DUA NIKMAT YANG KEBANYAKAN MANUSIA DIRUGIKAN PADANYA

Syarh Hadits: “DUA NIKMAT YANG KEBANYAKAN MANUSIA DIRUGIKAN PADANYA”
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah
Seorang penanya mengharapkan dari yang mulia, penjelasan perkataan ini : (Dua nikmat
yang kebanyakan kebanyakan manusia dirugikaan padanya, kesehatan dan waktu luang). Ia
megatakan: Saya meyakini kalau ini hadits?
Jawaban Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah :
Naam ini adalah hadits yang sahih. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: (Dua nikmat
yang kebanyakan manusia dirugikan padanya, adalah kesehatan dan waktu luang.) Yakni
kebanyakan manusia menyia-nyiakan kesehatannya dan waktu luangnya tanpa faedah.
Memiliki kesehatan tubuh, keselamatan badannya dan dia punya waktu luang, akan tetapi
dia tidak memakainya untuk perkara yang bermanfaat dan perkara yang bisa mendekatkan
diri kepada Allah, atau untuk perkara yang bermanfaat di dunia, maka orang ini telah
dirugikan dalam kedua nikmat ini.
Sesungguhnya sepantasnya bagi seorang mukmin untuk menggunakan nikmat ini untuk
perkara yang mendatangkan keridhaan Allah. untuk perkara yang bermanfaat baginya
seperti berdagang, dan macam-macam usaha yang halal, memperbanyak puasa, shalat,
berdzikir, amalan ketaatan, menjenguk orang sakit, amar makruf nahi mungkar, berdakwah
di jalan Allah Azza wa Jalla dan selainnya dari amalan-amalan yang kebaikan.
Maka seorang mukmin mesti menggunakan keduanya untuk perkara yang Allah ridhai, yang
bermanfaat bagi dunianya berupa kehalalan. Maka jika dia meninggalkan kedua nikmat itu,
tidak menggunakannya untuk perkara yang bermanfaat baginya maka berarti dia telah
merugi. kerugian ini terkadang berupa keharaman, terkadang tidak memudharatkan. Maka
jika ia tidak memakainya untuk bermaksiat kepada Allah dan menunaikan kewajiban, maka
kerugian ini tidak memudharatkannya.
Adapun jika kesehatannya dimanfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka hal itu akan
memudharatkannya. Atau waktu luangnya dimanfaatkan dalam bermaksiat kepada Allah,
maka hal itu akan memudharatkannya. Adapun jika tidak demikian, tidak dipakai untuk
bermaksiat kepada Allah, akan tetapi tidak memperbanyak amalan kebaikan yang sunnah.
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Dia tidak menggunakan kesehatan dan waktu luangnya untuk perkara yang bermanfaat bagi
dunianya, akan tetapi dia memiliki pendapatan yang menopang hidupnya dan keluarganya
dan dia tidak diharuskan bekerja dan yang semisalnya, maka hal itu tidak
memudharatkannya, akan tetapi ini termasuk satu jenis kerugian. Kalau seandainya dia
menggunakan kesehatannya untuk perkara yang bermanfaat baginya, seperti dzikir,
ketaatan dan amalan-amalan ketaatan lainnya yang disyariatkan dan juga usaha-usaha
bisnis yang halal dan baik, lalu dia bersedekah dan berbuat ihsan dengannya tentunya ini
lebih baik baginya.
Semoga Allah membalas dirimu dengan kebaikan.
Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/11378
* Alih bahasa: Ustadz Abu Hafs Umar al Atsary haﬁzhahullah
*******
ﺷﺮح ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻌﻤﺘﺎن ﻣﻐﺒﻮن ﻓﻴﻤﻬﺎ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس :اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻔﺮاغ( وﺗﻘﻮل :أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا
ﺗﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺣﺘﻜﻢ ﺷﺮح ﻫﺬا اﻟﻘﻮل) :ﻧﻌﻤﺘﺎن ﻣﻐﺒﻮن ﻓﻴﻬﻤﺎ
ٌ
ﺣﺪﻳﺚ؟
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﻔﺮاغ(،
ﻧﻌﻢ ،ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) :-ﻧﻌﻤﺘﺎن ﻣﻐﺒﻮن ﻓﻴﻬﻤﺎ
ٌ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﻀﻴﻊ ﺻﺤﺘﻪ ،وﻓﺮاﻏﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﺎﺋﺪة ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﻪ ،وﻋﻨﺪه ﻓﺮاغ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻳﻌﻨﻲ
ٌ
ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻓﻬﺬا ﻣﻐﺒﻮن ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﻌﻤﺘﻴﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن
ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺿﻲ اﻟﻠﻪ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻛﺎﻟﺘﺠﺎرة ،وأﻧﻮاع اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﻼل ،واﻻﺳﺘﻜﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﻮم واﻟﺼﻼة،
واﻟﺬﻛﺮ واﻟﻄﺎﻋﺎت ،وﻋﻴﺎدة اﻟﻤﺮﺿﻰ ،واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻠﻪ -ﻋﺰ وﺟﻞ -إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا
ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﺨﻴﺮ ،ﻓﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﺸﻐﻠﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻲ اﻟﻠﻪ ،وﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻓﻲ دﻧﻴﺎه ﻣﻦ اﻟﺤﻼل ،ﻓﺈذا ﺗﺮك ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﻌﻤﺘﻴﻦ ،ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻓﻘﺪ ﻏﺒﻦ ،وﻫﺬا اﻟﻐﺒﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎً ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻻ ﻳﻀﺮه ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻠﻪ،
وأدى اﻟﻮاﺟﺐ ،ﻟﻢ ﻳﻀﺮه ﻫﺬا اﻟﻐﺒﻦ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻠﻪ؛ ﺿﺮه ذﻟﻚ ،أو اﻟﻔﺮاغ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻠﻪ ﺿﺮه ذﻟﻚ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ،ﻻ ،ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻠﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻜﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ،
وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ واﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻓﻲ دﻧﻴﺎه ،وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻨﺪه ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺤﺎﻟﻪ و وﻳﻘﻮم ﺑﺤﺎل ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وﻟﻴﺲ ﻣﻀﻄﺮا ً
إﻟﻰ اﻟﻜﺴﺐ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻀﺮه وﻟﻜﻨﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻐﺒﻦ ،ﻟﻮ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ،ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﻄﺎﻋﺔ،
وأﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺤﻼل اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻳﺘﺼﺪق ﻣﻨﻬﺎ ،وﻳﺤﺴﻦ ﻟﻜﺎن ﺧﻴﺮا ً ﻟﻪ .ﺟﺰاﻛﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮا ً
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Perkara yang Bermanfaat Bagi Seorang yang Telah Mati
PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG YANG TELAH MATI Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu
Abdillah Abdurrahman Mubarak haﬁzhahullah Kematian adalah satu perkara yang pasti akan
menjemput manusia. Tak seorang…
TIDAK ADA MANUSIA YANG SEMPURNA
TIDAK ADA MANUSIA YANG SEMPURNA Al-Kisai rahimahullah berkata: Saya shalat
mengimami Harun ar-Rasyid. Lalu bacaanku membuatku takjub sehingga saya terjatuh pada
sebuah kesalahan yang seorang…
Kebanyakan Manusia Lupa Tujuan Mereka Diciptakan
KEBANYAKAN MANUSIA LUPA TUJUAN MEREKA DICIPTAKAN Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih
Al-Utsaimin rahimahullah Sesungguhnya setiap kali manusia semakin mewah kehidupannya
dan semakin gelamor, maka akan terbuka…
HAL-HAL YANG MEMBANTU SEORANG HAMBA UNTUK MEMAAFKAN SAUDARANYA
HAL-HAL YANG MEMBANTU SEORANG HAMBA UNTUK MEMAAFKAN SAUDARANYA Ibnul
Qayyim rahimahullah berkata di dalam Madarijus Salikin cetakan Darul Ihya'it Turatsil Araby
jilid 2 hal 242-246:…
SIKAP SEORANG SALAFY MENGHADAPI PERSELISIHAN
SIKAP SEORANG SALAFY MENGHADAPI PERSELISIHAN Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiry
haﬁzhahullah Pertanyaan: Semoga Allah berbuat baik kepada Anda, penanya mengatakan:
“Bagaimana pendapat Anda terhadap perselisihan yang terjadi…
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