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Matn (Teks) Hadith
َﻋ ْﻦ َٔا ِﰊ ُّ
اﻟﻄ َﻔ ْﻴ ِﻞ ﻋَﺎ ِﻣ ِﺮ ْﺑ ِﻦ َوا ِﺛ َ َةل َٔ ،ا َّن َر ُﺟ ًﻼ َﻣ َّﺮ ﻋَ َﲆ ﻗَ ْﻮ ٍم ﻓَ َﺴ َّ َﲅ ﻋَﻠَ ْ ِﳱ ْﻢ  ،ﻓَ َﺮدُّوا ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟ َّﺴ َﻼ َم ،
اهلل ا ِ ّﱐ َ ُٔﻻﺑْ ِﻐ ُﺾ َﻫ َﺬا ِﰲ َّ ِ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟ َﺎو َز ُ ْﱒ  ،ﻗَﺎ َل َر ُﺟ ٌﻞ ِﻣ ْﳯُ ْﻢ َ :و َّ ِ
اهلل  ،ﻓَ َﻘﺎ َل َٔا ْﻫ ُﻞ اﻟْ َﻤ ْﺠ ِﻠ ِﺲ ِ :ﺑﺌْ َﺲ
ِٕ
اهلل َﻣﺎ ُﻗﻠْ َﺖ َٔ ،ا َﻣﺎ َو َّ ِ
َو َّ ِ
اهلل ﻟَ ُﻨﻨَ ِﺒّﺌَﻨَّ ُﻪ ُ ،ﻗ ْﻢ َاي ﻓُ َﻼ ُن َر ُﺟ ًﻼ ِﻣ ْﳯُ ْﻢ ﻓَﺎَٔﺧ ِ ْْﱪ ُﻩ  ،ﻗَﺎ َل  :ﻓَﺎَٔد َْر َﻛ ُﻪ َر ُﺳﻮﻟُﻬ ُْﻢ ،
ْﴫ َف َّاﻟﺮ ُﺟ ُﻞ َﺣ َّﱴ َٔا َﰏ َر ُﺳﻮ َل َّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ  ،ﻓَ َﻘﺎ َل َ :اي َر ُﺳﻮ َل
اهلل َﺻ َّﲆ َّ ُ
ﻓَﺎَٔﺧ َ َْﱪ ُﻩ ِﺑ َﻤﺎ ﻗَﺎ َل  ،ﻓَﺎﻧ َ َ
َّ ِ
اهلل َ ،ﻣ َﺮ ْر ُت ِﺑ َﻤ ْﺠ ِﻠ ٍﺲ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َﲔ ِﻓ ِﳱ ْﻢ ﻓُ َﻼ ٌن  ،ﻓَ َﺴﻠ َّ ْﻤ ُﺖ ﻋَﻠَ ْ ِﳱ ْﻢ ﻓَ َﺮ ُّدوا اﻟ َّﺴ َﻼ َم  ،ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟ َﺎو ْزﲥُ ُ ْﻢ
اهلل ا ِ ّﱐ َ ُٔﻻﺑْ ِﻐ ُﺾ َﻫ َﺬا َّاﻟﺮ ُﺟ َﻞ ِﰲ َّ ِ
َٔاد َْر َﻛ ِﲏ َر ُﺟ ٌﻞ ِﻣ ْﳯُ ْﻢ ﻓَﺎَٔﺧ َ َْﱪ ِﱐ َٔا َّن ﻓُ َﻼانً ﻗَﺎ َل َ :و َّ ِ
اهلل  ،ﻓَﺎ ْدﻋُ ُﻪ ﻓَ َﺴ ْ ُهل
ِٕ
ِ
ﻮل َّ ِ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ﻋَ َﲆ َﻣﺎ ﻳُ ْﺒ ِﻐﻀُ ِﲏ ؟ ﻓَﺪَ ﻋَﺎ ُﻩ َر ُﺳ ُ
اهلل ﻋَﻠ ْﻴﻪ َو َﺳ َﲅ  ،ﻓَ َﺴﺎَٔ ُهل ﲻﺎ َٔاﺧ َ َْﱪ ُﻩ َّاﻟﺮ ُﺟ ُﻞ  ،ﻓَﺎ ْﻋ َ َﱰ َف
اهلل َﺻ َّﲆ َّ ُ
ﻮل َّ ِ
ﺑ َِﺬ ِ َكل َ ،وﻗَﺎ َل  :ﻗَ ْﺪ ُﻗﻠْ ُﺖ َ ُهل َذ ِ َكل َاي َر ُﺳﻮ َل َّ ِ
اهلل  ،ﻓَ َﻘﺎ َل َر ُﺳ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ  " :ﻓَ ِ َﲅ
اهلل َﺻ َّﲆ َّ ُ
ﺗُ ْﺒ ِﻐﻀُ ُﻪ ؟ "

ﻗَﺎ َل َٔ :اانَ َﺟ ُﺎر ُﻩ َو َٔاانَ ِﺑ ِﻪ ﺧَﺎ ِﺑ ٌﺮ َ ،و َّ ِ
اﻟﺼ َﻼ َة اﻟْ َﻤ ْﻜ ُﺘﻮﺑ َ َﺔ اﻟ َّ ِﱵ
اهلل َﻣﺎ َر َٔاﻳْ ُﺘ ُﻪ ﻳُ َﺼ ِ ّﲇ َﺻ َﻼ ًة ﻗَﻂُّ ا َّﻻ َﻫ ِﺬ ِﻩ َّ
ِٕ
ﻳُ َﺼ ِﻠ ّﳱَﺎ اﻟْ َ ُّﱪ َواﻟْ َﻔ ِﺎﺟ ُﺮ  ،ﻗَﺎ َل َّاﻟﺮ ُﺟ ُﻞ َ :ﺳ ْ ُهل َاي َر ُﺳﻮ َل َّ ِ
اهلل َ :ﻫ ْﻞ َرا ٓ ِﱐ ﻗَﻂُّ َٔاﺧ َّْﺮﲥُ َﺎ َﻋ ْﻦ َو ْﻗ ِﳤَﺎ َٔ ،ا ْو
ﻮل َّ ِ
َٔا َﺳﺎْٔ ُت اﻟْ ُﻮﺿُ َﻮء ﻟَﻬَﺎ َٔ ،ا ْو َٔا َﺳﺎْٔ ُت ُّاﻟﺮ ُﻛﻮ َع َواﻟ ُّﺴ ُﺠﻮ َد ِﻓﳱَﺎ ؟ ﻓَ َﺴﺎَٔ َ ُهل َر ُﺳ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ
اهلل َﺻ َّﲆ َّ ُ
َﻋ ْﻦ َذ ِ َكل  ،ﻓَ َﻘﺎ َل َ :ﻻ َّ ُ ،ﰒ ﻗَﺎ َل َ :و َّ ِ
اهلل َﻣﺎ َر َٔاﻳْ ُﺘ ُﻪ ﻳ َ ُﺼﻮ ُم ﻗَﻂُّ ا َّﻻ َﻫ َﺬا اﻟ َّﺸﻬ َْﺮ َّ ِاذلي ﻳ َ ُﺼﻮ ُﻣ ُﻪ اﻟْ َ ُّﱪ
ِٕ
ِ
َواﻟْ َﻔ ِﺎﺟ ُﺮ  ،ﻗَﺎ َل َ :اي َر ُﺳﻮ َل َّ ِ
اهلل َ ،ﻫ ْﻞ َرا ٓ ِﱐ ﻗَﻂُّ َٔاﻓْ َﻄ ْﺮ ُت ِﻓﻴ ِﻪ َٔ ،ا ْو اﻧْ َﺘ َﻘ ْﺼ ُﺖ ِﻣ ْﻦ َﺣ ِﻘّﻪ َﺷﻴْﺌًﺎ ؟
ﻮل َّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ  ،ﻓَ َﻘﺎ َل َ :ﻻ َّ ُ ،ﰒ ﻗَﺎ َل َ :و َّ ِ
ﻓَ َﺴﺎَٔ َ ُهل َر ُﺳ ُ
اهلل َﻣﺎ َر َٔاﻳْ ُﺘ ُﻪ ﻳُ ْﻌ ِﻄﻲ َﺳﺎﺋِ ًﻼ ﻗَﻂُّ
اهلل َﺻ َّﲆ َّ ُ
ﳾ ٍء ِﻣ ْﻦ َﺳ ِﺒ ِﻴﻞ َّ ِ
َ ،و َﻻ َر َٔاﻳْ ُﺘ ُﻪ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻖ ِﻣ ْﻦ َﻣ ِ ِﺎهل َﺷﻴْﺌًﺎ ِﰲ َ
اﻟﺼﺪَ ﻗَ َﺔ اﻟ َّ ِﱵ ﻳُ َﺆ ِ ّدﳞَﺎ اﻟْ َ ُّﱪ
اهلل ِ َﲞ ْ ٍﲑ ا َّﻻ َﻫ ِﺬ ِﻩ َّ
ْ
َ ِ َ ِ ِٕ
َواﻟْ َﻔ ِﺎﺟ ُﺮ  ،ﻗَﺎ َل  :ﻓَ َﺴ ْ ُهل َاي َر ُﺳﻮ َل َّ ِ
َ
ِ
ِ
اهلل َ :ﻫ ْﻞ ﻛ َﺘ ْﻤ ُﺖ ﻣ َﻦ َّاﻟﺰﰷة َﺷﻴْﺌًﺎ ﻗَﻂُّ َٔ ،ا ْو َﻣﺎﻛ ْﺴ ُﺖ ﻓﳱَﺎ َﻃﺎﻟﳢَ َﺎ
ﻮل َّ ِ
ﻮل َّ ِ
؟ ﻗَﺎ َل  :ﻓَ َﺴﺎَٔ َ ُهل َر ُﺳ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ َﻋ ْﻦ َذ ِ َكل  ،ﻓَ َﻘﺎ َل َ :ﻻ  ،ﻓَ َﻘﺎ َل َ ُهل َر ُﺳ ُ
اهلل
اهلل َﺻ َّﲆ َّ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ َّ َﲅ ُ " :ﻗ ْﻢ  ،ا ْن َٔاد ِْري ﻟ َ َﻌ َّ ُهل ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻣﻨْ َﻚ "
َﺻ َّﲆ َّ ُ
ِٕ

Terjemahan Hadith
• Amir b Wailah berkata bahawa sesungguhnya ada seorang
lelaki yang lalu di hadapan satu kaum di saat Rasulullah s.a.w
masih hidup. Maka orang itu mengucapkan salam kepada
mereka dan mereka menjawab salam kepadanya. Ketika
orang itu sudah berlalu, ada seorang di antara mereka yang
berkata 'Sesungguhnya aku benci kepada lelaki itu kerana
Allah taala.' Maka orang‐orang yang berada dalam majlis itu
berkata 'Alangkah buruknya yang engkau ucapkan itu. Demi
Allah. kita akan memberitahu kepadanya.' Kemudian mereka
berkata 'Hai Fulan (kepada salah seorang di antara mereka),
berangkatlah dan bertemulah dengan dia dan beritahukan
apa yang dia katakan tadi.‘…….

• ….. Maka orang yang diutus tersebut menemuinya dan
memberitahu kepadanya. Kemudian orang yang dibenci itu
datang kepada Rasulullah dan memberitahukan tentang apa
yang dikatakan oleh orang yang membencinya. Utusan itu
bertanya kepadanya 'Bagaimana kalau orang tersebut
dipanggil sahaja.' Maka dia memanggilnya dan bertanya
mengenai perkara itu kepadanya 'Sungguhkah kamu kamu
telah berkata demikian?' Maka Rasulullah bertanya
'Mengapakah kamu membencinya?' Orang itu menjawab
'Saya adalah tetangganya dan saya demi Allah tidak pernah
melihat dia bersolat sama sekali kecuali sekali ini.' Maka
orang yang dituduh itu berkata 'Tolong tanyakan kepadanya,
wahai Rasulullah, apakah aku pernah mengakhirkan solat dari
waktunya atau saya salah dalam melakukanwudhu' untuk
solat, atau ruku' atau sujud dalam solat?‘……

• ……Maka Nabi bertanya kepadanya. Lalu dia berkata 'Tidak!'
Kemudian dia meneruskan tuduhannya 'Demi Allah saya tidak
pernah melihat dia berpuasa sebulan sama seklai kecuali hanya
pada bulan ini.' Maka orang yang dituduh itu berkata 'Tolong
tanyakan kepadanya, wahai Rasulullah, apakah dia pernah
melihat aku tidak berpuasa atau saya mengurangi kewajiban
berpuasa?' Orang yang menuduh itu berkata 'Tidak!' Kemudian
dia berkata 'Demi Allah, saya tidak pernah melihat dia memberi
peminta sedekah dan orang miskin. Saya tidak pernah melihat
dia menginfakkan sesuatu dari hartanya di jalan Allah kecuali
zakat yang ditunaikan oleh orang yang baik dan orang yang
jahat.' Orang yang dituduh itu berkata 'Tolong tanyakan
kepadanya, wahai Rasulullah, apakah dia pernah melihat aku
mengurangi zakat atau berbuat curang?' Maka Nabi bertanya
kepadanya tentang hal itu dan dia menjawab 'Tidak!' Maka
Rasulullah bersabda Pergilah, barangkali dia (yang kamu tuduh)
itu lebih baik daripada engkau'." (Riwayat Ahmad)

Pengajaran Hadith
1. Tidak digalakkan mengkhususkan hukum ke atas seseorang
individu dengan hukuman‐hukuman yang negatif seperti
fasiq, munafiq, tercela, fajir dan yang seumpamanya.
2. Jangan cepat menghukum orang lain
‐ tidak tahu amalan seseorang, tidak bermakna dia tidak
melakukannya
‐ bukan alasan untuk kita menghukumnya

3. Jangan melebihi Tuhan dalam menghukum orang lain
‐ Allah taala menerima kesolehan seseorang yang hanya
melaksanakan amalan yang wajib sahaja dan tidak
menguranginya
‐ tidak boleh menafikan kesolehan orang yang tidak
berbanyak‐banyak dalam amalan sunat
‐ tidak boleh mewajibkan ke atas orang sesuatu yang Allah
taala tidak mewajibkannya
‐ keupayaan diri untuk melakukan sesuatu amalan bukan ukur
tara untuk menilai orang lain.
4. Tidak boleh menghukum orang lain berdasarkan apa tidak
diketahui

5. Menilai orang lain hendaklah berdasarkan bukti, bukan
sangkaan.
6. Menyatakan rasa benci terhadap seseorang semata‐mata
kerana Allah taala tidak bermakna kebencian kita benar dan
diterima
‐ niat mungkin ikhlas tetapi perlakuan boleh salah.
7. Yang menghukum tidak selalunya lebih baik dari yang
dihukum
‐ berhati‐hatilah dalam menghukum dan menilai orang lain
‐ seseorang itu mestilah dinilai berdasarkan keadaan dirinya,
bukan keadaan orang lain.
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Matn (Teks) Hadith
ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﲅ:
وٕان ﷲ ﻟﻴﺆﻳﺪ ﻫﺬا ادلﻳﻦ ابﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﺎﺟﺮ.

Terjemahan Hadith
• Rasulullah s.a.w,
“Sesungguhnya Allah (kadang kala) membantu agama ini
dengan seorang lelaki yang fajir (jahat).” (Riwayat Al‐Bukhari)

Pengajaran Hadith
1. Hendaklah melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut,
meletakkan sesuatu ditempatnya dan generalise dalam
membuat penilaian.
2. Hendaklah melihat bahawa seorang yang fajir (jahat) juga
berkemungkinan mempunyai peranan yang positif bagi
agama ini.
3. Janganlah kekurangan/kejahatan seseorang itu menutup
mata untuk melihat potensi dan kebaikan yang ada pada
seseorang bagi manfaat agama.

4. Janganlah cepat menyisihkan seseorang itu dari usaha
dakwah semata‐mata kerana kelemahan yang ada padanya.
5. Janganlah menilai seseorang itu pada sifat jahatnya sahaja
tetapi lihatlah juga pada kebaikan yang ada padanya.
6. Orang yang jahat berbagai‐bagai, tidak sedarjat.
‐ jahat yang memudaratkan Islam dan umatnya
‐ jahat pada diri sendiri tetapi bermanfaat bagi Islam dan
umatnya
‐ ada yang banyak jahatnya dan ada pula yang sedikit.

7. Ulama kata yang dimaksudkan dengan orang jahat di sini
ialah yang melakukan kejahatan yang mudaratnya hanya ke
atas diri sendiri sahaja.
8. Harus bekerjasama dengan lelaki yang jahat dalam perkara
yang mempunyai maslahat bagi agama.
9. Hendaklah mempunyai kacamata inklusif bukan eksklusif
‐ upaya melihat setiap individu mempunyai potensi atau aset
bagi maslahat dakwah
‐ akan mendapati sumber yang ia ada untuk usaha dakwah
lebih luas.

