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Matn (Teks) Hadis

عليه اكن الناس يسأ لون رسول هللا صىل هللا: حديث حذيفة بن الامين رىض هللا عنه قال 

ان كنا يف وسمل عن اخلري وكنت أ سأ هل عن الرش خمافة أ ن يدركين فقلت اي رسول هللا ا 

ذكل اجلاهلية ورش جفاءان هللا هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري رش قال نعم فقلت هل بعد

ن بغري الرش من خري قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغري سنيت وهيدو 

هدي تعرف مهنم وتنكر فقلت هل بعد ذكل اخلري من رش قال نعم دعاة عىل أ بواب هجمن

لهيا قذفوه فهيا فقلت اي رسول هللا صفهم لنا قال نعم من جدلتنا ويت لكمون من أ جاهبم ا 

ماهم ن أ دركين ذكل قال تلزم جامعة املسلمني وا  م فقلت بأ لس نتنا قلت اي رسول هللا مفا ترى ا 

مام قال فاعزتل تكل الفرق لكها ولو أ ن تعض عىل أ صل جش ن مل تكن هلم جامعة وال ا  رة فا 

حىت يدركك املوت وأ نت علىذكل



Huzaifah b. Al-Yaman berkata bahawa dahulu orang ramai
sering bertanya Rasulullah s.a.w mengenai kebaikan
sedangkan aku bertanya mengenai kejahatan kerana takut ia
akan mengenaiku. Aku lalu bertanya “Wahai Rasulullah! Kami 
dahulu berada dalam keadaan jahiliyah dan kejahatan, lalu
Allah datangkan kebaikan (Islam) ini. Adakah setelah kebaikan
ini akan ada pula kejahatan. Rasulullah s.a.w berkata “Ya.” 
Aku lalu berkata “Adakah setelah kejahatan itu akan ada
kebaikan?” Rasulullah s.a.w berkata “Ya, tetapi ia mempunyai
kekotoran.” Aku berkata “Apakah kotoran itu?” Rasulullah
s.a.w berkata “Terdapat kaum yang beramal dengan bukan
sunnahku, memberi petunjuk bukan dengan petunjukku. Kau
(kadangkala) membenarkan mereka dan kadangkala
mengingkari mereka.” Aku berkata “Adakah setelah kebaikan
itu akan ada kejahatan?” Rasulullah s.a.w berkata “Para 
pendakwah di pintu-pintu neraka…..



…… Sesiapa yang mengikuti mereka, para pendakwah itu akan
mencampakkan mereka ke dalam neraka.” Aku berkata “Wahai
Rasulullah! Jelaskan sifat-sifat mereka kepada kami.” Rasulullah
s.a.w berkata “Ya. Ia adalah kaum dari kulit kami dan berbicara
dengan bahasa kami.” Aku berkata “Wahai Rasulullah! Apakah
pendapat kamu jika keadaan itu muncul dalam kehidupanku?” 
Rasulullah s.a.w berkata “Hendaklah kau bersama dengan
jemaah kaum Muslimin dan pemimpin mereka.” Aku berkata
“Jika mereka tidak mempunyai jemaah atau pemimpin?” 
Rasulullah s.a.w berkata “Tinggalkanlah kesemua kumpulan-
kumpulan itu walau pun kau harus gigit (makan) akar-akar pokok
sehingga maut mendatangi kamu.” (Riwayat Muslim) 



1. Mengenali kejahatan adalah sama penting dengan mengenali
kebaikan. 
- kenal kebaikan, boleh amalkan
- kenal kejahatan, boleh tinggalkan
- seorang boleh lakukan kebaikan, tapi lakukan kejahatan juga
kerana tidak tahu = bergelumang dengan kejahatan hingga
menghapus kebaikan yang dilakukan

2. Berusaha untuk mengantisipasi kemungkinan masa hadapan
- hendaklah mempunyai minda melihat jauh (forward 
thinking) 
- jangan sibuk dengan masalah semasa sahaja

Pengajaran Hadis



3. Sikap sahabat yang suka cari perspektif berbeza dari

orang-orang contoh yang baik
- jangan berpada dengan perspektif dan cara yang 

digunapakai orang ramai
- asas bagi cara berfikiran kreatif dan di luar kotak (out of the 
box thinking)

4. Sikap ingin kenal kejahatan dan cari antidot baginya juga
mengajar upaya langkah-langkah pencegahan (preemptive) 
dalam usaha dakwah



4. Jangan jatuh dalam dua kumpulan yang dinyatakan oleh
Rasulullah s.a.w dalam hadis
- tidak mustahil niat yang menyebabkan jatuh dalam
kelompok itu
- untuk elak, contohi sahabat yang peka, tidak malu bertanya
serta mahu meletakkan diri di bawah bimbingan yang 
berterusan oleh guru yang dipercayai
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Matn (Teks) Hadis

ُ َعْنهُ َعْن  َ اَّلله ي َصىله هللُا عَلَْيهي َوَسملهَ َأنه َرُسو : َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي قَاَل : "  قَالَ َل اَّلله

قَنه بيَصَدقٍَة، فََخَرَج بيَصدَ : َرُجل   ٍق، فَ ََلَتََصده ، فََوَضَعهَا يفي يَدي َساري أَْصَبُحوا قَتيهي

ثُونَ  ٍق فََقالَ : يََتَحده َق عىََل َساري ي قَنه بي الله : تُُصد  َصَدقٍَة، فََخَرَج هُمه كَلَ احلَْمُد، ََلَتََصده

ثُونَ بيَصَدقَتيهي فََوَضَعهَا يفي يََدْي َزانيَيٍة، فَأَْص  هيْ : َبُحوا يََتَحده َق الل ي :  ََلَ عىََل َزانيَيٍة، فََقالَ تُُصد 

قَنه  ههُمه كَلَ احلَْمُد، عىََل َزانيَيٍة؟ ََلَتََصده ، فَ الل َوَضَعهَا يفي يََدْي  بيَصَدقٍَة، فََخَرَج بيَصَدقَتيهي

ثُونَ  ، فَأَْصَبُحوا يََتَحده َق عىََل : غيَني ٍ ي ، فََقالَ تُُصد  ههُمه كَلَ احلَْمدُ :  غيَني ٍ ٍق الل ، عىََل َساري

َ فَقييَل هَلُ  ، فَأُِتي ٍق فَلَعَ : َوعىََل َزانيَيٍة َوعىََل غيَني ٍ ا َصَدقَُتَك عىََل َساري فه َأمه َتعي ُ َأْن يَس ْ َّله

 َ ههَا َأْن ت انيَيُة فَلََعل ا الزه ، َوَأمه ي َعْن ََسيقَتيهي ا الَغيني اَنَها، َوَأمه فه َعْن زي َتعي ُ س ْ ُ يَْعَتِبي  فَلََعَّله

 ُ ا َأْعَطاُه اَّلله مه "فَُيْنفيُق مي



Abu Hurairah r.a berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: 
Seorang berkata: Aku akan bersedekah. Lalu dia keluar
membawa barang yang hendak disedekahkan. Namun barang itu
kemudiannya diberikan kepada pencuri. Sehingga pada pagi hari
orang ramai berbicara mengenainya: Sedekah itu diberi kepada
pencuri. Maka orang itu berkata: Ya Allah segala puji untukMu. 
Kemudian dia berkata: Aku akan bersedekah lagi. Dia lalu keluar
membawa sedekahnya. Namun sedekahnya itu jatuh ke tangan
seorang perempuan pelacur. Orang ramai berkata: Semalam
sedekah itu diberi kepada pelacur. Dia pun berkata: Ya Allah 
segala puji bagiMu ke atas penzina itu. Lalu dia berkata: Aku
akan bersedekah lagi. Dia membawa sedekahnya itu, namun

sedekahnya itu jatuh ke tangan seorang kaya. Orang ramai lalu
berkata: Semalam sedekah itu diberikan kepada orang kaya…..



… Dia lalu berkata: Ya Allah segala puji untukMu ke atas pencuri, 
penzina dan si kaya itu. Tiba-tiba dia diberitahu: Adapun
sedekahmu pada pencuri, mungkin kerananya telah menjadikan
pencuri itu tidak mencuri dan sedekahmu kepada si pelacur, 
mungkin kerananya telah menjadikannya tidak berzina dan
sedekahmu kepada si kaya, mungkin kerananya telah
menjadikan dia suka bersedekah dari kekayaan yang diberikan
Allah kepadanya. (Riwayat Al-Bukhari & Muslim)



1. Amal soleh akan mempunyai kesan yang positif walau kepada

siapa ia ditujukan, asal sahaja si pelaku melakukannya dengan
niat yang baik.

2. Apabila berhadapan dengan situasi yang spontan, tidak perlu

berkira siapa yang menerima amal solehnya kerana ia tetap
akan memberi kesan yang positif.

3. Jangan kecewa jika amal soleh gagal mengenai sasaran yang 
dia kehendaki, jangan putus asa dari buat amal

soleh disebabkan kesilapan sasaran

Pengajaran Hadis



4. Kemunkaran diubah bukan hanya dengan memberi nasihat
atau menyatakan kesalahannya
- boleh jadi seorang pencuri mencuri bukan kerana mahu
mencuri, begitu juga dengan seorang pelacur
- tunjukkan penyelesaian atau alternatif lain dari mencuri dan
melacur untuk hidup, dia akan meninggalkan perbuatan
berkenaan
- manusia yang seperti ini diselamatkan dari kemunkaran
berkenaan bukan dengan mencela perbuatan itu, 
menasihatinya atau menghukumnya semata-mata tetapi
dengan memberi alternatif lain untuk mereka menyara
kehidupan



5. Jangan berputus harap dari mereka yang telah lama 
terjerumus dalam dosa-dosa besar dan perbuatan yang keji
seperti zina, merompak dan minum arak
- jangan abaikan mereka dari usaha dakwah kerana sudah
lama dalam kejahatan

6. Apa yang diperkatakan oleh orang ramai tidak akan
merosakkan amal soleh seseorang yang melakukannya
dengan ikhlas
- Allah taala menilai amal soleh bukan atas dasar apa orang 
lain kata

7. Jangan lupa untuk menyertakan doa dalam setiap amal soleh
yang dilakukan


