة، 

ه. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح 1422تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة األوىل، 
د اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة الصنعاين، انلارش: دار احلديث، بدون طبعة وبدون تاريخ. مرًعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: عبي

ه.   توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: 1404ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبعة اثلاثلة، 
 .ه 1351، املطبعة العلمية، حلب، 1السنن )رشح سنن أيب داود( للخطايب، ط م.  معالم 2003 - ـه 1423مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

   (10027) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يني ، -عليه السالم-إن جربيل  َ ، أتاين فَبرَشَّ
صىل عليك  يقول: من -عز وجل-فقال: إن اهلل 

صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، 
 شكًرا -عز وجل-فسجدت هلل 

 

Sesungguhnya Jibril -'alaihi as-salām- 
datang kepadaku dan memberi kabar 

gembira untukku. Dia berkata, 
"Sesungguhnya Allah berfirman, 

'Barangsiapa yang bersalawat atasmu, 
maka Aku bersalawat untuknya. 

Barangsiapa yang mengucapkan salam 
kepadamu, maka Aku beri keselamatan 
untuknya.' Maka aku bersujud sebagai 

tanda syukur kepada Allah". 

 :احلديث .483
قال:  -ريض اهلل عنه-عن عبد الرمحن بن عوف 

، فتوجه حنو -صىل اهلل عليه وسلم-خرج رسول اهلل 
صدقته فدخل، فاستقبل القبلة فََخرَّ ساجداا، فأطال 

قبض نفسه  -عز وجل-السجود حىت ظننت أن اهلل 
فيها، َفَدنَوُْت منه، ثم جلسُت فرفع رأسه، فقال: من 
هذا؟ قلت عبد الرمحن، قال: ما شأنك؟ قلت: يا 
رسول اهلل سجدت سجدة خشيت أن يكون اهلل عز 

عليه -قال: إن جَبيل وجل قد َقبََض َنْفَسَك فيها، ف
يِن ، فقال: إن اهلل -السالم َ  -عز وجل-، أتاين فَبَِّشَّ

يقول: من صىل عليك َصلَّيُْت عليه، ومن سلم 
 شكراا. -عز وجل-عليك َسلَّْمُت عليه، فسجدت هلل 

** 

483. Hadis: 

Dari Abdurrahman bin 'Auf -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah keluar menuju tempat sedekahnya dan 

memasukinya. Di sana beliau menghadap kiblat, lalu 

bersujud. Beliau sujud sangat lama hingga aku mengira 

Allah mencabut nyawa beliau saat sujud itu. Aku pun 

mendekatinya dan duduk di sampingnya. Dan tak lama 

beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, "Siapa 

ini?" Aku menjawab, "Abdurrahman." Beliau bertanya, 

"Apa keperluanmu?" Aku menjawab, "Wahai 

Rasulullah, engkau sujud sangat lama sekali sehingga 

aku takut Allah mewafatkan engkau ketika sujud itu." 

Beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril -'alaihi as-

salām- datang kepadaku dan memberi kabar gembira 

untukku. Dia berkata, 'Sesungguhnya Allah berfirman, 

'Barangsiapa yang bersalawat atasmu, maka Aku 

bersalawat untuknya. Dan barangsiapa yang 

mengucapkan salam kepadamu, maka Aku beri 

keselamatan untuknya." Maka aku bersujud sebagai 

tanda syukur kepada Allah". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يبني احلديث الِّشيف مِّشوعية سجود الشكر عند 
السارة واملبِّشات كما َتدد انلعم وسماع األخبار 

حيث اكن يف  -صىل اهلل عليه وسلم-حصل مع انليب 
فبِّشه بأن من  -عليه السالم-صالة وجاءه جَبيل 

صىل عليه من أمته صىل اهلل عليه وكذلك حال من 
سلم عليه، كما أنه من السنة اإلطالة يف سجود 

حيث إن  -صىل اهلل عليه وسلم-الشكر لفعله 
شكوا يف أن يكون  -عليهم رضوان اهلل-الصحابة 

 .قد مات

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang 

disyariatkannya sujud syukur saat menerima 

kenikmatan, mendengar kabar gembira, atau 

datangnya sesuatu yang menyenangkan, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau di dalam salat. 

Jibril mendatanginya dan memberikan kabar gembira 

tentang siapapun dari umatnya yang bersalawat dan 

mengucapkan salam kepadanya. Durasi sujud syukur 

sangat dianjurkan untuk diperpanjang, sebagaimana 

dilakukan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

hingga sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- mengira beliau 

telah wafat saat sujud tersebut. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكر اتلصنيف:

 .رواه أمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد الرمحن بن عوف  اتلخريج:
 .مسند أمحد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا هلل  • ؛ ىلع األرض ساجدا  .-تعاىل-َخرَّ : املراد هنا: انَْكبَّ

 :فوائد احلديث
 .استحباب سجود الشكر عند َتدد نعمة .1

ا هلل  .2  .وسؤاهل املزيد من فضله وجوده ، واعرتافاا بنعمه، وثناءا عليه،-تعاىل-استحباب إطالة السجود، شكرا

أىلع درجته، ورفع ذكره، وكرثَّ أجره بكون املسلمني يصلون  -تعاىل-بهذا الفضل ألمرين:األول: أنَّ اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-استبِّش انليب  .3
من فضله وكرمه يصِّل  -تعاىل-نَّ اهلل ، ويدعون هل.اثلاين: هذا اثلواب العظيم ألمته حينما يصلون ىلع نبيهم؛ فإ-صىل اهلل عليه وسلم-عليه 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-عِّش مرات، ىلع من صىلَّ صالة واحدة ىلع نبيه 

د  .4  .عند ربه، وِعظم هذه املزنلة عنده -صىل اهلل عليه وسلم-الفضل العظيم والِّشف الكبري نلبينا حممَّ

د ، واستحباب اإلكثار -صىل اهلل عليه وسلم-فضل الصالة ىلع انليب  .5 صىل -منها؛ يلحصل للعبد هذا األجر، ويلقوم بِشء من حق نبيه حممَّ
 .-اهلل عليه وسلم

املِّشوعة يه الصيغة املعروفة باألحاديث الصحيحة، واليت تؤدى كما اكنت تؤدى زمن الصحابة  -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة ىلع انليب  .6
 .فيها من ابلدعة وصدر اإلسالم، ال ما اكن يؤدى بطريقة خمالفة للثابت ملا

 املراجع:املصادر و

ًعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
.  1985 – 1405- اثلانية بريوت، –ملكتب اإلسالِم م إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين،ا 2001 - ـه 1421األوىل، 

إخراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان ، اعتىن ب
بداهلل بن عبد جمدلات. توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، ع7م،2006ه/1427،  1عبد السالم السليمان، ط 

 .ه1423الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة 
   (11245) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهِّل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .السياحة : اذلهاب يف األرض للعبادة •

 :فوائد احلديث
 الكفرأن أفضل أنواع الرضب يف األرض إنما هو السيع فيها للجهاد يف سبيل اهلل تعاىل؛ ملا فيه من إعزاز اإلسالم وإذالل  .1

 .فيه أنه ال ينبيغ أن يؤثر اإلنسان الراحة بالسياحة واألسفار لغري قصد مِّشوع ويرتك اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل .2

مَِّتي اجليهاد يف َسبييلي اهلل 
ُ
َياَحة أ  Sesungguhnya pelesir/wisata umatku  -عز وجل-إن سي

adalah berjihad fi sabilillah 'Azza wa Jalla. 

 :احلديث .484
، قال: يا -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة  : أن رجالا

صىل اهلل -رسول اهلل، ائَْذْن يل يف الِسيَاَحة! فقال انليب 
يِت اجِلهاد يف َسِبيِل اهلل »: -عليه وسلم مَّ

ُ
-إن ِسَياَحة أ

 «.-عز وجل

** 

484. Hadis: 

Dari Abu Umamah Radhiyallahu 'Anhu bahwa ada 

seorang pria berkata: “Wahai Rasulullah, izinkan aku 

untuk berpelesir/berwisata!” Maka Nabi Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya 

pelesir/wisata umatku adalah berjihad fi sabilillah 'Azza 

wa Jalla”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -معىن احلديث : أن رجالا جاء إىل انليب 
يطلب منه اإلذن للسماح هل باخلروج  -عليه وسلم

إىل ابلدلان والرضب يف األرض ألجل السياحة، واملراد 
: "إن ِسيَاَحة -صىل اهلل عليه وسلم-بها: اتلَّعبد. فقال 

يِت اجِلهاد يف َسِبيِل اهلل  مَّ
ُ
"، واملعىن: إذا -عز وجل-أ

أردت السياحة فعليك باجلهاد يف سبيل هلل فهذه يه 
 -تعاىل-سياحة أميت؛ ألن يف ذلك نِّش دين اهلل 

وإرساء مبادئه وقواعده العظيمة، وأما ترك ادليار 
فمنيه عنه وأقل أحواهل  ومفارقة األهل ألجل اتلعبد،

ْدىَن -تعاىل-الكراهة، قال 
َ
ي ُهَو أ ِ تَْستَبِْدلُوَن اذلَّ

َ
: )أ
(، ]ابلقرة:  ي ُهَو َخرْيٌ ِ [. ويف رواية عند أمحد: 61بِاذلَّ

 .""عليك باجلهاد، فإنه رْهبَانية اإلسالم

** 

Makna hadits ini adalah bahwa ada seorang pria yang 

datang menemui Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

meminta izin agar dilapangkan untuk keluar bepergian 

ke berbagai negeri dan berjalan di muka bumi untuk 

berwisata. Dan yang dimaksud adalah (perjalanan 

wisata dengan tujuan) ibadah. Maka beliau Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam berkata: “Sesungguhnya wisata 

umatku adalah berjihad fi sabilillah 'Azza wa Jalla.” 

Artinya: jika engkau bermaksud melakukan perjalanan 

wisata, maka hendaklah engkau berjihad di jalan Allah, 

karena inilah perjalanan wisata umatku; karena di 

dalamnya ada usaha untuk menyebarkan agama Allah 

Ta‘âlâ, dan mengukuhkan prinsip serta kaidah-

kaidahnya yang agung. Adapun meninggalkan 

kampung halaman dan berpisah dengan keluarga 

khusus untuk tujuan beribadah, maka itu terlarang atau 

sekurang-kurangnya makruh. Allah Ta‘âlâ berfirman: 

“Apakah kalian ingin mengganti yang lebih rendah 

dengan yang lebih baik.” (QS. Al-Baqarah: 61) Dalam 

riwayat Ahmad disebutkan: “Hendaklah engkau 

berjihad, karena itulah cara hidup 

kerahiban/kependetaan dalam Islam.” 
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 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا  من الكم بريوت. رياض الصاحلني  -سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السي
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، 1428سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق: د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل، 

العمار، دار كنوز ه. كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص 1407بريوت، الطبعة الرابعة عِّشة،  -تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة 
 .ه1430إشبيليا، الطبعة األوىل، 

   (3722) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

534 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهِّل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .السياحة : اذلهاب يف األرض للعبادة •

 .-تعاىل-الكفار بقصد إعالء لكمة اهلل اجلهاد يف سبيل اهلل : قتال  •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ أفضل أنواع الرضب يف األرض إنما هو السيع فيها للجهاد يف سبيل اهلل .1

 .أنَّ الرحلة يف طلب العلم داخلة يف معىن السياحة الِّشعية .2

 .اإلسالم يغري املفاهيم السائدة إىل عنرص بنَّاء، وفضيلة وتعاون ىلع الَب واتلقوى .3

 .يف أمورهم -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع استئذان انليب  -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .4

 املراجع:املصادر و

 املكتب األبلاين، وزيادته، الصغري اجلامع صحيح. بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نِّش: املكتبة العرصية، صيدا 
, عِّش الرابعة الطبعة, الرسالة مؤسسة, ابلاحثني من ملجموعة الصاحلني رياض رشح املتقني نزهة م1988 ، ـه1408 اثلاثلة،:  الطبعة بريوت، اإلسالِم،

الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري، تأيلف  رياض لطرق الفاحلني ديلل.  ه1407
ار, دار األبلاين، إعداد معزت أمحد. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العم

 . ه1430, كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل
   (5033) الرقم املوحد:

-' Wisata umatku adalah jihad di jalan Allah  -عز وجل-إن سياحة أمِت اجلهاد يف سبيل اهلل 
Azza wa Jalla- 

 :احلديث .485
: أن رجال، قال: يا -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة 

صىل اهلل -رسول اهلل، ائذن يل يف السياحة. فقال انليب 
-إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهلل »: -عليه وسلم

 «.-عز وجل

** 

485. Hadis: 

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

Bahwa ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, 

izinkanlah aku untuk berwisata?" Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda: "Wisata umatku adalah jihad di 

jalan Allah -'Azza wa Jalla -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان أنَّ العبادات توقيفية، وأنَّه ال 
ُيوز للمسلم القيام بها إال وفق الكيفية اليت حيددها 

صىل اهلل عليه -هل الِّشع احلنيف، ذللك بني انليب 
هلذا الرجل اذلي أراد أن يسيح يف األرض  -وسلم

ألجل العبادة أنَّ هذا من عمل انلصارى وأن 
نِّش اإلسالم فيها وأن سياحة  السياحة يف األرض يه

أهل االسالم يه اجلهاد يف سبيل اهلل إلعالء دين اهلل 
 .-تعاىل-

** 

Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa semua 

ibadah itu bersifat tauqīfiyyah (ditetapkan oleh Allah) 

dan seorang muslim tidak boleh melakukan ibadah 

kecuali yang sesuai dengan tata cara yang telah 

ditetapkan oleh syariat yang lurus. Untuk itu, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan kepada lelaki 

yang ingin berwisata di bumi demi ibadah, bahwa hal 

ini adalah perbuatan orang-orang Nasrani. Berwisata di 

bumi adalah menyebarkan Islam di sana dan wisata 

orang Islam adalah jihad di jalan Allah untuk 

meninggikan agama Allah. 
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إن صالة الرجل مع الرجل أزىك من صالته 
وحده، وصالته مع الرجلني أزىك من صالته مع 

 -تعاىل-الرجل، وما كرث فهو أحب إىل اهلل 
 

Dari Ubay bin Ka`ab ia mengatakan: "Suatu 
hari, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memimpin kami ṣalat subuh. Lalu 
beliau bertanya, "Apakah si fulan hadir?" 
Para sahabat menjawab, "Tidak." beliau 
bertanya lagi, "Apakah si fulan yang lain 

hadir?" Para sahabat menjawab, "Tidak." 
Beliau bersabda, "Sesungguhnya dua ṣalat 

ini adalah ṣalat yang paling berat bagi 
orang-orang munafik. Seandainya kalian 

mengetahui pahala yang ada pada 
keduanya pasti kalian mendatanginya 

meskipun dengan merangkak di atas lutut. 
Dan sesungguhnya ṣaf pertama seperti ṣaf 

para malaikat. Seandainya kalian 
mengetahui keutamaannya pasti kalian 

berlomba-lomba memperolehnya. 
Sesungguhnya ṣalat seseorang dengan satu 

orang lain lebih baik dibanding ṣalatnya 
seorang diri, ṣalatnya bersama dua orang 

lebih baik dibanding ṣalatnya bersama satu 
orang. Dan semakin banyak maka lebih 
dicintai oleh Allah Ta`ala." Sunan Abi 

Dawud. 

 :احلديث .486
يَب بن كعب 

ُ
، قال: صىلَّ بنا -ريض اهلل عنه-عن أ

بح، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  يوما الصُّ
أَشاهد فالن، قالوا: ال، قال: أَشاهد فالن، قالوا: ال، 

التني أْثَقل الصلوات ىلع »قال:  إن َهاتنَي الصَّ
تعلمون ما فيهما ألتَيْتُُموُهَما، ولو َحبْوا املنافقني، ولو 

ف األول ىلع ِمثْل صفي  َكب وإن الصَّ ىلع الرُّ
املالئكة ولو َعِلْمتُم ما َفِضيلَتُه الْبتََدْرُتُموُه، وإن 
ْزََك من صالته وْحَده، 

َ
صالة الرَّجل مع الرَّجل أ

ْزََك من صالته مع الرُّجل، وما 
َ
وصالته مع الرَُّجلني أ

 «. فهو أَحبُّ إىل اهلل تعاىلَكرث

** 

486. Hadis: 

Dari Ubay bin Ka`ab ia berkata: "Suatu hari, Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memimpin kami ṣalat 

subuh. Lalu beliau bertanya, "Apakah si fulan hadir?" 

Para sahabat menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, 

"Apakah si fulan hadir?" Para sahabat menjawab, 

"Tidak." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dua ṣalat ini 

adalah ṣalat yang paling berat bagi orang-orang 

munafik. Seandainya kalian mengetahui pahala yang 

ada pada keduanya pasti kalian mendatanginya 

meskipun dengan merangkak di atas lutut. Dan 

sesungguhnya ṣaf pertama seperti ṣaf para malaikat. 

Seandainya kalian mengetahui keutamaannya pasti 

kalian berlomba-lomba memperolehnya. 

Sesungguhnya ṣalat seseorang dengan satu orang lain 

lebih baik dibanding ṣalatnya seorang diri, ṣalatnya 

bersama dua orang lebih baik dibanding ṣalatnya 

bersama satu orang. Dan semakin banyak maka lebih 

dicintai oleh Allah Ta`ala". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يوما  -اهلل عليه وسلم صىل-صىلَّ بِنَا رسول اهلل "
بح، فقال: أَشاهد فالن، قالوا: ال، قال: أَشاهد  الصُّ
فالن، قالوا: ال" واملراد بفالن وفالن: نَفر من 
املنافقني كما يف رواية ادلارِم، فقالوا: )ال، نَلَفر من 
املنافقني لم يشهدوا الصالة(. "قال: إن َهاتنَي 

التني أْثَقل الصلوات ىلع املناف قني" واملراد الصَّ
بالصالتني هنا: صالة العشاء والفجر كما يف حديث 

يف الصحيحني: )أثقل  -ريض اهلل عنه-أيب هريرة 
الصالة ىلع املنافقني: صالة العشاء، وصالة الفجر(. 
واألصل أن مجيع الصلوات املكتوبة ثقيلة ىلع  

اَلِة قَامُ  وا املنافقني، قال تعاىل: )َوإَِذا قَاُموا إىَِل الصَّ
[. ولكن صالة العشاء 142ُكَساىَل( اآلية]النساء: 

والفجر أشدهما ثقال؛ وذلك ألن صالة العشاء 
احة واتلهيئة للنوم بعد َكدٍّ وتَعب  تكون يف وقت الرَّ
يف ذلك ايلوم، وأما صالة الفجر؛ فألنها تكون يف 
بح قول  أذل وقت ساًعت انلوم؛ وهلذا جاء يف أذان الصُّ

نلُّوم(.   "ولو تعلمون ما فيهما" )الصالة خري من ا
يعِن: من األْجر والفضل املرتتب ىلع أداء صالة 
العشاء والفجر مع مجاعة املسلمني يف املسجد؛ ألن 
ة. "ألتَيُْتُموُهَما ولو َحبْوا ىلع  األجر ىلع َقْدِر الَمَشقَّ
َكب" أي: لقصدتم بيوت اهلل تعاىل ألداء هاتني  الرُّ

سلمني ولو اكن اإلتيان إيلهما الصالتني مع مجاعة امل
يب ىلع يديه  َحبَْوا ىلع أيديهم وركبهم، كما حيبو الصَّ
وركبتيه؛ وذلك فيما لو منعهم مانع من املِش إيلها 

ىلع أقدامهم وال يفرطون يف فضل اإلتيان إيلهما.  
ف األول ىلع ِمثْل صفي املالئكة" الصف  "وإن الصَّ

رشة، واملعىن: أن انليب األول: هو اذلي يَِّل اإلمام مبا
ف األول يف قُربه من  -صىل اهلل عليه وسلم- َشبَّه الصَّ

اإلمام بصف املالئكة املقربني يف قُربهم من اهلل عز 
وجل، لو أنكم تعملون ما الفضل املرتتب ىلع أداء 
ف األول بَلادرتم وتسابقتم إىل  الصالة يف الصَّ

فر باألجر، وهو من جِ  نْس قوهل حتصيله من أجل الظَّ
: )لو يعلم انلاس ما يف انليداء -صىل اهلل عليه وسلم-

ف األول، ثم لم ُيدوا إال أن يستهموا عليه  والصَّ

** 

"Suatu hari, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memimpin kami ṣalat subuh. Lalu beliau bertanya, 

"Apakah si fulan hadir?" Para sahabat menjawab, 

"Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah si fulan hadir?" 

Para sahabat menjawab, "Tidak." Maksud si fulan dan 

si fulan adalah beberapa orang munafik, sebagaimana 

dijelaskan dalam riwayat Darimi, “Para sahabat 

menjawab, “Tidak.” Yakni, beberapa orang munafik 

yang tidak menghadiri ṣalat.” “Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya dua ṣalat ini adalah ṣalat yang paling 

berat bagi orang-orang munafik.” Maksud dua ṣalat di 

sini adalah ṣalat Isya’ dan Fajar (Subuh) sebagaimana 

yang tertera dalam hadits Abu Hurairah -raḍiyallāhu 

'anhu- dalam kitab ṣahih bukhari dan Muslim: (ṣalat 

yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah 

ṣalat isya dan ṣalat subuh). Pada dasarnya, semua 

ṣalat wajib berat bagi orang-orang munafik. Allah 

berfirman, “Dan apabila mereka berdiri untuk ṣalat 

mereka berdiri dengan malas.” (QS. An Nisa’ :142) 

Akan tetapi ṣalat Isya’ dan Subuh yang paling berat. 

Demikian, karena ṣalat Isya’ dilaksanakan di waktu 

istirahat dan persiapan untuk tidur setelah penat dan 

lelah di hari tersebut. Sedangkan ṣalat Subuh, karena 

dilaksanakan di waktu yang paling nikmat untuk tidur. 

Oleh sebab ini, dalam ażan Subuh diucapkan “ash-

ṣalatu khairun min an-naum (ṣalat itu lebih baik dari 

tidur)”. “Seandainya kalian mengetahui apa yang ada 

pada keduanya”, yakni berupa pahala dan keutamaan 

yang didapat dari melaksanakan ṣalat Isya’ dan subuh 

bersama jamaah muslimin di masjid, mengingat pahala 

itu sesuai kadar kesulitan. “pasti kalian mendatanginya 

meskipun dengan merangkak di atas lutut.” 

Maksudnya, pasti kalian mendatangi masjid-masjid 

Allah Ta`ala untuk menunaikan dua ṣalat ini bersama 

jamaah muslimin, meskipun kedatangan ini dengan 

merangkak di atas tangan dan lutut, seperti anak kecil 

merangkak di atas kedua tangan dan lututnya. Ini 

dilakukan seandainya mereka tidak mampu berjalan 

kaki untuk mendatangi ṣalat, sementara mereka tidak 

ingin melewatkan keutamaan menghadiri ṣalat. “Dan 

ṣaf pertama seperti ṣaf para malaikat.” ṣaf pertama 

adalah yang berada langsung di belakang imam. 

Maksudnya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyerupakan kedekatan ṣaf pertama dengan imam 

dengan ṣaf para malaikat yang didekatkan dalam 

kedekatangan mereka dengan Allah `Azza wa Jalla. 

Seandainya kalian mengetahui keutamaan yang 

diperoleh dengan menunaikan ṣalat di ṣaf pertama 
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  فضل صالة اجلماعة وأحاكمهاالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة <  اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والنسايئ وادلارِم وأمحد راوي احلديث:

يَب بن كعب  اتلخريج:
ُ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أَشاهد : أَحارِض  •

يِب  • كبتني؛ َكَحبو الصَّ  .َحبْوا : َمْشيَا ىلع ايلَّدين والرُّ

 .الْبتََدْرُتُموُه : لسارَْعتم إيله •

ْزََك : أطيب وأكرث أجرا •
َ
 . أ

 :فوائد احلديث
 .جواز تفقد إمام املسجد أحوال املأمومني، والسؤال عمن اَغب منهم .1

 .أن ُمالزمة صالة اجلماعة، والسيما صالة العشاء والفجر من عالمات اإليمان .2

اعة، فاكن أجرهما أعظم من غريهماِعَظم أجر صاليت الِعشاء والفجر؛ ملا يف اإلتيا .3  .ن إيلهما من جماهدة انلَّفس والُمَصابرة ىلع الطَّ

قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-أن صالة اجلماعة تنعقد باثنني فما فوق، وقد روى ابن ماجه من حديث أيب موىس  .4
 .)اثنان فما فوق مجاعة(

ف األول، وا .5 ف األول، ثم لم ُيدوا إال أن بيان مزيد فضل الصَّ لرتغيب يف املبادرة إيله، وجاء يف فضله أيضا: )لو يعلم انلاس ما يف انليداء والصَّ
 .يَْستَِهموا عليه الْستََهموا عليه(

 .فضل كرثة اجلماعة، فإنه لكما كرث اجلمع اكن األجر أكرث .6

 .يؤدي إىل تفرق اجلماعة فيه ديلل ىلع أنه ال ينبيغ كرثة املساجد يف األحياء؛ ألن هذا .7

 . إثبات صفة املحبة هلل تعاىل إثباتا حقيقيا يليق جبالهل وعظمته .8

ْزََك من 
َ
الستهموا(. "وإن صالة الرَّجل مع الرَّجل أ

صالته وْحَده" أي: أن صالة الرَّجل مع الرَّجل، أكرث 
زْ 
َ
ََك من أجرا من صالته وحده. "وصالته مع الرَُّجلني أ

صالته مع الرُّجل" يعِن: لو اكنوا ثالثة فهو أفضل من 
صالة الرجلني؛ لكرثة الَعدد. "وما َكرث فهو أَحبُّ إىل 
اهلل تعاىل" يعِن: ولكما كرث اجلمع فهو أفضل عند اهلل 
وأحب إيله. وهذا يدل ىلع فضل اجلماعة؛ ألن صالة 

ع الرَّجل مع الرَّجل أزىك من صالته وحده، وصالته م
الرجلني أزىك من صالته مع الواحد، ولكما اكن أكرث 

 .فهو أحب إىل اهلل عز وجل

pasti kalian berlomba-lomba dan beradu cepat untuk 

mendapatkannya demi meraih pahala. Ini senada 

dengan sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

“Seandainya manusia itu mengetahui apa (keutamaan) 

yang ada terdapat dalam ażan dan ṣaf pertama, 

kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali 

dengan berundi pasti mereka berundi.” “Sesungguhnya 

ṣalat seseorang dengan orang lain lebih baik dibanding 

ṣalatnya seorang diri”. Maksudnya, ṣalat seseorang 

bersama orang lain lebih banyak pahalanya dibanding 

ṣalat sendiri. “ṣalatnya bersama dua orang lebih baik 

dibanding ṣalatnya bersama satu orang”, yakni 

seandainya mereka berjumlah tiga orang maka ini lebih 

baik dibanding ṣalat dua orang, karena jumlahnya lebih 

banyak. “Dan semakin banyak maka lebih dicintai oleh 

Allah Ta`ala." Maksudnya, semakin banyak jumlah 

jamaah maka lebih baik di sisi Allah dan lebih Dia cintai. 

Ini menunjukkan keutamaan ṣalat berjamaah; karena 

ṣalat seseorang bersama orang lain lebih baik 

dibanding ṣalatnya seorang diri, ṣalatnya bersama dua 

orang lebih baik daripada ṣalatnya bersama satu 

orang, dan kian banyak jumlah jamaah kian dicintai 

oleh Allah 'Azza wa Jalla. 
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نة، وحتقيق هلا, وملا حتققه العبادة .9 نفسها  أن األعمال الصاحلة بعضها أزىك من بعض وأفضل، وهذا راجع إىل ما تتصف به العبادة من اتباع للسُّ
 .اهلل تعاىل من أجلها من املقاصد واألرسار واحلكم، اليت رشعها

 . أن مِّشوعية اجلماعة خاصة بالريجال دون النساء؛ لقوهل: )صالة الرَّجل( .10

ون كما تَُصفُّ املالئكة عند َربيهم( .11  .فيه إثبات وقوف املالئكة عند اهلل عز وجل صفوفا، ويف احلديث: )أال تَصفُّ

اهر -وسلمصىل اهلل عليه -فيه إثبات لوجود املنافقني يف َزَمن انليب  .12  .وأنه ًعملهم بالظَّ

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  السنن الكَبى،  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السي
ه. سنن ادلارِم، تأيلف: عبد اهلل بن 1421الرسالة، الطبعة: األوىل، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة 

م. مشاكة  2000 - ـه 1412عبد الرمحن بن الفضل ادلارِم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين انلارش: دار املغِن للنِّش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، 
م. رشح الطييب 1985نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلسالِم، الطبعة: اثلاثلة،  املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلَبيزي، حتقيق : حممد

مكة ىلع مشاكة املصابيح، تأيلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز، 
م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة:  1997 - ـه 1417املكرمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 

ه. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون 1422األوىل، 
م. رشح سنن أيب  2006 - ـه 1427يث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تاريخ. تسهيل اإلملام بفقه األحاد

 .داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية
   (11306) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

539 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < فضل الصيام اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .الريان : اسم باب من أبواب اجلنة، خيتص بدخول الصائمني •

 :فوائد احلديث
 .فضل صيام اتلطوع .1

 .بيان فضل الصائمني وتفضيلهم ىلع سائر اخللق .2

 .أفرد اهلل للصائمني بابا من أبواب اجلنة اثلمانية، إذا دخلوه أغلق .3

يَّاُن، يْدُخل منه  إن يف اجلنَّة بَابَا يُقال هل: الرَّ
يُموَن يوم القيامة، ال يَدخل منه أحٌد  ائ الصَّ
ائمون؟ فيقومون ال  َغريُهم، ُيَقال: أين الصَّ

ْغليَق فلم 
ُ
يدخل منه أحد َغرْيُُهم، فإذا دَخلُوا أ

 يدخل منه أَحد

 

Sesungguhnya di surga ada satu pintu 
bernama ar-Rayyān. Pada hari kiamat 

kelak, orang-orang yang berpuasa masuk 
dari pintu itu dan tidak ada seorang pun 

selain mereka yang memasukinya. 
Dikatakan, "Di manakah orang-orang yang 

berpuasa?" Lantas mereka berdiri 
(memasukinya) tanpa ada seorang pun 

selain mereka yang masuk dari pintu itu. 
Jika mereka sudah masuk, pintu itu pun 
ditutup tanpa ada seorang pun yang bisa 

masuk darinya. 

 :احلديث .487
صىل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد 

هل: إن يف اجلنة بابا يقال »»قال:  -اهلل عليه وسلم
يَّاُن، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال يدخل  الرَّ
منه أحد غريهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون ال 
يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل 

 «منه أحد

** 

487. Hadis: 

Dari Sahl bin Sa'ad -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia bersabda, 

"Sesungguhnya di surga ada satu pintu bernama ar-

Rayyān. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang 

berpuasa masuk dari pintu itu dan tidak ada seorang 

pun selain mereka yang memasukinya. Dikatakan, "Di 

manakah orang-orang yang berpuasa?" Lantas 

mereka berdiri (memasukinya) tanpa ada seorang pun 

selain mereka yang masuk dari pintu itu. Jika mereka 

sudah masuk, pintu itu pun ditutup tanpa ada seorang 

pun yang bisa masuk darinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يَّان، خاص  معىن احلديث: أن يف اجلَنَّة بابا يقال هل الرَّ
ا  بالصائمني، ال يدخله أحد غريهم، فمن اكن حمافظا
ىلع الصوم فَرِْضه وَنْفله، تناديه املالئكة يوم القيامة 
غلق فال يَدخل 

ُ
لدلخول من ذلك ابلاب، فإذا دخلوا أ

 .منه أحدٌ 

** 

Makna hadis: sesungguhnya di surga ada satu pintu 

yang bernama ar-Rayyān yang khusus untuk orang-

orang yang berpuasa. Pintu ini tidak dimasuki oleh 

selain mereka. Barangsiapa yang selalu menjaga 

puasa fardu dan sunah, maka pada hari kiamat kelak 

para malaikat akan memanggilnya dari pintu itu. Jika 

mereka sudah masuk, maka setelah itu tidak ada 

seorang pun yang bisa masuk melalui pintu itu. 
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ا .4 يَّان لم يظمأ أبدا  .من دخل من باب الرَّ

 .بيان أن للجنة أبواباا تقوم عليها املالئكة .5

 املراجع:املصادر و

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

 بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407عة الرابعة عِّش، بريوت، الطب-مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
مني، العثي صالح بن حممد للشيخ الصاحلني؛ رياض رشح -. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل

الرياض، الطبعة -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار ًعلم الكتبصحيح مسلم؛  -ه. 1426مدار الوطن، الرياض، 
 .ه1417األوىل، 

   (3738) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

541 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < صالة الضىح اتلصنيف:
  املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ًعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

ِلدع  -صىل اهلل عليه وسلم-إن اكن رسول اهلل 
العمل، وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به 

 انلاس، فيفرض عليهم
 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, 
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
seringkali meninggalkan suatu amalan 

padahal beliau sangat menyukai amalan 
tersebut karena khawatir orang-orang akan 

ikut mengerjakan amalan tersebut lalu 
diwajibkan atas mereka. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah 
sekalipun mengerjakan salat duha, namun 
aku sendiri selalu melakukannya." (Sahih 

al-Bukhārī). 

 :احلديث .488
إْن اكن رسول »، قالت: -عنهاريض اهلل -عن ًعئشة 

يَلََدُع العمل، وهو حُيِبُّ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
أن يعمَل به َخْشيَة أن يعمَل به انلاس، َفيُْفَرَض 

 -صىل اهلل عليه وسلم-عليهم، وما َسبَّح رسول اهلل 
َسبيُحَها

ُ
ىح َقطُّ وإيني أَل  «.ُسبَْحة الضُّ

** 

488. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seringkali meninggalkan 

suatu amalan padahal beliau sangat menyukai amalan 

tersebut karena khawatir orang-orang akan ikut 

mengerjakan amalan tersebut lalu diwajibkan atas 

mereka. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 

pernah sekalipun mengerjakan salat duha, namun aku 

sendiri selalu melakukannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-تذكر ًعئشة 
اكن يرتك العمل وهو حيب أن يفعله،  -عليه وسلم

ئلال يعمل به انلاس، فيفرض عليهم، فيشق عليهم 
أن انليب  -ريض اهلل عنها-أو يعجزوا عنه؛ ثم تذكر 

ىح,  -صىل اهلل عليه وسلم- لم يكن يصِّل صالة الضُّ
صىل -ومحل العلماء هذا انلَّيف ىلع الُمَداومة، أي أنه 

يصليها يف بعض األوقات,  : اكن-اهلل عليه وسلم
لفضلها ويرتكها يف بعض األوقات، خشية أن تفرض 

ته، كما ذكرت  يف بداية  -ريض اهلل عنها-ىلع أمَّ
 .احلديث

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menyebutkan bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seringkali meninggalkan 

suatu amalan padahal beliau menyukai amalan 

tersebut dengan tujuan agar orang-orang tidak ikut 

mengamalkannya karena khawatir amalan tersebut 

diwajibkan atas mereka dan kemudian membuat 

mereka kesulitan atau tidak mampu untuk 

mengerjakannya. Lalu Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

menyebutkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

tidak (selalu) mengerjakan salat duha. Oleh para 

ulama, penafian tersebut dinilai sebagai penafian dari 

kerutinan mengerjakannya, yakni bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengerjakannya pada 

beberapa waktu lantaran keutamaannya dan 

meninggalkannya pada waktu-waktu lainnya karena 

khawatir amalan tersebut diwajibkan atas umatnya, 

sebagaimana telah disebutkan pada permulaan hadis 

tersebut oleh Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-. 
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 :معاين املفردات
 .يَلََدُع العمل : يلرتك العمل •

بحة: أي الصالة، والصالة تُسىم  • ْمِس َوَقبَْل الُْغُروِب{،]ق: ُسبَْحة : السُّ  .[39تسبيحا، قال تعاىل: } وََسبّْح حِبَْمِد َرّبَك َقبَْل ُطلُوِع الشَّ

 :فوائد احلديث
 .استحباب صالة الضىح واملداومة عليها مطلقا .1

ته، فإنه خَيىش أن تفرض عليهم األحاكم ويعجزوا عن  -صىل اهلل عليه وسلم-بيان كمال َشفقته  .2 مَّ
ُ
 .القيام بهاورأفته بأ

 . ىلع املحافظة ىلع نوافل الطاًعت -ريض اهلل عنها-حرص ًعئشة  .3

 .ال يعلم الغيب؛ وجه ذلك أن خشيته ديلل ىلع عدم علمه بما سيكون -صىل اهلل عليه وسلم-أنه  .4

م أهمها .5  . أنه إذا تعارضت املصالح قُدي

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
تأيلف: بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم،  –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

ه. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن  1392حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
د اهلل بن عبد إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عب

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،  2003 - ـه 1423الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
اري, أمحد بن حممد املرصي, م. إرشاد الساري لِّشح صحيح ابلخ 2006 _ ـه 1427تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

 .ه1323انلارش: املطبعة الكَبى األمريية، مرص, الطبعة: السابعة، 
   (11282) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء املرأة رقيق 
عال، أو سبق، يكون منه أصفر، فمن أيهما 

 الشبه
 

Sesungguhnya sperma laki-laki itu kental 
berwarna putih. Sedangkan sperma wanita 

itu encer berwarna kuning. Siapa dari 
keduanya yang dominan atau lebih dahulu, 

maka dari situlah timbulnya kemiripan 
anak 

 :احلديث .489
: أن أم ُسلَيم -ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك

ثَت أنَّها سألت نيَِب اهلل   -صىل اهلل عليه وسلم-حدَّ
عن املرأة تَرى يف َمنَاِمها ما يَرى الرَّجل، فقال رسول 

ت ذلك املرأة »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
َ
إذا َرأ

فقالت أم ُسلَيْم: واْستَْحيَيُْت من ذلك، « فَلْتَْغتَِسل
صىل اهلل -ن هذا؟ فقال نيَِب اهلل قالت: وهل يَكو

بَه؟ إنَّ ماء »: -عليه وسلم نعم، فِمن أين يَُكون الشَّ
الرَُّجل َغلِيظ أْبيَض، وماء املرأة رِقيق أْصَفر، َفِمْن 

بَهُ  ييِهَما َعاَل، أو َسبََق، يَُكوُن ِمنْه الشَّ
َ
 .«أ

** 

489. Hadis: 

Dari Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwasanya 

Ummu Sulaim menceritakan bahwa dia pernah 

bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- tentang seorang wanita yang bermimpi seperti 

yang terjadi pada laki-laki. Maka beliau menjawab, 'Jika 

wanita itu bermimpi basah maka dia wajib mandi 

besar.' Maka Ummu Sulaim bertanya, 'dan saya 

menjadi malu karenanya'. Dia berkata lagi, 'Apakah itu 

bisa terjadi?' Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, 'Ya, lalu dari mana ada kemiripan (anak 

dengan orang tuanya)? Sesungguhnya sperma laki-laki 

itu kental berwarna putih. Sedangkan sperma wanita itu 

encer berwarna kuning. Siapa dari keduanya yang 

dominan atau lebih dahulu, maka dari situlah timbulnya 

kemiripan anak." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مي ُسلَيم  -ريض اهلل عنه-خيَب أنس بن مالك 
ُ
ِه أ مي

ُ
عن أ

صىل اهلل عليه -أنَّها سألت نيَِب اهلل  -ريض اهلل عنها-
عن املرأة تَرى يف َمنَاِمها ما يَرى الرَّجل" بمعىن  -وسلم

تَرى املرأة يف منامها ما يراه الرَُّجل من اجِلماع. 
ت »: -يه وسلمصىل اهلل عل-فأجابها رسول اهلل 

َ
إذا َرأ

يعِن: إذا رأت املرأة يف منامها « ذلك املرأة فَلْتَْغتَِسل
ما يراه الرَّجل، فلتغتسل، واملراد به: إذا أنزلت املاء 
كما يف ابلخاري، "قال: نعم إذا رأت املاء" أي: الَمِن، 
تراه بعد االستيقاظ، أما إذا رأت احتالما يف انلوم ولم 

ُغْسل عليها؛ ألن احلكم ُمعلق تَر َمِنيًّا، فال 
 -صىل اهلل عليه وسلم-باإلنزال، وهلذا ملا سئل انليب 

عن الرَُّجل َُيد ابَللل وال يَْذُكر اْحِتاَلما، قال: 
د  "يغتسل" وعن الرَُّجل يَرى أن قد اْحتَلم، وال َُيِ
ابَللل، فقال: ال ُغْسل عليه. فقالت أم ُسليم: املرأة 

؟ قال: نعم، إنما النَّساء شقائق تَرى ذلك عليها الغسل
الرجال" رواه أمحد وأبو داود.    فلما سمعت أم ُسلَيْم 

** 

Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- memberitahukan 

dari ibunya, Ummu Sulaim -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa 

dia pernah bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- tentang seorang wanita yang bermimpi seperti 

yang sering dirasakan kaum laki-laki. Yakni wanita itu 

melihat dalam mimpinya mengalami jimak 

sebagaimana yang dialami oleh laki-laki. Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawabnya, 

"Jika memang seorang wanita mengalami itu, maka dia 

wajib mandi besar." Artinya, jika wanita mimpi seperti 

mimpi laki-laki, maka dia wajib mandi besar. 

Maksudnya adalah jika wanita itu sampai 

mengeluarkan mani sebagaiman disebutkan dalam 

riwayat Imam Bukhari. Beliau menjawab iya, apabila 

dia melihat air mani. Dia melihatnya setelah bangun. 

Adapun jika dia bermimpi dan ketika bangun tidak 

melihat air mani, maka wanita itu tidak wajib mandi 

besar, karena hukum ini tergantung dengan keluarnya 

mani. Oleh karena itu ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- ditanya tentang seorang laki-laki yang melihat 

basah dan ia tidak ingat kalau mimpi, maka beliau 

menjawab, "Dia wajib mandi besar." Beliau juga 

ditanya tentang laki-laki yang mimpi, namun dia tidak 
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 -صىل اهلل عليه وسلم-اإلجابة من رسول اهلل 
اْستَْحيَت من ذلك، وقالت: "وهل يَكون هذا؟". أي: 
هل يمكن أن حَتتلم املرأة وتزنل، كما هو احلال يف 

: "نعم": - عليه وسلمصىل اهلل-الرَّجل؟ فقال نيَِب اهلل 
أي: حيصل من املرأة احتالم وإنزال، كما هو حيصل 
من الرَّجل وال فرق.  ثم قال هلا معلال ذلك: "فِمن أين 
بَه؟" ويف رواية أخرى يف الصحيحني: "فَِبم  يُكون الشَّ
مه، 

ُ
يَْشِبُهها ودُلها" أي: فمن أين يكون َشبَه الودل بأ

صىل اهلل عليه -نيَّ هلا انليب إذا لم تزُنل َمِنيًّا؟!  ثم بَ 
ِصَفة َمِِن الرَُّجل وِصَفة َمِِن املرأة بقوهل: "إن  -وسلم

ماء الرَُّجل َغلِيظ أْبيَض، وماء املرأة رِقيق أْصَفر" 
وهذا الوصف باعتبار الغالب وحال السالمة؛ ألن 
ا  َمِِن الرَُّجل قد يَصري رقيقا بسبب املرض، وحُمَْمرًّ

وقد يَبْيَض َمِِن املرأة لُقَوتها.  وقد بكرثة اجِلماع، 
أن لَمِِن الرَّجل عالمات  -رمحهم اهلل-َذكر العلماء 

أخرى يُعرف بها، ويه: تدفقه عند خروجه َدْفَقة بعد 
: )من -تعاىل-دْفَقة، وقد أشار القرآن إىل ذلك، قال 

ماء دافق(، ويكون خروجه بشهوة وتذلذ، وإذا خرج 
ورا وراحئة كراحئة طلع انلَّخل، اْستَْعَقَب خروجه فُت

لع قريبة من راحئة الَعجني.  وأما َمِِن املرأة  وراحئة الطَّ
فقالوا فيه: إن هل عالمتني يُعرف بواحدة منهما 
إحداهما: أن راحئته كراحئة مِن الرَّجل، واثلانية: 
اتلذلذ خبروجه، وفتور شهوتها َعِقب خروجه.   وال 

اجتماع مجيع الصفات  يشرتط يف إثبات كونه َمِنيا
السابقة، بل يكيف احلكم عليه كونه منياا من 
خالل صفة واحدة، واذا لم يوجد يشء منها لم 
حيكم بكونه مِنيًّا، وغلب ىلع الظن كونه ليس 
بَُه" وىف  ييِهَما َعاَل، أو َسبََق، يَُكوُن ِمنْه الشَّ

َ
مِنياّا. "فَِمْن أ

لرجل أو ماء الرواية األخرى: "َغلَب" أي من ماء ا
املرأة؛  فَمن َغلَب ماؤه ماء اآلخر؛ بسبب الكرثة 
بَه هل، أو َسبَق أحدهما اآلخر يف  والقوة اكن الشَّ
بَه هل.  وقال بعض العلماء: إن َعاَل  اإلنزال اكن الشَّ
بَه هل وإن  بمعىن َسَبق، فإن َسَبق ماء الرَّجل اكن الشَّ

بَه هل. وذلك  أن مِن الرَّجل َسبَق ماء املرأة اكن الشَّ
ومِِن املرأة ُيتمعان يف الرحم، فاملرأة تزُنل والرَّجل 

melihat ada basah, maka beliau menjawab, "Tiada ada 

kewajiban mandi besar atasnya." Ummu Sulaim 

bertanya, "Apakah wanita yang mimpi basah wajib 

mandi?" Beliau menjawab, "Iya. Sesungguhnya kaum 

wanita adalah saudari kandung kaum laki-laki." (HR. 

Ahmad dan Abu Daud). Ketika Ummu Sulaim 

mendengar jawaban dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- maka dia merasa malu dan bertanya lagi, 

"Apakah itu terjadi?" Artinya, apakah seorang wanita 

bisa bermimpi berhubungan badan lalu keluar sperma 

seperti halnya seorang laki-laki? Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menjawab, "Iya." Artinya, wanita bisa 

bermimpi berhubungan intim sampai keluar sperma 

sebagaimana dialami laki-laki dan tidak ada perbedaan 

sama sekali. Beliau memberikan alasan, "Lalu dari 

mana ada kemiripan?!" Dalam redaksi lain dalam 

'Sahih Bukhari dan Muslim', "Lalu bagaimana anak 

dapat mirip dengan ibunya?" Artinya, dari mana 

kemiripan anak dengan ibunya jika sang ibu tidak 

keluar sperma? Kemudian beliau menjelaskan karakter 

masing-masing sperma laki-laki dan perempuan 

dengan sabdanya, "Sesungguhnya sperma laki-laki itu 

kental berwarna putih, sedangkan sperma perempuan 

itu cair berwarna kuning." Karakter yang beliau 

sebutkan ini berdasarkan yang lumrah, alamiah dan 

dalam kondisi sehat, sebab bisa saja sperma laki-laki 

itu cair karena sakit, dan memerah karena banyak 

berhubungan intim. Bahkan terkadang sperma 

perempuan berwarna putih karena kuatnya. Ulama 

menyebutkan karakter-karakter lain untuk mengenali 

sperma laki-laki, yaitu keluarnya dengan memancar 

secara bertahap. Hal ini diisyaratkan dalam firman 

Allah, "Dari air mani yang memancar." Keluarnya saat 

syahwat dan disertai dengan rasa nikmat. Saat sprema 

keluar maka syahwat mulai mengendur dan aromanya 

seperti manggar buah kurma mendekati aroma adonan 

roti. Adapun sperma perempuan, menurut ulama ada 

dua karakter untuk mengetahuinya; Pertama: 

Aromannya seperti aroma sperma laki-laki. Kedua: 

Adanya rasa nikmat saat keluar dan syahwat 

mengendur setelah ia keluar. Untuk mengetahui 

sperma tidak disyaratkan adanya semua karakter di 

atas. Tetapi, cukup satu saja karakter itu nampak maka 

itulah sperma. Jika tidak ditemui karakter-karakter di 

atas maka tidak disebut sperma. Sabda beliau, "Bila 

salah satunya dominan atau lebih dahulu, maka di 

situlah letak kemiripannya." Dalam riwayat lain 

disebutkan "siapa yang mengalahkannya", maksudnya 

sperma laki-laki atau sperma wanita. Sperma siapa 

yang menang karena banyak ataupun kuat, maka 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام منت احلديث: مصدر

 :معاين املفردات
بَه : وهو الِمثُل واملَشابهة •  .الشَّ

قيق، وهو: اثلَّخني اجلَامد •  .َغلِيظ : خالف الرَّ

 :فوائد احلديث
نِساء املسلمني عن هذه املسألة العظيمة اليت تنتفع بها  -صىل اهلل عليه وسلم-سألت انليب  -ريض اهلل عنها-سؤال أهل العلم؛ فإن أم سليم  .1

 .فاكنت سبب خري

 .أنه ال ُيوز أن يمتنع اإلنسان من السؤال يف أمور دينه حياء .2

 .وقوع االحتالم من املرأة يف الَمنَام اكلرجل، وأنَّها إذا احتلََمْت وأنزلت، وَجَب عليها الغسُل اكلرَّجل .3

: "ترى يف منامها.."، فاْجتَنَبت اللفظ اذلي يُْستَحيا منه، -ريض اهلل عنها-الت استعمال الِكناية موضع اللفظ اذلي يُْستَحيا منه يف العادة؛ ألنها ق .4
 .وأتت بلفظ جُمَْمل يَدل عليه

ت ذلك املرأة فَلْتَْغتَِسل"، واملراد به: إذا أنزلت، فإن انتقل عن موضعه -صىل اهلل عليه وسلم-ال ُيب االغتسال إال بزنول الَمِن؛ لقوهل  .5
َ
: "إذا َرأ

 .لم ُيب الُغسل؛ ألن احلكم ُمعلَّق خِبُُروجه ولم خيرج

ت ذلك املرأة فَلْتَْغتَِسل"، فإن حصل الشك، فاألصل عدمه .6
َ
ك؛ لقوهل: "إذا َرأ  .أنه ال ُيب الغسل مع الشَّ

ه يكوُن بسبب مائها، اذلي يلتيق بماء الرجل أثناء العمليَّة اجلنسيَّة، فأي  .7 ا أو أنَث( بأمي بَهأنَّ َشبَه الودل )ذكرا  .املاءين َغلَب اكن هل الشَّ

بَه .8  .احلديث من األدلة ىلع ثبوت النََّسب بالشَّ

يا، وهو قوهل:  -صىل اهلل عليه وسلم-ينبيغ تعداد األدلة وتنويعها؛ ألن انليب  .9 قال: )نعم( وهذا ديلل رَشيع، وأضاف إىل هذا ادليلل ديلال ِحسي
بَه؟(  .)فمن أين يكون الشَّ

ا سأل؛ ألن انليب احلديث من األدلة ىلع .10 وَصف هلا حال الَمِِن، ويه لم تسأل عنه، لكن ملا اكن  -صىل اهلل عليه وسلم- إجابة السائل بأكرث ممَّ
 .ِصفته -صىل اهلل عليه وسلم-املقام يقتيض ذلك بنَيَّ هلا انليب 

 املراجع:املصادر و

ه. املنهاج رشح 1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد 
ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة 1392صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 2002ه، 1422ار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل املصابيح، يلع بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: د
م. 2006ه، 1427بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

يزُنل وُيتمع ماؤهما، ومن اجتماعهما خيلق اجلَنني؛ 
: )إنا خلقنا اإلنسان من نُطفة -تعاىل-وهلذا قال 

[ أي خُمتلط من ماء الرجل 2،  1أْمَشاج( ]اإلنسان 
 .وماء املرأة

peluang kemiripan anak darinya, atau salah satunya 

mendahului yang lain dalam memancar, maka 

kemiripan akan menyerupainya. Sebagian ulama 

berpendapat, makna 'dominan' di atas adalah lebih 

dahulu. Jika sperma laki-laki lebih dahulu maka anak 

mirip dengan ayahnya dan jika sperma perempuan 

yang lebih dahulu maka anak memiliki kesamaan 

dengan ibunya. Ini semua karena sperma laki-laki dan 

perempuan berkumpul di rahim. Laki-laki 

mengeluarkan sperma dan perempuan juga 

mengeluarkan sperma, lalu kedua sperma itu bertemu. 

Dari pertemuan inilah tercipta janin. Karenanya Allah 

berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan manusia 

dari sperma yang bercampur." (Al-Insān: 1-2), artinya 

dari campuran sperma laki-laki dan wanita. 
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م. فتح ذي اجلالل 2003ه، 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، 
وىل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األ

 .ه1427
   (10039) املوحد:الرقم 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

547 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < آداب انلاكح اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ِة : ُيامعها •

َ
 .يُفيِض إىَِل الَمْرأ

إن من أرش انلاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة 
الرجل يفيض إىل املرأة وتفيض إِله، ثم ينرش 

 رسها
 

Sesungguhnya manusia yang paling buruk 
kedudukannya di sisi Allah pada hari 

kiamat adalah seorang lelaki yang 
menggauli istrinya dan istrinya 

menggaulinya, kemudian ia menyebarkan 
rahasia istrinya. 

 :احلديث .490
ِإنَّ »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

رَشي انلَّاِس ِعنَد اهلل َمزِنلَةا يَوَم 
َ
الِقيَاَمِة الرَُّجَل ِمْن أ

َها ِة َوُتْفيِض إِيَله، ُثمَّ يَنُِّشُ رِسَّ
َ
 «.يُفيِض ِإىَل الَمْرأ

** 

490. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Sesungguhnya manusia yang paling buruk 

kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah 

seorang lelaki yang menggauli istrinya dan istrinya 

menggaulinya, kemudian ia menyebarkan rahasia 

istrinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن من رش  -صىل اهلل عليه وسلم-أخَب انليب الكريم 
اهلل يوم القيامة املتصف بهذه انلاس مرتبة عند 

اخليانة، وهو اذلي يعمد إىل نِّش رس ابليت الزويج، 
اذلي ال يطلع عليه إال الزوجان، فيف هذا احلديث 
حتريم إفشاء الرجل ما ُيري بينه وبني امرأته من 
أمور االستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما ُيري من 

ذكر املرأة فيه من قول أو فعل وحنوه.  فأما جمرد 
اجلماع، فإن لم تكن فيه فائدة، وال حاجة فمكروه؛ 

-صىل اهلل عليه وسلم-ألنَّه خالف املروءة، وقد قال 
: "من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خريا أو 
يلصمت" ، وإن اكن إيله حاجة، أو ترتب عليه فائدة، 
بأن ينكر عليه إعراضه عنها، أو تديع عليه العجز 

حنو ذلك، فال كراهة يف ذكره لوجود عن اجلماع، أو 
 .املصلحة يف ذلك وقد دلت عليه السنة

** 

Nabi yang mulia -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa seburuk-buruk derajat manusia di 

sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang memiliki 

sifat khianat seperti ini. Yaitu, orang yang sengaja 

membeberkan rahasia rumah tangga yang hanya boleh 

diketahui oleh suami istri. Hadis ini mengandung 

pengharaman tindakan seorang suami menyebarkan 

hal-hal yang terjadi antara dirinya dengan istrinya 

berupa hal yang berkaitan dengan hubungan badan 

dan detailnya, dan apa yang dilakukan oleh wanita 

dalam hubungan itu baik berupa ucapan atau 

perbuatan dan sebagainya. Adapun jika sekedar 

menyebutkan hubungan badan, jika tidak mengandung 

manfaat dan tidak ada keperluan, maka hukumnya 

makruh karena bertentangan dengan susila. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa 

yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya 

mengucapkan yang baik atau diam." Jika diperlukan 

untuk diceritakan atau mendatangkan faedah, seperti 

tindakan suami mengacuhkan istrinya atau si istri 

menuduhnya impoten dan sebagainya, maka tidak 

makruh menceritakannya karena ada maslahatnya 

sebagaimana terdapat dalam Sunah. 
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َها : يذكر للناس ما ُيري بينه وبني زوجته يف خلوتها وأثناء اجلماع •  .يَنُِّشُ رِسَّ

 :فوائد احلديث
 .للوعيد املذكور فيهنِّش أرسار اجلماع كبرية من كبائر اذلنوب  .1

 .من حقوق الزوجني ىلع بعضهما عدم إفشاء أرسارهما .2

ت  من ِحَكِم هذا انليه: أن نِّش مثل هذه األرسار الزوجية يؤدي إىل خراب ابليوت املطمئنة؛ ملا يرتتب عليه من تسليط الفجار ىلع العفيفا .3
 .أو ابلغايا ىلع املتقني

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، طبهجة انلاظرين رشح 
، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط 1425ل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، اعتىن بها: خلي
ه. كنوز رياض الصاحلني، 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط 1428

ه. املعجم األوسط للطَباين، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1موعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، طجم
. ه1426حممد , عبد املحسن بن إبراهيم احلسيِن، دار احلرمني، القاهرة. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنِّش، الرياض، 

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
، 14ط صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني،

 .ه1407مؤسسة الرسالة، 
   (3328) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

لَُها اهلل  : ال -عز وجل-إن هذه اآليات الِت يُْرسي
تكون ملوت أحد وال حلياته، ولكن اهلل 

لَُها خُيَوُِّف بها عباده،  فإذا رأيتم منها شيئا يُْرسي
يهي وَاْستيْغَفاريهي   فَاْفَزُعوا إىل ذكر اهلل وُداَعئ

 

Gerhana matahari terjadi di zaman 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
Maka beliau bangkit dalam kondisi takut 

dan khawatir akan datangnya kiamat, 
hingga beliau tiba di masjid. Beliau berdiri 
lalu mengerjakan salat dengan berdiri dan 

sujud yang paling lama, yang mana 
sebelumnya aku tidak pernah melihat 

beliau melakukannya dalam salat beliau. 
Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya 

ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran Allah) 
yang Allah -'Azzā wa Jallā- kirimkan ini; 

terjadi bukan karena kematian atau 
kehidupan seseorang. Akan tetapi Allah 
mengirimkannya untuk menakut-nakuti 

para hamba-Nya. Maka apabila kalian 
melihat sesuatu darinya, bersegeralah 

berzikir pada Allah, berdoa dan memohon 
ampunan pada-Nya. 

 :احلديث .491
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

صىل اهلل -َخَسَفت الشمس ىلع زمان رسول اهلل 
، وخيىش أن تكون الساعة، -عليه وسلم . فقام َفزًِعا

حىت أىت املسجد، فقام، فصىل بأطول قيام وسجود، ما 
، ثم قال: إن  هذه اآليات رأيته يفعله يف صالته قطُّ

: ال تكون ملوت أحد وال -عز وجل-اليت يُرِْسلَُها اهلل 
حلياته، ولكن اهلل يُرِْسلَُها خُيَويُف بها عباده، فإذا 
رأيتم منها شيئا فَافْزَُعوا إىل ذكر اهلل و ُدًَعئِِه 

 َواْسِتْغَفارِهِ.

** 

491. Hadis: 

Dari Abu Musa al-Asy'arī -raḍiyallāhu 'anhu- 

menuturkan, "Gerhana matahari terjadi di zaman 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Maka beliau 

bangkit dalam kondisi takut dan khawatir akan 

datangnya kiamat, hingga beliau tiba di masjid. Beliau 

berdiri lalu mengerjakan salat dengan berdiri dan sujud 

yang paling lama, yang mana sebelumnya aku tidak 

pernah melihat beliau melakukannya dalam salat 

beliau. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya 

ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran Allah) yang Allah -

'Azzā wa Jallā- kirimkan ini; terjadi bukan karena 

kematian atau kehidupan seseorang. Akan tetapi Allah 

mengirimkannya untuk menakut-nakuti para hamba-

Nya. Maka apabila kalian melihat sesuatu darinya, 

bersegeralah berzikir pada Allah, berdoa dan 

memohon ampunan pada-Nya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-ملا ذهب ضوء الشمس أو يشء منه يف عهد انليب 
، ألن معرفته الاكملة  -صىل اهلل عليه وسلم قام فزًعا

أوجبت هل أن يصري كثري اخلوف وشديد  -تعاىل-بربه 
املراقبة؛ لضالل أكرث أهل األرض وطغيانهم أو أن 

حرضت فدخل املسجد، فصىل ساعة انلفخ يف الصور 
بانلاس صالة الكسوف، فأطال إطالة لم تعهد من 

** 

Ketika cahaya matahari atau sebagiannya redup di 

masa hidup Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau 

bangkit dengan penuh rasa takut, sebab ma'rifatullah 

beliau yang sempurna mengharuskan beliau menjadi 

begitu takut dan sangat merasa diawasi Allah, karena 

sebagian besar penduduk bumi tersesat dan 

melampaui batas atau karena waktu peniupan 

sangkakala telah tiba. Beliau pun segera masuk 

masjid, lalu menunaikan salat kusuf (gerhana) dengan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة الكسوف واخلسوف اتلصنيف:
  العارضة الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < األذاكر لألمور

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فقام : أي إىل املسجد •

 .سجوده : سجد، أي: هوى إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني •

 .فَزًِع : وجه فزعه أن تكون الساعة.والفزع يف الكم العرب ىلع وجهني: أحدهما ما تستعمله العامة، يريدون به اذلعر. واآلخر، االتلجاء •

 .الساعة : أن تكون الساعة حرضت واملراد بالساعة ساعة العقوبة أو ساعة انلفخ يف الصور •

 .قطُّ : ظرف للزمان للمايض •

يكون بها اتلخويف وكم من اآليات ظهرت يف هذا الزمان اكلَباكني والزالزل واألًعصري والفيضانات ولكها عقوبات  اآليات : العالمات اليت •
 .وآيات للعظة

 .يُرِْسلَُها اهلل : يوجدها وعَب باإلرسال ملا يتضمنه من معىن اإلنذار •

 .خُيَويُف بهما عباده : يُليِْق اخلوف يف قلوبهم •

 .الكم العرب ىلع وجهني: أحدهما ما تستعمله العامة، يريدون به اذلعر. واآلخر، االتلجاء، وهو املراد هنافَافْزَُعوا : الفزع يف  •

 .ذكر اهلل : ما حيصل به ذكر اهلل من صالة وغريها •

 .ُدًَعئِِه : سؤاهل الرمحة وكشف ما نزل بكم •

 .اْسِتْغَفارِهِ : طلب مغفرة ذنوبكم أي سرتها واتلجاوز عنها •

 .: اخلسوف: ذهاب ضوء الشمس أو بعضه خسفت الشمس •

 :فوائد احلديث
 .من اهلل تعاىل لكمال علمه باهلل وبعظمته -صىل اهلل عليه وسلم-شدة خوف انليب  .1

 .مِّشوعية صالة الكسوف يف املسجد واإلطالة فيها .2

 .خوفهلم يبني سبب  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اإلخبار بما يوجب الظن من شاهد احلال؛ ألن انليب  .3

 .دوام املراقبة لفعل اهلل تعاىل .4

 .مِّشوعية اخلطبة بعدها وبيان احلكمة من الكسوف .5

 .أن احلكمة من اآليات ختويف انلاس ال موت أحد أو حياته .6

 .مِّشوعية الفزع إىل ذكر اهلل تعاىل ودًعئه واستغفاره عند رؤية الكسوف وآيات اتلخويف .7

 .اذلنوب سبب للعقوبات .8

قبُل إظهارا للتوبة واإلنابة، فلما فرغ املصطىف من 
مناشدته ربه ومناجاته، توجه إىل انلاس يعظهم، 
ويبني هلم أن هذه اآليات يرسلها اهلل عَبة لعباده، 
وتذكريا وختويفا، يلبادروا إىل ادلًعء واالستغفار 

 .واذلكر والصالة

banyak orang. Beliau mengerjakannya dengan durasi 

panjang yang belum pernah beliau lakukan 

sebelumnya sebagai amalan yang menunjukkan taubat 

dan kembali pada Allah. Ketika al-Muṣṭafa selesai dari 

memohon dan bermunajat pada Allah, beliau 

menghadap ke arah manusia, lalu menasehati mereka 

dan menjelaskan bahwa fenomena-fenomena alam 

(ayat-ayat kebesaran Allah) ini Allah kirimkan sebagai 

pelajaran bagi manusia, untuk mengingatkan dan 

menakuti mereka agar mereka segera berdoa, 

memohon ampunan, berzikir dan mengerjakan salat. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

551 
 

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه 1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام بِّشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط
ح ه. تنبيه األفهام رش1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغِن املقديس، 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط
ه. صحيح  1408ة، ، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطب2دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
ن: وزارة األوقاف والشئون ه. املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر ع1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 .ه( 1427 - 1404اإلسالمية، الكويت، الطبعة: )من 
   (3102) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

إن هذه املساجد ال تَْصلُُح ليشء من هذا ابلَول 
يْكر اهلل تعاىل، وقراءة  وال الَقَذر، إنما يه ذلي
 القرآن

 

"Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak 
layak sedikit pun ada kencing dan kotoran. 

Masjid-masjid itu hanya untuk zikir 
(mengingat) Allah Ta'ala dan membaca Al-

Qur'an". Atau sebagaimana yang 
disabdakan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam -.  

 :احلديث .492
إن هذه املساجد »مرفوًعا:  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

ال تَْصلُُح لِشء من هذا ابَلول وال الَقَذر، إنما يه 
ْكر اهلل تعاىل، وقراءة القرآن أو كما قال رسول اهلل « ذِلِ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-

** 

492. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 

masjid-masjid itu tidak layak sedikit pun ada kencing 

dan kotoran. Masjid-masjid itu hanya untuk zikir 

(mengingat) Allah Ta'ala dan membaca Al-Qur'an". 

Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -.  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -هذا احلديث هل قصة، أخَب عنها أنس 
حيث يقول: بينما حنن يف املسجد مع رسول اهلل  -عنه

يبول يف  إذ جاء أعرايب، فقام -صىل اهلل عليه وسلم-
صىل اهلل عليه -املسجد، فقال أصحاب رسول اهلل 

: مه مه. ويف رواية : "فزجره انلاس" . فقال -وسلم
: "ال تَْزِرُموُه، دعوه"، -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

صىل اهلل عليه -فرتكوه حىت بال، ثم إن رسول اهلل 
دًعه فقال هل: "إن هذه املساجد ال تصلح  -وسلم

صىل اهلل عليه -ذا ابلول"، فبني الرسول لِشء من ه
أن هذه املساجد ال يصلح فيها فعل يشء من  -وسلم

األذى كقضاء احلاجة وال وضع القذر، وال رفع 
كر،  الصوت فيها، فإنما بنيت للصالة والقرآن واذلي
فعىل املؤمن أن حيرتم املساجد وأن يكون فيها 

 .-تعاىل-متأدباا ألنها بيوت اهلل 

** 

Hadits ini mempunyai cerita (kesohor) sebagaimana 

dikisahkan oleh Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Ketika kami sedang berada di masjid bersama Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, tiba-tiba 

datanglah seorang Arab baduwi lalu ia kencing di 

masjid. Seketika para sahabat berkata, "Berhentilah! 

berhentilah!" Dalam satu riwayat, "Lantas orang-orang 

menghardiknya." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Jangan kalian hentikan kencingnya. 

Biarkanlah ia (hingga selesai -edit)." Mereka pun 

membiarkan orang itu hingga selesai kencing. 

Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memanggil orang itu lalu bersabda kepadanya, 

"Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak layak sedikit 

pun ada kencing..." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjelaskan bahwa masjid-masjid ini tidak 

layak sedikit pun ada gangguan dan kotoran. Masjid-

masjid itu hanya untuk shalat, membaca Al-Qur'an dan 

zikir. Hendaknya seorang mukmin menghormati 

rumah-rumah Allah, maka ia tidak boleh membuang 

bebauan dan kotoran di dalamnya. Juga tidak boleh 

mengangkat suara di dalamnya. Hendaknya ia sopan 

karena masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. 

Syarah Riyadhish Shalihin, karya Ibnu Utsaimin, 

(6/438). 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال تَْصلُُح لِشء : ال يَِليق بها وينبيغ أال يفعل فيها •

 .الَقَذر : الوََسخ •

 .فلعله لم حيفظ هذا اللفظ -صىل اهلل عليه وسلم-أو كما قال : يؤىت بها احرتازا من الكذب لو جزم بالنسبة إيله  •

 :فوائد احلديث
 .وجوب العناية باملساجد وتزنيهها عن األقذار .1

 .حتريم إلقاء القذارة يف املسجد من بصاق وغريه، وإذا اكن الَقَذر جناسة اكن اتلحريم أشد .2

 .إثبات جناسة بول اآلدِم .3

 .-تعاىل-بالصالة وقراءة القرآن وِذْكر اهلل  -تعاىل-احلَضُّ ىلع إعمار بيوت اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عِّش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
هلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ،  ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد ا 1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث 1997 -ه 1418سنة النِّش:  
 ـه  رشح  1428ل ، الطبعة: األوىل، الفح اسنيي بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –العريب 

 ه 1426رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنِّش، الطبعة: 
   (8948) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اجلنائز < املوت وأحاكمهالفقه وأصوهل < فقه العبادات <  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 Sesungguhnya kesabaran itu saat  الصدمة األوىلإنما الصرب عند 
goncangan pertama. 

 :احلديث .493
 -قال: مرَّ انَلّيب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ة تَبيِك ِعند قٍََب، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم 
َ
بامَرأ

؛ فَإِنَّك لم « اتَّيِق اهلل واْصَِبي» فقالت: إيلك َعِني
صىل  -ولم تَعِرفه، فِقيل هلا: إِنَّه انلَّيِب تَُصب بُِمِصيبيَِت 
صىل اهلل عليه  -فأتت باب انليب  -اهلل عليه وسلم 

عِرفَك،  -وسلم 
َ
ابنِي، فقالت: لم أ فلم َتد عنده بوَّ

وىَل »فقال: 
ُ
دَمِة األ َُب ِعند الصَّ ويف رواية: «.  إِنَّما الصَّ

 «.تَبيِك ىلع صيبي هلا»

** 

493. Hadis: 

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

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melewati seorang 

wanita yang sedang menangis di sisi kuburan lalu 

beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan 

bersabarlah!" Wanita itu berkata, "Menyingkirlah 

dariku, karena sesungguhnya engkau tidak ditimpa 

musibah seperti musibah yang menimpaku." (Anas 

berkata), "Wanita itu tidak mengenal beliau. Lantas 

dikatakan kepadanya bahwa orang itu adalah Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Wanita itu pun segera 

mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan tidak 

menemukan para penjaga pintu di sisinya. Ia pun 

berkata, "Aku tidak mengenalmu." Beliau bersabda, 

"Sesungguhnya kesabaran itu saat goncangan 

pertama." Dalam riwayat lain disebutkan, "Dia 

menangis atas kematian bayinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مر انليب صىل اهلل عليه وسلم بامرأة ويه عند قَب 
ا، فلم تملك  صيب هلا قد مات، واكنت حتبه حبًّا شديدا
نفسها أن خترج إىل قَبه تلبيك عنده. فلما رآها انليب 

أمرها بتقوى اهلل والصَب. صِّل اهلل عليه وسلم 
فقالت: ابعد عِن فإنك لم تصب بمثل مصيبيت. ثم 
قيل هلا: إن هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
فندمت وجاءت إىل رسول اهلل، إىل بابه، وليس ىلع 
ابلاب بوابون يمنعون انلاس من ادلخول عليه. 
فأخَبته وقالت: إنِن لم أعرفك، فأخَبها انليب صىل 

ليه وسلم، أن الصَب اذلي يثاب عليه اإلنسان اهلل ع
 .هو أن يصَب عند أول ما تصيبه املصيبة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melewati 

seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan 

bayinya yang meninggal dunia. Dia sangat 

mencintainya sehingga tidak mampu menahan diri 

untuk keluar menuju kuburnya dan menangis di sisinya. 

Ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihatnya 

demikian, beliau menyuruhnya untuk bertakwa kepada 

Allah dan bersabar. Wanita itu berkata, "Menjauhlah 

dariku, karena sesungguhnya engkau tidak ditimpa 

musibah seperti musibah yang menimpaku." 

Selanjutnya dikatakan kepada wanita tersebut, 

"Sesungguhnya orang ini adalah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-." Ia pun menyesal dan mendatangi 

Rasulullah sampai ke pintunya, dan di depan pintu 

tidak ada para penjaga yang menghalangi orang-orang 

untuk menemui beliau. Lantas ia memberitahu beliau 

seraya berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengenal 

anda." Setelah itu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahunya bahwa kesabaran yang 

mendatangkan pahala bagi manusia adalah sabar 

ketika musibah pertama kali menimpanya. 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اتيق اهلل واصَبي : الظاهر أن يف بكائها قدر زائد من نوح وغريه •

 إيلك عِن : تنحَّ وابتعد •

دمة األوىل : مفاجأة املصيبة  •  عند ذروتها ومحوتهاالصَّ

 :فوائد احلديث
ِمر بمعروف عليه أن يتقبله بقبول حسن وخيضع للحق ولو لم يعرف اآلمر هل، وذلك ألن احلق ال يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال  .1

ُ
من أ

ئ ذي بدء، حيث إنها لم تعرفه باحلق، وذللك اكنت املرأة يف موضع اللوم حقيقة؛ ألنها لم تستجب ملوعظة رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم باد
 .ولكنها عندما عرفته ذهبت لتستميحه العذر، فأخَبها أن صَبها اآلن ال ينفعها

الرتغيب يف احتمال األذى عند بذل انلصيحة ونِّش املوعظة، وذللك احتمل الرسول صىل اهلل عليه وسلم تعنت املرأة ولَكمها اذلي حيمل  .2
 .اتلعنيف

 .أمرا من أمور املسلمني أن يتفقد ما اسرتًعه اهلل عنه ىلع احلاكم ومن واله اهلل .3

 عدم الصَب ينايف اتلقوى .4

 .ثواب الصَب إنما حيصل عند مفاجأة املصيبة، خبالف ما بعدها .5

.وملا قالت: حسن خلق انليب عليه الصالة والسالم ودعوته إىل احلق وإىل اخلري، فإنه ملا رأى هذه املرأة تبيك عند القَب أمرها بتقوى اهلل والصَب .6
خرجت من  "إيلك عِن" لم ينتقم نلفسه، ولم يرضبها، ولم يُِقمها بالقوة؛ ألنَّه عرف أنَّه أصابها من احلزن ما ال تستطيع أن تملك نفسها، وهلذا

 بيتها تلبيك عند هذا القَب

الت للنيب صىل اهلل عليه وسلم: إيلك عِن، أي: اإلنسان يعذر باجلهل، سواء أكان جهال باحلكم الِّشيع أم جهالا باحلال، فإن هذه املرأة ق .7
 .الة والسالمابعد عِن، مع أنَّه يأمرها باخلري واتلقوي والصَب. ولكنها لم تعرف أنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فلهذا عذرها انليبَّ عليه الص

 اس إذا اكن انلاس حيتاجون إيلهال ينبيغ لإلنسان املسؤول عن حوائج املسلمني أن ُيعل ىلع بيته بواباا يمنع انل .8

 "احلديث ديلل ىلع: أنَّ ابلاكء عند القَب ينايف الصَب؛ وهلذا قال هلا الرسول صىل اهلل عليه وسلم: "اتيق اهلل واصَبي .9

 .تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم ورفقه باجلاهل .10

 .مالزمة األمر باملعروف وانليه عن املنكر .11

ألنها ليست من صنعه، وإنما يؤجر ىلع حسن نيته وثباته، ومجيل صَبه، ورضاه بقضاء اهلل وقدره، وذللك أمر رسول املرء ال يؤجر ىلع املصيبة؛  .12
 .اهلل املرأة بتقوى اهلل والصَب

 .مساحمة املصاب وقبول اعتذاره، وذللك انرصف عنها انليب صىل اهلل عليه وسلم عندما قالت هل: إيلك عِن فإنك لم تصب بمصيبيت .13

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
م. رشح 2002 - ـه1423: األوىل، ه. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريمِّل، نِّش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة 1428دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنِّش، الرياض، 
د ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عب1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3295) الرقم املوحد:
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رأسك ثالث حثيات إنما يكفيك أن َتيث ىلع 
  ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين

Cukuplah bagi kamu dengan menyiramkan 
air ke atas kepalamu sebanyak tiga kali, 
lalu kamu mengelirkan air ke seluruh 
tubuhmu, maka kamu sudah bersuci. 

 :احلديث .494
قالت: قلت: يا رسول  -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة 

ْنُقُضُه لُغسل اجلَنابة 
َ
ُشدُّ َضْفَر رأيس فَأ

َ
اهلل، إيني امرأة أ

ال، إنَّما يَْكِفيك أن »]ويف رواية: واحلَيَْضة[؟ قال: 
ِسك ثالث َحثَيَاٍت ثم تُِفيِضنَي عليك املاء 

ْ
حَتيِْث ىلع رأ

 .«َفتَْطُهرين

** 

494. Hadis: 

Dari Ummu Salamah –raḍiyallahu 'anha- ia berkata: 

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 

perempuan yang suka mengepang rambutku. Perlukah 

aku membuka kepangan tersebut ketika mandi junub?" 

(Dalam riwayat lain disebutkan “dan haid”). Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, “Tidak, 

cukuplah bagimu menyiramkan air ke atas kepalamu 

sebanyak tiga kali, lalu kamu mengalirkan air ke 

seluruh tubuhmu, maka kamu sudah bersuci.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنها َتعل َشَعر رأسها  -ريض اهلل عنها-ختَب أم َسلَمة 
 -صىل اهلل عليه  وسلم-َضَفائر، ثم إنها سألت انليب 

 عن كيفية االغتسال من احلََدث األكَب ] غسل
احليض واجلَنَابة [، هل يلزمها تفريق َشْعرها ألجل 
إيصال املاء إىل باطنه، أو ال ُيب عليها تفريقه؟  قال: 

ِسك ثالث َحثَيَاٍت »
ْ
ال، إنَّما يَْكِفيك أن حَتيِْث ىلع رأ

أي: ال يلزُمك، بل يكفيك أن تَُصيبي املاء ىلع « 
رأسك بِملء كفيك ثالث مرات، مع َظنَّ حصول 

عر، سواء وصل املاء إىل باِطن اإلروا ء ألصول الشَّ
عر أو لم يََصل؛ ألنه لو وجب إيصاهل إىل باِطنه للزم  الشَّ

َنْقُضه يلُعلم أن املاء قد وَصل إيله أو لم يصل.    
"ثالث َحثَيَاٍت" ال يُراد باحلَثَيَات اثلالث احلرَْص، بل 
عر، فإن وَصل  الَمطلوب إيصال املاء إىل أصول الشَّ

رة فاثلالث ُسنَّة، وإن لم يَصل فالزيادة واِجبة، حىت بم
يَبلغ أصوهل مع ظن اإلرواء.   "ثم تُِفيِضنَي عليك املاء" 
أي: تُُصبيني املاء ىلع مجيع َجسدك، ويف حديث ًعئشة 

: "ثمَّ تَُصبينَي ىلع رأِسِك املاَء". " -ريض اهلل عنها-
: "فإذا أنت َفتَْطُهرين" ويف رواية عند أيب داود وغريه

قد َطُهرت" أي: من احلَدث األكَب اذلي أَصابك.  
أفتاها بأنه  -صىل اهلل عليه وسلم-واحلاصل: أن انليب 

ال يلزمها َنْقض َشَعر رأسها لُغسل اجلَنَابة واحليضة، 
وإنما يكفيها أن حتيث ىلع رأسها ثالث َغَرفات 

** 

Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anha- memberitahukan 

bahwa dia suka mengepang rambutnya, kemudian ia 

bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

tentang tatacara mandi untuk bersuci dari hadas besar 

(mandi karena haid dan junub); apakah terlebih dahulu 

ia harus melepaskan kepangan rambutnya tersebut 

agar air masuk ke bagian dalamnya, ataukah hal itu 

tidak lagi wajib bagi dirinya? Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjawab:  "Tidak, cukuplah bagi kamu 

dengan menyiramkan air ke atas kepalamu sebanyak 

tiga kali”. Yakni kamu tidak harus membuka kepangan 

tersebut, akan tetapi cukup dengan menyiramkan air ke 

kepalamu sebanyak tiga kali disertai dengan sangkaan 

air sampai ke pangkal rambut, baik air tersebut sampai 

ke bagian dalam (kepangan) rambut tersebut ataupun 

tidak; karena seandainya diwajibkan harus sampai 

hingga ke dalam (kepangan) rambut, tentu harus 

dilakukan dengan membuka kepangannya untuk dapat 

mengetahui apakah air telah sampai ke bagian dalam 

ataukah belum. "sebanyak tiga kali", ini bukan berarti 

membatasinya hanya dengan tiga kali siraman, namun 

yang dimaksud adalah sampainya air ke pangkal 

rambut. Sehingga jika dengan satu kali siraman air 

telah sampai, maka (melakukannya) sebanyak tiga kali 

adalah sunah, dan jika belum sampai maka 

(melakukannya) lebih dari itu adalah wajib hingga air 

sampai ke pangkal rambut disertai dengan sangkaan 

siraman yang mencukupi. "lalu kamu mengalirkan air 

ke seluruh tubuhmu", yakni menyiramkan air dengan 

meratakannya ke seluruh tubuhmu. Dalam hadis 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- disebutkan, "Lalu 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:

 .صحيح مسلم احلديث:مصدر منت 

 :معاين املفردات
قُه وافك الضفر • ْنُقُضه : أفَري

َ
 .أ
عر بعضه يف بعض، وجعله َجَدايل • ْفر: اجلَدل، وهو إدخال الشَّ ا، والضَّ ا شديدا ه ضمًّ ُشدُّ َضْفَر رأيس : أي: أُضمُّ

َ
 .أ

 .يَْكِفيك : يُغنيك احليَْثُ عن َنْقض َشْعرك •

نْيِ من املاء وغريهحَتيِْث : احلَثية: يه  •  .احلَْفنَة اليت يه ِملءُّ الكفَّ

بُّ  •  .تُِفيِضنَي : اإلفَاَضة بمعىن: الصَّ

 :فوائد احلديث
كر إن كنتم ال تعلمون( .1  .الرجوع إىل العلماء وسؤاهلم عما أشلك من أمور ادلين، قال تعاىل: )فاسألوا أهل اذلي

 .مما قد يُستَْحيَا منه -ريض اهلل عنها-احلياء أن يسألن عن أمور دينهن؛ ألن سؤال أم سلمة يف احلديث ديلل ىلع أن النساء ال َيْمنَُعهن  .2

لعادة اليت يعملها يف احلديث ديلل ىلع أنَّ للمرأة أْن تَُشدَّ َشَعر رأسها، وَتعله َضَفائر، وهذا من األمور العادية اليت ال دخل هلا يف العبادة، فا .3
 .به ال بأس بها؛ ألن األصل يف العادات اإلباحة ما لم تُقرن بأمر حُمَرم رشًعانلَّاس بغري قَصد التَّشُّ 

ة وكذا يف الُغسل من احليض .4  .ال يلزم املرأة َنْقَض َشْعِرها للُغْسِل من اجلَنابة؛ ملا يف ذلك من املشقي

 .االكتفاء بَِصبي املاء ىلع الرأس ثالث مرات .5

"ثم تُِفيِضني املاء ىلع سائر جسدك" فلو ترك موضعا لم يُصبه املاء لم ُيزئ الُغسل، وهذه الصفة املجزئة وجوب َتْعِميم اجلََسد باملاء؛ لقوهل:  .6
 .للغسل

وأمرها  ديلل ىلع قاعدة رفع احلَرج يف الِّشيعة اإلسالمية، فلما اكن َنْقض املرأة لَشْعر رأسها يَُشق عليها، فإن الشارع احلكيم َخفَّف عنها .7
 .املاء عليه من غري َنْقٍض  باالكتفاء بَِصبي 

 املراجع:املصادر و

ر ىلع صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. مطالع األنوا
العليم وحتقيق الرتاث، انلارش: وزارة األوقاف والشؤون صحاح اآلثار، تأيلف: إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول، حتقيق: دار الفالح للبحث 

م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر،  2012 - ـه 1433دولة قطر، الطبعة: األوىل،  -اإلسالمية 
م.  2006 _ ـه 1427، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام1422الطبعة: األوىل، 

 - ـه 1423َسة، توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة اخلامِ 
وغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بل 2003

م إرساء بنت عرفة. انلهاية يف غريب احلديث واألثر، تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة
ُ
 -العلمية  رمضان، وأ

بمِّلء كفيها، وَتُعم جسدها باملاء، وبذلك تكون قد 
 .رت من احلدث األكَبطه

siramkanlah air di atas kepalamu!”. "Maka kamu sudah 

bersuci", dalam riwayat Abu Daud dan lainnya 

disebutkan, "maka dengan demikian kamu sudah 

bersuci", yakni telah suci dari hadas besar yang 

menimpamu. Kesimpulannya adalah bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berfatwa kepadanya bahwa 

ia tidak perlu melepas kepangan rambutnya ketika 

mandi janabah dan haid, namun cukup baginya dengan 

menyiramkan air di atas kepalanya sebanyak tiga kali 

dengan memenuhi kedua telapak tangannya (dengan 

air), lalu meratakan air ke seluruh tubuhnya. Dan 

dengan semua itu berarti ia telah suci dari hadas besar. 
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حممود حممد الطنايح. رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن  -قيق: طاهر أمحد الزاوى م، حت1979 - ـه1399بريوت، 
 .العباد، نسخة اإللكرتونية

   (10030) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

بيديك هكذا: ثم رضب  إنما يكفيك أن تقول
بيديه األرض رضبة واحدة، ثم مسح الشمال ىلع 

 اِلمني، وظاهر كفيه ووجهه
 

Sesungguhnya engkau cukup melakukan 
ini dengan kedua tanganmu. Kemudian 
beliau memukulkan kedua tangannya ke 

tanah satu kali tepukan lalu mengusapkan 
tangan kirinya ke tangan kanannya, dan 

bagian luar kedua telapak tangannya dan 
wajahnya. 

 :احلديث .495
َبَعثَِِن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عمار بن يارس 

ْجنَبُْت، فَلَم  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
َ
يف َحاَجة، فَأ

غ  ِعيِد، َكَما َتَمرَّ ِجد الَماِء، َفتََمرَّْغُت يِف الصَّ
َ
ابَُّة، ثم أ ادَلّ

تَيُت انليب 
َ
فََذَكرُت ذلك هل،  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

َما يَْكِفيك أن َتُقوَل بِيََديَك َهَكَذا: ُثمَّ  فقال: إَِنّ
َماَل  َبةا َواِحَدةا، ُثمَّ َمَسَح الشي رَْض رَضْ

َ
رَضَب بِيََديِه األ

يِه َووَجَههُ   «.ىلَعَ ايلَِمنِي، وَظاِهَر َكفَّ

** 

495. Hadis: 

Dari 'Ammār bin Yāsir -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mengutusku 

untuk suatu keperluan lalu aku mengalami junub. Aku 

tidak menemukan air. Aku pun berguling-guling di 

tanah sebagaimana binatang berguling-guling. Setelah 

itu aku mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau 

bersabda, "Sesungguhnya engkau cukup melakukan 

ini dengan kedua tanganmu. Kemudian beliau 

memukulkan kedua tangannya ke tanah satu kali 

tepukan lalu mengusapkan tangan kirinya ke tangan 

kanannya, dan bagian luar kedua telapak tangannya 

dan wajahnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-عمار بن يارس  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث انليب 
سفر بلعض حاجاته، فأصابته يف  -ريض اهلل عنه

جنابة، فلم ُيد املاء يلغتسل منه، واكن ال يعلم 
حكم اتليمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث 
األصغر؛ فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض 
أعضاء الوضوء عن احلدث األصغر، فالبد أن يكون 
اتليمم من اجلنابة بتعميم ابلدن بالصعيد؛ قياسا ىلع 

م ابلدن وصىل، فلما  املاء، فتقلب يف الصعيد حىت عمَّ
واكن يف نفسه  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء إىل انليب 

مما عمله يشء؛ ألنه عن اجتهاد منه، ذكر هل ذلك؛ 
صىل اهلل -لريى هل هو ىلع صواب أو ال؟ فقال انليب 

: يكفيك عن تعميم بدنك لكه بالرتاب -عليه وسلم
واحدة، ثم تمسح أن ترضب بيديك األرض، رضبة 

شمالك ىلع يمينك، وظاهر كفيك ووجهك، مثل 
 .اتليمم للوضوء

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mengutus 

'Ammār bin Yāsir -raḍiyallāhu 'anhu- dalam sebuah 

perjalanan untuk suatu keperluan. Tiba-tiba ia 

mengalami junub lalu tidak menemukan air untuk 

mandi janabah. Saat itu dia tidak mengetahui hukum 

tayamum karena janabah. Ia hanya mengetahui hukum 

tayamum untuk hadas kecil. Lantas ia berijtihad dan 

mengira bahwa sebagaimana halnya sebagian 

anggota wudu diusap dengan tanah ketiak terjadi 

hadas kecil, maka tayamum karena janabah harus 

dengan cara melumuri tanah ke sekujur tubuh 

dikiaskan kepada air. Ia pun berguling-guling di tanah 

hingga melumuri sekujur tubuhnya lalu melaksanakan 

salat. Saat dia datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan dalam dirinya ada perasaan (bersalah) 

terhadap apa yang telah dikerjakannya karena 

perbuatan itu hasil ijtihadnya, ia menceritakan hal 

tersebut kepada beliau untuk melihat apakah 

perbuatannya itu benar atau salah? Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Cukuplah sebagai ganti 

bagimu dari melumuri sekujur tubuh dengan tanah, 

engkau pukulkan (tepukkan) kedua tanganmu ke tanah 

satu kali tepukan lalu usapkan tangan kirimu ke tangan 

kananmu dan wajahmu seperti tayamum untuk wudu." 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < اتليمم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عمار بن يارس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َبَعثَِِن انلَّيِبُّ : أرسلِن •

ْجنَبُْت : صار ىلع جنابة، واجلنابة: وصف يقوم بابلدن بسبب إنزال املِن أو اجلماع •
َ
 .فَأ

ِجِد الَماَء : لم أحصل عليه بعد طلبه •
َ
 .فَلم أ

 .يف َحاَجة : يف غرض، واكن مع إحدى الرسايا •

ِعيِد : تقلب يف األرض حىت عم بدنه الرتاب •  .َفتََمرَّْغُت يِف الصَّ

 .فََذَكْرُت ذلك هَلُ : أي ما جرى هل من اجلنابة •

 .يَْكِفيََك : يغنيك عن اتلمرغ يف الصعيد، أو عن االغتسال باملاء •

ْن َتُقوَل بِيََديَْك : أن تفعل بيديك كذا، يراد بالقول الفعل •
َ
 .أ

 .ول بيديهَكذا : مثل ما أق •

 .الشمال ىلع ايلمني : ايلد اليرسى ىلع ايلمىن من باطن كفه •

يِْه : ومسح ظاهر كفيه، أي: ظهرهما •  .َوَظاِهَر َكفَّ

 .ووجهه : ومسح وجهه •

 :فوائد احلديث
 .جواز اتلرصيح بما يستحيا من ذكره للحاجة .1

 .أنه البد من طلب املاء قبل اتليمم .2

 .جواز االجتهاد يف مسائل العبادات .3

 .زمن انلبوة -ريض اهلل عنهم-قوع االجتهاد من الصحابة و .4

 .اتليمم للغسل من اجلنابة .5

 .صفة اتليمم: وهو رضب األرض مرة واحدة، ثم مسح الوجه والكفني وتعميمها باملسح .6

 .أن اتليمم للحدث األكَب، اكتليمم للحدث األصغر، يف الصفة واألحاكم .7

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل 1381األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، اإلملام بِّشح عمدة 
ه. تنبيه األفهام 1426بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة، 

صىل اهلل -ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426دة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، رشح عم
وت، ، لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بري-عليه وسلم

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة 1408مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 
قيق حممد ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حت1422عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .ه1423فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3461) الرقم املوحد:
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  إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أمِت

Dari Zuhri, ia berkata: Urwah bin Zubair 
mengabariku bahwa Aisyah, istri Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata: "Pada 
suatu malam, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- pernah mengakhirkan ṣalat 
Isya' hingga larut malam. Inilah yang 

disebut ṣalat 'Atamah. Rasulullah -
Shallallahu `alahi wa sallam- tidak kunjung 
keluar hingga Umar bin Khathab berkata, 
"Para wanita dan anak-anak telah tidur." 

(Dalam riwayat lain, hingga sebagian besar 
waktu malam telah berlalu). Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
keluar lalu Beliau berkata kepada orang-
orang yang berada di masjid ketika itu: 
"Tak seorang pun dari penduduk bumi 
menunggu ṣalat Isya' ini selain kalian." 
(Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya ini 

adalah waktunya -ṣalat Isya'- sekiranya aku 
tidak memberatkan kalian." Dalam riwayat 
lain lagi, "Seandainya tidak memberatkan 
umatku". hal itu sebelum Islam tersebar di 

tengah-tengah manusia. Ibnu Syihab 
mengatakan, "Disebutkan padaku bahwa 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda: "Tidak sepantasnya kalian 
meminta dengan mendesak kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
untuk segera ṣalat". Ini ketika Umar bin al-

Khathab berteriak. ṣahih Muslim. 

 :احلديث .496
ْعتََم رسول اهلل 

َ
يللة من  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

الليايل بصالة العشاء، ويه اليت تُْدََع الَعتََمَة، فلم 
حىت قال  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرج رسول اهلل 

عمر بن اخلطاب: نام النساء والصبيان ]ويف رواية: 
ة الليل[، فخرج رسول اهلل  صىل اهلل -حىت ذهب ًعمَّ

، فقال ألهل املسجد حني خرج عليهم: -عليه وسلم
ُكم» ، ويف «ما ينتظرها أحد من أهل األرض  َغرْيُ

ويف رواية: «. إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أميت»رواية: 
، وذلك قبل أن يفشَو اإلسالم «لوال أن يَُشقَّ ىلع أميت»

-يف انلاس.  قال ابن شهاب: وُذِكر يل: أن رسول اهلل 
ُروا -صىل اهلل عليه وسلم ن تزَْنُ

َ
، قال: وما اكن لكم أ

** 

496. Hadis: 

Pada suatu malam, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pernah mengakhirkan ṣalat Isya' hingga larut 

malam. Inilah yang disebut ṣalat `Atamah. Rasulullah -

Shallallahu `alahi wasallam- tidak kunjung keluar 

hingga Umar bin Khathab berkata: "Para wanita dan 

anak-anak telah tidur." (Dalam riwayat lain, hingga 

sebagian besar waktu malam telah berlalu). Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar lalu 

berkata kepada orang-orang yang berada di masjid 

ketika itu: "Tak seorang pun dari penduduk bumi 

menunggu ṣalat Isya' selain kalian." (Dalam riwayat 

lain, "Sesungguhnya ini adalah waktunya -ṣalat Isya`- 

sekiranya aku tidak memberatkan kalian." Dalam 

riwayat lain lagi, "Seandainya tidak memberatkan 

umatku.") hal Itu sebelum Islam tersebar di tengah-

tengah manusia. Ibnu Syihab mengatakan, 

"Disebutkan padaku bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda,: "Tidak sepantasnya kalian 
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  العبادات < الصالة < رشوط الصالةالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ًعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام من أدلة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ويه من الليل بعد غيبوبة الشفق إىل آخر  أعتم : أي: أخر صالة العشاء حىت اشتدت عتمة الليل ويه ظلمته، يقال: أعتم: دخل يف العتمة، •

 .اثللث األول

 .حىت ذهب ًعمة الليل : أي أكرث الليل •

 .إنه لوقتها : أي: وقتها الفاضل لوال املشقة ىلع األمة •

 :فوائد احلديث
 . استحباب تأخري صالة العشاء إىل ًعمة الليل، واملراد به آخر اثللث األول .1

 .تأخريها مراًعة للصحابة -اهلل عليه وسلّمصىّل -أنه لم يكن من شأن انليب  .2

 . استحباب مراًعة حالة املأمومني، وعدم املشقة عليهم يف االنتظار، وتطويل الصالة .3

 .جواز عمل العمل املفضول أحياناا؛ بليان حكمه للناس .4

 .هلموطلبه أيرس األمرين؛ ختفيفاا ىلع األمة، وتسهيالا يف أعما -صىل اهلل عليه وسلم-رمحة انليب  .5

 .فيه ديلل ىلع القاعدة الِّشعية : " درء املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح "، فدفع مشقتهم قدمت ىلع مصلحة فضيلة الوقت املختار هلا .6

 املراجع:املصادر و

 املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. تاريخ بدون بريوت، –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، بدون طبعة 
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، 1423لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة 

ح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد ه، دار ابن اجلوزي، الرياض. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، رشحه الشيخ د. صال1427، 1ط 
 .م2006ه/1427،  1السالم السليمان،ط 

   (10600) الرقم املوحد:

ىلع الصالة، وذاَك  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 ِحني صاح عمر بن اخلطاب.

meminta dengan mendesak pada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk segera ṣalat". Ini 

ketika Umar bin al-Khathab berteriak. ṣahih Muslim. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث 
وقت صالة العشاء الفاضل وهو آخر اثللث األول 
من الليل ، ولكنه عليه السالم لم يكن يصليها 

الوقت رمحةا بأمته وخشية أن يشق ىلع دائماا يف هذا 
 .أمته بهذا األمر

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam hadis ini 

menjelaskan waktu ṣalat Isya' yang terbaik, yakni di 

akhir sepertiga malam pertama. Akan tetapi beliau -

'Alaihissalam- tidak selalu mengerjakannya di waktu ini 

karena kasihan pada umat dan takut memberatkan 

mereka dengan perkara ini. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

563 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةالفقه  اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سليمان مالك بن احلويرث  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مسجدنا هذا : مسجد بابلرصة واإلشارة إيله بليان اتلأكد من احلديث •

 .املتخذ للصالة بصفة دائمةاملسجد : املاكن  •

ِريُد الصالة : ما أقصد أن أصِّل لوال أين أريد تعليمكم صالة رسول اهلل  •
ُ
 .وذلك ألنه ليس وقت صالة -صىل اهلل عليه وسلم-وما أ

 .مثل صالة : يصِّل صالة تشبه صالة إمامكم •

 .فقلت : القائل هو أبو ايوب السختياين، راوي احلديث عنه •

َصيلِّ كيف 
ُ
رييُد الصالة، أ

ُ
َصيلِّ بكم، وما أ

ُ
إين أَل

  يَصيلِّ  -اهلل عليه وسلم صىل-رأيت رسول اهلل 
Sesungguhnya aku salat dengan kalian, 
namun aku tidak meniatkan salat. Aku 

salat sebagaimana aku melihat Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat. 

 :احلديث .497
ِ بِْن َزيٍْد اجْلَْرِِمي  ابْلَرْصِيي قال: عن أيب قاِلبََة َعبِْد اَّللَّ

جاءنا مالك بن احْلَُويِْرث يف مسجدنا هذا، فقال: إين »
َصِّلي كيف رأيت 

ُ
ِريُد الصالة، أ

ُ
َصِّلي بكم، وما أ

ُ
أَل

، فقلت أليب  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  يَُصِّلي
؟ فقال: مثل صالة شيخنا هذا،  قاَِلبََة كيف اكن يَُصِّلي

من السجود قبل أن  واكن َُيِْلُس إذا رفع رأسه
أراد بشيخهم: أبا بَُريد، عمرو بن سلمة «.  َينَْهَض 

 اجلرِم.

** 

497. Hadis: 

Dari Abu Qilābah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Baṣri ia 

berkata, "Malik bin Al-Ḥuwairiṡ datang kepada kami di 

masjid kami ini, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku 

akan salat bersama kalian, namun aku tidak 

menginginkan salat. Aku salat sebagaimana aku 

melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat." 

Aku bertanya pada Abu Qilābah, "Bagaimana dia 

salat?" Ia menjawab, "Seperti salat syaikh kita ini." Ia 

duduk apabila telah mengangkat kepala dari sujud 

sebelum bangkit." Yang dimaksud dengan syaikh 

mereka ialah Abu Buraid Amru bin Salamah al-Jarmi. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -يقول أبو قالبة: جاءنا مالك بن احلويرث 
أحد الصحابة يف مسجدنا، فقال: إين جئت  -عنه

إيلكم ألصِّل بكم صالةا قصدت بها تعليمكم 
بطريقة عملية؛  -صىل اهلل عليه وسلم-صالة انليب 

يلكون اتلعليم بصورة الفعل أقرب وأبىق يف 
أذهانكم، فقال الراوي عن أيب قالبة: كيف اكن 

صىل - مالك بن احلويرث اذلي علمكم صالة انليب
يصىل؟ فقال: مثل صالة شيخنا أيب  -اهلل عليه وسلم

يزيد عمرو بن سلمة اجلرِم، واكن ُيلس جلسة 
خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام، قبل أن 

 .ينهض قائماا 

** 

Abu Qilābah menuturkan, "Malik bin Al-Ḥuwairiṡ, salah 

seorang sahabat, datang ke masjid kami ini. Lalu ia 

berkata, "Aku datang pada kalian untuk mengerjakan 

salat bersama kalian yang aku niatkan untuk 

mengajarkan kepada kalian salat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dengan metode praktik. Agar pengajaran 

dengan metode praktik ini lebih bisa dipahami dan lebih 

kuat tersimpan di ingatan kalian. Rawi dari Abu Qilābah 

bertanya, "Bagaimana Malik bin Al-Ḥuwairiṡ yang 

mengajari kalian salat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

salat?" Ia menjawab, "Seperti salat syaikh kita, Abu 

Yazid Amru bin Salamah al-Jarmi." Ia duduk sebentar 

apabila telah mengangkat kepala dari sujud untuk 

berdiri, sebelum bangkit berdiri. 
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 .األرض واضعا عليها: اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني السجود : اهلوي إىل •

 :فوائد احلديث
وهو  جواز فعل العبادة؛ ألجل اتلعليم مع نية العبادة، وأنه ليس من التِّشيك يف العمل فإن األصل ابلاعث ىلع هذه الصالة هو إرادة اتلعليم، .1

 .قربة كما أن الصالة قربة

 .؛ يلكون أبىق يف ذهن املتعلمجواز اتلعليم بالفعل .2

 .استعمال أقرب الطرق يف إيصال العلم إىل أفهام انلاس .3

 .حرص الصحابة ىلع نِّش السنة .4

 .استحباب جلسة االسرتاحة .5

 .أن موضع جلسة االسرتاحة عند انلهوض من السجود إىل القيام .6

 .وال ذكر أن القصد منها االسرتاحة؛ بلعد السجود من القيام؛ ذلا لم يِّشع هلا تكبري .7

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة 2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم:  -صىل اهلل عليه وسلم-م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426
م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 1988ه، 1408عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

 .ه1422ىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو
   (5391) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < املوت وأحاكمه اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ُحَصنْي بن وَْحَوٍح  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َيُعوُدُه : يُزوره •

َرى طلحة إال قد َحَدَث فيه املوت، 
َ
إين ال أ

لُوا به، فإنه ال ينبيغ جلييَفةي  فآذينُويني به َوَعجِّ
ْ أهله.  مسلم أن َُتْبَس بني َظْهَرايني

 

Sesungguhnya aku tidak melihat Ṭalḥah 
kecuali telah terjadi padanya (tanda-tanda) 

kematian, maka kabari aku tentang 
kematiannya dan segerakan 

penyelenggaraan jenazahnya, karena 
sesungguhnya tidak pantas bagi mayat 

seorang Muslim untuk ditahan oleh 
keluarganya. 

 :احلديث .498
: أن طلحة بن -ريض اهلل عنه-عن ُحَصنْيِ بن وَْحَوٍح 

صىل اهلل -َمِرَض، فَأتَاهُ انليب  -اهلل عنهماريض -الََباء 
رَى طلحة إال قد »َيُعوُدُه، فقال:  -عليه وسلم

َ
إين ال أ

لُوا به، فإنه ال ينبيغ  َحَدَث فيه املوت، فآِذنُويِن به وََعجي
 «.جِليَفِة مسلم أن حُتْبَس بني َظْهَرايِنْ أهله

** 

498. Hadis: 

Dari Ḥuṣain bin Waḥwaḥ -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa 

Ṭalḥah bin al-Barrā` -raḍiyallāhu 'anhu- sakit, lalu Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjenguknya, lantas 

beliau bersabda, “Sesungguhnya aku tidak melihat 

Ṭalḥah kecuali telah terjadi padanya (tanda-tanda) 

kematian, maka kabari aku tentang kematiannya dan 

segerakan penyelenggaraan jenazahnya, karena 

sesungguhnya tidak pantas bagi mayat seorang 

Muslim untuk ditahan oleh keluarganya”. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

، فَأتَاهُ انليب -ريض اهلل عنهما- مرض طلحة بن الََباء
-يزوره يف مرضه.  ثم أخَب  -صىل اهلل عليه وسلم-

أنه رأى عليه عالمات املوت،  -صىل اهلل عليه وسلم
ثم أمرهم أن خيَبوه بموته؛ ألجل الصالة عليه، وقال: 
إذا تيقنتم موته، فأرسعوا يف َتهزيه والصالة عليه 

ة املسلم بني أهله؛ ودفنه، فإنه ال حيسن أن تبىق ُجثَّ 
ألن املسلم عزيز مكرم، فإذا استحال َجيفة ونَتَناا، 
استقذرته انلفوس ونفرت عنه الطباع، فيهان، 
فينبيغ أن يرُسع يف َتهزيه؛ يلبىق ىلع عزته. ملحوظة: 
جاء يف رياض الصاحلني: )طلحة بن الَباء بن 
ًعزب(، والصحيح كما يف مصادر اتلخريج: )طلحة 

( وهو ابن عمري األنصاري، كما يف ديلل بن الَباء
 .الفاحلني

** 

Ṭalḥah bin al-Barrā` -raḍiyallāhu 'anhu- sakit, lantas 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjenguknya. 

Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa beliau melihat tanda-tanda 

kematiannya, lalu beliau memerintahkan mereka untuk 

mengabarkan beliau tentang kematiannya (Ṭalḥah) 

agar beliau dapat menyalatinya. Beliau bersabda, "Jika 

kalian telah yakin dengan kematiannya maka 

percepatlah menyelenggarakan jenazahnya, menyalati 

dan menguburkannya, karena sesungguhnya tidak 

baik mayat seorang Muslim masih berada di antara 

keluarganya, sebab Muslim itu mulia dan terhormat, 

jika mayat itu telah berubah menjadi bangkai dan 

berbau busuk maka jiwa-jiwa akan terganggu dan 

tabiat manusia akan menjauhinya, sehingga mayat itu 

akan terhina. Maka selayaknya disegerakan dalam 

penyelenggaraan jenazahnya agar mayat tersebut 

tetap di atas kemuliaannya." 
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ْع •  .َحَدَث فيه املوت : ظهر فيه عالمة املوت، وذلك: بالِّشوع يف الزنَّ

 .آِذنُويِن : أعلموين به •

 .اجِليَفة : ُجثَّة امليت •

 .بني َظْهَرايِنْ أهله : أي: بينهم •

 :فوائد احلديث
 .مِّشوعية عيادة املريض .1

 .ىلع تفقد أصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .2

 .وجوب الِّشوع بتجهزي امليت بعد تَيقن وفاته، وحيرم تأخريه بغري سبب .3

 .أن للموت عالمات تظهر ىلع جسد امليت .4

 املراجع:املصادر و

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

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة       م.    1997 -ه1418سنة النِّش:   سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السي
ه.   ديلل 1428العرصية، صيدا.    رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 

د ف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نِّش.            رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممالفاحلني، تأيل
 ادلين ه.     مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلَبيزي، حتقيق: حممد نارص1426بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنِّش، الطبعة: 

 .م1985األبلاين، انلارش: املكتب اإلسالِم، الطبعة: اثلاثلة، 
   (8874) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ُق ثم َيْمَحُق : يُرويج ثم يَنقص وتذهب بركته •  .ُينَفي

ُق ثم  ةَ احَلليفي يف ابليع، فإنه ُيَنفِّ إيَّاُكْم وَكرْثَ
  َيْمَحُق 

"Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah 
dalam jual-beli, karena ia melariskan 

(dagangan) lalu menghapus (keberkahan)". 

 :احلديث .499
-: أنه سمع رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة 

َة احلَِلِف »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم إيَّاُكْم وَكرْثَ
ُق ثم   «.َيْمَحُق يف ابليع، فإنه ُينَفي

** 

499. Hadis: 

Dari Abu Qatadah Radhiyallahu 'Anhu bahwasanya ia 

pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian banyak 

bersumpah dalam jual-beli, karena ia melariskan 

(dagangan) lalu menghapus (keberkahan)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث احذروا كرثة احللف يف ابليع والِّشاء 
ولو صدقاا؛ ألن كرثة احللف مظنة الوقوع يف الكذب، 
فمثالا ال ينبيغ لإلنسان أن يقول: واهلل لقد اشرتيتها 

قال: واهلل لقد اشرتيتها  بمائة. ولو اكن صادقاا، ولو
بمائة. ولم يشرتها إال بثمانني صار أشد؛ ألنه يكون 

ا يف ابليع، وقد نىه انليب  صىل اهلل -بذلك اكذباا حالفا
عن ذلك، وأخَب بأن األيمان يف ابليع  -عليه وسلم

يمحق  -تعاىل-سبب يف إنفاق السلع، ثم إن اهلل 
ة رسول اهلل بركتها؛ ألن هذا الَكسب َمبِِْن ىلع معصي

عليه -، ومعصية رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
 .-تعاىل-معصية هلل  -الصالة والسالم

** 

Makna hadits: Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah 

dalam jual-beli meskipun itu benar. Sebab, banyak 

bersumpah itu biasanya rentan terperosok ke dalam 

dusta. Contohnya, seseorang tidak boleh mengatakan, 

"Demi Allah, aku membeli barang ini dengan harga 

seratus" meskipun benar. Jika ia berdusta, maka 

sumpah itu menjadi kezaliman di atas kezaliman dan 

kita berlindung kepada Allah dari itu. Seandainya ia 

mengatakan, "Demi Allah, aku membelinya seratus," 

padahal ia membelinya hanya dengan harga delapan 

puluh, maka itu lebih berat lagi, karena dengan 

ucapannya itu ia telah berdusta dan bersumpah dalam 

jual-beli. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam sudah melarang itu dan beliau 

mengabarkan bahwa sumpah dalam jual-beli 

melariskan barang. Selanjutnya Allah Ta'ala 

menghapus keberkahan barang itu karena usaha 

tersebut dibangun di atas kemaksiatan kepada 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Durhaka 

kepada Rasulullah adalah durhaka kepada Allah. 

Banyak sekali orang yang diuji dengan hal ini sehingga 

Anda temukan orang yang mengatakan kepada 

pelanggan, "Demi Allah, barang ini baik. Demi Allah, 

aku membelinya sekian dan sekian," baik itu benar atau 

dusta. Ini dilarang, karena di dalamnya terkandung 

kezaliman terhadap orang lain. Syarah Riyadhush 

Shalihin, karya Ibnu Utsaimin, (6/461, 462). 
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 :فوائد احلديث
بْح واحلصول ىلع َعَرض من ادلنيا احلث ىلع ترك احلَِلف يف اتلعامل واتلحذير منه؛ ملا فيه من جعل اهلل تعاىل آلة لرتويج  .1 ابلضاعة وَجلب الري

 .قليل

 .احللف يف اتلعامل مع الصدق مكروه، وأما مع الكذب فحرام ، وهو كبرية ويمني َغُموس .2

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407  ـهالطبعة الرابعة عِّش 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد  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 
 .ه 1426 ـه   رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنِّش، الطبعة:  1428 األوىل،: الطبعة ،

   (8958) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َّ ىَت انلَّيبي
َ
َعنْيٌ ميْن  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

  الُْمرْشيكينَي، َوُهَو يفي َسَفريه
Seorang mata-mata kaum musyrikin 

mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- saat beliau berada dalam 

perjalanan. 

 :احلديث .500
ىَت انلَّيِبَّ »قال:  -ريض اهلل عنه-األكوع عن سلمة بن 

َ
أ

ِكنَي، وَُهَو يِف  -صىل اهلل عليه وسلم- َعنْيٌ ِمْن الُْمِّْشِ
ُث، ُثمَّ اْنَفتََل،  ْصَحابِِه َيتََحدَّ

َ
َسَفِرهِ، َفَجلََس ِعنَْد أ

: اُْطلُبُوُه َواْقتُلُوُه -صىل اهلل عليه وسلم-َفَقاَل انلَّيِبُّ 
لَِِن َسلَبَهُ َفَقتَلْتُُه، َفنَ  َفَقاَل: َمْن َقتََل »يِف ِرَوايٍَة «.  فَّ

مْجَعُ 
َ
ْكَوِع َفَقاَل: هَلُ َسلَبُُه أ

َ
 «.الرَُّجَل؟ َفَقالُوا: اْبُن األ

** 

500. Hadis: 

Dari Salamah bin Al-Akwa' -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, "Seorang mata-mata kaum musyrikin 

mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat 

beliau berada dalam perjalanan. Orang itu duduk 

bersama sahabat-sahabat beliau dan berbincang-

bincang, kemudian pergi. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Kejar dan bunuhlah ia!" Maka 

aku membunuhnya. Lantas beliau memberikan harta 

rampasannya kepadaku." Dalam riwayat lain, "Beliau 

bertanya, "Siapa yang membunuh orang itu?" Mereka 

menjawab, "Ibnu al-Akwa'." Maka beliau bersabda, "Ia 

berhak memiliki harta rampasannya, semuanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث يف بيان حكم اإلسالم فيمن يتجسس 
ىلع املسلمني من الكفار احلربيني؛ فقد أخَب سلمة 

صىل -، قال: "أىت انليب -ريض اهلل عنه-بن األكوع 
عني من املِّشكني" العني اجلاسوس  -اهلل عليه وسلم

بالعني، أو لشدة اهتمامه بالرؤية سيم به؛ ألن عمله 
واستغراقه فيها كأن مجيع بدنه صار عينا. "وهو": أي 

"يف سفر،  -صىل اهلل عليه وسلم-واحلال أن انليب 
فجلس أي: اجلاسوس، عند أصحابه يتحدث، ثم 

صىل اهلل عليه -انفتل أي: انرصف، فقال انليب 
 : اطلبوه واقتلوه فقتلته، أي: فطلبته فوجدته-وسلم

، وهو ما خيص به  لَِِن أي: أعطاين نفالا فقتلته، فنَفَّ
الرجل من الغنيمة، ويزاد ىلع سهمه، "َسلَبه": أي: ما 
اكن عليه من اثلياب والسالح سيم به؛ ألنه يسلب 
عنه، ويدخل يف السلب: املركب وما عليه من الرسج 
واآللة، وما معه ىلع ادلابة من مال، وما ىلع وسطه من 

 .ذهب وفضة

** 

Hadis ini menerangkan penjelasan hukum Islam terkait 

orang yang memata-matai kaum Muslimin dari 

kelompok kafir harbi. Salamah bin al-Akwa' -raḍiyallāhu 

'anhu- mengabarkan dengan menuturkan, "Seorang 

mata-mata kaum musyrikin mendatangi Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Kata "al-'ain" artinya 

mata-mata, dinamakan demikian karena kerjanya 

dengan al-'ain (mata), atau karena ia sangat serius dan 

tenggelam dalam hal melihat sehingga seolah-olah 

seluruh tubuhnya menjadi mata. Kalimat "wa huwa", 

artinya kondisi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam 

suatu perjalanan. "Ia duduk" yakni mata-mata itu duduk 

bersama para sahabat Rasulullah dan berbincang-

bincang. Kemudian ia "infatala", yakni pergi. "Lantas 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Kejar dan 

bunuhlah ia!" Maka aku membunuhnya." Yakni, aku 

mencarinya, lalu aku menemukannya dan berhasil 

membunuhnya. Kalimat "fanaffalani" artinya beliau 

memberiku nafal, yaitu ganimah yang khusus diberikan 

pada seseorang dan ditambahkan pada bagiannya. 

Kata "salabahu" artinya, pakaian dan senjata yang 

dibawa orang itu. Dinamakan demikian, karena barang-

barang ini dirampas (yuslabu) dari dirinya. Termasuk 

dalam salab (barang rampasan) adalah kendaraan dan 

apa yang ada di atasnya seperti pelana, peralatan, 

harta yang dibawa di atas kendaraan tersebut dan 

emas serta perak yang ada dalam muatannya. 
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  < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهادالفقه وأصوهل < فقه العبادات  اتلصنيف:

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

ْكَوِع  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-َسلََمَة بِْن األ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .العدو ىلع ذلكالعني : هو اجلاسوس اذلي يريد اكتشاف أخبار املسلمني؛ يلدل  •

 .وهو يف سفر : املراد به موقعة حنني •

 .ثم انفتل : أي حترك، وخرج برسعة •

عطاين زيادة ىلع ما أستحقه من الغنيمة •
َ
لَِِن : أ  .َفنَفَّ

 :فوائد احلديث
وماكن الضعف منهم،  قتل العني اذلي يبعثه األعداء يلتعرف ىلع أحوال املسلمني؛ ألن يف تركه رضراا ىلع املسلمني باإلخبار عن حاهلم، .1

 .وادلاللة ىلع ثغراتهم، خبالف الرسل، فإنهم ال يُؤذْون؛ ألنهم دًعة سالم وصلة اتلئام، وهذا من حماسن اإلسالم

؛ فله سلبه اذلي تقدم تعريفه .2  .فيه أن من قتل قتيالا يف املعركة وأقام ىلع قتله إياه بَينةا

 .تال أو بعدهأن السلب للقاتل، سواء قاهل قائد اجليش قبل الق .3

 .إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع ىلع قتال األعداء .4

 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -
اث صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرت -ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

اإلملام بِّشح عمدة األحاكم،  -ه. 1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية  -ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
لعبد الغِن  -ه وسلمصىل اهلل علي-عمدة األحاكم من الكم خري األنام  -ه. 1381إلسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 

لطبعة: املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، ا
الق، مكتبة الصحابة، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح ح -م. 1988ه، 1408اثلانية 

اعتىن به حتقيقا -حممد بن أمحد بن سالم السفاريِن -ه. كشف اللثام رشح عمدة األحاكم 1426األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 
 .م 2007 - ـه 1428 األوىل،: الطبعة-سوريا –الكويت، دار انلوادر  -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -وضبطا وخترُيا: نور ادلين طالب

   (2939) الرقم املوحد:
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ىَت رَُجٌل ميْن الُْمْسليمينَي َرسوَل اهلل 
َ
صىل اهلل -أ

دي  -عليه وسلم َفَناَداهُ: يَا َرُسوَل  -َوُهَو يفي الَْمْسجي
 إينِّ َزَنْيُت اهلل، 

 

Seorang lelaki Muslim datang kepada 
Rasulullah - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

saat beliau di masjid. Lantas orang itu 
menyeru beliau, "Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya aku telah berzina". 

 :احلديث .501
ىَت رجل»قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َ
ِمَن  أ

وهو يف  -صىل اهلل عليه وسلم-املسلمني رسوَل 
ْعَرَض 

َ
املسجد َفنَاَداُه: يا رسول اهلل، إيني َزَنيُْت، فَأ

عنه، َفتََنىحَّ تِلَْقاَء وَْجِهِه َفَقاَل: يا رسول اهلل، إيني 
اٍت.   ْرَبَع َمرَّ

َ
َزَنيْت، فأعرض عنه، َحىتَّ ثىَنَّ ذلك عليه أ

ا َشِهَد ىلَعَ  ْربع شهادات: َدًَعهُ رَُسوُل اهلل فَلَمَّ
َ
- َنْفِسِه أ
بَِك ُجنُوٌن؟ َقاَل: ال، -صىل اهلل عليه وسلم

َ
، َفَقاَل: أ

ْحِصنْت؟ قَاَل: َنَعْم، َفَقاَل رَُسوُل اهلل: 
ُ
قَاَل: َفَهْل أ

بُو «.  اْذَهبُوا بِِه َفارمُْجُوهُ 
َ
يِن أ ْخََبَ

َ
قَاَل اْبُن ِشَهاٍب: فَأ

ِد الرَّمْحَِن. َسِمَع َجابَِر بَن َعبِْد اهلل َيُقوُل: َسلََمَة بُن َعبْ 
ْذلََقتُْه »

َ
ا أ ، فَلَمَّ ُكنْت ِفيَمْن رمََجَُه، فَرمََجْنَاُه بِالُمَصىلَّ

ِة، فَرمََجْنَاهُ  ْدَرْكنَاُه بِاحلَرَّ
َ
 «.احْلَِجاَرُة َهَرَب، َفأ

** 

501. Hadis: 

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

"Seorang lelaki Muslim datang kepada Rasulullah - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau di masjid. 

Lantas orang itu menyeru beliau, "Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya aku telah berzina." Beliau berpaling 

darinya. Orang itu pun berpindah ke hadapan beliau 

lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 

telah berzina." Beliau pun berpaling darinya hingga 

orang itu mengulang perkataannya empat kali. Setelah 

orang itu bersaksi terhadap dirinya empat kali, 

Rasulullah - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun 

memanggilnya lalu bertanya, "Apakah engkau gila?" 

Orang itu menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah 

engkau sudah menikah?" Orang itu menjawab, "Ya." 

Rasulullah bersabda, "Bawalah oleh kalian orang ini 

lalu rajamlah." Ibnu Syihāb berkata, Abu Salamah bin 

Abdurrahman memberitahuku bahwa dia mendengar 

Jābir bin Abdullah mengatakan, "Aku termasuk orang 

yang merajamnya. Kami merajamnya di lapangan 

tempat salat. Saat (lemparan) batu membuatnya 

kesakitan, ia pun kabur lalu kami menemukannya di 

lorong kampung. Kami pun merajamnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ْسليَِمّ 
َ
ىَت َماِعُز بُن َمالِك اأْل

َ
إىل انّليب  -ريض اهلل عنه-أ
وهو يف املسجد، فناداه  -صىل اهلل عليه وسلم-

نا،  َعَرَض عنه انليب واْعرَتََف ىلع َنْفِسِه بالزي
َ
صىل -فأ

، لََعلَّه يَرِْجع فَيتُوب فيما بَيْنَه وَبني -اهلل عليه وسلم
، ولكن قْد جاء اغِضباا ىلع نفِسِه، -تعاىل-اهلِل 

، فَقصُده من تِلَْقاء وجهِه  جاِزماا ىلع َتْطِهرِيها باحلدي
ْعَرَض انليبُّ 

َ
نا أيضاا. فأ ْخَرى، فاْعرَتََف بالزي

ُ
ةا أ صىل -َمرَّ

نا  -اهلل عليه وسلم أيْضاا، حىت َشِهَد ىلع َنْفِسه بالزي
صىل اهلل عليه -أربع مرات، ِحينَئٍِذ اْستَثَْبَت انليبُّ 

هَل: هْل بِِه ِمْن ُجنُون؟ قاَل: ال،  -وسلم
َ
عن َحاهِل، فَسأ

هَلُ: هْل 
َ
ثْنوا َعلَِيه َخرْياا، ُثمَّ َسأ

َ
ْهلَُه عن َعْقِله، فأ

َ
َل أ

َ
وَسأ

نَُّه ُهو حُمْ 
َ
َصٌن أْم بِْكر ال ُيُب عليه الرَّْجم؟ فأْخََبَه أ

** 

Mā'iz bin Malik Al-Aslami -raḍiyallāhu 'anhu- datang 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau di 

masjid. Dia menyeru beliau dan mengakui telah 

berzina. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berpaling darinya dengan harapan dia kembali lalu 

bertaubat atas dosa yang dilakukan antara dirinya 

dengan Allah -Ta'āla-. Hanya saja dia telah datang 

dengan kondisi marah kepada dirinya dan bertekad 

untuk membersihkan dirinya dengan hukuman. Dia pun 

menghadap kepada beliau sekali lagi lalu mengakui 

perbuatan zina. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun 

kembali berpaling hingga dia bersaksi terhadap dirinya 

empat kali bahwa dia telah berzina. Pada saat itulah 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memastikan keadaan 

dia lalu bertanya kepadanya, "Apakah ia gila?" Dia 

menjawab, "Tidak." Beliau juga bertanya kepada 

keluarganya mengenai akalnya. Mereka memujinya 
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  الفقه وأصوهل < احلدود < حد الزنا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فتنىح : انتقل من انلاحية اليت اكن فيها •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-تلقاء وجهه : إىل انلاحية اليت يستقبل بها وجه انليب  •

رَ  •  .ثىَنَّ : َكرَّ

 .شهد : اعرتف •

 .منه اجلهد واتلعبأذلقته : بلغت  •

 .أحصنت : تزوجت •

 .باملصىل : أي مصىل العيد أو اجلنائز •

 .احلرة : أرض ذات حجارة سوداء معروفة باملدينة •

 :فوائد احلديث
 .جواز إِقامة احلدود يف ُمَصىلَّ اجلَنَائِز .1

 .َتْطِهرَياا هلا من إثم املعصية، وَ -تعاىل-إْذ جاد بنْفِسه، َغَضباا هلِل  -ريض اهلل عنه-هذه الَمنقبة العظيمة لَِماِعز  .2

ِقيم احلَدُّ هلا، وهو إمجاع ودلت عليه السنة .3
ُ
 .أنَّ احلَدَّ كفارة للمعصية اليت أ

 .أنَّ الزنا يثبت باإلقرار كما يثبت بالشهادة .4

 .أنَّ إِثْم املعايِص يَْسُقُط باتلوبة انلَُّصوح، وهو إمجاُع املسلمني .5

نَّ  املجنون ال يُعتَب إقراره .6
َ
 .، وال يثبت عليه احلد، ألن رشط احلد اتللكيفأ

ا َُيب االسِتفسار َعنُْه، ِمّما يُ  .7 ؤاُل باتلَّفِصيل عمَّ ْحاَكِم، َوالسُّ
َ
نَُّه َُيِب ىلع القايض واملْفيِت اتلَّثَبُُت يف اأْل

َ
 .َغريي احلكَم يِف الَْمسألةأ

 .أن احلدود إذا وصلت إىل اإِلمام يقيمها وال يهملها .8

، ِمْن لَْمٍس  ِت ما يُوِجُب احلدَّ
ْ
هَلُ: لََعلَُّه لَم يَأ

َ
حُمَْصن، وَسأ

ا اْستَثَبََت  نا. فلمَّ حَّ حبقيقِة الزي ْو َتْقِبيل، فرَصَّ
َ
صىل -أ

َق ِمْن وُُجوِب  -اهلل عليه وسلم ِمْن لُكي ذلك، وحَتَقَّ
ْن يَْذَهبُوا بِِه فَرَيمُْجُوه. إِقَ 

َ
ْصَحابَه أ

َ
َمَر أ

َ
، أ اَمِة احلَدي

 -وُهو ُمَصىَل اجلََنائِزِ -فََخرَُجوا بِِه ِإىل بَِقيِع الَْغْرقَِد 
َحسَّ حِبَري احِلَجاَرِة، َطلََب انلََّجاَة، 

َ
ا أ فَرمََجُوه، فلمَّ

 ورَِغَب يف الِفَراِر ِمَن املوِت، ألن انلفس البِّشية ال
ْجَهُزوا َعلَيْه 

َ
ة، فأ ْدرُكوه باحْلََرّ

َ
تتحمل ذلك، َفَهَرَب، فأ

 .-رمحه اهلل وريَِض عنه-حىَت َماَت، 

dengan baik. Beliau bertanya lagi, "Apakah dia sudah 

menikah atau masih perjaka sehingga tidak harus 

dirajam?" Ia memberitahu beliau bahwa dirinya sudah 

menikah. Beliau bertanya lagi barangkali dia 

melakukan sesuatu yang tidak mewajibkan dijatuhi 

hukuman, berupa meraba atau mencium. Ternyata dia 

berterus-terang dengan kenyataan telah berzina. 

Setelah Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memastikan 

segalanya dan sudah terbukti adanya kewajiban untuk 

menjatuhkan hukuman, beliau pun memerintahkan 

para sahabatnya untuk membawa orang itu lalu 

mereka merajamnya. Para sahabat pun membawanya 

pergi menuju Baqī' Al-Garqad -yaitu tempat salat 

jenazah- lalu mereka merajamnya. Saat orang itu 

merasakan panasnya batu, ia pun memohon 

keselamatan dan ingin melarikan diri dari kematian 

karena jiwa manusia tidak sanggup memikul hal itu. Dia 

pun kabur lalu para sahabat menemukannya di lorong 

kampung. Mereka pun merajamnya kembali hingga 

meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya dan 

meridainya. 
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 .حدَّ املحَصن الزاين رمَْجُُه بِاحلجاَرة حىتَّ َيُموت، وال ُيب أن حُيَْفُر هَل ِعنْد الرَّْجمأنَّ  .9

ْو نَائِبِه .10
َ
، حضور اإلمام أ نَّه ال يُْشرَتَُط يف إِقامة احلَدي

َ
 .أ

 املراجع:املصادر و

ه. 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،  ، دار طوق انلجاة )مصورة عن1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق  -ه. 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -

عمدة  -ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -حابة، اإلمارات ، مكتبة الص10عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
رناؤوط، األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األ

ه. 1381، دار الفكر، دمشق، 1ام بِّشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، طاإلمل -ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2ط
بية السعودية اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن، املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، دار العاصمة للنِّش واتلوزيع، اململكة العر -

 .م1997 - ـه1417الطبعة: األوىل، 
 (2933) الرقم املوحد:
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َتْيُت َرُسوَل اهلل 
َ
َفُقلُْت:  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

ُكُل 
ْ
َفَنأ

َ
ْهلي كيَتاٍب، أ

َ
ْرضي قَْوٍم أ

َ
يأ ا ب

يَا َرُسوَل اهلل، إنَّ
ييَتيهيمْ   يفي آن

 

Aku pernah datang kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu aku 

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
kami berada di negeri kaum Ahli Kitab, 
bolehkah kita makan di wadah-wadah 

mereka"? 

 :احلديث .502
َتيُْت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب َثْعلبة اخلُشِن 

َ
أ

فقلت: يا رسول  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ُكُل يف آنِيَِتِهم؟ ويف 

ْ
َفنَأ

َ
اهلل، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أ

ِصيُد بَِقويِْس وبَِكليِْب اذلي ليس 
َ
أرض صيد، أ

ا َما  بُِمَعلٍَّم، وبَِكليِْب الُمَعلَِّم، فما يَصلح يل؟ قال: أمَّ
ْم : فِإْن وجْدتُ -يعِن من آنية أهل الكتاب -َذَكْرَت 

ُدوا فاغِسلوَها، ولكوا  غريها فال تأكلوا فيها، وإِْن لم ََتِ
ِفيَها، وما صدَت بَِقوِْسَك، فَذَكْرَت اسَم اهلل َعلَيه 
، وما ِصْدَت بَِكلِْبَك الُمَعلَِّم، َفَذَكْرَت اْسَم اهلل  فَلُكْ
ْدَرْكَت 

َ
، وما ِصْدَت بَِكلِْبَك غرِي الُمَعلَِّم فَأ عليه فَلُكْ

 «.ُه فَلُكْ َذاَكتَ 

** 

502. Hadis: 

Dari Abu Ṡa'labah Al-Khusyani -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Aku pernah datang kepada Rasulullah - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu aku berkata, "Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri kaum 

Ahli Kitab, bolehkan kami makan di wadah-wadah 

mereka? Dan ketika di area perburuan; aku berburu 

dengan panahku dan anjingku yang tidak terlatih, serta 

anjingku yang terlatih, apa yang sebaiknya aku 

lakukan?" Beliau bersabda, "Adapun apa yang engkau 

sebutkan -maksudnya wadah Ahli Kitab-, jika engkau 

masih menemukan wadah lainnya maka jangan makan 

di wadah tersebut. Jika tidak menemukan selainnya, 

cucilah wadah-wadah itu dan makanlah dengannya. 

Sedangkan hewan yang engkau buru dengan 

panahmu lalu engkau menyebut nama Allah padanya 

maka makanlah! Adapun binatang yang engkau buru 

dengan anjingmu yang terlatih lalu engkau menyebut 

nama Allah padanya maka makanlah! Sedangkan 

hewan yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak 

terlatih lalu engkau sempat menyembelihnya maka 

makanlah"! 

 صحيح  :احلديث درجة
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -للنيب  -ريض اهلل عنه-ذكر أبو ثعلبة 
أنهم مبتلون بمجاورة أهل الكتاب، واملراد  -وسلم

بهم ايلهود أو انلصارى، فهل حيل هلم أن يأكلوا يف 
جبواز األكل فيها، أوانيهم مع الظن بنجاستها؟ فأفتاه 

 -1ومن باب أوىل استعماهلا يف غري األكل بِّشطني: 
وأن يغسلوها. وذكر هل أنهم  -2أن ال ُيدوا غريها. 

بأرض صيد، وأنه يصيد بقوسه وبكلبه املعلم ىلع 
الصيد وآدابه، وبكلبه اذلي لم يتعلم، فما يصلح هل 
وحيل من صيد هذه اآلالت؟ فأفتاه بأن ما صاده 

 -تعاىل-و حالل، بِّشط أن يذكر اسم اهلل بقوسه فه
عند إرسال السهم. وأما ما تصيده الالكب، فما اكن 
منها معلماا وذكر اسم اهلل عند إرساهل فهو حالل 

** 

Abu Ṡa'labah -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa mereka diuji 

hidup berdampingan dengan Ahli Kitab. Maksudnya 

orang-orang Yahudi atau Nasrani. Apakah boleh bagi 

mereka untuk makan di wadah-wadah Ahli Kitab yang 

diduga bernajis? Lantas beliau memfatwakan 

dibolehkannya makan di wadah-wadah tersebut. 

Hanya saja lebih utama menggunakannya selain untuk 

makan dengan dua syarat: 1- Mereka tidak 

menemukan wadah yang lain. 2 - Hendaknya mereka 

mencucinya (lebih dulu). Dia menuturkan kepada 

beliau bahwa mereka berada di area perburuan dan dia 

sendiri berburu dengan panahnya dan anjingnya yang 

sudah dilatih untuk berburu dan adab-adabnya, dan 

dengan anjingnya yang tidak dilatih. Lantas apa yang 

baik dan boleh dari perburuan dengan alat-alat 

tersebut? Beliau memberikan fatwa kepadanya bahwa 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < أحاكم األطعمة واألرشبة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < الصيد

 .متفق عليه راوي احلديث:

بو َثْعلَبَة اخلَُشِِن  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلُل َعنْه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اخلَُشِِنّ : منسوب إىل خشينه بطن من قضاعة، قبيلة قحطانية •

 .بَِقويِْس : آلة رِم قديمة معروفة •

 .لَكيْب الُمَعلَّم : وهو املدرب ىلع الصيد •

 :احلديثفوائد 
 .إباحة استعمال أواين الكفار، ومثلها ثيابهم، عند عدم غريها، وذلك بعد غسلها .1

 .إباحة الصيد بالقوس: وباللكب املعلم بِّشط ذكر اسم اهلل عند إرساهلما .2

 .أن صيد اللكب اذلي لم يَعلم، ال حيل إال إن أدركه اإلنسان فذاكه قبل موته .3

 .لكب املعلم دون اللكب اذلي لم يعلم، فقد آثر العلم حىت يف ابلهائمفضل العلم ىلع اجلهل، إذ أبيح صيد ال .4

 املراجع:املصادر و

-ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط-
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق -ه.ـ 1423دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، 

عمدة -ه.  1426، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة،  10عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
لم لعبد الغِن املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وس

 .ه1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2ط
   (2956) الرقم املوحد:

 

أيضاا، وأما اذلي لم يتعلم، فال حيل صيده إال أن ُيده 
 .اإلنسان حياا ويذكيه اذلاكة الِّشعية

apa yang diburu dengan panahnya halal untuknya 

dengan syarat menyebut nama Allah -Ta'āla- saat 

melepas anak panah. Sedangkan binatang yang diburu 

oleh anjing, jika anjing itu terlatih dan disebutkan nama 

Allah saat melepasnya maka binatang buruan itu juga 

halal. Sedangkan anjing yang tidak dilatih maka hasil 

buruannya tidak halal kecuali apabila seseorang 

menemukan buruan tersebut masih hidup dan dia 

sempat menyembelihnya dengan penyembelihan 

sesuai syariat. 
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 تياوتملحا
  ........................................................................................................................................ أحاديث العقيدة

 1 ............................................................................................................ ال تصلوا إىل القبور، وال َتلسوا عليها

Janganlah kalian salat menghadap kubur dan janganlah duduk di atasnya! ................................ 1 

 2 .................................................................. ال تطروين كما أطرت انلصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد، فقولوا: عبد اهلل ورسوهل

Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan 
memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanya seorang hamba, maka katakan (panggil aku), 

"Hamba Allah dan Rasul-Nya." ................................................................................................... 2 

 4 ......................................................................... ال تقولوا: ما شاء اهلل وشاء فالن، ولكن قولوا: ما شاء اهلل ثم شاء فالن

Janganlah kalian katakan, Allah berkehendak dan fulan pun berkehendak! Tetapi katakanlah, 
"Allah berkehendak kemudian fulan pun berkehendak! .............................................................. 4 

 6 ...................................................................... ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز تيضء أعناق اإلبل ببرصى

Hari kiamat tidak akan terjadi hingga keluar api dari bumi Hijaz yang menerangi leher-leher onta 
di Buṣra. ...................................................................................................................................... 6 

قوما نعاهلم  ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الرتك: صغار األعني، محر الوجوه، ذلف األنوف، كأن وجوههم املجان املطرقة، وال تقوم الساعة حىت تقاتلوا
 7 ............................................................................................................................................. الشعر

Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi bangsa Turk yang bermata sipit, berwajah 
merah dan berhidung pesek. Wajah mereka seperti perisai besi yang dilapisi kulit. Dan kiamat 

tidak akan terjadi hingga kalian memerangi satu kaum yang sandal mereka terbuat dari bulu. ... 7 

 9 ...... ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا خوزا، وكرمان من األًعجم: محر الوجوه، فطس األنوف، صغار األعني، وجوههم املجان املطرقة، نعاهلم الشعر

Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi negeri Khuz dan Karman dari bangsa 'Ajam 
(non Arab); berwajah kemerah-merahan, berhidung pesek, dan bermata sipit. Wajah mereka 

seperti perisai yang dilapisi kulit. Sandal mereka dari bulu. ........................................................ 9 

 11.......................................... لفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من لك مائة تسعة وتسعونال تقوم الساعة حىت حيرس ا

Hari kiamat tidak terjadi hingga Sungai Eufrat menyingkapkan gunung emas (yang membuat 
manusia) berperang memperebutkannya, sehingga dari setiap 100 orang terbunuh 99 orang ...11 

ا فليتبوأ مقعده من انلار  13................. ال تكتبوا عِن، ومن كتب عِن غري القرآن فليمحه، وحدثوا عِن وال حرج، ومن كذب يلع متعمدا

"Janganlah kalian mencatat sesuatu pun dariku (selain Alquran). Siapa yang mencatat dariku 
selain Alquran, hendaknya dia menghapusnya. Sampaikanlah (apa yang kalian dengar) dariku dan 
tidak ada dosa (bagi kalian). Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia 

menempati tempat duduknya dari api neraka". ..........................................................................13 

 15........................................................................................................... وال طرية وال هامة وال صفر ال عدوى

Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan, tidak pula burung hantu dan kesialan (bulan) 
Shafar. .......................................................................................................................................15 

 17........................................................................ ال عدوى وال طرية، ويعجبِن الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: اللكمة الطيبة

"Tidak ada ‘adwā (penyakit menular), tidak ada ṭiyarah (merasa sial), dan aku menyukai Al-Fa`l 
(optimis)." Para sahabat bertanya, "Apakah itu Al-Fa’l?" Beliau bersabda, "Perkataan yang baik".

 ...................................................................................................................................................17 

ْت عليه، إن لم يَُكْن َصاحبه ك  19............................................................ ذلكال يَْرِِم رَُجل رَُجالا بِالِفْسِق أو الُكْفر إال اْرتَدَّ

Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekafiran, melainkan kalimat 
tersebut (fasik dan kafir) akan kembali kepadanya jika orang yang dituduhnya tidak pantas 

menyandangnya. ........................................................................................................................19 

 21............................................. ال َيُقْل أحُدكم: امهلل اغِفْر يل إن ِشئَْت، امهلل ارمحِن إن ِشئَْت، يِلَْعِزِم املسألَة، فإن اهلل ال ُمْكِرَه هل

"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau 
menghendaki ! Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau menghendaki !" Namun, hendaknya ia 

bersungguh-sungguh dalam meminta, karena tidak ada yang dapat memaksa Allah -Ta'ālā-". ...21 
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ُل بوَْجه اهلل إال اجلَنَّةُ 
َ
 23....................................................................................................................... ال يُْسأ

Tidak boleh ada sesuatu yang diminta dengan wajah Allah kecuali Surga...................................23 

ه، وانلاس أمجعنيال يُْؤِمُن أحُدكم ح ه، ووادَلِ َحبَّ إيله ِمن َودَلِ
َ
ُكوَن أ

َ
 24........................................................................ىت أ

"Tidak dikatakan beriman salah seorang dari kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia 
cintai lebih dari anaknya, bapaknya dan manusia seluruhnya". ..................................................24 

 26............................................................................................. ا ملا ِجئُت بِهِ ال يُؤمُن أحُدُكم حىت يكوَن َهَواُه تبعا 

Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. .....26 

 28.......................................................................................................................... ال حيل السحر إال ساحر

Sihir tidak bisa ditangkal kecuali oleh penyihir (orang yang tahu ilmu sihir). .............................28 

 29................................. تقيان: فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخريهما اذلي يبدأ بالسالمال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث يلال، يل

Tidak halal bagi seorang Muslim menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari; keduanya saling 
bertemu, yang ini berpaling dan yang ini pun berpaling. Yang paling baik di antara mereka berdua 

adalah yang memulai salam. ......................................................................................................29 

ا يف ادلنيا إال َسرته اهلل يوم القيامة  31............................................................................................. ال يسرُتُ عبٌد عبدا

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, seraya 
bersabda, "Tidaklah seorang hamba menutupi (aib) hamba lainnya di dunia melainkan Allah akan 

menutupi (aib)nya pada hari kiamat. HR. Muslim. ....................................................................31 

 33...................................................................................... ألن أحلف باهلل اكذباا أحب إيلَّ من أن أحلف بغريه صادقاا

Aku bersumpah dengan nama Allah padahal dusta lebih aku sukai daripada bersumpah dengan 
selain-Nya meskipun jujur .........................................................................................................33 

 34.......  من اكن قبلكم، حذو القذة بالقذة، حىت لو دخلوا جحر ضب دلخلتموه. قالوا: يا رسول اهلل، ايلهود وانلصارى؟ قال: فمن؟تلتبعن سنن

Sungguh kalian akan mengikuti (meniru) tradisi umat-umat sebelum kalian seperti bulu anak 
panah yang mengikuti bulu anak panah sebelumnya, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam 
liang biawak niscaya kalian akan memasukinya pula. Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, 
orang-orang Yahudi dan Nasrani kah ?” Beliau --ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-- menjawab, “siapa 

lagi.”! ..........................................................................................................................................34 

َُذوا قبوَر أنبيائهم مساجد  36......................................................................................... لعن اهلل ايلهود وانلصارى؛ اختَّ

Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan para Nabi 
mereka sebagai masjid. ..............................................................................................................36 

 38...................................................... زائرات القبور، واملتخذين عليها املساجد والرسج -صىل اهلل عليه وسلم-لعن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaknat para wanita yang mengunjungi kubur dan 
orang-orang yang mendirikan masjid dan pelita di atasnya. .......................................................38 

ا ، ولوال ذلك أبرز قَبه، غري أنه خِش-حيذر ما صنعوا-لعنة اهلل ىلع ايلهود وانلصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد   40......... أن يتخذ مسجدا

Ketika ajal datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau mulai meletakkan kain 
wol di wajah beliau, ketika susah bernafas maka beliau membukanya, ketika dalam keadaan 
demikian beliau bersabda, “Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka 
menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.” Beliau memperingatkan apa yang telah 
mereka lakukan, dan seandainya bukan karena hal tersebut, maka kuburan beliau akan 

ditinggikan, akan tetapi beliau khawatir bila kuburannya akan dijadikan sebagai masjid. ..........40 

 42....................................................... هلل عليه وسلم تشكو زوجها، فاكن خيىف يلع الكمهالقد جاءت خولة إىل رسول اهلل صىل ا

Khaulah datang kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk mengadukan 
suaminya dan ia menyembunyikan perkataannya dariku. ..........................................................42 

 45...................................................................................... لم يزتوج انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع خدُية حىت ماتت

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat ............................45 

 46................................................... : إن هل مرضعا يف اجلنة-صىل اهلل عليه وسلم-، قال رسول اهلل -عليه السالم-ملا تويف إبراهيم 

Dari Bara' -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: "Tatkala Ibrahim -'alaihissalam- wafat, Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya ia memiliki ibu susu di surga." 

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ..........................................................................................46 
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 47.................................................................. ملا تويف آدم غسلته املالئكة باملاء وترا وأحلدوا هل وقالوا: هذه سنة آدم يف ودله

Dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Ketika Adam 
meninggal dunia, para malaikat memandikannya dengan air dalam bilangan ganjil dan mereka 
membuat liang lahat untuknya. Mereka berkata, "Ini sunah Adam pada anaknya." (Sanad hadis 

ini sahih tapi keduanya -yakni Bukhari dan Muslim- tidak meriwayatkannya). ..........................47 

 49.............................................................. ملا َخلََق اهلُل اخلَلَْق َكتََب يف ِكتَاٍب، َفُهَو ِعنَْدُه فَْوَق الَعْرِش: إِنَّ رمَْحَيِت َتْغِلُب َغَضيِب 

Ketika Allah menciptakan semua makhluk, maka Dia pun menulis di dalam kitab, dan kitab itu 
ada di sisi-Nya di atas 'Arasy yang isinya: "Sesungguhnya rahmat-Ku akan mengalahkan murka-

Ku". ............................................................................................................................................49 

يته إىل يوم القيامة  50..................................................... ملا خلق اهلُل آدَم مسح ظهره فسقط من ظهره لك نََسمة هو خالقها من ُذري

Ketika umur Adam telah habis, Malaikat Maut mendatanginya. Beliau pun berkata, “Bukankah 
usiaku ini masih tersisa empat puluh tahun lagi?” Malaikat berkata, “Bukankah telah engkau 
berikan untuk putramu Dawud?” Beliau (Rasulullah) besabda, "Adam melakukan pengingkaran, 
maka anak cucunya juga melakukan pengingkaran, Adam lupa, maka anak cucunya juga lupa, dan 

Adam bersalah, maka anak cucunya juga bersalah". ...................................................................50 

يِتَك   -من املالئكة جلوسَنَفٍر -قال: اذهب فََسليْم ىلع أوئلك  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا خلق اهلل آدم  يَّتَُك وحتية ُذري فاستمع ما حُيَيُّونََك؛ فإنها حَتِ
 ...................................................................................................................................................53 

Tatkala Allah menciptakan Adam -Shallallāhu ‘Alaihi wa Sallam- lalu Dia berfirman, “Pergilah dan 
ucapkan salam kepada mereka -beberapa malaikat yang sedang duduk- lalu dengarkanlah salam 
penghormatan mereka kepadamu; karena itu sebagai salam penghormatanmu dan 
keturunanmu!” Maka Adam berkata, “As-Salāmu ‘alaikum.” Mereka menjawab, “As-Salāmu 

‘alaika wa rahmatullāh,” mereka menambah “wa rahmatullāh. ..................................................53 

قد وضعت السالح؟ واهلل ما وضعناه، »من اخلندق، ووضع السالح واغتسل، أتاه جَبيل عليه السالم، فقال:  -ليه وسلمصىل اهلل ع-ملا رجع انليب 
 55.................................................................................................................................... «فاخرج إيلهم

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Tatkala Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
kembali dari perang Khandaq (parit) dan meletakkan senjata serta mandi, datanglah Jibril -
'alaihis-salām- kepada beliau lalu bertanya, "Apakah engkau sudah meletakkan senjata? Demi 
Allah, kami belum meletakkannya. Pergilah ke daerah mereka." Beliau bertanya, "Ke mana?" Jibril 
menjawab, "Ke sini." Ia memberi isyarat ke Bani Quraiẓah. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun 

keluar menuju kampung mereka." (HR. Bukhari). .....................................................................55 

 57...... ملا صور اهلل آدم يف اجلنة تركه ما شاء اهلل أن يرتكه، فجعل إبليس يطيف به، ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا ال يتمالك

Setelah Allah selesai membentuk Adam di surga, Dia membiarkannya beberapa saat sesuai 
kehendak-Nya. Lantas Iblis mengitarinya dan mengamati makhluk apa itu. Saat ia melihat bahwa 
makhluk itu berongga (memiliki perut), ia pun tahu bahwa Allah menciptakan makhluk yang tidak 

tahan godaan (bisikan). ..............................................................................................................57 

 59........................... إىل املِّشكني وهم ألٌف، وأصحابه ثالثمائة وتسعة عِّش رجالا  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا اكن يوم بدر نظر رسول اهلل 

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Ketika perang Badar, Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- memandangi kaum musyrikin yang berjumlah 1000 pasukan, sedangkan 
sahabat-sahabatnya berjumlah 319 orang. Lalu Nabiyullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
menghadap kiblat, kemudian beliau menengadahkan kedua tangannya lalu beliau berdoa kepada 
Rabbnya dengan mengeraskan suara, 'Ya Allah! penuhilah untukku apa yang Engkau janjikan 
kepadaku. Ya Allah! Berikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah! Jika Engkau 
membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepada-Mu di muka bumi 
ini.' Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terus berdoa kepada Rabbnya dan menengadahkan kedua 
tangannya menghadap kiblat, hingga selendang beliau terjatuh dari pundaknya, lalu datanglah 
Abu Bakar mengambil selendang tersebut dan memakaikannya kembali ke pundak beliau -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, kemudian mendekapnya dari belakang seraya berkata, 'Wahai 
Nabiyullah, cukup sudah munajatmu kepada Rabbmu, karena Dia pasti akan memberikan 
kepadamu apa yang telah dijanjikan untukmu.' Kemudian Allah -'Azzā wa Jallā- menurunkan 
ayat, '(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan-Nya 
bagimu: 'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu Malaikat 
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yang datang berturut-turut.' (Al-Anfāl: 9). Lalu Allah membantunya dengan mendatangkan para 
Malaikat'." Abu Zamīl berkata, lalu Ibnu 'Abbās menceritakan kepadaku, ia berkata, "Tatkala ada 
seorang dari kaum Muslimin pada perang tersebut sedang mengejar seseorang dari kalangan 
orang kafir yang ada di hadapannya, tiba-tiba dirinya mendengar suara pecutan cambuk dari arah 
atas dan suara seorang penunggang kuda, dia berkata, 'Majulah Ḥaizūm.' Lalu dirinya menjumpai 
orang kafir tadi telah jatuh tersungkur mati, dia menghampirinya dan melihat di hidung dan wajah 
laki-laki itu ada bekas cambuk dan semuanya berwarna hijau. Selanjutnya orang Ansar tadi datang 
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan menceritakan kejadian tersebut, maka beliau 
berkata, 'Engkau benar, itu adalah bantuan dari langit ketiga.' Dan kaum Muslimin pada perang 
Badar tersebut membunuh tujuh puluh orang kafir serta berhasil menawan tujuh puluh yang 
lainnya'." Abu Zamīl berkata, Ibnu 'Abbās berkata, "Tatkala kaum Muslimin berhasil menawan 
para tawanan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, 
'Apa pendapat kalian tentang hal yang pantas dilakukan terhadap para tawanan?' Abu Bakar 
berkata, 'Wahai Nabiyullah, sesungguhnya mereka anak paman dan punya ikatan kekeluargaan 
dengan kita. Saya berpendapat agar kiranya engkau mengambil tebusan dari mereka dan itu akan 
menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi orang-orang kafir. Semoga Allah memberi mereka 
petunjuk untuk memeluk Islam.' Lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya, 'Bagaimana 
menurutmu wahai Ibnu Al-Khaṭṭāb?' Aku menjawab, 'Tidak, demi Allah! wahai Rasulullah, aku 
tidak sependapat dengan Abu Bakar, namun aku berpendapat agar engkau mengizinkan kami 
untuk membunuh mereka. Engkau persilahkan Ali untuk membunuh Aqīl, dan mempersilahkan 
diriku untuk membunuh fulan. Karena sesungguhnya mereka itu adalah gembong kekufuran dan 
pemimpin kesesatan. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lebih cenderung kepada 
pendapat Abu Bakar dan bukan kepada pendapatku. Keeseokan harinya aku datang dan 
mendapati Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersama Abu Bakar sedang duduk sambil 
menangis. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang membuat engkau dan 
sahabatmu menangis? Seandainya aku mendapati sesuatu yang patut untuk ditangisi, maka aku 
akan menangis dan jika tidak aku dapati hal itu, maka aku pun akan ikut menangis karena 
tangisan kalian berdua.' Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 'Aku menangisi apa yang 
disampaikan sahabat-sahabatmu untuk mengambil tebusan mereka, telah diperlihatkan 
kepadaku siksaan bagi mereka yang lebih dekat daripada pohon ini, -yaitu pohon yang berada 
dekat dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan Allah -'Azzā wa Jallā- telah menurunkan ayat, 
'Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya 
di muka bumi,' (Al-Anfāl: 67), hingga firman-Nya, 'Maka makanlah dari sebagian rampasan 
perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik.' (Al-Anfāl: 69). Lalu Allah 

menghalalkan ganimah untuk mereka." (HR. Muslim)...............................................................59 

َق ب َق بِشء كثري، فقالوا: ُمراٍء، وجاء رَُجل آخر َفتََصدَّ صاع، فقالوا: إن اهلل لََغِنٌّ عن ملا نزلت آية الصدقة كنَّا حُنَامل ىلع ُظهورنا، فجاء رَُجل َفتََصدَّ
 67.......................................................................... صاع هذا! فزنلت: }اذلين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات{

Ketika turun ayat perintah bersedekah, kami (bekerja) mengangkut (hasil sedekah) dengan 
punggung kami. Maka seseorang datang menyedekahkan sesuatu dalam jumlah banyak. Mereka 
(orang-orang munafik) berkata, "Ini orang yang ria (pamer)." Seorang lain datang lalu 
menyedekahkan satu ṣā'. Mereka berkata, "Allah tidak membutuhkan ṣā' orang ini." Maka 
turunlan ayat, "(orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang Mukmin 

yang memberi sedekah dengan sukarela"... ................................................................................67 

 70................................................................................................ ن ُمنْتََهاُه اجلَنَّةلن يَْشبَع ُمْؤِمٌن من َخرْيٍ حىت يكو

Seorang mukmin tidak akan puas dengan kebaikan, hingga berakhir di surga. ..........................70 

ُحد َذَهباا ما قَِبلَه اهلل منك حىت تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن يلخطئك، وما أخطأك لم يكن يلصيبك، ولو
ُ
ُمتَّ ىلع  لو أنفقت مثل أ

 72.................................................................................................................... انلار غري هذا لكنت من أهل

Seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya 
darimu sampai engkau beriman kepada takdir dan menyakini bahwa apa saja yang (ditetapkan) 
menimpamu, maka tidak akan pernah terluput darimu, serta apa saja yang (ditetapkan) terluput 
darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Sekiranya engkau meninggal dunia dalam keadaan 

tidak beriman kepada takdir, niscaya engkau termasuk penghuni Neraka. .................................72 
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ن قلة يلأتني ىلع انلاس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من اذلهب فال ُيد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يذلن به م
 74.............................................................................................................................. الرجال وكرثة النساء

Sungguh akan datang pada manusia satu zaman di mana seseorang berkeliling membawa sedekah 
emas namun ia tidak menemukan seorang pun yang mau mengambilnya, dan satu orang laki-laki 
terlihat diikuti 40 wanita; mereka berlindung padanya akibat sedikitnya jumlah lelaki dan 

banyaknya jumlah wanita. ..........................................................................................................74 

الليل وانلهار، وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا ادلين، بعز عزيز أو بذل ذيلل، عزا يعز اهلل به اإلسالم،  يلبلغن هذا األمر ما بلغ
 76.......................................................................................................................... وذال يذل اهلل به الكفر

Sesungguhnya agama ini akan sampai ke semua tempat yang sampai padanya siang dan malam. 
Allah tidak akan melewatkan satu rumahpun baik di kota atau pedesaan, kecuali Allah akan 
memasukkan agama ini ke dalamnya, dengan kemuliaan orang yang mulia atau dengan kehinaan 
orang yang hina. Mulia karena Allah memuliakannya dengan Islam, dan hina karena Allah 

menghinakannya dengan kekafiran. ...........................................................................................76 

 78........................................... ليس أحد، أو: ليس يشء أصَب ىلع أذى سمعه من اهلل، إنهم يلدعون هل ودلا، وإنه يلعافيهم ويرزقهم

"Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang paling sabar terhadap gangguan yang 
didengarnya selain Allah". Sesungguhnya mereka menisbatkan anak kepada-Nya, namun Dia 

tetap memberi mereka keselamatan dan rezeki." ........................................................................78 

 80............................................................................... ليس ِمنَّا من رضب اخْلُدوَد، و َشقَّ اجْليوَب، ودًع بَِدْعَوى اجلاهلية

Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan 
menyeru dengan seruan jahiliah (meratap). ...............................................................................80 

إال كفر، ومن ادَع ما ليس هل، فليس منا ويلتبوأ مقعده من انلار، ومن دًع رجال بالكفر، أو قال:  -وهو يعلمه-ليس من رجل ادَع لغري أبيه 
 83........................................................................................................... عدو اهلل، وليس كذلك، إال حار عليه

Tidak seorang pun yang mengklaim (nasabnya) kepada selain ayahnya -padahal ia tahu- kecuali 
ia telah kafir. Dan Barangsiapa yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan dari 
golongan kami, dan hendaknya ia menempati tempat duduknya dari api neraka. Dan barangsiapa 
yang memanggil seseorang dengan sebutan "kafir" atau mengatakan "wahai musuh Allah" 

sementara orang tersebut tidak seperti itu, maka tuduhan itu kembali kepada penuduh. ...........83 

قه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل ىلع حممد صىل اهلل ليس منا من َتَطريَّ أو ُتُطريي هل، أو تََكهَّ  ن هل، أو سَحر أو ُسِحر هل؛ ومن أىت اكهنا فصدَّ ن أو تُِكهي
 85....................................................................................................................................... عليه وسلم

"Bukan termasuk golongan kami orang yang meramal buruk atau minta diramal atau melakukan 
perdukunan atau minta bantuan perdukunan atau menyihir atau minta tolong guna menyihir 
orang lain. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur 

terhadap apa yang dibawa Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-". .......................................85 

 87....................................................... -َعزَّ وَجلَّ -يللة أرسي يب مررت ىلع جَبيل يف املأل األىلع اكحللس ابلايل من خشية اهلل 

Pada malam di mana aku melakukan Isrā`, aku melewati Jibril di antara para malaikat yang mulia, 
ia seperti pakaian yang lusuh karena takut kepada Allah -'Azzā wa Jallā-. ..................................87 

 89.......................................... لنِئ أنا َحِييت حىتَّ آُكل َتَمَرايت هذه إنَّها حلياة طويلة، فََرََم بما اكن معه من اتلَّمر، ثم قاتَلَُهم حىتَّ قُتِل

Seandainya aku masih hidup hingga aku makan kurma ini, sesungguhnya itu merupakan 
kehidupan yang panjang. Lantas dia melemparkan kurma yang ada padanya lalu memerangi 

mereka (musuh) hingga gugur. ..................................................................................................89 

َمُه اهللُ  ا َعبُْدُه ورسوهُلُ ِصْدقاا ِمْن قَلِْبِه إالَّ َحرَّ دا نَّ حُمَمَّ
َ
ْن ال هلإَ إال اهلُل، وأ

َ
 92.............................................  ىلع انلَّارِ َما ِمْن َعبٍْد يَْشَهُد أ

Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada Ilāh yang berhak diibadahi dengan benar selain 
Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya dengan jujur/tulus dari hatinya, 

melainkan Allah akan mengharamkannya dari api Neraka. ........................................................92 

َهِر وَمثَُل الُمْؤِمِننَي يف تَوَ  ِهْم وَتَعاُطِفِهْم، َمثَُل اجلََسِد إذا اْشتىََك ِمنُْه ُعْضٌو تََداََع هل َسائُِر اجلََسِد بالسَّ ِهْم وتََرامُحِ  94........................... احلىُمَّ ادي

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan, kasih sayang, dan tolong-menolong di 
antara mereka seperti satu tubuh, jika ada satu anggota tubuh mengeluh, maka sekujur tubuh 

akan mengeluh tak dapat tidur dan merasakan demam .............................................................94 
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ْنَظَر ُمْعرِسا، أو وَضع هل، أَظلَُّه اهلل يوم القيامة حتت ِظل َعرشه يوم ال ِظلَّ إال ِظلُّه
َ
 96.......................................................... َمْن أ

Barangsiapa menangguhkan (pembayaran hutang) orang yang kesusahan atau menghapusnya, 
niscaya Allah menaunginya pada hari kiamat di bawah naungan Arasy pada hari tidak ada 

naungan kecuali naungan-Nya. ..................................................................................................96 

الَح فَلَيَْس ِمنَّا  98................................................................................................................ َمْن مَحََل َعلَيْنَا السي

Barangsiapa yang mengangkat senjata kepada kami, maka ia bukan termasuk golongan kami ..98 

 100 ......................................................... ِن اهلِل، َحُرَم َماهُلُ، وََدُمُه، وَِحَسابُُه ىلَعَ اهللِ َمْن قَاَل: اَل إهَِلَ إاِلَّ اهلُل، َوَكَفَر بَِما ُيْعبَُد َمْن ُدو

Siapa yang mengucapkan, "Lā ilāha illallāh (tidak ada Ilah yang haq selain Allah)" dan 
mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka diharamkan harta dan darahnya. 

Sedangkan perhitungannya (hisabnya) terserah kepada Allah. ................................................. 100 

 102 ......... َمن ردته الطرية عن حاجته فقد أرشك، قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: امهلل ال خري إال خريك، وال طري إال طريك، وال هلإ غريك

Barangsiapa berbalik dari keperluannya karena Ṭiyarah (melihat perilaku burung) maka sungguh 
dia telah berbuat syirik. Mereka (para shahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah! Apa penebusnya?”. 
Beliau berkata, “Hendaknya dia berucap, “Ya Allah tidak ada kebaikan melainkan kebaikanmu, 
dan tidak ada kesialan melainkan kesialan yang Kamu (tetapkan), dan tidak ada sesembahan yang 

berhak disembah selain-Mu. .................................................................................................... 102 

 104 ........................................................................................................ َمن َعِمَل عمالا ليس عليه أمُرنا فهو رَد

Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak
 ................................................................................................................................................. 104 

 106 .................................................................................................................. ُمُروا أبا بكر فَلْيَُصلي بانلاس

Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami salat! .......................................................................... 106 

 109 .............................................................................. ما السماوات السبع يف الكريس إال كدراهم سبعة ألقيت يف ترس

Tidaklah (kedudukan) tujuh langit dibanding Kursi, melainkan seperti tujuh keping dirham yang 
dilemparkan di atas perisai. ..................................................................................................... 109 

 110 ............................................................. سبع يف كف الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكمما السماوات السبع واألرضون ال

Tujuh langit dan tujuh bumi di telapak tangan Allah Yang Maha Pengasih tidak lebih hanya 
laksana biji sawi di tangan salah seorang di antara kalian. ....................................................... 110 

 111 ................................................................ ما الكريس يف العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني ظهري فالة من األرض

Tidaklah Kursi dibandingkan 'Arsy, melainkan seperti cicin dari besi yang dilemparkan di tengah-
tengah hamparan padang pasir. ............................................................................................... 111 

ُظن فاَُلنا وفاَُلنا َيْعِرفَان من ِديِننَا َشيْئَا
ُ
 112 ..................................................................................................... ما أ

Aku tidak yakin si fulan dan si fulan tahu sedikit pun tentang agama kita. ............................... 112 

، ولكن أبكي أن الويح قد انقطع من السماء، فهيجتهما -صىل اهلل عليه وسلم-خري لرسول اهلل  -تعاىل-ما أبكي أن ال أكون أعلم أن ما عند اهلل 
 114 ................................................................................................................ ىلع ابلاكء، فجعال يبكيان معها

Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari 
langit. Maka ia (Ummu Aiman) membuat keduanya terharu untuk menangis, sehingga keduanya 

menangis bersamanya. ............................................................................................................. 114 

ا من أن يأكل من عمل يده، وإن نيب اهلل داود  ا قط خريا  116 .................... اكن يأكل من عمل يده -صىل اهلل عليه وسلم-ما أكل أحٌد طعاما

Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari makan hasil usahanya sendiri. 
Sesungguhnya Nabiyullah Dawud -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dulunya makan dari hasil kerja 

tangannya. ............................................................................................................................... 116 

 118 ..................................... ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكِن أصِّل وأنام وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس مِن

"Kenapa orang-orang mengatakan seperti itu? Tetapi aku ini shalat, tidur, puasa, berbuka dan 
menikahi wanita. Barangsiapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku". . 118 

 121 .......................... ما توطن رجل مسلم املساجد للصالة واذلكر، إال تبشبش اهلل هل، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم
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Seorang muslim yang senantiasa mendatangi masjid untuk salat dan zikir, maka Allah merasa 
gembira dengannya sebagaimana keluarga yang ditinggalkan pergi merasa gembira dengan 

kedatangan anak yang merantau. ............................................................................................. 121 

 123 ................................................ يفدي رجال بعد سعد، سمعته يقول: ارم فداك أيب وأِم -صىل اهلل عليه وسلم-ما رأيت انليب 

Aku tidak pernah melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menebus seseorang setelah Sa'ad. 
Aku mendengar beliau berkata, "Panahlah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu"! ................... 123 

 125 ... اكن يكرث ذكرها ، وما رأيتها قط، ولكن-ريض اهلل عنها-ما غرت ىلع خدُية  -صىل اهلل عليه وسلم-ما غرت ىلع أحد من نساء انليب 

Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melebihi 
kecemburuanku terhadap Khadijah -raḍiyallāhu 'anhā- padahal aku tidak pernah berjumpa 

dengannya. Akan tetapi beliau sering sekali menyebutnya. ...................................................... 125 

إذا ذبح الشاة، فيقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-، إال ىلع خدُية، وإين لم أدركها، قالت: واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-ما غرت ىلع نساء انليب 
 128 .................................................................................................................. أرسلوا بها إىل أصدقاء خدُية

Aku tidak pernah cemburu kepada para istri-istri Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
selain kepada Khadijah yang aku sendiri tidak pernah bertemu dengannya. Dia melanjutkan, 
"Rasulullah --ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika menyembelih kambing maka beliau bersabda, 

"Kirimkan sebagiannya kepada teman-teman Khadijah". ......................................................... 128 

 130 .............................................................................. ما فرق هؤالء؟ ُيدون رقة عند حمكمه، ويهلكون عند متشابهه

Apa yang membuat mereka takut? Mereka menemukan kelembutan pada ayat muḥkam (ayat yang 
maksudnya jelas), dan binasa pada ayat mutasyābih (ayat yang makna lahirnya bukanlah yang 

dimaksudkannya)..................................................................................................................... 130 

 132 ........................................................................... ما ِمنُْكْم من أَحٍد إال وقد ُكِتَب َمْقَعُده من انلَّار وَمْقَعُده من اجلنَّة

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu- ia mengatakan, "Kami sedang menyelenggarakan (pemakaman) 
jenazah di Baqī' al-Garqad,maka datanglah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menemui 
kami, lalu beliau duduk, dan kami pun ikut duduk di sekitar beliau, sedang beliau memegang 
sebuah tongkat. Beliau lalu menunduk dan mengetuk-ngetukkan tongkat (ke tanah), kemudian 
bersabda, "Tak seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di neraka dan 
tempatnya di surga." Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak 
memasrahkan diri pada ketetapan (takdir) kita saja?" Beliau menjawab, "Beramallah kalian, 
karena masing-masing akan dimudahkan menggapai apa yang diciptakan untuknya..." hingga 

akhir hadis (Muttafaq 'Alaih). .................................................................................................. 132 

ْحيِمَ عليها يف
ُ
َحْت هل َصَفائُِح من نار، فَأ ها إال إذا اكن يوم القيامة ُصفي ة ال يُؤَديي منها حقَّ  نار جهنَّم، فيُْكوى بها َجنبُه ما ِمن صاحب َذهب وال فِضَّ

 135 .................................................................................................................................. نُه وظهُرهوَجبي

Tidaklah pemilik emas dan perak yang enggan mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti di hari 
kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan dari api, lalu lempengan itu dipanaskan di neraka 

Jahanam, lalu disetrikakan ke lambung, dahi dan punggung orang itu. ................................... 135 

ون ما ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبِّل إال اكن هل من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها ختلف من بعدهم خلوف يقول
 142 ............................................................................................................. ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون

Tidak ada seorang Nabi pun yang Allah utus untuk satu umat sebelumku kecuali ia memiliki para 
pengikut setia dan sahabat-sahabat yang mengamalkan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. 
Kemudian muncul para pengganti setelah mereka yang mengatakan apa yang tidak mereka 
perbuat dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka siapa yang berjihad melawan mereka 
dengan tangannya ia seorang mukmin, siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya ia 
seorang mukmin dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan lidahnya ia seorang mukmin. 
Adapun (jenis pengingkaran) selain itu, maka bukanlah suatu bentuk keimanan meskipun sebesar 

biji sawi. ................................................................................................................................... 142 

 144 ..................................................... ما يزال ابلالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وودله وماهل حىت يلىق اهلل تعاىل وما عليه خطيئة

Cobaan akan senantiasa menimpa orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan terhadap jiwa, 
anak dan hartanya, hingga dia berjumpa dengan Allah (meninggal) dalam keadaan tidak memiliki 

dosa. ........................................................................................................................................ 144 
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 146 ........................................................................................................... ما يمنعك أن تزورنا أكرث مما تزورنا؟

Apa yang menghalangimu untuk mengunjungi kami lebih dari biasanya engkau berkunjung 
kepada kami? ........................................................................................................................... 146 

بقَبين، فقال: إنهما يلعذبان، وما يعذبان يف كبري؛ أما أحدهما: فاكن ال يسترت من ابلول، وأما اآلخر: فاكن يمِش  -صىل اهلل عليه وسلم-مر انليب 
 148 ........................................................................................................................................ بانلميمة

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melewati dua kubur, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya 
kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena sesuatu yang besar. 
Salah satu dari keduanya biasa tidak melindungi diri dari air kencing, sedang yang lain biasa 

menyebarkan fitnah. ................................................................................................................ 148 

 150 ............................................................................من أحب احلسن واحلسني فقد أحبِن، ومن أبغضهما فقد أبغضِن.

Siapa yang mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang 
membenci keduanya, maka dia telah membenciku ................................................................... 150 

 151 ........................................................................ من أسعد انلاس بشفاعتك؟ قال: من قال ال هلإ إال اهلل خالصا من قلبه

Siapakah manusia yang paling bahagia dengan mendapat syafa'atmu? Beliau bersabda, "Orang 
yang mengucapkan tidak ada Ilah yang haq kecuali Allah dengan tulus dari hatinya. ............... 151 

 153 ............................................ من أصابته فَاقَة فأنزهلا بانلاس لم تَُسدَّ فَاَقتُُه، ومن أنَْزهلا باهلل، َفيُوِشُك اهلل هل بِرزق ًعجل أو آجل

Barangsiapa didera kefakiran, lalu mengadukannya kepada manusia, maka kefakirannya tidak 
akan terpenuhi. Barangsiapa mengadukan kefakirannya kepada Allah, maka pasti Allah akan 

segera memberinya rezeki, cepat atau lambat. ......................................................................... 153 

 155 .................................. ، فإن جاء آخر ينازعه فارضبوا عنق اآلخرمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع

Barangsiapa membaiat seorang imam, lalu ia berikan telapak tangannya dan buah hatinya, 
hendaknya ia mematuhinya semampunya. Jika ada orang lain yang hendak merampas kekuasaan 

imam (pertama), maka tebaslah batang leher (bunuhlah) orang itu ......................................... 155 

 158 ....................................................................................................................... من تَشبَّه بقوم, فهو منهم

Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari mereka ............................. 158 

 159 ............................................................................... ة فال ودع اهلل هلمن تعلق تميمة فال أتم اهلل هل، ومن تعلق ودع

Barangsiapa menggantungkan tamīmah (jimat), maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. 
Dan barangsiapa yang menggantungkan wada'ah (kerang untuk mencegah dari 'ain), maka Allah 

tidak akan memberikan kepadanya jaminan. ........................................................................... 159 

 161 ........................................................................................................................ من تعلق شيئا ُولك إيله

Siapa yang bergantung kepada sesuatu maka ia akan dipasrahkan kepadanya. ........................ 161 

 162 ......................................................................................................... من حلف بغري اهلل قد كفر أو أرشك

Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. .......................... 162 

 164 .................................................................................................... من َخبََّب زوجة اْمِرٍئ أو َمْملُوَكُه فليس ِمنَّا

Siapa yang melakukan takhbib terhadap istri orang (merusak hubungannya dengan suaminya), 
atau hamba sahayanya, ia bukanlah termasuk golongan kami. ................................................. 164 

ينقص ذلك من أجورهم شيئاا، ومن دًع إىل ضاللة، اكن عليه من اإلثم مثل آثام من من دًع إىل هدى، اكن هل من األجر مثل أجور من تبعه، ال 
 166 ........................................................................................................... تبعه، ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاا

Barangsiapa mengajak kepada petunjuk (kebajikan), maka ia mendapatkan pahala sebesar pahala 
orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa 
mengajak kepada kesesatan, maka ia menanggung dosa sebesar dosa orang-orang yang 

mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. ............................................ 166 

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من غري أن ينقص من أجورهم يشء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة اكن عليه 
 169 ...................................................................... وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غري أن ينقص من أوزارهم يشء

Barangsiapa mencontohkan (memulai) sunah (perbuatan) yang baik dalam Islam maka ia 
mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sunah tersebut setelahnya, tanpa 
berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barangsiapa mencontohkan sunah yang buruk 
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maka ia menanggung dosa dari perbuatannya dan dosa orang yang melakukannya setelahnya, 
tanpa berkurang sedikit pun dari dosa mereka. ........................................................................ 169 

واجلنة حق  من شهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن حممدا عبده ورسوهل، وأن عيىس عبد اهلل ورسوهل ولكمته ألقاها إىل مريم وُرُوٌح منه،
 174 ............................................................................................. وانلار حق، أدخله اهلل اجلنة ىلع ما اكن من العمل

Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagi-Nya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, bahwa 
Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, serta kalimat-Nya yang disampaikan pada Maryam dan 
ruh dari-Nya; juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya; maka Allah akan 

memasukkannya ke dalam surga apa pun amalnya. ................................................................. 174 

 176 .................................................................................... من ضارَّ مسلما ضارَّه اهلل, ومن شاقَّ مسلما شقَّ اهلل عليه

Barangsiapa membahayakan seorang muslim, niscaya Allah akan membahayakan dirinya. Dan 
barangsiapa menyusahkan seorang muslim, niscaya Allah akan menimpakan kesusahan padanya.

 ................................................................................................................................................. 176 

ه، حلت هل من قال حني يسمع انلداء: امهلل رب هذه ادلعوة اتلامة، والصالة القائمة، آت حممدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا اذلي وعدت
 178 ............................................................................................................................ شفاعيت يوم القيامة

Barangsiapa yang ketika (selesai) mendengar azan membaca doa, "Ya Allah, Rabb pemilik seruan 
yang sempurna dan seruan penegakan salat ini. Limpahkanlah kepada Muhammad kedudukan 
tinggi dan keutamaan. Tempatkan beliau di tempat terpuji yang Engkau janjikan kepadanya," 

niscaya ia mendapatkan syafaatku kelak di hari Kiamat". ......................................................... 178 

 182 ..................................................................................................... رقبةمن قطع تميمة من إنسان اكن كعدل 

Siapa memotong jimat dari seorang manusia maka dia akan mendapat pahala seperti 
memerdekakan seorang hamba sahaya. ................................................................................... 182 

راء ذلك اكن و من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا: وما جائزته؟ يا رسول اهلل، قال: يومه ويللته، والضيافة ثالثة أيام، فما
 183 ................................................................................................................................ فهو صدقة عليه

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dengan 
jamuannya. Para sahabat bertanya, "Apakah jamuannya itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, 
"Jamuan di siang hari dan malamnya. Menjamu tamu itu tiga hari, dan selebihnya adalah sedekah 

kepadanya". .............................................................................................................................. 183 

 186 .......... من كظم غيظا، وهو قادر ىلع أن ينفذه، دًعه اهلل سبحانه وتعاىل ىلع رؤوس اخلالئق يوم القيامة حىت خيريه من احلور العني ما شاء

Barangsiapa yang menahan marahnya padahal ia mampu untuk meluapkannya, maka Allah -
Subḥānahu wa Ta'ālā- akan menyerunya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sehingga 

orang itu dipersilakan untuk memilih bidadari yang ia sukai. .................................................. 186 

 188 .................................................................. من ليق اهلل ال يِّشك به شيئاا دخل اجلنة، ومن لقيه يِّشك به شيئاا دخل انلار

Barangsiapa yang menghadap Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 
apapun maka ia akan masuk surga, dan barangsiapa yang menghadap kepada-Nya dalam keadaan 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu maka ia akan masuk neraka. ...................................... 188 

ا د  190 ................................................................................................ خل انلارمن مات وهو يدعو من دون اهلل ندًّ

"Barangsiapa meninggal dunia sedangkan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan bagi-
Nya, maka dia akan masuk neraka". ......................................................................................... 190 

 191 ................................................................................................................. من يُرِِد اهلل به خريا يُِصْب ِمنه

Barang siapa yang dikehendaki (mendapat) kebaikan dari Allah, Ia akan memberinya musibah.
 ................................................................................................................................................. 191 

دتم منعت العراق درهمها وقفزيها، ومنعت الشأم مديها ودينارها، ومنعت مرص إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وع
 193 ................................................................................................................................ من حيث بدأتم

Iraq akan menahan dirham dan takaran makanannya, Syam akan menahan takaran makanan dan 
dinarnya, Mesir akan menahan takaran makanan dan dinarnya. Kalian akan kembali seperti 
keadaan awal mula, kalian akan kembali seperti keadaan awal mula, dan kalian akan kembali 

seperti keadaan awal mula. ...................................................................................................... 193 
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ُخُذُه انلَّاُر إىل َكْعبَ 
ْ
ُخُذُه إىل تَْرقَُوتِهِ منهم َمْن تَأ

ْ
ُخُذُه إىل ُحْجَزتِِه، ومنهم َمْن تَأ

ْ
ُخُذُه إىل ُرْكبَتَيِْه، وِمنُْهم َمْن تَأ

ْ
 195 .................... يِْه، ومنهم َمْن تَأ

Diantara mereka ada yang dibakar oleh api neraka hingga kedua mata kakinya, diantara mereka 
ada yang sampai kedua lututnya, diantara mereka ada yang sampai ke pinggangnya, dan diantara 

mereka ada yang sampai jakunnya (lehernya). ......................................................................... 195 

 197 ............................................. نزل جَبيل فأمِن، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه

Jibril turun kepadaku lalu mengimamiku, aku pun salat bersamanya, lalu salat bersamanya, lalu 
salat bersamanya, lalu salat bersamanya, lalu salat bersamanya. ............................................. 197 

 199 ............... عن اخلذف، وقال: إنه ال يقتل الصيد، وال ينكأ العدو، وإنه يفقأ العني، ويكرس السن -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang berburu dengan ketapel seraya bersabda, 
"Sesungguhnya ketapel tidak bisa membunuh hewan buruan dan tidak bisa melukai musuh. 

Namun, hanya bisa membutakan mata dan mematahkan gigi". ............................................... 199 

ا من املالئكة، لقد ضم ضمة، ثم فرج عنه  201 .......................... هذا اذلي حترك هل العرش، وفتحت هل أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا

Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Inilah orang yang 
membuat 'Arasy bergetar karenanya, pintu-pintu langit dibukakan untuknya, dan dia disaksikan 
oleh tujuh puluh ribu malaikat. Dia dihimpit (kuburan) satu kali himpitan lalu dilapangkan 

untuknya." (HR. Nasai) ............................................................................................................ 201 

المهذا ِجَْبِ   عليك السَّ
ُ
 203 ................................................................................................................ يُل َيْقَرأ

Ini Jibril menyampaikan salam kepadamu. .............................................................................. 203 

 205 ..........هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية، ليست يف سحابة؟ قالوا: ال. قال: فهل تضارون يف رؤية القمر يللة ابلدر، ليس يف سحابة؟

Apakah kalian saling mencelakakan (saling berdesakan) saat melihat matahari di siang terik yang 
tidak ada awannya?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah kalian saling 
mencelakakan (saling berdesakan) saat melihat bulan di malam purnama yang tidak ada 

awannya"? ................................................................................................................................ 205 

 209 ................................................................................................................... -قاهلا ثالثا-هلك املتنطعون 

"Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan." Beliau mengucapkannya tiga kali. ................. 209 

، فيقول: أ َ اهلل بالرحم ملاكا ي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد اهلل أن يقيض خلقها، قال: أي رب، أذكر أم أنَث، أشيق أم سعيد، َولكَّ
 211 ............................................................................................. فما الرزق؟ فما األجل؟ فيكتب كذلك يف بطن أمه

Allah menugaskan untuk rahim satu malaikat, ia berkata, "Wahai Rabbku! Ini adalah setetes mani. 
Wahai Rabbku! Ini adalah segumpal darah. Wahai Rabbku! Ini adalah segumpal daging. Ketika 
llah ingin menakdirkan penciptaannya, malaikat berkata, "Wahai Rabbku! Laki-laki atau 
perempuan? Sengsara atau bahagia? Bagaimana rejekinya? Kapan ajalnya? Kemudian semua itu 

akan ditulis saat di perut ibunya". ............................................................................................ 211 

ْن اجلَنََّة اَل يَْدُخلَُها
َ
ْهِل اجلَنَِّة وَذلَِك أ

َ
ْن تَُكونُوا نِْصَف أ

َ
رُْجو أ

َ
ٍد بِيَِدهِ، إيني أل إال َنْفٌس ُمْسِلَمٌة، وما أنتم يف أهل الِّشك إال اكلشعرة  واذلي َنْفُس حُمَمَّ

 213 ................................................................................................................... ابليضاء يف جدل اثلور األسود

Demi yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi 
separuh penduduk surga, karena surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang Muslim. Tidaklah 
keadaan orang-orang Islam yg berada di tengah-tengah orang Kafir melainkan seperti sehelai bulu 

putih pada lembu hitam." ......................................................................................................... 213 

رِْسلُت به، إالَّ اك
ُ
، ثم يموُت ولم يؤمن باذلي أ ، وال نرصاينٌّ د بيِده، ال يسمُع يب أحٌد من هذه األمة يهوديٌّ  215 . ن ِمن أصحاب انلارواذلي نفُس حُممَّ

Demi (Allah) Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seorang pun di kalangan umat 
ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada 

apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk para penghuni Neraka. ......................... 215 

قَب، فيتمرغ عليه ويقول: يا يلتِن كنت ماكن صاحب هذا القَب، وليس به ادلين، ما به واذلي نفيس بيده ال تذهب ادلنيا حىت يمر الرجل ىلع ال
 217 ....................................................................................................................................... إال ابلالء

Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, dunia ini tidak akan hilang sampai seseorang 
melewati kuburan, lalu ia berguling-guling di atasnya dan berkata, "Seandainya aku berada di 
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Wahai Ruwaifi', bisa jadi kamu akan berumur panjang, karena itu, beritahukanlah kepada orang-
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Hindarilah dua hal penyebab laknat! Sahabat bertanya, "Apa dua penyebab laknat itu wahai 
Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Seseorang yang buang hajat di jalan atau tempat berteduh".
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Berbuat baiklah kalian kepada para wanita, karena seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk. 
Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya; jika engkau berusaha 
meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, dan jika engkau biarkan saja, maka ia tetap 

bengkok. Oleh sebab itu, berbuat baiklah kalian (kepada para wanita) ..................................... 323 

 326 .............................................................. ذهباشرتى رجل من رجل عقارا، فوجد اذلي اشرتى العقار يف عقاره جرة فيها 

Seseorang membeli tanah dari orang lain. Lalu orang yang membeli tanah mendapati gentong 
berisi emas di tanah tersebut. Maka orang yang membeli tanah berkata padanya (penjual), "Ambil 
emasmu, karena aku hanya membeli tanah dan tidak membeli emas." Sedang pemilik tanah 
mengatakan, "Sesungguhnya aku menjual tanah berikut isinya." Maka keduanya meminta 
keputusan pada seseorang, lalu orang yang dimintai keputusan ini mengatakan, "Apakah kalian 
berdua punya anak?" Salah satunya menjawab, "Aku punya anak laki-laki." Yang lain menjawab, 
"Aku punya anak perempuan." Ia berkata, "Nikahkan anak laki-laki itu dengan anak perempuan 

tersebut lalu berikan sebagian emas itu pada keduanya, serta bersedekahlah"! ........................ 326 

 328 ...............................................................................ِبَساَط اللكباْعتَِدلُوا يف السجود، وال يَبُْسْط أحدكم ِذَراَعيِْه انْ 

Seimbangkanlah posisi kalian dalam sujud, dan janganlah salah seorang dari kalian 
menghamparkan kedua lengannya di atas tanah (ketika sujud) sebagaimana (yang dilakukan) 

anjing. ...................................................................................................................................... 328 

ْخَرى حِبََجٍر، َفَقتَلَتَْها َوَما يِف َبْطِنَها
ُ
تَاِن ِمْن ُهَذيٍْل، فََرَمْت إْحَداُهَما األ

َ
 330 ............................................................. اْقتَتَلَْت اْمَرأ

Ada dua orang wanita dari kabilah Hużail bertengkar. Salah seorang dari mereka melempar yang 
lain dengan batu hingga ia dan janin dalam kandungannya mati. ............................................ 330 

 333 .................................................................................................................................. احْلَْرُب َخْدَعةٌ 
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Perang itu muslihat .................................................................................................................. 333 

 334 ....................................................................................................... الزباق يف املسجد خطيئة وكفارتها دفنها

Meludah di masjid adalah sebuah kesalahan dan kafaratnya (penghapus dosanya) adalah 
menimbunnya. ......................................................................................................................... 334 

 336 .................................................................... اتلثاؤب يف الصالة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع

Menguap dalam salat itu merupakan (godaan) dari setan; jika salah seorang dari kalian menguap, 
maka tahanlah sebisa mungkin! ............................................................................................... 336 

 338 ............................................................................................................ فيق للنساءالتسبيح للرجال، واتلص

Mengucapkan, "Subḥānallāh" bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan ....................... 338 

 340 ...................................................................................... اتليمم رضبتان: رضبة للوجه، ورضبة لليدين إىل املرفقني

Tayamum itu dua kali tepukan; satu tepukan untuk mengusap wajah dan satu tepukan untuk 
mengusap tangan hingga kedua siku. ....................................................................................... 340 

 342 .................................................................................................................................. احلَْرُب َخْدَعة

Perang adalah tipu muslihat. .................................................................................................... 342 

 344 ............................................................................................................ احلىُمَّ من فيح جهنم فأبردوها باملاء

Demam itu bagian dari panas neraka Jahannam, maka dinginkanlah dengan air. .................... 344 

 345 .................................................................................................. اخلَيْل َمعُقوٌد يف نََواِصيَها اخلرَْي إىل يوم الِقيامة

Kuda itu di ubun-ubunnya terpatri kebaikan sampai hari kiamat. ............................................ 345 

 346 .....................اخلازن املسلم األمني اذلي ينفذ ما أمر به فيعطيه اكمال موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إىل اذلي أمر هل به، أحد املتصدقني

Seorang bendahara muslim yang terpercaya dan melaksanakan apa yang diperintahkan 
kepadanya, kemudian memberikan harta yang disimpannya dengan utuh dan penuh dengan 
senang hati, lalu menyalurkan harta tersebut kepada siapa yang diperintahkan untuk diberi, maka 

ia adalah termasuk salah satu dari dua orang yang bersedekah. ............................................... 346 

 349 ......... وهاءاذلهب باذلهب ربا، إال هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا، إال هاء وهاء، والَب بالَب ربا، إال هاء وهاء. والشعري بالشعري ربا، إال هاء 

Emas dengan emas adalah riba, kecuali langsung serah terima. Perak dengan perak adalah riba, 
kecuali langsung serah terima, bur (jenis gandum) dengan bur adalah riba kecuali langsung serah 
terima, sya'īr (jenis gandum yang lain) dengan sya'īr adalah riba, kecuali langsung serah terima

 ................................................................................................................................................. 349 

 351 .................................................................................................................. الرَّضاعة حترم ما حترم الوالدة

Susuan itu mengharamkan seperti pengharaman karena kelahiran. ......................................... 351 

واك َمْطَهَرٌة للَْفم َمرَْضاةٌ لِلرَّبي   353 ............................................................................................................... السي

Siwak itu pembersih mulut dan pengundang keridhaan Rabb (Tuhan). ................................... 353 

 355 ............................ السالُم عليكم أهَل ادلياِر من املؤمنني واملسلمني، وإنا إن شاَء اهلُل بكم لالحقون، أسأُل اهلَل نلا ولكم العافية

Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin dan muslimin, 
sesungguhnya kami insyā Allah akan menyusul kalian, aku memohon keselamatan dari Allah 

untuk kami dan untuk kalian. .................................................................................................. 355 

 358 .................................................................................................الشفق احلمرة، فإذا اغب الشفق وجبت الصالة

Syafaq adalah mega merah, jika telah hilang maka diwajibkan salat (Isya) .............................. 358 

 360 ........................................................... الشهداء مخسة: املطعون واملبطون، والغريق، وصاحب اهلدم، والشهيد يف سبيل اهلل

Syuhada ada lima golongan: orang yang kena wabah (ṭa'ūn), orang yang sakit perut, orang yang 
tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah .................. 360 

 362 ................................................ الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عِّش سنني، فإذا وجدت املاء فأمسه جدلك فإن ذلك خري

Debu yang suci adalah wudu bagi seorang muslim, sekalipun tidak mendapatkan air selama 
sepuluh tahun, jika engkau telah mendapatkan air maka basuhkanlah ke kulitmu, karena yang 

demikian itu lebih baik. ............................................................................................................ 362 

راٌت ملا بينهنَّ إذا اجتُنبَت الكبائر  365 .........................................الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان ُمَكفي
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"Shalat lima waktu, (shalat) Jumat ke shalat Jumat berikutnya,(puasa) Ramadan ke Ramadan 
berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dosa besar dijauhi". ...................... 365 

اَكِز اخْلُْمُس   367 ................................................................................ الَعْجَماُء ُجبَاٌر، وابلرئ ُجبار، َوالَمْعِدُن ُجبَار، ويف الري

Pencideraan oleh binatang tidak dikenakan denda (tak ada diyatnya), (kecelakaan akibat kerja di 
lokasi penggalian) sumur juga tidak dikenakan denda, (pengrusakan) barang tambang juga tidak 

dikenakan denda, dan dalam (temuan) harta karun (zakatnya) seperlima................................ 367 

حيرم الطعام، وأما اذلي يذهب مستطيال يف األفق فإنه حيل  الفجر فجران: فأما الفجر اذلي يكون كذنب الرسحان فال حتل الصالة فيه وال
 369 ......................................................................................................................... الصالة، وحيرم الطعام.

Fajar ada dua. Adapun fajar yang seperti ekor serigala, maka tidak dibolehkan salat Subuh (belum 
masuk waktunya) dan tidak diharamkan makan (sahur). Adapun fajar yang memanjang di 

cakrawala, maka itu tanda masuk waktu salat Subuh dan diharamkan makan (sahur) ............. 369 

 371 ............................................................. الفطرة مخس: اخلتان، واالستحداد، وقص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط

Fitrah ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, menggunting kuku dan 
mencabut bulu ketiak. .............................................................................................................. 371 

ي ِ يَن يا رسول اهلل؟ قال: امهلل ارحم الُْمَحليِقنَي، قالوا: والُْمَقرصي ِ َن يا رسول اهلل؟ قال: امهلل ارحم الُْمَحليِقنَي، قالوا: اللَُّهمَّ ارحم الُْمَحليِقنَي، قالوا: والُْمَقرصي
ينَ و ِ يَن يا رسول اهلل؟ قال: و الُْمَقرصي ِ  373 .................................................................................................... الُْمَقرصي

Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur (menggundul rambutnya). Mereka berkata, 
"Dan yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah?" Beliau mengucapkan, "Ya Allah, 
rahmatilah orang-orang yang mencukur." Mereka berkata lagi, "Dan orang-orang yang 
memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah?" Beliau mengucapkan, "Ya Allah, rahmatilah orang-
orang yang mencukur." Mereka berkata lagi, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya, 

wahai Rasulullah?" Beliau mengucapkan, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya".
 ................................................................................................................................................. 373 

 
َ
ْحِِص ثَناءا عليك أنت كما أ

ُ
ُعوذ بِرَِضاك من َسَخِطك، وبُِمَعافَاتَِك من ُعُقوَبِتَك، وأُعوذ بِك ِمنْك، ال أ

َ
 376 ............. ثْنَيَْت ىلع نفسكاللَُّهمَّ إين أ

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Suatu malam aku pernah kehilangan Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam-, akupun mencari beliau, dan ternyata beliau sedang rukuk -atau sujud-, beliau 
membaca: “Subḥānaka wa biḥamdika lā ilāha illā anta” (Maha suci Engkau dan dengan memuji-
Mu, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] selain Engkau)." Dalam sebuah riwayat disebutkan, 
"Kedua tanganku menyentuh bagian telapak kaki beliau ketika beliau sedang berada di tempat 
salatnya dalam keadaan kedua telapak kaki beliau berdiri tegak dan beliau membaca: “Allāhumma 
innī a'ūżu bi riḍāka min sakhaṭika, wa bi mu'āfātika min 'uqūbatika, wa a'ūżu bika minka, lā uḥṣī 
ṡanāan 'alaika anta kamā aṡnaita 'alā nafsika” (Ya Allah, aku berlindung dengan keridaan-Mu dari 
kemurkaan-Mu, dengan pengampunan-Mu dari hukuman-Mu, aku berlindung kepada-Mu dari 
siksaan-Mu, Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah 

sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diri-Mu sendiri)". ............................................ 376 

نورا، وعن يساري نورا، وفويق نورا، وحتيت نورا، وأماِم نورا، وخليف نورا، امهلل اجعل يف قليب نورا، ويف برصي نورا، ويف سميع نورا، وعن يميِن 
 379 ................................................................................................................................. واجعل يل نورا.

Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, dalam pendengaranku 
cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, 

di depanku cahaya, di belakangku cahaya dan jadikanlah untukku cahaya. .............................. 379 

منا فتوفه ىلع امهلل اغفر حلينا وميتنا، وصغرينا وكبرينا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا واغئبنا، امهلل من أحييته منا فأحيه ىلع اإلسالم، ومن توفيته 
 384 ...................................................................................................جره، وال تفتنا بعدهاإليمان، امهلل ال حترمنا أ

Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan mati di antara kami, yang muda dan tua di antara kami, 
laki-laki dan perempuan di antara kami, yang hadir dan tidak hadir di antara kami. Ya Allah, 
barangsiapa di antara kami yang Engkau hidupkan maka hidupkanlah dalam Islam, dan 
barangsiapa yang Engkau wafatkan di antara kami maka wafatkanlah dalam keimanan. Ya Allah, 
janganlah Engkau haramkan bagi kami pahalanya dan jangan pula Engkau beri kami fitnah 

sepeninggalnya ........................................................................................................................ 384 
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اغفر هل وارمحه، إنك أنت الغفور امهلل إن فالن ابن فالن يف ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القَب، وعذاب انلار، وأنت أهل الوفاء واحلمد؛ امهلل ف
 386 .......................................................................................................................................... الرحيم

Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan telah dalam tanggungan-Mu dan telah berada di sisi-Mu, 
maka lindungilah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka, Engkau adalah Zat yang memenuhi janji 
dan yang berhak atas segala pujian. Ya Allah, maka ampunilah dan rahmatilah dia, sesungguhnya 

Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang...................................................................... 386 

 388 ................................................................................................... امهلل إين أحرج حق الضعيفني: ايلتيم واملرأة

Ya Allah, sesungguhnya aku menimpakan dosa terhadap orang yang menyia-nyiakan hak dua 
golongan yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. ................................................................. 388 

 390 .........................................................................................................امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan. ...................... 390 

د بن الويلد، امهلل أنج املستضعفني من املؤمنني، امهلل اشدد وطأتك ىلع امهلل أنج عياش بن أيب ربيعة، امهلل أنج سلمة بن هشام، امهلل أنج الويل
 392 ........................................................................................................ مرض، امهلل اجعلها سنني كسِن يوسف

"Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisyam. 
Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang mukmin 
yang dianiaya. Ya Allah, timpakanlah siksa-Mu kepada Mudhar dengan keras. Ya Allah jadikanlah 

bagi mereka kemarau seperti kemarau (pada masa) Nabi Yusuf". ............................................ 392 

ِّشق واملغرب، امهلل نقِن من خطاياي كما ينىق اثلوب األبيض من ادلنس، امهلل اغسلِن من امهلل باعد بيِن وبني خطاياي كما باعدت بني امل
 395 .................................................................................................................... خطاياي باثللج واملاء والَبد

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
apabila telah bertakbir dalam salat, beliau diam sejenak sebelum membaca ayat. Lantas aku 
bertanya, "Wahai Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai tebusanmu, tahukah anda mengenai diam 
anda antara takbir dan membaca ayat, apa yang anda ucapkan?" Beliau menjawab, "Aku 
mengucapkan, "Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana 
engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-
kesalahanku sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, basuhlah aku dari 

kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan es." Sahih Muslim. ............................................. 395 

ايِف، اَل َشايِفَ إِالَّ أنَْت، ِشَفاءا اَل ُيَغاِدُر َسقماا   398 ...................................................... امهلل رب انلاس مذهب ابلأس اْشِف أنَْت الشَّ

Ya Allah, Pemelihara manusia, penghilang kesusahan, sembuhkanlah. Engkaulah Maha 
Penyembuh, tidak ada penyembuh kecuali Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan 

penyakit ................................................................................................................................... 398 

 400 ........................................................................................................... املتشبع بما لم يعط الكبس ثويب زور

Dari Asmā`-raḍiyallāhu 'anhā- bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
aku memiliki madu, maka apakah aku berdosa jika aku menampakkan bahwa aku diberikan 
(sesuatu) oleh suamiku padahal ia tidak pernah memberikannya padaku? Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- bersabda, "Orang yang pura-pura menghiasi dirinya dengan apa yang sebenarnya tidak 

ada pada dirinya seperti orang yang memakai dua helai baju palsu". ........................................ 400 

 402 ................................................................................................... املؤذن أملك باألذان، واإلمام أملك باإلقامة

Muazin itu lebih berhak dalam hal azan, dan imam itu lebih berhak dalam hal iqamat. ........... 402 

 403 .......................................... حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر خبمس، ومن شاء أوتر بثالث، ومن شاء أوتر بواحدة الوتر

Salat witir itu hak (ditetapkan dalam sunah); barangsiapa mau, ia boleh salat witir tujuh rakaat; 
barangsiapa mau, ia boleh salat witir lima rakaat; barangsiapa mau, ia boleh salat witir tiga rakaat; 

barangsiapa mau ia boleh salat witir satu rakaat ...................................................................... 403 

ْفىَل، وايلد الُعلْيَا يه ا ْفىَل يه الَسائِلةايلُد الُعلْيَا خري من ايلِد السُّ  406 ................................................................. لُمنِْفَقُة، والسُّ

Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang bersedekah dan 
tangan di bawah adalah orang yang meminta. .......................................................................... 406 

 408 ............................................................................................. امكيث قدر ما اكنت حتبسك حيضتك، ثم اغتسِّل

Diamlah selama masa haidh yang biasa menghalangimu, lalu mandilah! ................................. 408 
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ا ا أو َمْظلُوما  410 ................................................................................................................... انرُْصْ أخاَك ظالما

"Tolonglah saudaramu itu, baik ia sebagai orang yang menganiaya maupun teraniaya". .......... 410 

ْنفَ 
َ
ْهِلِه َنَفَقةا حَيْتَِسبَُها فيه هل َصَدقَةٌ إَِذا أ

َ
 412 .......................................................................................... َق الرجُل ىلع أ

Apabila seorang lelaki mengeluarkan nafkah untuk keluarganya dengan mengharap rida Allah, 
maka nafkah itu menjadi sedekah baginya. .............................................................................. 412 

َما يَلْبَُس احلَِريَر َمْن ال َخاَلَق هل  413 .............................................................................................................. إِنَّ

"Orang yang mengenakan sutra adalah orang yang tidak mendapatkan bagiannya (di akhirat)".
 ................................................................................................................................................. 413 

 414 ............................................................................ إِنَُّه اكن يَُصِّلي وهو ُمْسِبٌل إَِزارَه، وإِنَّ اهلَل ال يقبل صالَة رجل ُمْسبِل

Sesungguhnya ia tadi shalat dengan memanjangkan kain sarungnya dan sungguh Allah tidak 
menerima shalat orang yang memanjangkan kain sarungnya. .................................................. 414 

 416 ........................................................................................... إذا استأذنت أحَدكم امرأتُه إىل املسجد فال يمنعها

"Apabila istri salah satu kalian meminta izin padanya untuk pergi ke masjid maka ia tidak boleh 
melarangnya." Ia (rawi) mengatakan, "Lantas Bilal bin Abdullah berkata, "Demi Allah, sungguh 
kami akan melarang mereka." Maka Abdullah mendatanginya lalu mencelanya dengan celaan 
buruk yang aku belum pernah mendengarnya mengeluarkan celaan seperti itu, dan ia berkata, 
"Aku memberimu suatu kabar dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- namun engkau malah 

mengatakan, "Demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka." .......................................... 416 

بْرُِدوا  بالصالة، فإن شدة احْلَري من َفيِْح َجَهنَّمَ 
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ْيَقَظ الرُجل أَهله من الليل فََصلَّيا أو صىل ركعتني مجيعا، ُكِتبَا يف اذَلاِكرين واذَلاِكرات
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termasuk golongan laki-laki dan perempuan ahli zikir. ............................................................ 420 

ِقيمت الصالة وحرض الَعشاء فابدأوا بالَعشا
ُ
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 426 ................................................ إذا أتيتم الغائط، فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول، وال تستدبروها، ولكن رشقوا أو غربوا
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sudah dibolehkan untuk berbuka. ............................................................................................ 428 
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 432 .................................................................... أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل اذلي قتل, وحيبس اذلي أمسك إذا

Dari Ibnu Umar, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Apabila seseorang memegang orang lain, 
lalu ada orang lain yang membunuhnya maka orang yang membunuh itu harus dibunuh, 
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 434 ......................................................... إذا أمن اإلمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة: غفر هل ما تقدم من ذنبه
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أ العبُد املسلم، أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه لك خطيئة نظر إيلها بعينيه مع املاء، أو مع آخر قطر املاء  436 ...................... إذا توضَّ

Apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, lalu ia membasuh wajahnya, akan keluarlah dari 
wajahnya setiap dosa akibat pandangan kedua matanya bersamaan dengan air, atau bersama 

dengan tetesan air terakhir. ...................................................................................................... 436 

جمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء، ثم يلنترث، ومن است
 438 .................................................................................................... ثالثا، فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده

Jika seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia memasukkan air ke hidungnya lalu 
mengeluarkannya, dan siapa yang bersuci dengan batu, hendaklah ia menggunakan batu yang 
berjumlah ganjil. Jika seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia mencuci tangannya tiga kali 
sebelum memasukkannya ke dalam wadah, sebab dia tidak tahu di mana tangan itu berada pada 

malam hari. .............................................................................................................................. 438 

يَاِطنيُ  َدِت الشَّ  440 .................................................................. إذا جاء رمضان فُِتَحْت أبَْواب اجلَنَِّة وَُغليَقْت أبَْواُب انلَّاِر وَصفي

Apabila Ramadhan datang, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta 
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 442 .................................................................................... إذا جلس بني شعبها األربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل

Jika seseorang sudah duduk di antara empat cabang seorang wanita lalu dia menyetubuhinya, 
maka dia wajib mandi. ............................................................................................................. 442 

يْتُموه
َ
ْيتُُموه فَأفِْطرُوا، فإن ُغمَّ عليكم فَاقُْدُروا هل إذا َرأ

َ
 443 ........................................................................ فَُصوُموا، وإذا َرأ

Jika kalian sudah melihat bulan sabit berpuasalah! Jika kalian melihatnya berbukalah! Jika bulan 
itu tertutup awan, perkirakanlah! ............................................................................................. 443 

 445 ....................................................................................................... إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك

Apabila engkau sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu (di tempat sujud) dan angkatlah 
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 447 ...........................................................................................................إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول

Jika kalian mendengar muazin (mengumandangkan azan), maka ucapkanlah seperti apa yang ia 
ucapkan. .................................................................................................................................. 447 

 448 ............................................................................................... إناء أحدكم فليغسله سبعاإذا رشب اللكب يف 
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إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم صىل ثالثا أم أربعا؟ فليطرح الشك ويلنب ىلع ما استيقن، ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن اكن 
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melakukan lima rakaat maka sujud sahwi itulah yang menggenapkannya. Dan jika dia benar-

benar salat empat rakaat, maka sujud sahwi itu menghinakan setan". ...................................... 450 

 452 ....................... و شيطانإذا صىلَّ أحدكم إىل يشء يَْسرُتُُه من انلاس، فأراد أحد أن َُيْتَاَز بني يديه فَلْيَْدَفْعُه، فإن أىب فَلْيَُقاتِلُْه؛ فإنما ه
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enggan dicegah, hendaknya ia memeranginya. Sesungguhnya orang itu adalah setan. ............. 452 

 454 ...................... إذا صىل أحدكم إىل يشء يسرته من انلاس، فأراد أحد أن ُيتاز بني يديه، فليدفعه فإن أىب فليقاتله؛ فإنما هو شيطان.

Apabila salah seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang ia jadikan pembatas dari orang 
lain, lalu seseorang ingin lewat di depannya hendaklah ia mencegah orang itu. Jika ia enggan 

dicegah, hendaklah ia memeranginya (melawannya). Sesungguhnya orang itu adalah setan .... 454 

 456 ....................... لضعيف والسقيم وذا احلاجة، وإذا صىل أحدكم نلفسه فليطول ما شاءإذا صىل أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم ا
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 458 ................................................................................................. إذا صىل أحدكم، فليسترت لصالته، ولو بسهم

Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhanī -raḍiyallāhu 'anhu-, ia mengatakan, Rasulullah -ṣallallāhu 
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 462 ................................................................................................ إذا طبخَت َمَرقَة, فأكرث ماءها, وتعاهْد ِجرْيانك

Apabila engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah airnya dan bagikanlah kepada 
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 464 .................................................................... إذا طلع الفجر فقد ذهب لك صالة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر
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katakan, hendaklah ia berbaring (tidur). .................................................................................. 466 
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نِْصْت يوم اجلمعة واإلمام خَيُْطُب، فقد لََغوَْت 
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 473 ................................. إذا اكنت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل، أو القروح، أو اجلدري فيجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل، يتيمم
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menenggelamkannya lalu mengangkisnya, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di 
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ةا ِمنُْهْم َورَُجالا َزَنيَا
َ
نَّ اْمَرأ

َ
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 483 ................................................................. إنَّ هلل ما أخذ وهل ما أعطى، ولك يشء عنده بأجل مسىم فلتصَب وتلحتسب
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mengharap pahala dari Allah. .................................................................................................. 483 

، َوحَتَلَّلْتَُها -إْن َشاَء اهلل -إيني َواهلل ي ُهَو َخرْيٌ ِ َتيُْت اذلَّ
َ
رَى َغرْيََها َخرْياا ِمنَْها إالَّ أ

َ
ْحِلُف ىلَعَ يَِمنٍي، فَأ

َ
 487 .......................................... ال أ
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مشتبهات ال يعلمهن كثري من انلاس، فمن اتىق الشبهات فقد اْستََْبَأ دلينه وعرضه، ومن وقع يف إن احلالل بنيي وإن احلرام بني، وبينهما أمور 
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perkara yang samar, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Barang siapa jatuh ke 

dalam perkara yang samar, maka ia jatuh dalam perkara yang haram. ..................................... 488 

ة، وإن اهلل مستخلفكم  فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا ادلنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بِن إرسائيل اكنت يف النساءإن ادلنيا ُحلوة َخرِضَ
 ................................................................................................................................................. 491 

Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- menjadikan 
kalian khalifah untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia melihat bagaimana kalian 
berbuat. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap 

wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita! .. 491 

 493 ................................................................................................................. إن الرىق واتلمائم واتليَولَة رشك
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وا وَصلُّوا  ُ قُواإن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل، ال ينَْخِسَفاِن ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك فَاْدُعوا اَّللَّ وَكَبي  495 ............... وتََصدَّ
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melihat keduanya mengalami gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salatlah dan 

bersedekahlah! ......................................................................................................................... 495 

وا حىت ان من آيات اهلل، خُيَويُف اهلل بهما عباده، وإنهما ال َينَْخِسَفان ملوت أحد من انلاس، فإذا رأيتم منها شيئا فََصلُّوا، َواْدعُ إن الشمس والقمر آيت
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Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah 
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gerhana karena kematian seorang manusia. Jika kalian mendapati gerhana, maka salatlah dan 

berdoalah hingga lenyap apa yang menimpa kalian (gerhana)!................................................. 499 

ِكَل عنده حىت َيْفرُغوا
ُ
 501 ................................................................................... إن الصائم تصِّل عليه املالئكة إذا أ

Sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan didoakan oleh para malaikat jika (ada orang yang) 
makan di hadapannya hingga mereka selesai. .......................................................................... 501 

 503 ................................................................................. وأحسن عبادة اهلل، فله أجره مرتني إن العبد إذا نصح لسيده،

Sesungguhnya seorang budak apabila menasehati tuannya dan beribadah kepada Allah dengan 
baik, maka baginya pahala dua kali .......................................................................................... 503 
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laksanakan salat itu antara salat Isya sampai salat Subuh, yaitu salat witir, salat witir ............. 509 

 512 ............. إن اهلل عز وجل قد أمدكم بصالة، ويه خري لكم من محر انلعم، ويه الوتر، فجعلها لكم فيما بني العشاء إىل طلوع الفجر.
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kalian daripada unta merah; yaitu salat witir. Allah menjadikan salat witir ini untuk kalian antara 
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 514 ....................................................................................... مإن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير واألصنا

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi dan 
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 517 ............................................. إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة: صانعه حيتسب يف صنعته اخلري، والراِم به، َوُمنِْبلَهُ 
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Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke surga dengan satu anak panah: pembuatnya yang 
dalam membuatnya mengharapkan kebaikan, orang yang memanahkannya, dan orang yang 

memasang anak panahnya ....................................................................................................... 517 

هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: محر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟  -صىل اهلل عليه وسلم-إن امرأيت ودلت غالما أسود. فقال انليب 
 520 ............................ ها ذلك؟ قال: عىس أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عىس أن يكون نزعه عرققال: إن فيها لورقا. قال: فأىن أتا

Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak (berkulit) hitam. Nabi Muhammad -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Apakah kamu mempunyai unta?" Orang itu menjawab, 
"Ya." Beliau bertanya, "Apa warnanya?" Orang itu menjawab, "Kemerah-merahan." Beliau 
bertanya, "Apakah di kulitnya ada warna abu-abu?" Orang itu menjawab, "Di unta itu ada warna 
abu-abu." Beliau bertanya, "Dari mana warna itu?" Orang itu menjawab, "Mungkin saja dari faktor 

keturunan." Beliau bersabda, "Anakmu juga mungkin juga ditarik faktor keturunan (genetik).520 

َحبَّ الصيام إىل اهلل ِصيَاُم داود، وأحب الصالة إىل اهلل صالة داود، اكن َينَاُم نِْصَف اللَّيْ 
َ
ا ويفطر إن أ ِل، َوَيُقوُم ثُلُثَُه، َوَينَاُم ُسُدَسُه، واكن يصوم يوما
ا  522 ............................................................................................................................................ يوما

Sesungguhnya sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud dan sebaik-baik shalat di sisi 
Allah adalah shalatnya Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam dan shalat di sepertiga 
malam terakhir dan tidur lagi di seperenamnya. Sedangkan beliau biasa berpuasa sehari dan 

berbuka di hari berikutnya. ...................................................................................................... 522 

ُكنَْت قَاِض 
َ
قِْضيِه عنها؟ فقال: لو اكن ىلع أمك َدْيٌن أ

َ
فَأ

َ
َحقُّ أن ُيْقىَض إن أِم ماتت وعليها صوم شهر. أ

َ
 524 ..... يَُه عنها؟ قال: نعم. قال: فََدْيُن اهلل أ

Ibundaku wafat sedang ia memiliki hutang puasa sebulan. Apakah boleh aku menunaikannya?' 
Nabi menanyainya, 'Seandainya ibumu punya hutang (pada orang), apakah engkau akan 
membayarnya?' Lelaki itu menjawab, 'Tentu.' Nabi bersabda, 'Hutang pada Allah lebih patut 

untuk dilunasi". ........................................................................................................................ 524 

 526 ........................................................................... إن بالال يؤذن بليل، فلكوا وارشبوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم

Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Karena itu, makan dan minumlah 
hingga kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. ............................................................... 526 

 528 ........................................................................................ إن حتت لك شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البِّش

Sesungguhnya di bawah setiap helai rambut itu terdapat janabah, oleh karena itu cucilah rambut 
dan bersihkanlah kulit! ............................................................................................................ 528 

يِن ، فقال: إن اهلل -عليه السالم-إن جَبيل  َ يقول: من صىل عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت  -عز وجل-، أتاين فَبَِّشَّ
ا -عز وجل-هلل   530 ........................................................................................................................... شكرا

Sesungguhnya Jibril -'alaihi as-salām- datang kepadaku dan memberi kabar gembira untukku. Dia 
berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Barangsiapa yang bersalawat atasmu, maka Aku 
bersalawat untuknya. Barangsiapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka Aku beri 

keselamatan untuknya.' Maka aku bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah". .................... 530 

يِت اجِلهاد يف َسِبيِل اهلل  مَّ
ُ
 532 ................................................................................................ -عز وجل-إن ِسيَاَحة أ

Sesungguhnya pelesir/wisata umatku adalah berjihad fi sabilillah 'Azza wa Jalla. .................... 532 

 534 ................................................................................................ -عز وجل-إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهلل 

Wisata umatku adalah jihad di jalan Allah '-Azza wa Jalla- ....................................................... 534 

 535 ........ -تعاىل-إن صالة الرجل مع الرجل أزىك من صالته وحده، وصالته مع الرجلني أزىك من صالته مع الرجل، وما كرث فهو أحب إىل اهلل 

Dari Ubay bin Ka`ab ia mengatakan: "Suatu hari, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memimpin kami ṣalat subuh. Lalu beliau bertanya, "Apakah si fulan hadir?" Para sahabat 
menjawab, "Tidak." beliau bertanya lagi, "Apakah si fulan yang lain hadir?" Para sahabat 
menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dua ṣalat ini adalah ṣalat yang paling berat 
bagi orang-orang munafik. Seandainya kalian mengetahui pahala yang ada pada keduanya pasti 
kalian mendatanginya meskipun dengan merangkak di atas lutut. Dan sesungguhnya ṣaf pertama 
seperti ṣaf para malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya pasti kalian berlomba-
lomba memperolehnya. Sesungguhnya ṣalat seseorang dengan satu orang lain lebih baik 
dibanding ṣalatnya seorang diri, ṣalatnya bersama dua orang lebih baik dibanding ṣalatnya 
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bersama satu orang. Dan semakin banyak maka lebih dicintai oleh Allah Ta`ala." Sunan Abi 
Dawud. ..................................................................................................................................... 535 

ائُِموَن يوم القيامة، ال يَدخل منه أحٌد َغريُهم، ُيَقال: أين الصَّ  يَّاُن، يْدُخل منه الصَّ ائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد إن يف اجلنَّة بَابَا يُقال هل: الرَّ
ْغِلَق فلم يدخل منه أَحد

ُ
 539 .................................................................................................. َغرْيُُهم، فإذا دَخلُوا أ

Sesungguhnya di surga ada satu pintu bernama ar-Rayyān. Pada hari kiamat kelak, orang-orang 
yang berpuasa masuk dari pintu itu dan tidak ada seorang pun selain mereka yang memasukinya. 
Dikatakan, "Di manakah orang-orang yang berpuasa?" Lantas mereka berdiri (memasukinya) 
tanpa ada seorang pun selain mereka yang masuk dari pintu itu. Jika mereka sudah masuk, pintu 

itu pun ditutup tanpa ada seorang pun yang bisa masuk darinya. ............................................ 539 

 541 ......................يلدع العمل، وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به انلاس، فيفرض عليهم -صىل اهلل عليه وسلم-إن اكن رسول اهلل 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seringkali 
meninggalkan suatu amalan padahal beliau sangat menyukai amalan tersebut karena khawatir 
orang-orang akan ikut mengerjakan amalan tersebut lalu diwajibkan atas mereka. Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah sekalipun mengerjakan salat duha, namun aku sendiri 

selalu melakukannya." (Sahih al-Bukhārī). ............................................................................... 541 

 543 .............................................. إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء املرأة رقيق أصفر، فمن أيهما عال، أو سبق، يكون منه الشبه

Sesungguhnya sperma laki-laki itu kental berwarna putih. Sedangkan sperma wanita itu encer 
berwarna kuning. Siapa dari keduanya yang dominan atau lebih dahulu, maka dari situlah 

timbulnya kemiripan anak ....................................................................................................... 543 

 547 .............................................. إن من أرش انلاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة الرجل يفيض إىل املرأة وتفيض إيله، ثم ينِّش رسها

Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah 
seorang lelaki yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian ia menyebarkan 

rahasia istrinya......................................................................................................................... 547 

إذا رأيتم منها شيئا فَافْزَُعوا إىل : ال تكون ملوت أحد وال حلياته، ولكن اهلل يُرِْسلَُها خُيَويُف بها عباده، ف-عز وجل-إن هذه اآليات اليت يُرِْسلَُها اهلل 
 549 ...................................................................................................................... ذكر اهلل وُدًَعئِِه َواْسِتْغَفارِهِ 

Gerhana matahari terjadi di zaman Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Maka beliau bangkit 
dalam kondisi takut dan khawatir akan datangnya kiamat, hingga beliau tiba di masjid. Beliau 
berdiri lalu mengerjakan salat dengan berdiri dan sujud yang paling lama, yang mana sebelumnya 
aku tidak pernah melihat beliau melakukannya dalam salat beliau. Kemudian beliau bersabda, 
"Sesungguhnya ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran Allah) yang Allah -'Azzā wa Jallā- kirimkan ini; 
terjadi bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Akan tetapi Allah mengirimkannya 
untuk menakut-nakuti para hamba-Nya. Maka apabila kalian melihat sesuatu darinya, 

bersegeralah berzikir pada Allah, berdoa dan memohon ampunan pada-Nya. ......................... 549 

ْكر اهلل تعاىل، وقراءة القرآن  552 ............................................ إن هذه املساجد ال تَْصلُُح لِشء من هذا ابَلول وال الَقَذر، إنما يه ذِلِ

"Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak layak sedikit pun ada kencing dan kotoran. Masjid-masjid 
itu hanya untuk zikir (mengingat) Allah Ta'ala dan membaca Al-Qur'an". Atau sebagaimana yang 

disabdakan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. ........................................................ 552 
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Sesungguhnya kesabaran itu saat goncangan pertama. ............................................................ 554 

 556 ............................................................. إنما يكفيك أن حتيث ىلع رأسك ثالث حثيات ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين

Cukuplah bagi kamu dengan menyiramkan air ke atas kepalamu sebanyak tiga kali, lalu kamu 
mengelirkan air ke seluruh tubuhmu, maka kamu sudah bersuci. ............................................ 556 

 559 ................ إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا: ثم رضب بيديه األرض رضبة واحدة، ثم مسح الشمال ىلع ايلمني، وظاهر كفيه ووجهه

Sesungguhnya engkau cukup melakukan ini dengan kedua tanganmu. Kemudian beliau 
memukulkan kedua tangannya ke tanah satu kali tepukan lalu mengusapkan tangan kirinya ke 

tangan kanannya, dan bagian luar kedua telapak tangannya dan wajahnya. ............................. 559 

 561 ................................................................................................................ إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أميت

Dari Zuhri, ia berkata: Urwah bin Zubair mengabariku bahwa Aisyah, istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- berkata: "Pada suatu malam, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 
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mengakhirkan ṣalat Isya' hingga larut malam. Inilah yang disebut ṣalat 'Atamah. Rasulullah -
Shallallahu `alahi wa sallam- tidak kunjung keluar hingga Umar bin Khathab berkata, "Para 
wanita dan anak-anak telah tidur." (Dalam riwayat lain, hingga sebagian besar waktu malam telah 
berlalu). Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar lalu Beliau berkata kepada orang-
orang yang berada di masjid ketika itu: "Tak seorang pun dari penduduk bumi menunggu ṣalat 
Isya' ini selain kalian." (Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya ini adalah waktunya -ṣalat Isya'- 
sekiranya aku tidak memberatkan kalian." Dalam riwayat lain lagi, "Seandainya tidak 
memberatkan umatku". hal itu sebelum Islam tersebar di tengah-tengah manusia. Ibnu Syihab 
mengatakan, "Disebutkan padaku bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: 
"Tidak sepantasnya kalian meminta dengan mendesak kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk segera ṣalat". Ini ketika Umar bin al-Khathab berteriak. ṣahih Muslim. ............. 561 

َصِّلي كيف رأيت رسول اهلل 
ُ
ِريُد الصالة، أ

ُ
َصِّلي بكم، وما أ

ُ
 563 ................................................ يَصِّلي  -صىل اهلل عليه وسلم-إين أَل

Sesungguhnya aku salat dengan kalian, namun aku tidak meniatkan salat. Aku salat sebagaimana 
aku melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat. ...................................................... 563 

لُوا به، فإنه ال ينبيغ جِليَفِة مسلم أن حُتْبَس بني ظَ  رَى طلحة إال قد َحَدَث فيه املوت، فآِذنُويِن به وََعجي
َ
 565 ..................... ْهَرايِنْ أهله.إين ال أ

Sesungguhnya aku tidak melihat Ṭalḥah kecuali telah terjadi padanya (tanda-tanda) kematian, 
maka kabari aku tentang kematiannya dan segerakan penyelenggaraan jenazahnya, karena 

sesungguhnya tidak pantas bagi mayat seorang Muslim untuk ditahan oleh keluarganya. ....... 565 

ُق ثم َيْمَحُق  َة احلَِلِف يف ابليع، فإنه ُينَفي  567 ............................................................................................. إيَّاُكْم وَكرْثَ

"Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam jual-beli, karena ia melariskan (dagangan) lalu 
menghapus (keberkahan)"........................................................................................................ 567 

ىَت انلَّيِبَّ 
َ
ِكنَي، َوُهَو يِف َسَفرِه -صىل اهلل عليه وسلم- أ  569 ............................................................................. َعنْيٌ ِمْن الُْمِّْشِ

Seorang mata-mata kaum musyrikin mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau 
berada dalam perjalanan. ......................................................................................................... 569 

ىَت رَُجٌل ِمْن الُْمْسِلِمنَي رَسوَل اهلل 
َ
 571 ................................... َفنَاَداُه: يَا رَُسوَل اهلل، إيني َزَنيُْت  -َوُهَو يِف الَْمْسِجدِ  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

Seorang lelaki Muslim datang kepada Rasulullah - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau di 
masjid. Lantas orang itu menyeru beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina".

 ................................................................................................................................................. 571 

َتيُْت رَُسوَل اهلل 
َ
ُكُل يِف آنِيَِتِهمْ  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

ْ
َفنَأ

َ
ْهِل ِكتَاٍب، أ

َ
رِْض قَْوٍم أ

َ
 574 .................................... َفُقلُْت: يَا رَُسوَل اهلل، إنَّا بِأ

Aku pernah datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri kaum Ahli Kitab, bolehkah kita makan di wadah-

wadah mereka"? ....................................................................................................................... 574 

 

 


