
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  

 

KATA PENGANTAR 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  على رسول اهللا، سيدنا محمد صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمالحمد هللا والصالة والسالم 

 أما بعد
Alhamdulillah memasuki tahun 2015, kami akan menghadirkan kepada 

pembaca E-Book yang berisi penjelasan hadits-hadits mengenai tafsir dalam salah 
satu judul Kitab yang ada di Shahih Muslim yang berjudul Kitaabut Tafsir. E-book ini 
merupakan kumpulan artikel yang saya tulis secara berseri bab per bab yang ada 
dalam Kitab Tafsir.  

Kemudian E-Book ini saya beri nama “Syarah Kitab Tafsir min Shahih Muslim”. 
Karena didalamnya terdapat penjelasan baik singkat maupun agak panjang 
terhadap hadits-hadits yang dimuat oleh Imam Muslim dalam kitabnya tersebut. 

Akhir kalam, kami sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, 

sehingga kritik dan saran pembaca sangat kami nantikan untuk perbaikan pada 

masa yang akan datang. 

Akhiru da’wanaa anil Hamdulillahi Rabbil ‘Alamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusun, 

Tangerang, 11 Januari 2015 / 20 Rabi’ul Awwal 1436 H 

 

 

 

Abu Said bin Abdul Kodir 
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كتاب التـْفِسيرِ   - 54  
Kitab Tafsir 

 
Mukadimah Kitab Tafsir 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  اهللا عليه وآله وصحبه وسلمالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، سيدنا محمد صلى 

 أما بعد
Pada kesempatan yang baik ini, kami akan memberikan penjelasan ringkas 

Shahih Muslim pada pembahasan masalah Tafsir Al Qur’an. Al Qur’an sebagai kitab 
pegangan utama kaum Muslimin adalah sumber untuk memperoleh kebahagian 
dunia dan akhirat. Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa berfirman : 

لَف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللِه َجِميًعا َوَال تـََفرُقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَ 
َها َكَذِلَك يـُبَـيُن اللُه َلُكْم َآيَاتِِه َلَعلُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكنْ  ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن الناِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ

 تـَْهَتُدونَ 
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai 

berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) 

bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 

nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, 

lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (QS. Ali Imraan : 103). 

Imam Ibnul Jauzi dalam Tafsirnya mengatakan ada 6 pendapat tentang makna “Tali 

Allah”, salah satunya kata beliau : 

 ه شقيق عن ابن مسعود وبه قال قتادة ، والضحاك ، والسديأحدها : أنه كتاب اهللا : القرآن : روا
Yang pertama maknanya adalah Kitabullah, yakni Al Qur’an, sebagaimana 

diriwayatkan oleh Syaqiiq dari Ibnu Mas’ud rodhiyallahu anhu dan ini juga 

pendapatnya, Qotadah, adh-Dhohaak dan as-Sudiy. 
Oleh karena hal itu merupakan pegangan utama umat Nabi Muhammad 

sholallahu alaihi wa salam, Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa memerintahkan kepada 
kita semua untuk mentadaburinya, sebagaimana firman-Nya : 

 َأَفَال يـََتَدبـُروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاُلَها
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci? (QS. 

Muhammad : 24). 

Imam Ibnu Jauzi dalam Tafsirnya menulis perkataan yang indah : 

فهال يتدبر هؤالء المعرضون لكتاب اهللا، ويتأملونه حق التأمل، فإنهم لو تدبروه، لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل 
شر، ولمأل قلوبهم من اإليمان، وأفئدتهم من اإليقان، وألوصلهم إلى المطالب العالية، والمواهب الغالية، ولبين لهم 
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تها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب، وبأي شيء تحذر، ولعرفهم الطريق الموصلة إلى اهللا، وإلى جنته ومكمال
 بربهم، وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من العقاب الوبيل.

Maka hasunglah orang-orang yang menentang Kitabullah agar mereka mau 

mengamati Al Qur’an dengan sebenar-benarnya pengamatan, karena jika mereka 

benar-benar mempelajarinya, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk kepada 

seluruh kebaikan, mengingatkan mereka dari seluruh kejelekan, hatinya terpenuhi 

dengan iman, dadanya terisi dengan keyakinan, mereka akan sampai kepada cita-

cita yang tinggi dan harapan yang maksimal, mereka akan mendapatkan jalan 

terang menuju Allah dan menuju ke Surga-Nya, jalan terang yang menyempurnakan 

dan menghancurkan surganya serta jalan terang kepada adab yang akan 

memperingatkan darinya. Mereka akan mengenali Rabbnya, Nama-Nama-Nya dan 

Sifat-Sifat-Nya serta kebaikan-Nya, yang akan menghasung mereka kepada pahala 

yang besar serta menjauhkan dari adab yang keras. 
Kembali kepada pokok pembahasan bahwa tafsir itu sendiri secara bahasa 

adalah menjelaskan, menyingkap dan menerangkan makna-makna rasional, adapun 
secara istilah didefinisikan oleh az-Zarkasyi sebagai : ilmu untuk memahami 
Kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad sholallahu alaihi wa salam, 
menerangkan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya 
(Syaikh Manna’ Al Qohththon, pengantar studi ilmu Al Qur’an-cet. Pustaka Al Kautsar).  

 
Metode Penafsiran Yang Terbaik 

Imam Ibnu Katsir dalam Mukadimah kitab Tafsirnya berkata : 

 التـْفِسيِر؟ فَِإْن قَاَل قَاِئٌل: َفَما َأْحَسُن ُطُرقِ 
ْد ُفسر ِفي َمْوِضٍع آَخَر، فَِإْن فَاْلَجَواُب: ِإن َأَصح الطُرِق ِفي َذِلَك َأْن يـَُفسر اْلُقْرآُن بِاْلُقْرآِن، َفَما ُأْجِمل ِفي َمَكاٍن فَِإنُه قَ 

  َوضَحٌة َلهُ َأْعَياَك َذِلَك فـََعَلْيَك بِالسنِة فَِإنـَها َشارَِحٌة لِْلُقْرآِن َومُ 
Jika ada yang bertanya, apa metode terbaik dalam menafsirkan Al Qur’an? 

Maka jawabanya : sesungguhnya metode yang paling benar dalam menafsirkan Al 

Qur’an adalah menafsirkan Al Qur’an dengan Al Qur’an, apa yang disebutkan secara 

global dalam sebuah ayat, maka terkadang dijelaskan secara terperinci dalam ayat 

yang lain. Jika tidak ada, maka engkau berpegang dengan sunnah, karena itu 

sebagai penjelas Al Qur’an... 

Lalu Imam Ibnu Katsir melanjutkan : 

ي اْلُقْرآِن َوَال ِفي السنِة، رََجْعَنا ِفي َذِلَك ِإَلى َأقْـَواِل الصَحابَِة، فَِإنـُهْم َأْدَرى ِبَذِلَك، ِلَما َوِحيَنِئٍذ، ِإَذا َلْم َنِجِد التـْفِسيَر فِ 
 َواْلِعْلِم الص ،اموا ِبَها، َوِلَما َلُهْم ِمَن اْلَفْهِم التِتي اْخُتصَما ِحيِح، َشاَهُدوا ِمَن اْلَقَراِئِن َواْألَْحَواِل الاِلِح، َال ِسيَواْلَعَمِل الص

 ْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد، َرِضَي اللُه َعْنهُ ُعَلَماُؤُهْم وَُكبَـَراُؤُهْم، َكاْألَئِمِة اْألَْربـََعِة َواْلُخَلَفاِء الراِشِديَن، َواْألَئِمِة اْلَمْهِدييَن، َوعَ 
Ketika tidak didapati tafsir dalam Al Qur’an dan juga sunnah, maka kita merujuk 

kepada ucapan para sahabat rodhiyallahu anhum, karena mereka mendapati dan 

menyaksikan peristiwa-peristiwa dalam Al Qur’an dan karena mereka pemahaman 

yang sempurna, ilmu yang shahih dan amal yang sholih, terlebih lagi para ulama dan 
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pembesarnya, seperti kholifah yang empat dan Abdullah bin Mas’ud rodhiyallahu 

anhu. 
Jika tidak ada juga, kata beliau : 

ِمَن اْألَئِمِة ِفي َذِلَك ِإَلى َأقْـَواِل  َذا َلْم َتِجِد التـْفِسيَر ِفي اْلُقْرآِن َوَال ِفي السنِة َوَال َوَجْدتَُه َعِن الصَحابَِة، فـََقْد رََجَع َكِثيرٌ 
 التابِِعيَن، َكُمَجاِهِد ْبِن َجْبر  فَِإنُه َكاَن آيًَة ِفي التـْفِسيرِ 

Jika tidak ada juga penafsirannya dari Al Qur’an, hadits dan ucapan sahabat, maka 

merujuk kepada ucapan Aimah Tabi’in, seperti Mujahid bin Jabr, beliau adalah pakar 

dalam tafsir... 
Jika ternyata tidak ada ucapan para Tabi’in atau mereka berselisih dalam 
penafsirannya, maka Imam Ibnu Katsir memberikan solusinya kepada kita : 

َكْونِِه ُحجًة، فَِإِن اْختَـَلُفوا َفَال َيُكوُن بـَْعُضُهْم ُحجًة َعَلى بـَْعٍض، َوَال َعَلى َمْن َأما ِإَذا َأْجَمُعوا َعَلى الشْيِء َفَال يـُْرتَاُب ِفي  
 بـَْعَدُهْم، َويـُْرَجُع ِفي َذِلَك ِإَلى لَُغِة اْلُقْرآِن َأِو السنِة َأْو ُعُموِم ُلَغِة اْلَعَربِ 

Adapun jika para Tabi’in bersepakat atas suatu penafsiran, maka tidak ragu lagi 

bahwa itu adalah hujjah, namun jika mereka berbeda pendapat terhadap suatu 

penafsiran, maka itu bukan hujjah dan dikembalikan kepada bahasa Al Qur’an atau 

sunnah atau keumuman bahasa Arab. 
Oleh karenanya, kami akan menampilkan kepada anda pembahasan tafsir Al 

Qur’an dengan menggunakan metode hadits dari hadits-hadits yang ada dalam 
Shahih Muslim. Karena Nabi sholallahu alaihi wa salam sendiri diberikan otoritas 
sebagai penafsir Al Qur’an, sebagaimana dalam Firman-Nya Subhanaahu wa 
Ta'aalaa : 

 َتُكْن ِلْلَخائِِنيَن َخِصيًما} قَاَل اللُه تـََعاَلى: {ِإنا َأنزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحق لَِتْحُكَم بـَْيَن الناِس ِبَما َأرَاَك اللُه َوال
]105[النَساِء:   

]44ناِس َما نزَل ِإلَْيِهْم َوَلَعلُهْم يـَتَـَفكُروَن} [النْحِل: َوقَاَل تـََعاَلى: {َوَأنزْلَنا ِإلَْيَك الذْكَر لِتُبَـيَن لِل  
َقْوٍم يـُْؤِمُنوَن} َوقَاَل تـََعاَلى: {َوَما َأنزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإال لُِتبَـيَن َلُهُم الِذي اْختَـَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َورَْحَمًة لِ 

] .64[النْحِل:   
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, 

supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, 

dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) 

orang-orang yang khianat. 

keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al 

Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada 

mereka dan supaya mereka memikirkan. 

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu 

dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk 

dan rahmat bagi kaum yang beriman. 
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Nabi sholallahu alaihi wa salam sendiri juga bersabda : 

َلُه َمَعهُ   ِإني ُأوتِيُت اْلُقْرآَن َوِمثـْ
Aku diberi Al Qur’an dan yang semisalnya juga (maksudnya as-Sunnah). (HR. Ahmad, 

dishahihkan oleh Imam Al Albani dan Syaikh Syu’aib Arnauth). 
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Hadits-Hadits Kitab Tafsir 
 

Imam Muslim berkata : 

ثـََنا ُمَحمُد ْبُن 3015( - 1 ٍه، قَاَل: َهَذا َما ) َحداِم ْبِن ُمَنبثـََنا َمْعَمٌر، َعْن َهم اِق، َحدزثـََنا َعْبُد الر رَاِفٍع، َحد
َها: َوقَاَل َرُسولُ  ثـََنا َأبُو ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم، َفذََكَر َأَحاِديَث ِمنـْ ى اهللاُ َعلَ  َحدْيِه اِهللا َصل
 فـََبد (ٌة يـُْغَفْر َلُكْم َخطَايَاُكْمًدا َوُقوُلوا ِحطاْدُخُلوا اْلَباَب ُسج) :َم: " ِقيَل لَِبِني ِإْسَرائِيَلُلوا، َفَدَخُلوا اْلَباَب َوَسل

 يـَْزَحُفوَن َعَلى َأْسَتاِهِهْم، َوقَاُلوا: َحبٌة ِفي َشَعَرٍة "
1). Hadits no. 3015 

Haddatsanaa Muhammad bin Roofi’, haddatsanaa Abdur Rozaq, haddatsanaa Ma’mar 

dari Hammaam bin Munabbih ia berkata, ini adalah apa yang diriwayatkan Abu Huroiroh 

rodhiyallahu anhu dari Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, lalu Beliau menyebutkan 

beberapa hadits diantaranya, Rasulullah sholallahu alaihi wa salam bersabda : “dikatakan 

kepada Bani Isroil : { dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: 

"Bebaskanlah kami dari dosa" } [QS. Al Baqoroh : 58], namun mereka menggantinya, malah 

mereka masuk gerbang dengan ngengsot (bs. Jawa-pent.) sambl berkata : (khinthoh), biji 

gandum”. 

HR. Bukhori no. 3403 

 
Penjelasan Hadits : 
1. Kekurangajaran bani Isroil, ketika mereka diminta taubat dari dosa-dosa yang 

pernah mereka lakukan, malah mereka jadikan itu sebagai olok-olokan. 
2. Perbedaan yang sangat besar antara umat Muhammad sholallahu alaihi wa 

salam, dengan bani Isroil. Umat Muhammad sholallahu alaihi wa salam ketika 
mereka diminta taubat, mereka akan menangis dan penyelasan tampak dari 
wajahnya, sedangkan bani Isroil malah tertawa dan bangga dengan dosa-dosa 
yang mereka lakukan, kemudian permintaan taubat tersebut dijadikan canda 
tawaan dan guyonan. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثَِني َعْمُرو ْبُن ُمَحمِد ْبِن بَُكْيٍر الناِقُد، َواْلَحَسُن ْبُن 3016( - 2 َوَعْبُد ْبُن ُحَمْيٍد ) َحد ، اْلُحْلَواِني َعِلي- 
ثـََنا  ثَِني، وقَاَل اْآلَخَراِن َحد ثـََنا َأِبي، َعْن َصاِلٍح َوُهَو  -قَاَل َعْبٌد: َحد يـَْعُقوُب يـَْعُنوَن اْبَن ِإبـَْراِهيَم ْبِن َسْعٍد، َحد

َأن اَهللا َعز َوَجل تَاَبَع اْلَوْحَي َعَلى َرُسوِل اِهللا «َنُس ْبُن َماِلٍك، اْبُن َكْيَساَن، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: َأْخبَـَرِني أَ 
ِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم قـَْبَل َوَفاتِِه، َحتى تـُُوفَي، َوَأْكثـَُر َما َكاَن اْلَوْحُي يـَْوَم تـُُوفَي َرُسوُل ا

»َوَسلمَ   
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2). Hadits no. 3016 

Haddatsanaa ‘Amr bin Muhammad bin Bukair an-Naaqid dan al-Hasan bin Ali al-

Khulwaaniy dan Abdu Humaid –Abdu berkata, haddatsani, sedangkan yang lainnya 

berkata, haddatsanaa- Ya’quub bin Ya’nuun bin Ibrohim bin Sa’ad, haddatsanaa Bapakku 

dari Shoolih yaitu ibnu Kaisaan dari Ibnu Syihaab ia berkata, akhbaroni Anas bin Malik : 

“bahwa Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa menurunkan wahyu secara berturut-turut sebelum 

wafatnya Nabi sholallahu alaihi wa salam, sampai Beliau wafat. Wahyu lebih banyak 

turun pada hari diwafatkannya Rasulullah sholallahu alaihi wa salam”.  

HR. Bukhori no. 4982 

Penjelasan kedudukan hadits : 
Alangkah telitinya Imam Muslim, beliau sampai membedakan lafadz tahmil 

hadits yakni ketika beliau kumpulkan para perowi haditsnya, maka perkataan yang 
berbeda beliau nukil berbeda, seperti perkataan Abdu Humaid yang mengatakan 
haddatsani, sedangkan perowi lainnya mengatakan haddatsanaa. Oleh karenanya, 
sebagian ahli hadits maghrib, mengunggulkan Shahih Muslim, dibandingkan Shahih 
Bukhori, mungkin dari sisi ini dan sistematika penyusunan kitabnya. 
 
Penjelasan Hadits : 
1. Al Hafidz dalam al-Fath mengatakan sebab Anas meriwayatkan hadits ini, kata 

beliau : 

َماِمّي َعْن الزْهِري " َسأَْلت أََنس ْبن َماِلك : َهلْ َوَوَقَع ِلي َسَبب  فـَتَـَر  َتْحِديث أََنس ِبَذِلَك ِمْن ِرَوايَة الدرَاَوْرِدي َعْن اْإلِ
ُه ِاْبن يُوُنس ِفي " تَارِيخ اْلَوْحي َعْن النِبّي َصلى الله َعَلْيِه َوَسلَم قـَْبل َأْن يَُموت ؟ قَاَل : َأْكَثر َما َكاَن َوَأَجّمه " َأْوَردَ 

 ِمْصر " ِفي تـَْرَجَمة ُمَحمد ْبن َسِعيد ْبن أَِبي َمْريَم .
Saya mendapati sebab Anas meriwayatkan hadits ini dalam riwayat ad-

Daroowardiy dari al-Imaamiy dari az-Zuhriy ia berkata : ‘aku bertanya kepada 

Anas bin Malik, apakah wahyu sempat vakum sebelum Nabi sholallahu alaihi wa 

salam wafat?’. Jawab Anas rodhiyallahu anhu : “bahkan lebih banyak dan lebih 

sering”. 

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Yunus dalam Tarikh Mesir di biografi Muhammad 

bin Sa’id bin Abi Maryam. 

2. Maksud wahyu lebih banyak turun pada hari Nabi sholallahu alaihi wa salam 
wafat adalah waktu dimana Nabi sholallahu alaihi wa salam wafat lebih banyak 
turun ayat dibanding waktu lainnya. 

3. Sebab kenapa banyak ayat turun menjelang wafatnya Nabi sholallahu alaihi wa 
salam, karena setelah penaklukkan Mekkah banyak orang-orang yang 
berbondong-bondong masuk Islam, sehingga banyak pertanyaan timbul seputar 
hukum-hukum Islam dan turunlah ayat untuk menjawab permasalahan-
permasalahan tersebut. 

4. Hadits ini dalil bahwa Al Qur’an turun kepada Nabi sholallahu alaihi wa salam 
secara bertahap, sebagaimana Firman-Nya : 
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 َوقـُْرَآنًا فـََرقْـَناُه لِتَـْقَرَأُه َعَلى الناِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزْلَناُه تـَْنزِيًال 
Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu 

membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian 

demi bagian (QS. Al Isroo : 106). 

5. Hikmah turunnya Al Qur’an secara bertahap adalah : 
• Meneguhkan hati Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, sebagaimana 

firman-Nya : 

َفُروا َلْوَال نـُزَل َعَلْيِه اْلُقْرَآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لُِنثَبَت بِِه فـَُؤاَدَك َورَتـْلَناُه تـَْرتِيًال قَاَل الِذيَن كَ   
Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan 

kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu 

dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar) (QS. Al 

Furqoon : 32). 

• Tantangan dan Mukjizat, sebagaimana Firman-Nya : 

َناَك بِاْلَحق َوَأْحَسَن تـَْفِسيًرا  َوَال يَْأتُوَنَك ِبَمَثٍل ِإال ِجئـْ
Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, 

melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik 

penjelasannya 

• Dll (lihat pengantar studi Al Qur’an, Syaikh Manna’ al-Qoththon). 
 
Imam Muslim berkata : 

ثَِني َأبُو َخيْ 3017( - 3 ى ) َحدُد ْبُن اْلُمثـَنُر ْبُن َحْرٍب، َوُمَحم قَاَال:  -َواللْفُظ ِالْبِن اْلُمثـَنى  -َثَمَة زَُهيـْ
ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن قـَْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَ  َحد ،ْحَمِن َوُهَو اْبُن َمْهِديثـََنا َعْبُد الر اْليَـُهوَد، َحد اٍب، َأن

ي َألَْعَلُم َحْيُث وا ِلُعَمَر: ِإنُكْم تـَْقَرُءوَن آيًَة، َلْو أُْنزَِلْت ِفيَنا َالتَخْذنَا َذِلَك اْليَـْوَم ِعيًدا، فـََقاَل ُعَمُر: ِإن قَالُ 
أُْنزَِلْت بَِعَرَفَة َوَرُسوُل اِهللا َصلى «، أُْنزَِلْت، َوَأي يـَْوٍم أُْنزَِلْت، َوَأْيَن َرُسوُل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َحْيُث أُْنزَِلتْ 

، قَاَل ُسْفَياُن: َأُشك َكاَن يـَْوَم ُجُمَعٍة َأْم َال، يـَْعِني: {اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم، »اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َواِقٌف ِبَعَرَفةَ 
]3َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي} [المائدة:   

3). Hadits no. 3017 

Haddatsani Abu Khoitsamah Zuhair bin Harb dan Muhammad ibnul Mutsanaa –lafadz 

milik ibnul Mutsanaa – mereka berdua berkata, haddatsanaa Abdur Rokhman yaitu ibnu 

Mahdiy, haddatsanaa Sufyaan dari Qois bin Muslim dari Thooriq bin Syihaab bahwa 

Yahudi berkata kepada Umar rodhiyallahu anhu : ‘sesungguhnya kalian membacakan 

sebuah ayat, yang seandainya diturunkan kepada kami, maka kami akan menjadikan hari 

itu sebagai hari perayaan’. Umar rodhiyallahu anhu berkata : “sungguh aku tahu ketika 

ayat tersebut turun, pada hari apa turunnya dan dimana Rasulullah sholallahu alaihi wa 
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salam ketika turun ayat tersebut. Ayat tersebut turun di ‘Arofah dan Rasulullah sholallahu 

alaihi wa salam sedang berkhutbah pada waktu itu di Arofah”. 

Sufyaan berkata : ‘saya ragu apakah itu pada hari Jum’at atau tidak’. Ayat tersebut 

adalah : {Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku} (QS. Al Maidah : 3). 

HR. Bukhori no. 45 

Penjelasan kedudukan hadits : 
Syaikh Musthofa al-Bugho dalam Taliq Shahih Bukhori, mengatakan bahwa 

orang Yahudi tersebut adalah Ka’ab al-Akhbar, ketika beliau belum masuk Islam. 
 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَأبُو ُكَرْيٍب 3017( - 4 ْفُظ ِألَِبي َبْكٍر  -) َحدثـََنا َعْبُد اِهللا ْبُن  -َوالل قَاَل: َحد
َنا َمْعَشَر ِإْدرِيَس، َعْن َأبِيِه، َعْن قـَْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: قَاَلِت اْليَـُهوُد ِلُعَمَر: َلْو َعَليْـ 

ْسَالَم ِديًنا} يـَُهوَد، نـََزَلْت َهِذِه اْآليََة: {اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم، َوَأتْ  َمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي، َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
ْليَـْوَم ] نـَْعَلُم اْليَـْوَم الِذي أُْنزَِلْت ِفيِه، َالتَخْذنَا َذِلَك اْليَـْوَم ِعيًدا، قَاَل فـََقاَل ُعَمُر: فـََقْد َعِلْمُت ا3[المائدة: 

َلَة َجْمٍع، َوَنْحُن َمَع «ْيَن َرُسوُل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِحيَن نـََزَلْت، الِذي أُْنزَِلْت ِفيِه، َوالساَعَة، َوأَ  نـََزَلْت لَيـْ
»َرُسوِل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِبَعَرفَاتٍ   

4). Hadits no. 3017 

Haddatsanaa Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kurob –lafadz milik Abu Kuroib- ia 

berkata, haddatsanaa Abdullah bin Idris dari Bapaknya dari Qois bin Muslim dari Thooriq 

bin Syihaab ia berkata, seorang Yahudi berkata kepada Umar rodhiyallahu anhu : 

‘seandainya ayat ini turun kepada kami masyarakat Yahudi : {Pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 

dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu}’. Kami tahu hari turunnya ayat tersebut. 

Niscaya kami akan menjadikan turunnya ayat tersebut sebagai hari raya’. Umar 

rodhiyallahu anhu berkata : “aku tahu hari dan jam berapa turunnya ayat tersebut, serta 

dimana Rasulullah sholallahu alaihi wa salam ketika ayat ini turun, ayat ini turun pada 

malam Jum’at dan kami bersama Rasulullah sholallahu alaihi wa salam di Arofah”. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثَِني َعْبُد ْبُن ُحَمْيٍد، َأْخبَـَرنَا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َأْخبَـَرنَا َأبُو ُعَمْيٍس، َعْن قـَْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، 3017( - 5 وَحد (
ِكَتاِبُكْم   َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِمَن اْليَـُهوِد ِإَلى ُعَمَر، فـََقاَل: يَا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن آيٌَة ِفي

َنا نـََزَلْت، َمْعَشَر اْليَـُهوِد، َالتَخْذنَا َذِلَك اْليَـْوَم ِعيًدا، قَاَل: َوَأي آيٍَة؟ قَ  اَل: {اْليَـْوَم َأْكَمْلُت تـَْقَرُءونـََها، َلْو َعَليـْ
ْسَالَم ِديًنا}  ]، فـََقاَل ُعَمُر: ِإني َألَْعَلُم 3[المائدة: َلُكْم ِديَنُكْم، َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي، َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
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نـََزَلْت َعَلى َرُسوِل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم بَِعَرفَاٍت ِفي «اْليَـْوَم الِذي نـََزَلْت ِفيِه، َواْلَمَكاَن الِذي نـََزَلْت ِفيِه، 
»يـَْوِم ُجُمَعةٍ   

5). Hadits no. 3017 

Haddatsani Abdu bin Humaid, akhbaronaa Ja’far bin ‘Aun, haddatsanaa Abu Umais dari 

Qois bin Muslim dari Thoriq bin Syihaab ia berkata, seorang Yahudi datang kepada Umar 

rodhiyallahu anhu, lalu berkata : ‘wahai Amirul Mukminin ada sebuah ayat dalam kitab 

kalian yang biasa kalian baca, seandainya turun kepada kami, masyarakat Yahudi, tentu 

hari turunnya ayat tersebut akan kami jadikan hari raya’. Umar rodhiyallahu anhu berkata 

: “ayat apa itu?”. Yahudi menjawab : {Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhoi Islam 

menjadi agamamu} (QS. Al Maidah : 3). Umar rodhiyallahu anhu berkata : “sungguh aku 

tahu hari turunnya ayat tersebut, diturukan kepada Rasulullah sholallahu alaihi wa salam 

di Arofah pada hari Jum’at”. 

                        
Penjelasan Hadits : 
1. Dalam Riwayat Bukhori juga, Umar rodhiyallahu anhu tegas mengatakan bahwa 

ayat ini turun pada hari Jum’at, sehingga memang kaum Muslimin telah 
menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari I’ed mingguannya. Abu 
Huroiroh rodhiyallahu anhu mengatakan, bahwa ia mendengar Rasulullah 
sholallahu alaihi wa salam bersabda : 

 ِإن يـَْوَم اْلُجُمَعِة يـَْوُم ِعيدٍ 
Sesungguhnya hari Jum’at adalah hari raya..(HR. Ahmad, Al Hakim dan selainnya, 

dihasankan Syaikh Syu’aib Arnauth). 

2. Alhamdulillah agama kita telah sempurna, sehingga tidak perlu untuk melirik 
jalan hidup lain, selain jalan hidup Islam. Barangsiapa yang ridho dengan ini, 
niscaya ia akan mendapatkan kemanisan Islam. Nabi sholallahu alaihi wa salam 
bersabda : 

ْسَالِم ِديًنا، َوِبُمَحمٍد َرُسوًال َذا يَماِن َمْن َرِضَي بِاِهللا رَبا، َوبِاْإلِ َق طَْعَم اْإلِ  
Akan merasakan kelezatan Imam, bagi orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, 

Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya (HR. Muslim). 

3. Sungguh aneh orang Islam yang tidak mengakui kesempurnaan agamanya, 
padahal orang diluar Islam sendiri mengakui kesempurnaan agama Islam, 
sehingga hal terebut membuat mereka hasad dan iri terhadap Islam. Selain 
orang Yahudi, pengakuan kesempurnaan Islam juga datang dari orang-orang 
Musyrik pada waktu itu. Seorang Musyrik pernah mengatakan kepada sahabat 
Salman al-Farisi berikut : 

ِخَراَءةِ قَاَل: َلُه بـَْعُض اْلُمْشرِِكيَن، َوُهْم َيْستَـْهزِئُوَن بِِه: ِإني َأَرى َصاِحَبُكْم يـَُعلُمُكْم ُكل َشْيٍء َحتى الْ   
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Sebagian orang Musyrik berkata kepada Salmaan rodhiyallahu anhu –untuk 

mengolok-oloknya- : ‘sesungguhnya sahabat kalian (maksudnya Nabi sholallahu alaihi 

wa salam-pent.) mengajari kalian segala sesuatu, sampai pun dalam masalah buang 

hajat’. (HR. Muslim dan ashabus Sunan, dan ini lafadz Ibnu Majah) 

Coba kita lihat seorang Musyrik saja mengakui bahwa dalam Islam telah 
diajarkan segala sesuatu yang terkait kehidupan dunia dan akhirat, sampai pun 
dalam masalah buang hajat, Islam mengaturnya. Maka bagaimana lagi dengan 
tatacara kehidupan yang kemaslahatannya lebih banyak lagi, tentu Islam lebih 
mengaturnya dengan bagus, seperti masalah kenegaraan, muamalah antar 
sesama dan yang lebih penting hubungan hamba dengan Rabbnya. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا اْلَحسَ  - 6 ثـََنا َأِبي، َعْن َوَحد َوَعْبُد ْبُن ُحَمْيٍد، َجِميًعا َعْن يـَْعُقوَب ْبِن ِإبـَْراِهيَم ْبِن َسْعٍد، َحد ، ُن اْلُحْلَواِني
 طُوا ِفيَصاِلٍح، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخبَـَرِني ُعْرَوُة، َأنُه َسَأَل َعاِئَشَة، َعْن قـَْوِل اِهللا: {َوِإْن ِخْفُتْم َأال تـُْقسِ 

] َوَساَق اْلَحِديَث، ِبِمْثِل َحِديِث يُوُنَس، َعِن الزْهِري َوزَاَد ِفي آِخرِِه: ِمْن َأْجِل َرْغَبِتِهْم 3اْلَيَتاَمى} [النساء: 
ُهن، ِإَذا ُكن َقِليَالِت اْلَماِل َواْلَجَمالِ   َعنـْ

6).  

Haddatsanaa al-Hasan al-Khulwaaniy dan Abdu bin Humaid semuanya dari Ya’quub bin 

Ibrohim bin Sa’ad, haddatsanaa Bapakku, dari Shoolih dari ibnu Syihaab, akhbaroni 

Urwah, ia bertanya kepada Aisyah rodhiyallahu anha terkait Firman Allah : { Dan jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim 

(bilamana kamu mengawininya)} (QS. An Nisaa’ : 3).  

Lalu disebutkan seperti hadits Yunus dari az-Zuhri dan terdapat tambahan di akhirnya : 

“karena mengingikan Yatim tersebut, jika ia sedikit harta dan tidak begitu cantik”. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا ِهَشاٌم، َعنْ 3018( - 7 ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َحد ثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَأبُو ُكَرْيٍب، قَاَال: َحد َأبِيِه،  ) َحد
" أُْنزَِلْت ِفي الرُجِل ] قَاَلْت: 3َوِإْن ِخْفُتْم َأال تـُْقِسطُوا ِفي اْلَيَتاَمى} [النساء: {§َعْن َعاِئَشَة، ِفي قـَْوِلِه: 

ُحَها ِلَماِلَها، فـََيُضر ِبَها َتُكوُن َلُه اْلَيِتيَمُة َوُهَو َولِيـَها َوَوارِثـَُها، َوَلَها َماٌل َولَْيَس َلَها َأَحٌد ُيَخاِصُم ُدونـََها، َفَال يـُْنكِ 
اْلَيَتاَمى، فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَساِء} [النساء: َوُيِسيُء ُصْحَبتَـَها، فـََقاَل: {ِإْن ِخْفُتْم َأال تـُْقِسطُوا ِفي 

] يـَُقوُل: َما َأْحَلْلُت َلُكْم، َودَْع َهِذِه الِتي َتُضر ِبَها3  
7). Hadits no. 3018  

Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuroib mereka berdua berkata, 

haddatsanaa Abu Usaamah, haddatsanaa Hisyaam dari Bapaknya dari Aisyah 
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rodhiyallahu anha terkait Firman Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa : { Dan jika kamu takut 

tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya)} {QS. An Nisaa’ : 3}. Aisyah rodhiyallahu anha berkata : “diturunkan 

berkaitan dengan soerang laki-laki yang menjadi wali dan ahli waris anak Yatim, wanita 

Yatim tersebut memiliki harta dan tidak memiliki ahli waris selain dirinya, maka janganlah 

ia menikahinya karena menginginkan hartanya, lalu ia memudhorotkan wanita tersebut 

dengan melakukan pergaulan yang jelek kepadanya, maka Allah berfirman : { Dan jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim 

(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi} 

(QS. An Nisaa’ : 3)”. Yakni : “apa yang halal bagi kalian dan tinggalkan wanita yang 

kalian akan memudhorotkan”. 

Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhori no. 2494. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا َأبُو3018( - 8 ثـََنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة،  ) َحد َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحد
 َما ُكِتَب َلُهن ِتي َال تـُْؤتُونـَُهن َساِء الالَلى َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب ِفي يـََتاَمى الن  ، َوتـَْرَغُبوَن َأنْ ِفي قـَْوِلِه: {َوَما يـُتـْ

َها «] قَاَلْت: 127تـَْنِكُحوُهن} [النساء:  أُْنزَِلْت ِفي اْلَيِتيَمِة، َتُكوُن ِعْنَد الرُجِل فـََتْشرَُكُه ِفي َماِلِه، فـَيَـْرَغُب َعنـْ
 َرُه، فـََيْشرَُكُه ِفي َماِلِه، فـَيَـْعِضُلَها َفَال يـَتَـَزو َرهُ َأْن يـَتَـَزوَجَها، َوَيْكَرُه َأْن يـَُزوَجَها َغيـْ »ُجَها َوَال يـَُزوُجَها َغيـْ  

8). Hadits no. 3018  

Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa Abdah bin Sulaimaan dari 

Hisyaam dari Bapaknya dari Aisyah rodhiyallahu anha tentang Firman Allah : { dan apa 

yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita 

yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, 

sedang kamu ingin mengawini mereka} (QS. An Nisaa’ : 127). Aisyah rodhiyallahu anha 

berkata : “diturunkan berkaitan dengan wanita Yatim yang berada dibawah pengasuhan 

seorang laki-laki yang memiliki harta (banyak), maka orang tersebut ingin menikahinya dan 

tidak suka orang lain yang menikahinya, agar dapat mengusai hartanya, maka ia 

menghalangi ia menikah atau dinikahi orang lain”. 

Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhori no. 2494. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َأْخبَـَرنَا ِهَشاٌم، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، ِفي قـَْوِلِه: 3018( - 9 ثـََنا َأبُو ُكَرْيٍب، َحد َحد (
 َساِء ُقِل اهللاُ يـُْفِتيُكْم ِفيِهنِتي َتُكوُن ِعْنَد «] اْآليََة، قَاَلْت: 127} [النساء: {َيْستَـْفُتوَنَك ِفي النِهَي اْلَيِتيَمُة ال
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َوَيْكَرُه َأْن  -يـَْعِني َأْن يـَْنِكَحَها  -الرُجِل، َلَعلَها َأْن َتُكوَن َقْد َشرَِكْتُه ِفي َماِلِه، َحتى ِفي اْلَعْذِق، فـَيَـْرَغُب 
»َماِلِه، فـَيَـْعِضُلَهايـُْنِكَحَها َرُجًال فـََيْشرَُكُه ِفي   

9). Hadits no. 3018  

Haddatsanaa Abu Kuroib, haddatsanaa Abu Usaamah, akhbaronaa Hisyaam dari 

Bapaknya dari Aisyah rodhiyallahu anha tentang Firman-Nya : {Dan mereka minta fatwa 

kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

mereka} (QS. An Nisaa’ : 127). Aisyah rodhiyallahu anha berkata : “itu adalah wanita 

yatim yang diasuh oleh seorang laki-laki. Mungkin wanita tersebut berserikat dengan 

hartanya, hingga pada pohon kurma, maka laki-laki tersebut ingin menikahinya, karena 

tidak suka orang lain yang menikahinya, sehingga orang lain tersebut menguasai harta 

wanita yatim tersebut, oleh karenanya laki-laki tadi melarang wanita yatim untuk 

menikah dengan orang lain”. 

Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhori no. 2494. 

 
Penjelasan Hadits : 
1. Maksud ayat 3 surat An Nisaa’ diatas menurut penafsiran Aisyah rodhiyallahu 

anha bahwa ada seorang laki-laki yang menjadi pengasuh anak yatim wanita 
dan ia memiliki harta warisan yang banyak, namun tidak cantik. Maka janganlah 
laki-laki tersebut menikahinya hanya karena hartanya, dimana nantinya dalam 
pernikahannya ia tidak menemukan kebahagian, karena tidak ada dasar saling 
mencintai, pernikahannya adalah karena harta semata. Sehingga jika dirinya 
khawatir tidak bisa berlaku adil, malah memberikan kemudhorotan kepada 
wanita tersebut, karena pergaulannya yang jelek, hendaknya ia menikahi wanita 
lain saja yang dapat menarik hatinya. 

2. Sedangkan ayat ke-127nya adalah laki-laki tersebut enggan menikahkan wanita 
yatim yang menjadi anak asuhnya dengan orang lain, karena khawatir laki-laki 
lain akan menguasai harta, sehingga terpaksa dirinya yang menikahi wanita 
yatim tersebut, sekalipun tidak ada rasa cinta, karena rupanya yang buruk. 
Hanya saja wanita yatim tersebut memiliki harta yang banyak. Tentu semua ini 
adalah diharamkan dan termasuk perbuatan dholim. 

3. Hadits ini dalil bagi ahli fiqih yang merinci hukum pernikahan menjadi 5, yaitu 
wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, sesuai dengan situasi dan kondisinya  
dan dalam hadits ini dalil bagi hukum pernikahan yang haram. 

4. Disyariatkannya melihat calon istri, agar seorang laki-laki merasa bahwa wanita 
tersebut kelak menjadi pendamping hidupnya yang baik. 

5. hadits diatas nasehat kepada pengasuh panti asuhan, agar menunaikan hak-hak 
anak yatim semestinya, karena jika ia berhasil mengasuh anak yatim 
sebagaimana mestinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar, namun 
jika sebaliknya, akan mendapatkan siksaan yang besar.  
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Imam Muslim berkata : 

ثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي3019( - 10 ثـََنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة،  ) َحد َشْيَبَة، َحد
ْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروِف} [النساء:  أُْنزَِلْت ِفي َواِلي َماِل اْلَيِتيِم الِذي يـَُقوُم «] قَاَلْت: 6ِفي قـَْوِلِه: {َوَمْن َكاَن َفِقيًرا فـَ

»، ِإَذا َكاَن ُمْحَتاًجا َأْن يَْأُكَل ِمْنهُ َعَلْيِه َوُيْصِلُحهُ   
10). Hadits no. 3019  

Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa ‘Abadah bin Sulaimaan dari 

Hisyaam dari Bapaknya dari Aisyah rodhiyallahu anha tentang Firman-Nya : { dan 

barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut} (QS. An 

Nisaa’ : 6). Aisyah rodhiyallahu anha berkata : “diturunkan berkenaan pengasuh harta 

Yatim yang ia menunaikan dan membaguskan haknya, jika ia butuh untuk makan 

darinya”. 

Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhori no. 2212. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا ِهَشاٌم، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، ِفي قـَْوِلِه 3019( - 11 ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َحد ثـََناُه َأبُو ُكَرْيٍب، َحد َوَحد (
أُْنزَِلْت ِفي «]، قَاَلْت: 6فـَْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروِف} [النساء: تـََعاَلى: {َوَمْن َكاَن َغِنيا فـَْلَيْستَـْعِفْف، َوَمْن َكاَن َفِقيًرا 

،»َوِلي اْلَيِتيِم، َأْن ُيِصيَب ِمْن َماِلِه، ِإَذا َكاَن ُمْحَتاًجا، ِبَقْدِر َماِلِه، بِاْلَمْعُروفِ   
ثـََنا ِهَشاٌم بِ  - 11 ثـََنا اْبُن نَُمْيٍر، َحد ثـََناُه َأبُو ُكَرْيٍب، َحد ْسَنادِ َوَحد َهَذا اْإلِ  

11). Hadits no. 3019  

Haddatsanaa Abu Kuroib, haddatsanaa Abu Usaamah, haddatsanaa Hisyaam dari 

Bapaknya dari Aisyah rodhiyallahu anha tentang firman-Nya : { Barang siapa (di antara 

pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim 

itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut} 

(QS. An Nisaa’ : 6). Aisyah rodhiyallahu anha berkata : “diturunkan berkenaan pengasuh 

harta Yatim, yang menggunakan harta yatim jika ia butuh, sesuai dengan kebutuhannya 

dengan sewajarnya. 

Haddatsanaa Abu Kuroib, haddatsanaa ibnu Numair, haddatsanaa Hisyaam dengan sanad 

tersebut. 

Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhori no. 2212. 

 
Penjelasan Hadits : 
1. ayat-ayat diatas menerangkan hak dan kewajiban pengasuh anak Yatim. Jika 

pengasuh anak yatim adalah orang yang berkecukupan, dalam artian ia sudah 
memiliki penghasilan lain, disamping mengasuh anak yatim, maka wajib bagi 
dirinya untuk menahan diri dari memakan harta yang diperuntukkan bagi anak 
yatim asuhannya. 
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2. Namun jika ia faqir, dalam artian ia tidak memiliki penghasilan, karena waktunya 
tersibukkan untuk mengurus anak yatim, maka dirinya diperbolehkan untuk 
mengambil bagian dari harta anak yatim, sesuai dengan kebutuhannya dan 
masih dalam taraf yang wajar. Janganlah ia berlebih-lebihan melampaui 
batasnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil dari para ulama fiqih 
tentang batasan bagi orang yang faqir untuk memakan harta anak yatimm kata 
beliau : 

َأَقل اْألَْمَرْيِن: أْجَرَة ِمْثِلِه َأْو َقَدَر َحاَجِتهِ قَاَل اْلُفَقَهاُء: َلُه َأْن يَْأُكَل   

Ia makan berdasarkan yang paling minim dari dua hal ini, yaitu gaji pekerjaan 

yang semisalnya atau sekedar kebutuhannya. 

3. Memakan harta anak yatim, dianggap syariat sebagai dosa yang sangat besar, 
sebagaimana sabda Nabi sholallahu alaihi wa salam : 

الشْرُك بِاللِه، َوالسْحُر، َوقـَْتُل النـْفِس «، َقالُوا: يَا َرُسوَل اللِه َوَما ُهن؟ َقاَل: »اْجَتِنُبوا السْبَع الُموبَِقاتِ 
َأْكُل َماِل الَيِتيِم، َوالتـَولي يـَْوَم الزْحِف، َوَقْذُف الُمْحَصَناِت الِتي َحرَم اللُه ِإال بِالَحق، َوَأْكُل الربَا، وَ 

 الُمْؤِمَناِت الَغاِفَالتِ 
Jauhilah 7 dosa besar!. Para sahabat bertanya : apa saja 7 dosa besar itu?, Nabi 

sholallahu alaihi wa salam menjawab : “menyekutukan Allah, Sihir, Membunuh jiwa 

yang diharamkan Allah, kecuali dengan kebenaran, memakan riba, memakan harta 

anak yatim, lari dari medan tempur, dan menuduh wanita baik-baik berzina” 

(muttafaqun ‘alaih). 

4. Adapun orang-orang yang berhasil mengasuh anak yatim sebagaimana 
mestinya, maka balasan yang besar telah menantinya dan kedudukannya di 
surga sangat dekat sekali dengan Rasulullah sholallahu alaihi wa salam. Nabi 
sholallahu alaihi wa salam bersabda : 

بابَِة َوالُوْسَطىَوقَاَل بِِإْصبَـَعْيِه الس » َأنَا وََكاِفُل الَيِتيِم ِفي الَجنِة َهَكَذا  
Saya (nabi sholallahu alaihi wa salam) dengan pengasuh anak yatim di surga seperti 

ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuknya dengan jari tengah (muttafaqun ‘alaih, ini 

lafadz Bukhori). 
 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا 3020( - 12 ثـََنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، ) َحد َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحد
 اْلُقُلوُب ِفي قـَْوِلِه َعز َوَجل: {ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فـَْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم، َوِإْذ زَاَغِت اْألَْبَصاُر، َوبـََلَغتِ 

»َكاَن َذِلَك يـَْوَم اْلَخْنَدقِ «َحَناِجَر} قَاَلْت: الْ   
12). Hadits no. 3020  

Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa ‘Abdah bin Sulaimaan dari 

Hisyaam dari Bapaknya dari Aisyah rodhiyallahu anha tentang Firman-Nya : { Yaitu) 
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ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi 

penglihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan} (QS. Al Ahzab : 10). 

Aisyah rodhiyallahu anha berkata : “hal itu terjadi pada waktu perang Khondaq”. 

Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhori no. 4103. 

 
Penjelasan Hadits : 
1. Ayat ini bercerita tentang perang Khondaq, yang datang dari atas adalah Yahudi 

Bani Quroidhoh dan yang datang dari bawah adalah Musyrikin Quraisy dan suku 
Ghothofaan, demikian yang dituturkan oleh Imam Ibnu Hisyaam dalam Sirohnya. 
Oleh karenanya dalam ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman : 

ُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزُِلوا زِْلَزاًال َشِديًدا  ُهَناِلَك ابـْ
Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan 

yang sangat (QS. Al Ahzaab : 11). 

2. Adapun orang-orang Munafik ketika melihat kondisi seperti ini, mereka berubah 
menjadi pecundang, Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa menceritakan ucapan 
mereka : 

ْت طَائَِفٌة ) َوِإْذ قَالَ 12َوِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالِذيَن ِفي قـُُلوِبِهْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا اللُه َوَرُسولُُه ِإال ُغُرورًا (
ُهُم النِبي يـَُقوُلوَن ِإن بـُُيو  ُهْم يَا َأْهَل يـَْثِرَب َال ُمَقاَم َلُكْم فَاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفرِيٌق ِمنـْ تـََنا َعْورٌَة َوَما ِهَي ِمنـْ

َنَة َآلَتـَْوَها َوَما تـََلبثُوا ِبَها ) َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن َأْقطَارِهَ 13بَِعْورٍَة ِإْن يُرِيُدوَن ِإال ِفَرارًا ( ا ثُم ُسِئُلوا اْلِفتـْ
)15) َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اللَه ِمْن قـَْبُل َال يـَُولوَن اْألَْدبَاَر وََكاَن َعْهُد اللِه َمْسُئوًال (14ِإال َيِسيًرا (  

َفَعُكُم اْلِفَراُر ِإْن فـََرْرُتْم ِمَن ا )16ْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َوِإًذا َال تَُمتـُعوَن ِإال َقِليًال (ُقْل َلْن يـَنـْ  
Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam 

hatinya berkata :"Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu 

daya.". Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mreka berkata: "Hai penduduk 

Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebahagian 

dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : 

"Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)." Dan rumah-rumah itu 

sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari. Kalau (Yatsrib) 

diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya 

mereka mengerjakannya; dan mereka tiada akan bertangguh untuk murtad itu 

melainkan dalam waktu yang singkat. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah 

berjanji kepada Allah: "Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)." Dan adalah 

perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya. Katakanlah: "Lari itu 

sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau 

pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap 

kesenangan kecuali sebentar saja.". (QS. Al Ahzaab : 12-16). 
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3. Adapun perkataan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
ketika menghadapi suasana yang mencekam seperti ini adalah : 

َمانًا زَاَدُهْم ِإال ِإي َوَلما رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اْألَْحَزاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدنَا اللُه َوَرُسولُُه َوَصَدَق اللُه َوَرُسولُُه َوَما
ُهْم َمْن 22َوَتْسِليًما ( ُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمنـْ ) ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَه َعَلْيِه َفِمنـْ

ُلوا تـَْبِديًال ( َب اْلُمَناِفِقينَ 23يـَْنَتِظُر َوَما َبداِدِقيَن ِبِصْدِقِهْم َويـَُعذُه الصِإْن َشاَء َأْو يـَُتوَب  ) لَِيْجِزَي الل
)24َعَلْيِهْم ِإن اللَه َكاَن َغُفورًا َرِحيًما (  

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, 

mereka berkata : "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita." Dan 

benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada 

mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-

orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara 

mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan 

mereka tidak merobah (janjinya), supaya Allah memberikan balasan kepada orang-

orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika 

dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Ahzaab : 22-24).  

4. Kemudian perang Khondaq ini akhirnya dimenangkan oleh kaum Muslimin, 
tanpa melalui peperangan, karena Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa mengirimkan 
angin dan Malaikatnya kepada mereka, sehingga akhirnya mereka 
membubarkan diri. Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa menceritakannya : 

ًرا وََكَفى اللُه اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقَتاَل وََكاَن اللُه َقِويا َعزِيًزا (َوَرد اللُه الِذيَن َكَفُروا بِغَْيِظِهْم َلْم يـََنالُ  )25وا َخيـْ  
Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh 

kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah 

menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan . Dan adalah Allah Maha Kuat 

lagi Maha Perkasa (QS. Al Ahzaab : 25). 

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata : 

َلِهيِة، َوَلْوَال َأن َجَعَل  يـَُقوُل تـََعاَلى ُمْخِبًرا َعِن اْألَْحَزاِب َلما َأْجَالُهْم َعِن اْلَمِديَنِة، ِبَما َأْرَسَل َعَلْيِهْم ِمنَ  الريِح َواْلُجُنوِد اْإلِ
َوَلِكْن قال اهللا تـََعاَلى: {َوَما   اللُه َرُسوَلُه رَْحَمًة لِْلَعاَلِميَن، َلَكاَنْت َهِذِه الريُح َعَلْيِهْم َأَشد ِمَن الريِح اْلَعِقيِم َعَلى َعاٍد،

بـَُهْم َوأَ  ُه لِيُـَعذبـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن] } [اْألَنـَْفاِل: َكاَن الل ُه ُمَعذ33ْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن الل[  
Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa mengabarkan tentang perang Ahzaab ketika 

mengusir pasukan musuh yang mengepung Madinah, dengan mengirimkan 

angin dan tentara tuhan (malaikat), seandainya Allah tidak menjadikan 

Rasulullah sholallahu alaihi wa salam sebagai rakhmat atas umatnya, niscaya Dia 

akan mengirimkan angin yang lebih kencang dari angin taufan yang dikirimkan 

kepada kaum ‘Aad, namun Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa berfirman : {Dan Allah 

sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan 



19  

 

tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun} (QS. Al 

Anfaal : 33). 

6. Kemudian perang berlanjut dengan penaklukkan bani Quroidhoh. Orang-orang 
Yahudi yang bersekutu dengan orang Kafir telah melakukan pengkhianatan 
terhadap kaum Muslimin, karena sebelumnya mereka telah terikat perjanjian 
untuk sama-sama menjaga kota Madinah dari serangan musuh, jika kota 
Madinah diserang, namun mereka malah mengadakan persengkokolan dengan 
orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum Muslimin. Imam Bukhori-Muslim 
meriwayatkan : 

َعَلْيِه  رِيلُ فـََلما رََجَع َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِمَن الَخْنَدِق َوَضَع السَالَح َواْغَتَسَل، فَأَتَاُه ِجبْ 
ُفُض رَْأَسُه ِمَن الغَُباِر، فـََقاَل: " َقْد َوَضْعَت السَالَح، َواللِه َما َوَضْعُتُه، اْخُرْج إِ  لَْيِهْم، قَاَل السَالُم َوُهَو يـَنـْ

 النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم: فَأَْيَن فََأَشاَر ِإَلى بَِني قـَُرْيَظةَ 
Tatkala Rasulullah sholallahu alaihi wa salam kembali dari Khondaq, Beliau 

sholallahu alaihi wa salam meletakkan senjatanya lalu mandi, maka Jibril alaihi salam 

mendatanginya –sedangkan Nabi sholallahu alaihi wa salam dalam kondisi basah 

rambutnya-, Jibril alaihi salam berkata : “engkau telah meletakkan senjata?, demi 

Allah aku belum meletakkan senjata, keluarlah menuju mereka!”. Nabi sholallahu 

alaihi wa salam berkata : “kemana?”. Maka Jibril alaihi salam berisyarat ke Bani 

Quroidhoh.  

Dan peperangan dengan Bani Quroidhoh berakhir dengan kemenangan yang 
gemilang di tangan kaum Muslimim. Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa 
menceritakannya : 

ُلوَن َوَأنـَْزَل الِذيَن ظَاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف ِفي قـُُلوِبِهُم الرْعَب َفرِيًقا تـَْقتُـ 
) َوَأْورََثُكْم َأْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوَأْمَواَلُهْم َوَأْرًضا َلْم َتطَُئوَها وََكاَن اللُه َعَلى ُكل َشْيٍء 26َفرِيًقا ( َوتَْأِسُرونَ 
)27َقِديًرا (  

Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu 

golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memesukkan 

rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang 

lain kamu tawan. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan 

harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak . Dan adalah 

Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. (QS. Al Ahzaab : 26-27). 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا ِهَشاٌم، َعْن َأبِيِه، َعْن 3021( - 13 ثـََنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َحد ثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحد َحد (
ِفي اْلَمْرَأِة  ] اْآليََة، قَاَلْت: " أُْنزَِلتْ 128َعاِئَشَة: {َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا} [النساء: 
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ي ِحل ِمني، َتُكوُن ِعْنَد الرُجِل، فـََتطُوُل ُصْحَبتـَُها، فـَُيرِيُد َطَالقـََها، فـَتَـُقوُل: َال ُتطَلْقِني، َوَأْمِسْكِني، َوَأْنَت فِ 
 فـَنَـَزَلْت َهِذِه اْآليََة "

13). Hadits no. 3021 

Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa ‘Abdah bin Sulaimaan dari 

Hisyaam dari Bapaknya dari Aisyah rodhiyallahu anha tentang Firman-Nya : { Dan jika 

seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya} (QS. An 

Nisaa’ : 128). Aisyah rodhiyallahu anha : “diturunkan berkenaan dengan seorang wanita 

yang mempunyai suami dan sudah lama menikah, suaminya hendak  menceraikannya, maka 

si istri berkata : “jangan ceraikan aku, tahanlah aku, dan engkau gugur menafkahiku, 

maka turunlah ayat ini”. 

Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhori no. 2450. 

 
Imam Muslim berkata : 

14 - )3021 ثـََنا ِهَشاٌم، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، ِفي قـَْوِلِه َعز ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َحد ثـََنا َأبُو ُكَرْيٍب، َحد َحد ( 
] قَاَلْت: " نـََزَلْت ِفي اْلَمْرَأِة َتُكوُن 128َوَجل: {َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا} [النساء: 

َها، َوَتُكوُن َلَها ُصْحَبٌة َوَوَلٌد، فـََتْكَرُه َأْن يـَُفارِقـََها، فـَتَـُقوُل َلُه: َأْنَت ِفي  ِعْنَد الرُجِل، فـََلَعلُه َأْن َال َيْسَتْكِثَر ِمنـْ
 ِحل ِمْن َشْأِني

14). Hadits no. 3021 

Haddatsanaa Abu Kuroib, haddatsanaa Abu Usaamah, haddatsanaa Hisyaam dari 

Bapaknya dari Aisyah rodhiyallahu anha tentang Firman-Nya : { Dan jika seorang wanita 

khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya} (QS. An Nisaa’ : 128). Aisyah 

rodhiyallahu anha : “diturunkan berkenaan dengan seorang wanita yang mempunyai suami 

dan suaminya sudah tidak berminat dengan istrinya lagi, mereka sudah lama bergaul dan 

sudah memiliki anak, maka si istri tidak mau kalau diceraikan, maka ia berkata kepada 

suaminya : “engkau gugur menafkahiku”. 

Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhori no. 2450. 

 
Penjelasan Hadits : 
1. Imam as-Sa’di menafsirkan ayat ini dengan : 

ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فاألحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن 
على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو بعض حقوقها الالزمة لزوجها 

 المسكن، أو القسم بأن تسقط حقها منه، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها.
البقاء فإذا اتفقا على هذه الحالة فال جناح وال بأس عليهما فيها، ال عليها وال على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها 

ٌر } . [ ص  ] 207معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: { َوالصْلُح َخيـْ  
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Yakni suaminya mengacuhkannya, sudah tidak berminat dengannya dan 

berpaling darinya, maka dalam kondisi seperti ini, bagusnya mereka saling 

berdamai, si istri merelakan sebagian hak yang seharusnya diterima dari 

suaminya agar tetap mempertahankan dirinya, bisa dengan mengurangi sedikit 

jatah nafkah yang wajib diberikan suaminya atau pakaian atau tempat 

tinggalnya atau mengurangi hak giliran untuknya atau menghadiahkan hak 

giliran harinya untuk istri suaminya yang lain. 

Jika keduanya sepakat, maka tidak mengapa untuk menunaikan kesepakatan 

tersebut, tidak masalah bagi istri dan juga bagi suaminya, maka ketika itu sang 

suami tetap mempertahankannya, ini lebih baik daripada perceraian, oleh 

karenanya Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa berfirman : “Perdamaian itu lebih 

baik”. 

2. Karena bagaimana pun terkadang perceraian adalah sesuatu yang tidak 
menyenangkan. Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda : 

 َالقُ َأبـَْغُض اْلَحَالِل ِإَلى اللِه الط  
Perkara Halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. 

Para ulama berbeda pendapat dalam status sanadnya, sebagian ulama peneliti 
seperti Imam Abu Hatim mengatakan bahwa hadits ini mursal, sehingga 
termasuk kategori hadits dhoif. Hadits ini didhoifkan juga oleh Imam Al Albani. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى، َأْخبَـَرنَا َأبُو ُمَعاِويََة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، قَاَل: قَاَلْت لِ 3022( - 15 ي ) َحد
»ُروا ِألَْصَحاِب النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َفَسبوُهمْ أُِمُروا َأْن َيْستَـْغفِ «َعاِئَشُة: يَا اْبَن ُأْخِتي   

15). Hadits no. 3022 

Haddatsanaa Yahya bin Yahya, akhbaronaa Abu Mu’awiyyah dari Hisyaam bin Urwah 

dari Bapaknya ia berkata, Aisyah rodhiyallahu anha berkata : “wahai anak saudaraku! 

Mereka diperintahkan untuk memohonkan ampun bagi sahabat Nabi sholallahu alaihi wa 

salam, namun mereka malah mencelanya”. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا ِهَشاٌم ِبَهَذا ا - 15 ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة، َحد ثـََناُه َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحد ْسَناِد ِمثْـَلهُ َوَحد ْإلِ  
15) 

Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa Abu Usaamah, haddatsanaa 

Hisyaam dengan sanad ini. 

 
Penjelasan Hadits : 
1. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, berkata : 
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َسِمَعْت َأْهل ِمْصر يـَُقوُلوَن ِفي ُعْثَمان َما قَاُلوا ، َوَأْهل الشام ِفي َعِلّي َما قَاَل اْلَقاِضي : الظاِهر أَنـَها قَاَلْت َهَذا ِعْنَدَما 
قـَْوله تـََعاَلى : { َواَلِذيَن َجاُءوا قَاُلوا ، َواْلَحُرورِية ِفي اْلَجِميع َما قَاُلوا . َوَأما اْألَْمر بِاِالْسِتْغَفاِر الِذي َأَشاَرْت ِإلَْيِه فـَُهَو 

يَماِن } ْخَوانَِنا الِذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ  ِمْن بـَْعدهْم يـَُقوُلوَن رَبـَّنا ِاْغِفْر لََنا َوِإلِ
Al-Qodhi berkata : ‘yang nampak bahwa Aisyah rodhiyallahu anha mengatakan 

ini, ketika mendengar penduduk Mesir mencela Utsman rodhiyallahu anhu, 

ketika penduduk Syam mencela Ali rodhiyallahu anhu dan penduduk haruriyah 

(khowarij) mencela para sahabat. Adapun perkara memintakan ampun, Beliau 

rodhiyallahu anha mengisyaratkan kepada Firman Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa 

: { Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka 

berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah 

beriman lebih dulu dari kami} (QS. Al Hasyr : 10)’. 

2. Imam Nawawi juga menukil : 

ُهْم ، ِألَن الله تـََعاَلى ِإنَما َجَعَلُه ِلَمْن َجاَء َوِبَهَذا ِاْحَتج َماِلك ِفي أَنُه َال َحّق ِفي اْلَفْيء لِ  َمْن َسب الصَحابَة َرِضَي الله َعنـْ
 بـَْعدهْم ِممْن َيْستَـْغِفر َلُهْم . َواللُه َأْعَلم

Dengan ayat ini Imam Malik berhujjah, bahwa Fa’i tidak diberikan kepada orang 

yang mencela para sahabat rodhiyallahu anhum, karena Allah Subhaanahu wa 

Ta'aalaa, hanyalah menjadikan fa’i bagi orang-orang yang datang sesudah 

mereka yang memintakan ampun buat mereka. Wallahu A’lam. 
Hal ini karena dalam ayat sebelumnya, Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa berfirman 
tentang Fa’i kepada siapa ia diberikan. Firman-Nya : 
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta 

benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Juga) bagi orang fakir yang berhijrah 

yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari 

karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. 

Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota 

Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka 

(Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka 

(Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan 

kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas 

diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari 

kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung. Dan orang-orang yang 

datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri 
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ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, 

dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang 

yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha 

Penyayang." (QS. Al Hasyr : 7-10). 

3. Mencela sahabat adalah akidahnya ahli bid’ah, terutama Rafidhoh yang mereka 
beribadah dengan jalan mencela para sahabat rodhiyallahu anhum. Para Aimah 
telah menulis kitab-kitab Ushul agama, yang mana mereka menjadikan perkara 
tidak mencela sahabat dan memuji mereka sebagai bagian dari pokok agama. 
Misalnya Imam Thawawi menulis dalam Aqidah ath-Thahawiyyah : 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نفرط في حب أحٍد منهم ، وال نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض ونحب 
 من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ، وال نذكرهم إال بخير ، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق

 وعصيان
Kami mencintai para sahabat Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, kami tidak 

meremehkan dalam mencintai mereka dan kami tidak berlepas diri dari salah 

satu mereka. Kami membenci orang yang membenci mereka dan terhadap hal-

hal yang tidak baik yang dikatakan tentang mereka. Mencintai mereka adalah 

pokok agama, iman dan kebaikan, sedangkan membenci mereka adalah 

kekufuran, kemunafikan dan kemaksiatan. 

Imam al-Baghowi dalam Syarhus Sunnah menukil ucapan Imam Malik : 

فقد أصابته هذه اآلية - صلى اهللا عليه وسلم  - من أصبح من الناس في قلبه غّل على أحد من أصحاب النبي   
Barangsiapa yang dalam hatinya ada sifat jengkel kepada salah seorang dari 

sahabat Nabi sholallahu alaihi wa salam, maka ia telah terkena ayat tersebut. 
Yang dimaksud Imam Malik adalah ayat dari surat Al-Fath : 
Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah 

keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat 

mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda 

mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka 

dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang 

mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi 

besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati 

penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir 

(dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang 

besar (QS. Al Fath : 29). 

Imam Syaukani dalam Tafsirnya berkata : 

 فإن وجد في قلبه غّل لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان
Jika ada orang yang dalam hatinya jengkel kepada sahabat Nabi, maka ia telah 

mendapatkan penyimpangan hati dari syaithon. 



24  

 

Imam Ahmad dalam Kitabnya as-Sunnah berkata : 

كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم،   -صلى اهللا عليه وسلم  -السنة ذكر محاسن أصحاب رسول اهللا من 
أو واحداً منهم فهو مبتدع رافضي؛ حبهم سّنة، والدعاء  -صلى اهللا عليه وسلم  - فمن سب أصحاب رسول اهللا 

 لهم قربة، واالقتداء بهم وسيلة، واألخذ بآثارهم فضيلة.
وز ألحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم، وال يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على وقال: ال يج

السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه؛ وإن لم يتب أعاد عليه 
 العقوبة، وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع

Termasuk sunnah adalah menyebutkan kebaikan para sahabat Rasulullah sholallahu 

alaihi wa salam semuanya dan menahan diri dari apa yang terjadi diantara mereka. 

Barangsiapa yang mencela para sahabat Rasulullah sholallahu alaihi wa salam atau 

salah satu diantara mereka, maka itu adalah ahlu bid’ah rofidhoh. Mencintai mereka 

adalah pokok sunnah, mendoakan mereka adalah pendekatan diri kepada Allah, 

meneladani mereka adalah sarana beribadah dan mengambil petunjuk mereka 

adalah keutamaan. 

Tidak boleh seorang menyebutkan sedikit pun kejelekan para sahabat, tidak boleh 

mencela mereka, barangsiapa yang mengatakan hal itu, maka wajib bagi 

pemerintah untuk mengajari dan menghukumnya, tidak ada maaf baginya, namun ia 

dihukum lalu dimintai taubat, jika bertaubat diterima taubatnya, jika tidak mau 

bertaubat, maka kembali dihukum dan dicambuk serta dipenjara sampai ia bertaubat 

dan kembali kepada kebenaran. 

Syaikhul Islam Ibnul Qoyiim dalam “Hidayatul Hiyaari (1/103) menukil : 

فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل قال الشافعي في رسالته وقد ذكر الصحابة فعظمهم وأثنى عليهم ثم قال: وهم 
وأمر أستدرك به علم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا، ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما 
لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم ان اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا، وكذلك نقول ولم نخرج من أقاويلهم كلهم. وقال 

عي: وقد أثنى اهللا على الصحابة في التوراة واإلنجيل والقرآن وسبق لهم على لسان نبيهم صلى اهللا عليه وسلم من الشاف
 الفضل ما ليس ألحد بعدهم.

“Imam Syafi’I berkata dalam risalahnya, beliau menyebut sahabat, lalu 

mengangungkan dan memuji mereka, katanya : “mereka adalah diatas kita dalam 

seluruh ilmu, ijtihad, waro’, kecerdasan dan perkara ilmu yang mereka dapatkan. 

Pendapat-pendapat mereka lebih kami puji dan lebih utama daripada pendapat-

pendapat kami. Barangsiapa yang kami dapati dari orang yang kami ridhoi atau 

diceritakan kepada kami di negeri kami, maka berlakukan apa yang tidak diketahui 

didalamnya ada sunnah kepada ucapan para sahabat jika mereka telah bersepakat 

atau ucapan sebagian mereka jika mereka berselisih pendapat, demikianlah 

madzhab kami tidak akan keluar dari pendapat mereka semuanya”. Imam Syafi’I 

berkata lagi : “Allah � telah memuji sahabat dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an dan 
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juga pujian dari Nabi mereka � tentang keutamaan mereka yang tidak dimiliki 

seorang pun setelah generasi mereka” ”. 
 

Imam Muslim berkata : 

ثـََنا ُشْعَبُة، َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن النـعْ 3023( - 16 ثـََنا َأِبي، َحد َحد ،ثـََنا ُعبَـْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنَبِري َماِن، َعْن ) َحد
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنُم}  َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيٍر، قَاَل: اْختَـَلَف َأْهُل اْلُكوَفِة ِفي َهِذِه اْآليَِة: {َوَمْن يـَْقُتلْ  ُمْؤِمًنا ُمتَـَعم

َها، فـََقاَل: 93[النساء:  َلَقْد أُْنزَِلْت آِخَر َما أُْنِزَل، ثُم َما َنَسَخَها «] فـََرَحْلُت ِإَلى اْبِن َعباٍس َفَسأَْلُتُه َعنـْ
،»َشْيءٌ   

16). Hadits no. 3023 

Haddatsanaa Ubaidillah bin Mu’adz al-‘Ambariy, haddatsanaa Bapakku, haddatsanaa 

Syu’bah dari al-Mughiiroh bin an-Nu’maan dari Sa’id bin Jubair ia berkata : “para ulama 

Kufah berselisihi tentang ayat ini : { Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin 

dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam} (QS. An Nisaa’ : 93). Maka aku pergi ke 

Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu untuk menanyakan tentangnya, maka Ibnu Abbas 

rodhiyallahu anhu berkata : “ayat tersebut diturunkan pada akhir-akhir, lalu tidak ada 

yang menasakhnya”. 

Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhori (no. 4590) 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا ِإْسحَ 3023( - 17 ُد ْبُن َجْعَفٍر، ح َوَحدثـََنا ُمَحم اٍر، قَاَال: َحدى، َواْبُن َبشُد ْبُن اْلُمثـَنثـََنا ُمَحم اُق ) َوَحد
ثـََنا ُشعْ  ْضُر، َقاَال: َجِميًعا َحدْسَناِد ِفي َحِديِث اْبِن َجْعَفٍر: نـََزَلْت ِفي آِخِر ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َأْخبَـَرنَا الن َبُة، ِبَهَذا اْإلِ

 َما أُْنِزَل. َوِفي َحِديِث النْضِر: ِإنـَها َلِمْن آِخِر َما أُْنزَِلتْ 
17). Hadits no. 3023 

Haddatsanaa Muhammad bin al-Mutsanaa dan ibnu Basysyaar mereka berdua berkata, 

haddatsanaa Muhammad bin Ja’far (ganti sanad). 

Haddatsanaa Ishaaq bin Ibrohim, akhbaronaa an-Nadhor mereka berdua berkat, semuanya 

meriwayatkan dari Syu’bah dengan sanad ini. Dalam haditsnya ibnu Ja’far dengan lafadz 

: “diturunkan pada akhir-akhir dari ayat-ayat yang akhir-akhir diturunkan”. Dalam 

haditsnya an-Nadhor : “ayat ini termasuk yang akhir-akhir diturunkan”. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا ُمَحمُد ْبُن َجْعَفرٍ 3023( - 18 اٍر، قَاَال: َحدُد ْبُن َبشى، َوُمَحمُد ْبُن اْلُمثـَنثـََنا ُمَحم ثـََنا ُشْعَبُة، ) َحد َحد ،
ْن َهاتـَْيِن َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيٍر، قَاَل: َأَمَرِني َعْبُد الرْحَمِن ْبُن َأبـَْزى، َأْن َأْسَأَل اْبَن َعباٍس، عَ 
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َلْم يـَْنَسْخَها «] َفَسأَْلُتُه فـََقاَل: 93[النساء: اْآليـَتَـْيِن: {َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنُم َخاِلًدا ِفيَها} 
»َشْيءٌ   

 ِإال بِاْلَحق} َوَعْن َهِذِه اْآليَِة: {َوالِذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اِهللا ِإَلًها آَخَر، َوَال يـَْقتـُُلوَن النـْفَس الِتي َحرَم اهللاُ 
»كِ نـََزَلْت ِفي َأْهِل الشرْ «] قَاَل: 68[الفرقان:   

18). Hadits no. 3023 

Haddatsanaa Muhammad ibnul Mutsanaa dan Muhammad bin Basysyaar mereka berdua 

berkata, haddatsanaa Muhammad bin Ja’far, haddatsanaa Syu’bah dari Manshuur dari 

Sa’id bin Jubair ia berkata, Abdur Rokhman bin Abzaa memintaku untuk bertanya kepada 

Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu tentang 2 ayat ini yaitu : { Dan barangsiapa yang 

membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam} (QS. An 

Nisaa’ : 93). beliau rodhiyallahu anhu berkata : “tidak ada yang menasakhnya”. 

Dan ayat ini : {Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan 

tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) 

yang benar} (QS. Al Furqon : 68). Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu berkata : “diturunkan 

berkaitan dengan orang Musyrik”. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا َأبُو مُ 3023( - 19 َحد ، ْيِثيْضِر َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم اللثـََنا َأبُو الن ثَِني َهاُروُن ْبُن َعْبِد اِهللا، َحد َعاِويََة ) َحد
يِد ْبِن ُجبَـْيٍر، َعِن اْبِن َعباٍس، قَاَل: " نـََزَلْت َهِذِه اْآليَُة ِبَمكَة: يـَْعِني َشْيَباَن، َعْن َمْنُصوِر ْبِن اْلُمْعَتِمِر، َعْن َسعِ 

] فـََقاَل اْلُمْشرُِكوَن: 69] ِإَلى قـَْوِلِه: {ُمَهانًا} [الفرقان: 68{َوالِذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اِهللا ِإَلًها آَخَر} [الفرقان: 
ْسَالُم، َوقَ  َنا اْلَفَواِحَش؟ فَأَنـَْزَل اهللاُ َعز َوَما يـُْغِني َعنا اْإلِ ْد َعَدْلَنا بِاِهللا، َوَقْد قـَتَـْلَنا النـْفَس الِتي َحرَم اهللاُ، َوَأتـَيـْ

فََأما َمْن َدَخَل ِفي «] ِإَلى آِخِر اْآليَِة، قَاَل: 70َوَجل: {ِإال َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا} [الفرقان: 
»ْسَالِم َوَعَقَلُه، ثُم قـََتَل، َفَال تـَْوبََة َلهُ اْإلِ   

19). Hadits no. 3023 

Haddatsanaa Haaruun bin Abdillah, haddatsanaa Abun Nadhor Haasyim ibnul Qoosim al-

Laitsi, haddatsanaa Abu Mu’awiyyah yakni Syaibaan dari Manshuur ibnul Mu’tamir dari 

Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu beliau berkata : “ayat berikut 

diturunkan di Mekkah : { Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta 

Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan 

(alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, 

niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),  (yakni) akan dilipat gandakan azab 

untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina} 

(QS. Al Furqoon : 68-69)”. Lalu orang-orang musyrik berkata : ‘Apakah Islam bisa 
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menerima kami? Karena sungguh kami telah menyekutukan Allah, kami telah membunuh 

orang yang diharamkan Allah dan kami melakukan perzinaan’. Maka Allah Azza wa Jalla 

menurunkan ayat setelah : { kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan 

amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah 

maha Pengampun lagi Maha Penyayang} (QS. Al Furqoon : 70). Lalu Ibnu Abbas 

rodhiyallahu anhu berkata : “adapun orang yang sudah masuk Islam dan sudah berakal, 

lalu membunuh, maka tidak ada taubat baginya”. 

 

Imam Muslim berkata : 

ثـََنا َيْحَيى َوُهَو اْبنُ 3023( - 20 قَاَال: َحد ،ْحَمِن ْبُن ِبْشٍر اْلَعْبِديثَِني َعْبُد اِهللا ْبُن َهاِشٍم، َوَعْبُد الر َحد ( 
ثَِني اْلَقاِسُم ْبُن َأِبي بـَزَة، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيٍر، قَاَل: قـُْلُت ِال َسعِ  اُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َحداٍس: يٍد اْلَقطْبِن َعب

ًدا ِمْن تـَْوبٍَة؟ قَاَل: َال، قَاَل: فـَتَـَلْوُت َعَلْيِه َهِذِه اْآليََة الِتي ِذيَن َال  َأِلَمْن قـََتَل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِفي اْلُفْرَقاِن: {َوال
] ِإَلى آِخِر اْآليَِة، قَاَل: 68َيْدُعوَن َمَع اِهللا ِإَلًها آَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـْفَس الِتي َحرَم اهللاُ ِإال بِاْلَحق} [الفرقان: 

َها آيٌَة َمَدنِيةٌ « يٌة َنَسَختـْ ُم َخاِلًدا} [النساء:  {َوَمْن يـَْقُتلْ »: َهِذِه آيٌَة َمكًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَوِفي 93ُمْؤِمًنا ُمتَـَعم ،[
 ِرَوايَِة اْبِن َهاِشٍم: فـَتَـَلْوُت َعَلْيِه َهِذِه اْآليََة الِتي ِفي اْلُفْرقَاِن: {ِإال َمْن تَاَب} 

20). Hadits no. 3023 

Haddatsani Abdullah bin Haasyim dan Abdur Rokhman bin Bisyir al-‘Abadiy mereka 

berdua berkata, haddatsanaa Yahya yaitu ibnu Sa’id al-Qohthoon dari Ibnu Juraij, 

haddatsani al-Qoosim bin Abi Bazah dari Sa’id bin Jubair ia berkata, aku bertanya kepada 

Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu : “apakah orang yang membunuh seorang mukmin dengan 

sengaja dapat bertaubat?”. Beliau rodhiyallahu anhu menjawab : “tidak ada”. Maka aku 

membacakan ayat ini : { Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta 

Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan 

(alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, 

niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab 

untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, 

kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu 

kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang} (QS. Al Furqoon : 68-70). Maka Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu 

menanggapi : “ayat yang engkau bacakan adalah Makkiyah, maka apakah ia menasakhkan 

ayat Madaniyyah (maksudnya surat An Nisaa’ : 93-pent.)?”. 

Dalam riwayat Ibnu Hisyaam : ‘Sa’id bin Jubair membacakan ayat ke-70 dari Surat Al 

Furqoon’. 
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Penjelasan Hadits : 
1. Hadits ini membahas tentang hukum yang diambil dari Surat An Nisaa’ ayat ke-

93, yakni apakah orang Islam yang membunuh orang muslim lain dengan 
sengaja tanpa hak, perbuatannya bisa ditaubati, sehingga tidak terancam 
dengan siksa neraka yang kekal atau tidak bisa?, lalu Ibnu Abbas rodhiyallahu 
anhu sebagai salah satu pakar tafsir yang masih hidup dari kalangan sahabat, 
ditanya oleh murid-muridnya dari kalangan Tabi’in, seperti Sa’id bin Jubair. Maka 
beliau rodhiyallahu anhu memberikan fatwa, bahwa tidak ada taubat baginya. 
Imam Ibnu Bathool Syarah Bukhori mengatakan bahwa : 

اختلف العلماء فى القاتل هل له توبة الختالفهم فى تأويل هذه اآلية، فروى عن زيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن 
 عباس، وابن عمر أنه ال توبة له

Para ulama berselisih pendapat apakah seorang yang membunuh (mukmin 

dengan sengaja, tanpa hak) dapat ditaubati? Karena perselisihan mereka dalam 

menafsirkan ayat ke-93 surat An Nisaa’. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsaabit, Ibnu 

Mas’ud, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar rodhiyallahu anhu bahwa tidak ada taubat 

bagi pembunuhnya. 
Adapun Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu sebagaimana dalam hadits-hadits diatas, 
berpendapat dengan dhohir ayat 93 An Nisaa’ dan ketika diminta klarifikasi oleh 
muridnya yakni Sa’id bin Jubair berkaitan dengan kandungan surat Al Furqoon 
ayat 68 sampai 70 dimana Allah menerima taubat orang yang membunuh tanpa 
hak, maka Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu memberikan jawaban :  
1. Ayat tersebut turun berkaitan dengan orang musyrik, maka setelah ia masuk 

Islam, amal masuk Islamnya ini dapat menghapuskan kesalahan-
kesalahannya yang lalu. Sedangkan ayat 93 An Nisaa’ turun berkaitan 
dengan pembunuh muslim yang membunuh orang Muslim lainnya. 

2. Ayat Al Furqoon adalah Makiyyah, sedangkan ayat An Nisaa’ Madaniyyah, 
maka bagaimana mungkin yang datangnya duluan menasakh yang 
datangnya kemudian. 

2. Namun pendapat yang rajih, bahwa pelaku pembunuhan sengaja dapat 
ditaubati, sebagaimana perkataan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim : 

وروى عنه أن له توبة وجواز المغفرة له لقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اهللا يجد اهللا غفورا 
ما وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهمرحي  

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Rodhiyallahu 'anhu juga bahwa pembunuh 

memiliki taubat, karena Allah Subhanahu wa Ta'alaa berfirman : “Dan 

barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon 

ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (QS. An Nisa’ : 110). Ini adalah pendapat kedua Ibnu Abbas 

Rodhiyallahu 'anhu dan inilah madzhab semua ahlu sunnah, shahabat, Tabi’in 

dan orang-orang setelah mereka. 
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Hanyalah para salaf yang menyelisihi pendapat ini, dikarenakan suatu alasan 
yang disebutkan oleh Imam Nawawi juga : 

 وما روى عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية فى المنع منه
Adapun apa yang diriwayatkan dari sebagian salaf yang menyelisihi pendapat 

yang rajih ini, hal tersebut dibawa kepada pengertian besarnya urusan dan 

peringatan keras dari pembunuhan dan memberikan gambaran besarnya urusan 

larangan membunuh tanpa hak. 
3. Pendapat yang rajih, bahwa pelaku pembunuhan yang bertauhid adalah 

dibawah kehendak Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa, jika Allah mau akan 
mengadzabnya dan jika mau akan mengampuninya. Imam Nawawi berkata : 

يعفى عنه فان قتل عمدا  فالصواب فى معناها أن جزاءه جهنم وقد يجازى به وقد يجازى بغيره وقد اليجازى بل
مستحال له بغير حق والتأويل فهو كافر مرتد يخلد به فى جهنم باالجماع وأن كان غير مستحل بل معتقدا تحريمه 
فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالدا فيها لكن بفضل اهللا تعالى ثم أخبر أنه اليخلد من مات موحدا 

ه فاليدخل النار أصال وقد اليعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين ثم فيها فال يخلد هذا ولكن قد يعفى عن
يخرج معهم إلى الجنة وال يخلد فى النار فهذا هو الصواب فى معنى اآلية وال يلزم من كونه يستحق أن يجازى 

جزاؤه أى يستحق بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء وليس فى اآلية إخبار بأنه يخلد فى جهنم وانما فيها أنها 
أن يجازى بذلك وقيل ان المراد من قتل مستحال وقيل وردت اآلية فى رجل بعينه وقيل المراد بالخلود طول المدة 

 الالدوام وقيل معناه هذا جزاؤه أن جازاه وهذه األقوال كلها ضعيفة أوفاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ اآلية 
Yang benar makna hadits bahwa balasannya adalah neraka jahanam adalah bisa 

saja si pembunuh masuk jahanam karena membunuh, atau bisa saja karena 

dosa lainnya atau bahkan bisa saja dimaafkan. 

Jika ia membunuh dengan sengaja dalam kondisi menghalalkan membunuhnya 

tanpa hak dan takwil, maka ia telah kafir murtad dan kekal didalam neraka 

berdasarkan ijma ulama. Namun jika membunuhnya tanpa menghalalkannya, 

bahkan masih berkeyakinan haramnya, maka dia orang fasik yang bermaksiat 

yang melakukan dosa besar dan balasannya adalah neraka jahanam kekal 

didalamnya, namun dengan karunia Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa, Dia 

memberitahu bahwa tidak akan kekal didalam neraka orang yang mati dalam 

keadaan bertauhid, namun terkadang diberikan ampunan, sehingga tidak masuk 

neraka sama sekali dan bisa saja diampuni, namun disiksa terlebih dahulu 

kedalam neraka, sebagaimana pelaku maksiat lainnya, lalu dikeluarkan dan 

dimasukkan kedalam surga dan tidak kekal didalam neraka.  

Inilah pendapat yang benar tentang makna ayat tersebut, tidak melazimkan 

bahwa sesuatu yang berhak mendapat siksaan, lalu orang yang melakukannya 

secara otomatis mendapatkan siksaan tersebut. Tidak ada dalam ayat tersebut 

pemberitahuan bahwa ia kekal didalam jahannam, hanyalah maknanya bahwa 
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balasan orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, seharusnya kekal 

didalam jahanam. 

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah 

pembunuhan dalam kondisi menghalalkan pembunuhan tanpa hak. Yang lain 

mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan orang tertentu. Yang lain lagi 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kekal adalah lama masa 

hukumannya bukan kekal abadi. Yang lain mengatakan makna balasan adalah 

melampainya. Pendapat-pendapat ini semuanya lemah atau rusak karena 

menyelisihi lafadz ayat. 

4. Masih berkaitan dengan pendapat sebagian salaf yang mengatakan bahwa 
pembunuhan seorang mukmin dengan sengaja, tidak terbuka pintu taubat 
baginya. Maka ini dibawa kepada kebijaksanaan mereka dalam berfatwa, 
dimana ketika terjadi pada zaman itu banyak pembunuhan kaum Muslimin, 
sedangkan orang-orang yang bertanya, misalnya kepada Ibnu Abbas 
rodhiyallahu anhu sebagaimana dalam hadits diatas dari penduduk yang sedang 
dilanda konflik perang saudara seperti itu, maka mungkin saja Ibnu Abbas 
rodhiyallahu anhu berfatwa demikian agar tidak membuka pintu bagi pihak yang 
suka membunuh untuk melegitimasi tindakkannya yang melakukan pembunuhan 
secara serampangan. Perkataan saya ini didasari oleh sebuah riwayat dari 
Imam Bukhori dalam Adabul Mufrod (no. 85-cet. Maktabah al-Ma’aarif) : 

ْن َأْنَت؟ فـََقاَل: َعِن اْبِن َأِبي نـُْعٍم قَا َل ُكْنُت َشاِهًدا اْبَن ُعَمَر ِإْذ َسأََلُه َرُجٌل َعْن َدِم اْلبَـُعوَضِة فـََقاَل: ِمم
َعَلْيِه  ِمْن َأْهِل العراق. فقال: انظرو ِإَلى َهَذا َيْسأَلُِني َعْن َدِم اْلبَـُعوَضِة، َوَقْد قـَتَـُلوا اْبَن النِبي َصلى اهللاُ 

ِمْعُت النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقوُل هما رَْيَحاَني من الدنيا)َوَسلَم سَ   
Dari Ibnu Abi Nu’min ia berkata, aku menyaksikan Ibnu Umar rodhiyallahu anhu 

ketika ditanya oleh seorang laki-laki tentang darah nyamuk, beliau rodhiyallahu anhu 

berkata : “darimana engkau?”, laki-laki tadi menjawab : ‘dari Irak’. Maka Ibnu Umar 

rodhiyallahu anhu berkata : “lihatlah orang ini, ia bertanya kepadaku tentang darah 

nyamuk, sedangkan mereka (sebagian penduduk Irak) telah membunuh cucu Nabi 

sholallahu alaihi wa salam (yakni al-Husain bin Ali rodhiyallahu anhu –pent.), 

padahal aku mendengar Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda : “keduanya (yakni 

al-Hasan dan al-Husain rodhiyallahu anhumaa) adalah kesayanganku di dunia” 

(hadits ini dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

Juga telah masyhur dari salaf, untuk memberlakukan hadits-hadits ancaman 
sebagaimana datangnya. Imam Ibnu Utsaimin dalam Qoulul Mufiid Syarah 
Kitabit Tauhid berkata : 

أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت وال يتعرض لمعناها،بل يقال: هكذا قال اهللا وقال رسوله و 
 ُم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اللداً َفَجَزاُؤُه َجَهنُه َعَلْيِه َوَلَعَنهُ نسكت؛ فمثال : قوله تعالى : (َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعم  
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)، هذه اآلية من نصوص الوعيد؛ فنؤمن بها، وال نتعرض لمعناها ومعارضتها 93َوَأَعد َلُه َعَذاباً َعِظيماً) (النساء:
للنصوص األخرى، ونقول : هكذا قال اهللا، واهللا أعلم بما أراد، وهذا مذهب كثير من السلف ؛ كمالك وغيره، 

 وهذا أبلغ في الزجر
Bahwa ini termasuk bab hadits-hadits ancaman yang diberlakukan sebagaimana 

datangnya tidak dipertentangkan makna, namun dikatakan demikian Allah 

berfirman dan Rasulnya bersabda lalu ia diam. Misalnya firman Allah 

Subhaanahu wa Ta'aalaa : 

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya 

ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya 

serta menyediakan azab yang besar baginya  (QS. An Nisaa’ : 93). 

Ayat diatas termasuk nash-nash ancaman, maka kita beriman dengannya dan 

tidak kita pertentangkan maknanya dengan nash-nash lain, kita katakan : 

‘demikian Allah berfirman dan Allah lebih mengetahui apa yang dimaksud, ini 

adalah madzhabnya kebanyakan ulama salaf, seperti Maalik dan selainnya, serta 

hal ini lebih dapat mengena dalam menyampaikan larangan. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَهاُروُن ْبُن َعْبِد اِهللا، َوَعْبُد ْبُن ُحَمْيٍد 3024( - 21 قَاَل َعْبٌد: َأْخبَـَرنَا،  -) َحد
ثـََنا  َعْوٍن، َأْخبَـَرنَا َأبُو ُعَمْيٍس، َعْن َعْبِد اْلَمِجيِد ْبِن ُسَهْيٍل، َعْن ُعبَـْيِد اِهللا ْبِن َجْعَفُر ْبُن  -وقَاَل اْآلَخَراِن: َحد

آِخَر ُسورٍَة نـََزَلْت ِمَن اْلُقْرآِن،  -َوقَاَل َهاُروُن: َتْدِري  -َعْبِد اِهللا ْبِن ُعْتَبَة، قَاَل: قَاَل ِلي اْبُن َعباٍس: تـَْعَلُم 
، َقاَل: َصَدْقَت، َوِفي ِرَوايَِة اْبِن َأِبي َشْيَبَة: تـَْعَلُم َأي »نـََعْم، ِإَذا َجاَء َنْصُر اِهللا َواْلَفْتحُ «؟ قـُْلُت: نـََزَلْت َجِميًعا

 ُسورٍَة، َوَلْم يـَُقْل: آِخَر،
21). Hadits no. 3024 

Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Haaruun bin Abdillah dan Abdu bin Humaid, 

Abdu berkata, akhbaronaa dan lainnya berkata, haddatsanaa Ja’far bin ‘Aun, akhbaronaa 

Abu ‘Umais dari Abdil Majiid bin Suhail dari Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah ia 

berkata, Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu berkata kepadaku : “engkau mengetahui – 

Haaruun meriwayatkan – tahukah engkau- surat yang terakhir diturunkan dalam Al 

Qur’an secara utuh?. Ana menjawab : “iya, { Apabila telah datang pertolongan Allah dan 

kemenangan} (QS. An Nashr : 1))”. Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu menanggapi : “engkau 

benar”. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah : “tahukah engkau surat apa?”. Tidak 

mengatakan : “akhir”. 
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Imam Muslim berkata : 

ْسَناِد، ِمثْـ  - 21 ثـََنا َأبُو ُعَمْيٍس، ِبَهَذا اْإلِ ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َأْخبَـَرنَا َأبُو ُمَعاِويََة، َحد اَل: آِخَر َلُه، َوقَ َوَحد
 ُسورٍَة، َوقَاَل َعْبِد اْلَمِجيِد: َوَلْم يـَُقْل: اْبِن ُسَهْيلٍ 

21). 

Haddatsana Ishaq bin Ibrohim, akhbaronaa Abu Mu’awiyyah, haddatsanaa Abu ‘Umais 

dengan sanad ini yang semisal dengannya dan lafadznya : “surat terakhir”.  

Abdul Majiid berkata, bukan Ibnu Suhail berkata. 

 

Penjelasan Hadits : 
1. Asy-Syaikh Manna’ al-Qoththon dalam Mabaahits fii ulumil Qur’an menyebutkan 

ada 9 pendapat tentang ayat apa yang turun paling akhir yaitu apakah surat Al 
Baqoroh ayat 278 atau Al Baqoroh ayat 281 atau Al Baqoroh ayat 282 atau An 
Nisaa’ ayat 176 atau At Taubah ayat 28 atau Al Maidah ayat 3 atau Ali Imraan 
ayat 195 atau An Nisaa’ ayat 93 atau surat An Nashr ini. Bagi yang ingin 
melihat dalil-dalil masing pendapat silakan merujuk kepada kitab tersebut. 

2. Abdullah bin Abbas rodhiyallahu anhu sebagai Imamnya pakar tafsir, pernah 
diuji oleh Umar bin Khothob rodhiyallahu anhu yang pada waktu itu sebagai 
amirul mukminin, dimana ketika itu beliau menjadikan Ibnu Abbas rodhiyallahu 
anhu sebagai salah satu anggota dewan penasihat kholifah. Maka ada beberapa 
sahabat senior yang mempertanyakan keputusan Umar rodhiyallahu anhu 
tersebut, berikut kisahnya dalam shahih Bukhori : 

ُهَما، قَاَل: َكاَن ُعَمُر يُْدِخلُِني َمَع َأْشَياِخ َبْدٍر، فـََقاَل بـَْعُضُهْم: ِلمَ  ُتْدِخُل  َعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اللُه َعنـْ
َناٌء ِمثْـُلُه؟ فـََقاَل:  قَاَل: َفَدَعاُهْم َذاَت يـَْوٍم َوَدَعاِني َمَعُهْم » َعِلْمُتمْ  ِإنُه ِممْن َقدْ «َهَذا الَفَتى َمَعَنا َولََنا َأبـْ

َوالَفْتُح، َورََأْيَت  قَاَل: َوَما رُئِيُتُه َدَعاِني يـَْوَمِئٍذ ِإال لُِيرِيـَُهْم ِمني، فـََقاَل: َما تـَُقولُوَن ِفي ِإَذا َجاَء َنْصُر اللهِ 
َواًجا َحتى َخَتَم السورََة، فـََقاَل بـَْعُضُهْم: أُِمْرنَا َأْن َنْحَمَد اللَه َوَنْستَـْغِفَرُه الناَس َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن اللِه َأفْـ 

َنا، َوقَاَل بـَْعُضُهْم: َال َنْدِري، َأْو َلْم يـَُقْل بـَْعُضُهْم َشْيًئا، فـََقاَل ِلي: يَا ابْ  َن َعباٍس، ِإَذا ُنِصْرنَا َوفُِتَح َعَليـْ
 وُل؟ قـُْلُت: َال، قَاَل: َفَما تـَُقوُل؟ قـُْلُت: ُهَو َأَجُل َرُسوِل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َأْعَلَمُه اللهُ َأَكَذاَك تـَقُ 

ِإنُه َكاَن  ْرهُ َلُه: ِإَذا َجاَء َنْصُر اللِه َوالَفْتُح فـَْتُح َمكَة، َفَذاَك َعَالَمُة َأَجِلَك: َفَسبْح ِبَحْمِد رَبَك َواْستَـْغفِ 
َها ِإال َما تـَْعَلمُ «تـَوابًا. قَاَل ُعَمُر:  »َما َأْعَلُم ِمنـْ  

Dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhumaa ia berkata : “Umar rodhiyallahu anhu 

memasukkanku kedalam (dewan penasihat) bersama dengan sahabat senior perang 

Badar. Sebagian mereka berkata : “kenapa engkau (wahai Umar) memasukkan pemuda 

ini bersama kami, sedangkan kami juga memiliki anak sepertinya?”. Maka Umar 

rodhiyallahu anhu berkata : “dia adalah orang yang sudah kalian ketahaui”.  



33  

 

Pada suatu hari Umar rodhiyallahu anhu memanggil mereka dan juga memanggilku, 

ibnu Abbas rodhiyallahu anhu  berkata : “tidaklah beliau memanggilku, kecuali untuk 

memperlihatkan (kemampuanku-pent.)”. Umar rodhiyallahu anhu berkata : “apa 

pendapat kalian tentang firman-Nya {Apabila telah datang pertolongan Allah dan 

kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-

bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-

Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat} (QS. An Nashr : 1-3)”. 

Sebagian menjawab : “kami diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun 

jika kami menang dan dibukakan penaklukkan suatu daerah kepada kami”. Sebagian 

lagi menjawab : “kami tidak tahu” atau sebagian lagi tidak mengatakan apa-apa. 

Maka Umar rodhiyallahu anhu pun berkata kepadaku : “wahai Ibnu Abbas, 

demkiankah maksudnya, sebagaimana yang mereka katakan?”, aku menjawab : “bukan 

seperti itu”. Lanjut Umar rodhiyallahu anhu : “lalu apa yang benar?”. Ana (ibnu 

Abbas) berkata : “itu adalah ajal Rasulullah sholallahu alaihi wa salam yang Allah 

beritahukan kepadanya, jika telah datang kemenangan dan telah ditaklukkan yaitu 

penaklukkan Mekkah, maka itu adalah tanda ajal Nabi sholallahu alaihi wa salam, 

sehingga bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. 

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. Umar rodhiyallahu anhu : “aku 

tidak tahu tentang hal itu, kecuali seperti apa yang kalian tahu”.  

3. Kemudian perintah untuk bertasbih dan memohon ampun ini Beliau realisasikan 
dalam sholat, sekalipun sebelumnya Nabi sholallahu alaihi wa salam senantiasa 
bertasbih dan memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana dalam hadits, 
Beliau sholallahu alaihi wa salam bersabda : 

 يَا َأيـَها الناُس ، تُوبُوا ِإلى اِهللا واْستَـْغِفُروُه ، فإني أتُوُب في الَيوِم مئَة َمرةٍ 
wahai manusia!, bertaubatlah kepada Allah dan mohon ampun kepadanya, sungguh 

aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali" (HR. Muslim). 

Setelah turun surat An Nashr, Rasulullah sholallahu alaihi wa salam banyak 
membaca dalam ruku’ dan sujudnya doa berikut, sebagaimana diriwayatkan 
oleh Aisyah rodhiyallahu anha, kata beliau : 

] ُيَصلي 1 َما رََأْيُت النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ُمْنُذ نـََزَل َعَلْيِه {ِإَذا َجاَء َنْصُر اِهللا َواْلَفْتُح} [النصر:
»ْبَحاَنَك رَبي َوِبَحْمِدَك، اللُهم اْغِفْر ِليسُ «َصَالًة ِإال َدَعا. َأْو قَاَل ِفيَها:   

Tidaklah aku melihat Nabi sholallahu alaihi wa salam sejak turun surat {Apabila telah 

datang pertolongan Allah dan kemenangan} (QS. An Nashr : 1), lalu Beliau sholat 

kecuali berdzikir dengan : “maha suci Rabbku dengan segala puji bagi-Mu, Ya Allah 

ampunilah aku” (HR. Muslim). 

4. Ayat ini mengajarkan kepada kaum Muslimin agar ketika mendapatkan 
kesuksesan agar mereka tidak larut dalam euforia, apalagi sampai berfoya-foya, 
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namun hendaknya mereka memperbanyak dzikir dan memohon ampun kepada 
Rabbnya. 

 

Imam Muslim berkata : 

22 - )3025 يبثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َوَأْحَمُد ْبُن َعْبَدَة الض ْفُظ  -) َحدَوالل
ثـََنا، وقَاَل اْآل  اٍس، قَاَل:  -َخَراِن: َأْخبَـَرنَا ِالْبِن َأِبي َشْيَبَة، قَاَل: َحدُسْفَياُن، َعْن َعْمٍرو، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعب

ُذوا تِْلَك اْلغُنَـْيَمَة، " َلِقَي نَاٌس ِمَن اْلُمْسِلِميَن َرُجًال ِفي غُنَـْيَمٍة َلُه، فـََقاَل: السَالُم َعَلْيُكْم، فََأَخُذوُه فـََقتَـُلوُه َوَأخَ 
]94َوَال تـَُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقى ِإلَْيُكُم السَلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا) " َوقـََرَأَها اْبُن َعباٍس: {السَالَم} [النساء: فـَنَـَزَلْت: (  

22). Hadits no. 3025 

Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ishaaq bin Ibrohiim dan Ahmad bin ‘Abdah adh-

Dhobiy –lafadz milik Ibnu Abi Syaibah- ia berkata, haddatsanaa sedangkan yang lainnya 

berkata, akhbaronaa Sufyaan dari ‘Amr dari Athoo’ dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu 

beliau berkata : “ada seorang Muslim yang bertemu dengan laki-laki yang memiliki 

ghonimah, lalu laki-laki tadi berkata : as-Salaamu ‘Alaikum. Namun si muslim malah 

membawanya lalu membunuhnya, kemudian mengambil ghonimah tersebut, maka turunlah 

ayat : { dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" 

kepadamu[338]: "Kamu bukan seorang mukmin"} (QS. An Nisaa’ : 94). Ibnu Abbas 

rodhiyallahu anhu membacanya : “As-Salaam”. 

HR. Bukhori no. 4591. 

 

Penjelasan Hadits : 
1. Bunyi lengkap ayat diatas adalah sebagai berikut : 

َتبَـيـُنوا  َوَال تـَُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقى ِإلَْيُكُم السَالَم َلْسَت ُمْؤِمًنا يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِإَذا َضَربـُْتْم ِفي َسِبيِل اللِه فـَ
َيا َفِعْنَد اللِه َمَغاِنُم َكِثيَرٌة َكَذِلَك ُكْنُتْم ِمْن قـَْبُل َفَمن اللُه عَ  نـْ َه  تـَْبتَـُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدالل ُنوا ِإنَتبَـيـ َلْيُكْم فـَ

َخِبيًرا َكاَن ِبَما تـَْعَمُلونَ   
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka 

telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" 

kepadamu : "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud 

mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. 

Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas 

kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

2. Dalam riwayat Imam Ahmad (no. 2462-cet. Ar Risaalah) dengan sanad yang 
dikatakan oleh Syaikh Syu’aib Arnauth, Hasan lighoirih, Ibnu Abbas 
rodhiyallahu anhu berkata : 
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َيُسوُق َغَنًما َلُه، َفَسلَم  َمر رَُجٌل ِمْن بَِني ُسَلْيٍم َعَلى نـََفٍر ِمْن َأْصَحاِب النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َوُهوَ 
َمُه، َفأَتـَْوا ِبَها النِبي َعَلْيِهْم، فـََقاُلوا: َما َسلَم َعَلْيُكِم ِإال لَِيتَـَعوَذ ِمْنُكْم، فـََعَمُدوا ِإلَْيِه فـََقتَـُلوُه، َوَأَخُذوا َغنَ 

 :َوَجل َم، فَأَنـَْزَل اهللاُ َعزى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلُنوا َوَال َصلَتبَـيـ {يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَربـُْتْم ِفي َسِبيِل اِهللا فـَ
] ِإَلى آِخِر اْآليَةَ 94تـَُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقى ِإلَْيُكُم السَالَم َلْسَت ُمْؤِمًنا} [النساء:   

Seorang laki-laki dari Bani Sulaim bertemu dengan beberapa sahabat Nabi sholallahu 

alaihi wa salam, ia membawa harta, lalu ia mengucapkan salam kepada para sahabat, 

namun para sahabat berkata : “tidaklah ia mengucapkan salam kepada kalian 

(maksudnya kita-pent.), kecuali agar terlindung dari kita, maka mereka pun 

memegangnya dan membunuhnya, lalu diambil hartanya. Kemudian mereka 

mendatangi Nabi sholallahu alaihi wa salam, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan 

ayat : {Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, 

maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 

"salam" kepadamu : "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan 

maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang 

banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-

Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan}. 

3. Dari riwayat Ahmad ini dapat diambil faedah bahwa asbabun nuzul ayat 94 surat 
An Nisaa’ diriwayatkan secara mauquf dan marfu kepada Nabi sholallahu alaihi 
wa salam. 

4. Imam as-Sa’diy dalam Tafsirnya memberikan penjelasan yang bagus tentang 
ayat ini, kata beliau : 

يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهاًدا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة. 
وغير واضحة. فالواضحة البينة ال تحتاج إلى تثبت وتبين، ألن ذلك تحصيل حاصل. فإن األمور قسمان: واضحة 

 وأما األمور المشكلة غير الواضحة فإن اإلنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين، ليعرف هل يقدم عليها أم ال؟
يعرف دين العبد وعقله فإن التثبت في هذه األمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة، والكف لشرور عظيمة، ما به 

ورزانته، بخالف المستعجل لألمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما ال ينبغي، كما جرى 
لهؤالء الذين عاتبهم اهللا في اآلية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم، وكان معه غنيمة له أو مال غيره، ظنا أنه 

وكان هذا خطأ في نفس األمر، فلهذا عاتبهم بقوله: { َوال تـَُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى ِإلَْيُكُم السالَم  يستكفي بذلك قتَلهم،
نـَْيا َفِعْنَد اللِه َمَغانُِم َكِثيَرٌة } أي: فال يحملنكم العرض الفاني القليل على  َلْسَت ُمْؤِمًنا تـَْبتَـُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الد

فيفوتكم ما عند اهللا من الثواب الجزيل الباقي، فما عند اهللا خير وأبقى. ارتكاب ما ال ينبغي  
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وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له، أن يُذَكرها ما 
ترغيًبا للنفس في امتثال أمر اهللا،  أعد اهللا لمن نهى نفسه عن هواها، وقدم مرضاة اهللا على رضا نفسه، فإن في ذلك

 وإن شق ذلك عليها.
Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa memerintahkan kepada hambanya yang mukmin, 

jika mereka keluar berperang di jalan Allah demi mengharapkan ridho-Nya, 

hendaknya untuk mengklarifikasi pada seluruh perkara yang masih samar. 

Karena perkara itu ada 2 jenis, yang jelas dan yang tidak jelas.  

Adapun perkara yang jelas, maka itu gamblang tidak butuh klarifikasi lagi, 

karena langsung dapat diketahui hasilnya. Sedangkan perkara yang masih samar 

dan tidak jelas, maka seorang butuh untuk klarifikasi terhadapnya, untuk 

mengetahui apakah perlu dilakukan atau tidak? 

Sebab klarifikasi dalam hal ini akan menghasilkan faedah yang sangat banyak 

dan mencegah dari kejelekan yang besar, sesuatu yang seorang akan diketahui 

dengannya kualitas agama, akal dan pertimbangan seorang hamba. Berbeda 

dengan orang yang terburu-buru dalam perkara ini sebelum jelas duduk 

perkaranya, hal ini akan berakibat kepada sesuatu yang seharusnya tidak 

terjadi, sebagaimana yang terjadi pada mereka yang dicela Allah dalam ayat ini, 

tatkala mereka tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu, mereka membunuh 

orang yang mengucapkan salam kepadanya, karena orang tersebut membawa 

ghonimah atau harta lainnya, dengan sangkaan bahwa orang tersebut 

(mengucapkan salam) agar tidak dibunuh.  

Ini adalah kesalahan dalam perkara tersebut, oleh karenanya Allah Subhaanahu 

wa Ta'aalaa berfirman : {dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang 

mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu 

membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, 

karena di sisi Allah ada harta yang banyak} yakni janganlah kalian 

mengharapkan tujuan yang fana yang sedikit dengan melakukan sesuatu yang 

tidak seharusnya dilakukan, sehingga kalian terluput dari mendapatkan pahala 

yang banyak dan kekal, apa yang ada pada Allah itu lebih baik dan lebih kekal.  

Dalam hal ini terdapat isyarat kepada hamba agar selayaknya jika melihat hal 

yang hawa nafsu condong kepadanya, maka itu adalah kemudhorotan. 

Hendaknya ia mengingat apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang 

mampu menahan hawa nafsunya. Ia seharunya lebih mendahulukan ridho Allah 

dibandingkan ridho dirinya, karena hal tersebut terdapat dorongan jiwa untuk 

berlatih mentaati Allah, sekalipun dalam kondisi yang berat.  

5. Bacaan as-Salam ada dua qiroat, Imam Ibnul Jauzi dalam Tafsirnya menukil 
bahwa yang membaca as-Salaam yang bermakna Tasliim (keselamatan) yaitu : 
Naafi’, Hamzah dan Kholaf. Sedangkan yang membaca as-Salaam yang 
maknanya Istislaam (ketundukkan) yaitu : Ibnu Katsiir, Abu  ‘Amr, Abu Bakr, 
Hafsh, Aashim dan al-Kasaa’i.  
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Imam Muslim berkata : 

ثـََنا ُمَحمُد ْبُن اْلُمثـَنى،3026( - 23 ثـََنا ُغْنَدٌر، َعْن ُشْعَبَة، ح َوَحد ثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحد َواْبُن  ) َحد
ثـََنا ُمحَ  -َواللْفُظ ِالْبِن اْلُمثـَنى  - َبشاٍر  ُد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، قَاَل: َسِمْعُت قَاَال: َحدم

: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اْلبَـَراَء، يـَُقوَل: " َكاَنِت اْألَْنَصاُر ِإَذا َحجوا فـََرَجُعوا، َلْم َيْدُخُلوا اْلبـُُيوَت ِإال ِمْن ظُُهورَِها، قَالَ 
َولَْيَس اْلِبر بَِأْن تَْأتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن {§، َفِقيَل َلُه ِفي َذِلَك "، فـَنَـَزَلْت َهِذِه اْآليََة: اْألَْنَصاِر َفَدَخَل ِمْن بَابِهِ 

]189ظُُهورَِها} [البقرة:   
23). Hadits no. 3026 

Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa Ghundar dari Syu’bah (ganti sanad) 

Haddatsanaa Muhammad ibnul Mutsanaa dan Ibnu Basysyaar –lafadz milik ibnul 

Mutsanaa- mereka berdua berkata, haddatsanaa Muhammad bin Ja’far dari Syu’bah dari 

Abi Ishaaq ia berkata, aku mendengar al-Barooa berkata : “adalah orang Anshor jika 

mereka berhaji lalu kembali pulang, mereka tidak masuk rumah kecuali dari belakang 

rumah. Lalu ada salah seorang Anshor yang masuk rumah lewat pintu depan, maka 

dikomentari perbuatannya tersebut, sehingga turunlah ayat : {bukanlah kebajikan 

memasuki rumah-rumah dari belakangnya} (QS. Al Baqoroh : 189). 

HR. Bukhori no. 1803. 

 

Penjelasan Hadits : 
1. Hadits diatas menerangkan kebiasaan aneh arab jahiliyyah, dimana ketika 

mereka pulang dari safar baik karena melakukan ibadah haji atau keperluan 
lainnya, mereka ketika masuk ke rumah-rumah mereka, lewat bagian belakang 
rumah, bukan pintunya. Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya menukil perkataan 
Imam ‘Athoo’  
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بَاٌب ِفي قـَْوِلِه تـََعاَلى: {أََلْم يَْأِن ِللِذيَن آَمُنوا َأْن َتْخَشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اِهللا}  -  1
]16[الحديد:   

Bab 1 Firman Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa : {Belumk ah datang 
waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tundu k hati 

mereka mengingat Allah } (QS. Al Hadiid : 16) 
 

Imam Muslim berkata : 

، َأْخبَـَرنَا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهٍب، َأْخبَـَرِني َعْمُرو ْبُن 3027( - 24 َدِفيثَِني يُوُنُس ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى الص َحد (
اِهللا، َعْن َأبِيِه، َأن اْبَن َمْسُعوٍد، َقاَل: " َما َكاَن بـَْيَن اْلَحاِرِث، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي ِهَالٍل، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد 

] 16ذِْكِر اِهللا} [الحديد: ِإْسَالِمَنا َوبـَْيَن َأْن َعاتـَبَـَنا اهللاُ ِبَهِذِه اْآليَِة: {َأَلْم يَْأِن ِللِذيَن آَمُنوا َأْن َتْخَشَع قـُُلوبـُُهْم لِ 
 ِإال َأْرَبُع ِسِنيَن "

24). Hadits no. 3027 

Haddatsani Yunus bin Abdul A’laa ash-Shodafiy, akhbaronaa Abdullah bin Wahab, 

akhbaroni ‘Amr bin al-Haarits dari Sa’id bin Abi Hilaal dari ‘Aun bin Abdillah dari 

Bapaknya bahwa ibnu Mas’ud rodhiyallahu anhu berkata : “jarak waktu antara keislaman 

kami dengan peringatan Allah kepada kami dalam ayat ini : {Belumkah datang waktunya 

bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah} (QS. Al 

Hadiid : 16) adalah selama 4 tahun.  

 
Penjelasan Hadits : 
1. Syaikh Abdul Karim Yunus al-Khothiib dalam kitabnya Tafsirul Qur’an lil Qur’an, 

setelah menyebutkan bahwa jumhur ulama memahami khithob (obyek) dalam 
ayat tersebut adalah bagi kaum mukminin. Namun beliau memiliki pendapat 
yang berbeda, kata beliau : 

سياقها مع ما سبقها من آيات، يجد أنها خطاب تهديدّى لهؤالء المنافقين والذي ينظر فى اآلية الكريمة، وفى 
 الذين كانو يعيشون فى مجتمع المؤمنين ويحسبون منهم..

Bagi yang memperhatikan ayat yang mulia ini dan konteks kalimatnya bersama 

ayat sebelumnya, maka didapati bahwa obyek ayat ini adalah sindiran tajam 

kepada mereka kaum munafiqiin yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, 

dengan persangkaan bahwa orang-orang munafik tersebut merupakan bagian 

dari kaum Muslimin... 

Kami setuju dengan pendapat asy-Syaikh, ketika melihat keterkaitan dengan 
ayat-ayat sebelumnya dan ini juga pendapatnya Imamul Mufasiriin Abdullah bin 
Abbas rodhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Jauzi dalam 
Tafsirnya. Kemudian berikut ayat-ayat sebelumnya : 
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َمُنوا اْنظُُرونَا نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسوا يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلِذيَن آَ 
نَـُهْم ِبُسوٍر َلُه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرْحَمُة َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب ( ) يـَُناُدونـَُهْم َأَلْم َنُكْن 13نُورًا َفُضِرَب بـَيـْ

َغرُكْم َوَلِكنُكْم فـَتَـْنُتْم َأنـُْفَسُكْم َوتـََربْصُتْم َواْرتـَْبُتْم َوَغرْتُكُم اْألََماِني َحتى َجاَء َأْمُر اللِه وَ َمَعُكْم قَاُلوا بـََلى 
ِهَي َمْوَالُكْم َوبِْئَس ) فَاْليَـْوَم َال يـُْؤَخُذ ِمْنُكْم ِفْديٌَة َوَال ِمَن الِذيَن َكَفُروا َمْأَواُكُم الناُر 14بِاللِه اْلَغُروُر (

) 15اْلَمِصيُر (  
Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-

orang yang beriman: "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari 

cahayamu." Dikatakan (kepada mereka): "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah 

sendiri cahaya (untukmu)." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai 

pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. 

Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: 

"Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab: "Benar, 

tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu 

ragu- ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan 

Allah;dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu. Maka 

pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. 

Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-

jahat tempat kembali (QS. Al Hadiid : 13-15). 
2. Namun tidak ada salahnya bagi seorang Mukmin untuk intropeksi diri, jangan 

sampai seiring bertambahnya waktu, keistiqomahan pada dirinya juga semakin 
pudar. Oleh karenanya ketika turun ayat 112 surat Hud : 

َمْن تَاَب َمَعَك َوَال َتْطَغْوا ِإنُه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيرٌ فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت وَ   
Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu 

dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui 

batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

Rasulullah sholallahu alaihi wa salam berkomentar :  

 َشيَبْتِني ُهود َوَأَخَواتَها
Surat Hud dan sejenisinya telah membuat rambutku beruban. 

Hadits ini dikatakan shahih oleh Imam Al Albani dalam Silsilah Ahaadits ash-
Shahihah (no. 955). 

3. Diriwayatkan bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda : 

 ِإن َأوَل َما يـُْرَفُع ِمَن الناِس اْلُخُشوعُ 
Sesungguhnya yang pertama kali diangkat dari dada manusia adalah rasa khusyu’. 

Syaikh Saamiy bin Muhammad Salamah, pentahqiq kitab Tafsir Ibnu Katsir 
menyebutkan takhrij hadits diatas : 



40  

 

) فرواه من طريق عمران القطان، 7/295) ووصله الطبراني في المعجم الكبير (27/131رواه الطبري في تفسيره (
 عن قتادة، عن الحسن، عن شداد بن أوس مرفوًعا به، وعمران القطان متكلم فيه

Diriwayatkan oleh Thabariy dalam Tafsirnya (27/113), lalu disambungkan 

sanadnya oleh Thabrani dalam Mu’jam al-Kabiir (7/295) dari jalan ‘Imroon al-

Qothoon dari Qotadah dari al-Hasan (al-Bashri) dari Syadaad bin Aus secara 

marfu’. Namun ‘Imroon al-Qothoon diperbincangkan oleh para ulama –selesai-. 

Lalu saya mendapatkan mutaba’ah untuk ‘Imroon ini dari Sa’id bin Basyiir yang 
dinilai shoduq oleh Imam adz-Dzahabi setelah beliau mempertimbangkan jarh 
dan ta’dil kepadanya. Riwayatnya ditulis juga oleh Imam Thabrani dalam 
Musnad asy-Syaamiyyiin (no. 2397) dari jalan Sa’id bin Basyiir dari Qotadah dari 
al-Hasan dari Syadaad rodhiyallahu anhu secara marfu’. Namun sekalipun 
sudah mendapatkan mutaba’ah, tidak lantas hadits ini naik derajatnya, karena 
masih tersisa cacat, yaitu al-Hasan tidak pernah mendengar dari Syadaad 
rodhiyallahu anhu, apalagi beliau dikenal sebagai seorang mudallis, sehingga ini 
termasuk hadits munqothi’.  
Kemudian saya mendapatkan lagi riwayat ini dalam kitab az-Zuhud wa Roqoiq 

(no. 175) karya Imam Ibnul Mubarok dari jalan Jariir bin Khaazim (perowi 

tsiqoh) bahwa ia mendengar Abu Yazid al-Madaniy berkata, bahwa Nabi 

sholallahu alaihi wa salam bersabda : “Al-Hadits”. 

Hadits ini mursal karena Abu Yaziid seorang Tabi’i, syaikh Shoolih bin Abdul Aziz 

Alu Syaikh dalam catatan kakinya terhadap kitab Irwaul Gholil,  berkata : 

ولكنى لم أجد فى الصحابة أبا زيد المدنى , وإنما يعرف من التابعين أبو يزيد المدنى روى له البخارى والنسائى , 
 روى عنه أيوب , وثقه يحيى بن معين وأحمد.

Namun aku tidak mendapati sahabat yang bernama Abu Zaid al-Madaniy, 

hanyalah yang diketahui dari kalangan Tabi’in yang bernama Abu Yazid al-

Madaniy, haditsnya diambil oleh Bukhori dan Nasa’i, Ayyub meriwayatkan 

darinya, ditsiqohkan oleh Ibnu Ma’in dan Ahmad. 

Semoga dengan adanya penguat dari hadits mursal ini , menyebabkan 
hadits dalam bab ini naik menjadi hasan lighoirihi –Wallahu A’lam-. 
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]31بَاٌب ِفي قـَْوِلِه تـََعاَلى: {ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل َمْسِجٍد} [األعراف:  -  2  
Bab 2 Firman Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa : {pakail ah pakaianmu 

yang indah di setiap (memasuki) mesjid} (QS. Al A’r aaf : 31) 
 

Imam Muslim berkata : 

ثَِني َأبُو َبْكِر ْبُن نَاِفٍع 3028( - 25 ُد ْبُن َجْعَفٍر، ح وَحدثـََنا ُمَحم اٍر، َحدُد ْبُن َبشثـََنا ُمَحم ْفُظ  -) َحدَوالل
ثَـ  -َلُه  ثـََنا ُغْنَدٌر، َحد َنا ُشْعَبُة، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطيِن، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيٍر، َعِن اْبِن َحد

ُه َعَلى فـَْرِجَها، َعباٍس، قَاَل: " َكاَنِت اْلَمْرَأُة َتطُوُف بِاْلبَـْيِت َوِهَي ُعْريَانٌَة، فـَتَـُقوُل: َمْن يُِعيُرِني ِتْطَوافًا؟ َتْجَعلُ 
تـَُقوُل:وَ   

 اْليَـْوَم يـَْبُدو بـَْعُضُه َأْو ُكلُه ... َفَما َبَدا ِمْنُه َفَال ُأِحلهُ 
] "31فـَنَـَزَلْت َهِذِه اْآليَُة {ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل َمْسِجٍد} [األعراف:   

25). Hadits no. 3028 

Haddatsanaa Muhammad bin Basysyaar, haddatsanaa Muhammad bin Ja’far (ganti 

sanad). Haddatsani Abu Bakar bin Naafi’-lafadz hadits miliknya- haddatsanaa Ghundar, 

haddatsanaa Syu’bah dari Salamah bin Kuhail dari Muslim al-Bathiim dari Sa’id bin 

Jubair dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu, beliau rodhiyallahu anhu berkata : “dulu 

wanita tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, lalu wanita tersebut berkata : “siapa 

yang bisa menutupiku dengan pakaian thowaf? Lalu mereka hanya memberinya (kain) yang 

cuma menutupi kemaluannya, oleh karenanya wanita tersebut mendendangkan sya’ir : 

Pada hari ini semua atau sebagiannya tampak ... maka apa yang tampak tidaklah aku 

menghalalkannya. 

Lalu turunlah ayat : {pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid} (QS. Al 

A’raaf : 31). 

 
Penjelasan Hadits : 
1. Imam Ibnul Mulaqon dalam kitabnya Taudhih lisyarhil Jaami’is shoohih (5/273) 

menerangkan kepada kita asbabul wurud hadits Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu 
diatas, yakni bahwa kebiasaan wanita arab jika thowaf malam hari mereka 
dalam kondisi telanjang, namun jika siang hari, mereka akan mengenakan 
pakaian yang biasa dipakai oleh yang sedang ihram. Kemudian pada suatu hari 
ada wanita yang cantik yang akan thowaf, namun orang-orang enggan 
memberinya pakaian, sehingga mereka bisa melihat auratnya, oleh karenanya 
wanita tersebut bersya’ir sebagaimana diatas.  

2. Fadhilatus Syaikh Abdullah bin Jibrin mengomentari hadits Muslim diatas 
sebagai berikut : 
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وهذا الحديث الذي له حكم الرفع الثابت في صحيح مسلم ؛ ألنه تفسير من ابن عباس يتعلق بسبب النزول، 
بأنها لبس الثياب عند الطواف والصلوات. وتفسير الصحابي إن كان له تعلق بسبب فكأن ابن عباس يفسر الزينة 

 .النزول كان له حكم الرفع، كما هو مقرر في علوم الحديث
Hadits ini memiliki hukum rofa’ yang tsabit dalam shahih Muslim, karena tafsir 

dari Ibnu Abbas dikaitkan dengan asbaabun nuzul. Seolah-olah Ibnu Abbas 

menafsirkan perhiasan dengan pakaian yang dikenakan ketika thowaf dan 

sholat. Penafsiran shohabat jika terkait dengan sababun nuzul, itu memiliki 

hukum rofa’, sebagaimana ini telah ditetapkan dalam ilmu hadits. 
3. Adapun terkait hukum thowaf dalam keadaan telanjang, asy-Syaikh Ibnu Jibrin 

berkata : 

وهي دليل واضح على أن الطواف ال يصح من العريان، كما عليه جمهور العلماء، وأن الصالة أيضا ال تصح مع  
 .كشف العورة، خالفا لإلمام أبي حنيفة رحمه اهللا في الطواف

Ini dalil yang sangat jelas bahwa thowaf tidak sah dalam kondisi telanjang, 

sebagaimana pendapat jumhur ulama, begitu juga sholat tidak sah, ketika 

auratnya terbuka, menyelisihi pendapat Imam Abu Hanifah tentang thowaf. 
Sumber : http://ibn-jebreen.com/?t=books&cat=8&book=107&page=6258 

4. Yang dimaksud dengan perhiasan dalam ayat diatas adalah pakaian yang dapat 
menutupi aurat dan kainnya bagus atau sejenisnya, yang selayaknya dipakai 
setiap hendak ke masjid, ini adalah penafsiran sebagian Aimah Tabi’in, 
sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya. 

5. Sebagian mufasirin menafsirkan bahwa perhiasan yang diperintahkan dipakai 
adalah pakaian yang menutupi aurat, disamping itu juga bagus kondisinya dalam 
artian bersih, rapi dan bebas dari kotoran. 
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]33تـََعاَلى: {َوَال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء} [النور: بَاٌب ِفي قـَْوِلِه  -  3  
Bab 3 Firman Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa : {Dan ja nganlah kamu 
paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacura n} (QS. An 

Nuur : 33) 
 

Imam Muslim berkata : 

ثـََنا أَ 3029( - 26 ْفُظ ِألَِبي ُكَرْيٍب  -بُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَأبُو ُكَرْيٍب، َجِميًعا َعْن َأِبي ُمَعاِويََة ) َحدَوالل- 
ثـََنا اْألَْعَمُش، َعْن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: " َكاَن َعْبُد اِهللا ْبُن أُ  ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َحد اْبُن َسلُ َحد وَل َبي

اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًنا  يـَُقوُل ِلَجارِيٍَة َلُه: اْذَهِبي فَاْبِغيَنا َشْيًئا، فَأَنـَْزَل اهللاُ َعز َوَجل: {َوَال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى
نـَْيا َوَمْن يُْكرِْهُهن فَِإن اَهللا ِمْن بـَْعِد  النور: لَِتْبتَـُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الد] {{َغُفوٌر رَِحيٌم} 33ِإْكَراِهِهن َلُهن [

] "173[البقرة:   
26). Hadits no. 3029 

Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuroib semuanya dari Abi Mu’awiyyah 

–lafadz hadits milik Abu Kuroib-, haddatsanaa Abu Mu’awiyyah, haddatsanaa al-A’masy 

dari Abi Sufyaan dari Jaabir rodhiyallahu anhu beliau berkata : “adalah Abdullah bin 

Ubay bin Saluul pernah berkata kepada budak perempuannya : ‘pergilah engkau melacur 

yang hasilnya untuk kami’. Maka Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa menurunkan ayat : {Dan 

janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka 

sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan 

barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu} (QS. An Nuur : 33) 

sampai {Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang} (QS. Al Baqoroh : 

173).  

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا َأبُو 3029( - 27 َحد ،ثَِني َأبُو َكاِمٍل اْلَجْحَدِري َعَوانََة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن ) وَحد
ْيَمُة، َفَكاَن يُْكرُِهُهَما َجاِبٍر، " َأن َجارِيًَة ِلَعْبِد اِهللا ْبِن أَُبي اْبِن َسُلوَل يـَُقاُل َلَها: ُمَسْيَكُة، َوُأْخَرى يـَُقاُل َلَها: ُأمَ 

ي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم، َفأَنـَْزَل اهللاُ: {َوَال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء} َعَلى الزنَا، َفَشَكَتا َذِلَك ِإَلى النبِ 
] "173] ِإَلى قـَْوِلِه: {َغُفوٌر رَِحيٌم} [البقرة: 33[النور:   

27). Hadits no. 3029 

Haddatsani Abu Kaamil al-Jahdariy, haddatsanaa Abu ‘Awaanah dari al-A’masy dari Abi 

Sufyaan dari Jaabir rodhiyallahu anhu : “bahwa budak perempuan milik Abdullah bin 

Ubay bin Saluul yang bernama Musaikah dan satunya lagi bernama Umaimah, mereka 
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berdua tidak senang berzina, lalu keduanya pun mengadu kepada Nabi sholallahu alaihi 

wa salam, lalu Allah menurunkan ayat : {Dan janganlah kamu paksa budak-budak 

wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena 

kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) 

sesudah mereka dipaksa itu} (QS. An Nuur : 33) sampai {Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang} (QS. Al Baqoroh : 173).  

 
Penjelasan Hadits : 
1. Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya menyebutkan kondisi bangsa arab dulu terkait 

dengan ayat ini, kata beliau : 

َها َضرِيَبًة يَْأُخُذَها مِ  َها ُكل َوْقٍت. فـََلما َجاَء َكاَن َأْهُل اْلَجاِهِليِة ِإَذا َكاَن ِألََحِدِهْم َأَمٌة، َأْرَسَلَها تـَْزِني، َوَجَعَل َعَليـْ نـْ
ْسَالُم، نـََهى اللُه اْلُمْسِلِميَن  َعْن َذِلكَ  اْإلِ  

Dahulu orang arab jahiliyyah, jika mereka memiliki budak perempuan, ia 

menyuruhnya untuk melacur, lalu mengambil bagian upah dari melacurnya 

setiap waktu. Maka ketika datang Islam, Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa 

melarang kaum Muslimin melakukan hal tersebut. 
2. Ayat ini dan hadits kisah asbabun nuzulnya menjelaskan kepada kita kebejatan 

tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Saluul. 
3. Hadits diatas memberikan faedah diharamkannya memakan harta dari upah 

pelacur dan hal ini dipertegas lagi dengan hadits yang dikeluarkan oleh 
Syaikhon dari Abu Mas’ud rodhiyallahu anhu bahwa beliau berkata : 

، َوُحْلَواِن الَكاِهنِ  َم نـََهى َعْن ثََمِن الَكْلِب، َوَمْهِر الَبِغيى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلِه َصلَرُسوَل الل َأن 
Bahwa Rasulullah sholallahu alaihi wa salam melarang untuk mengambil harga 

anjing, upah pelacur dan upahnya dukun. 

4. Pada zaman jahiliyyah dulu yang menjadi pelajur adalah budak-budak, oleh 
karenanya ketika Hindun bin ‘Utbah rodhiyallahu anha, istri Abu Sufyaan 
rodhiyallahu anhu, setelah penaklukkan Mekkah berbait kepada Rasulullah 
sholallahu alaihi wa salam bersama para wanita lainnya. Maka ketika Rasulullah 
sholallahu alaihi wa salam menyebutkan salah satu klausal baitnya agar para 
wanita jangan berzina, Hindun rodhiyallahu anha nyelutuk keheranan dengan 
berkata :  

 َأَو تـَْزِني اْلُحرُة ؟
Apakah wanita merdeka ada yang berzina?  

Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Abu Nu’aim dalam Ma’rifatush Shohabat (no. 
7225), namun didalam sanadnya ada perowi yang bernama Abdullah bin 
Muhammad bin Yahya bin Urwah, dinilai matruk oleh Al Hafidz dalam at-Talkhiis, 
sebagaimana dinukil oleh Imam Al Albani. Kemudian dalam Lisanul Mizan, Al 
Hafidz menukil pe-matruk-kannya dari Imam Abu Hatim. 
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Hadits ini terdapat juga dari jalan lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya’laa 
dalam al-Musnad (no. 4631) dari jalan Ghibthoh Ummu ‘Amr dari bibinya dari 
neneknya dari Aisyah rodhiyallahu anha. Imam Al Albani dalam kitab ats-
Tsamaarul Mutathoob (hal. 311) telah menghasankan hadits Abu Dawud yang 
berisi silsilah perowi diatas, kata beliau : 

وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود في (السنن): ثنا مسلم بن إبراهيم: ثتني غبطة بنت عمرو المجاشيعة قالت: 
الحسن عن جدتها عنهاثتني عمتي أم   

وهذا سند مسلسل بالمجهوالت من النساء لكن قال الذهبي في (الميزان): (فضل في النسوة المجهوالت: وما 
 علمت في النساء من اتهمت وال من تركوها)

Hadits ini hasan, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya : haddatsanaa 

Muslim bin Ibrohim, haddatsani Ghibthoh bintu ‘ Amr al-Majaasyii’ ah ia berkata, 

haddatsani bibiku Ummul Hasan dari nenekku dari Aisyah Rodhiyallahu 'anha. 

Sanad ini rantai periwayatan majhul dari kalangan wanita, namun adz-Dzahabi 

berkata dalam al-Miizan : keeutamaan tentang perowi wanita yang majhul : aku 

tidak mengetahui ada perowi dari kalangan wanita yang tertuduh pendusta dan 

mereka yang ditinggalkan haditsnya. 

Sehingga berdasarkan kaedah dari Imam Al Albani, kami condong mengatakan 
riwayat Hindun Rodhiyallahu 'anha, bersanad Hasan –wallahu A’lam-. 
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رَبِهُم اْلَوِسيَلَة} بَاٌب ِفي قـَْوِلِه تـََعاَلى: {ُأولَِئَك الِذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإَلى  -  4
]57[اإلسراء:   

Bab 4 Firman Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa : {Orang- orang yang 
mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepad a Tuhan 

mereka} (QS. Al Israa’ : 57) 
 

Imam Muslim berkata : 

ثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأبِ 3030( - 28 ثـََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِإْدرِيَس، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن ِإبـَْراِهيَم، َعْن ) َحد ي َشْيَبَة، َحد
َوِسيَلَة َأيـُهْم َأقْـَرُب} َأِبي َمْعَمٍر، َعْن َعْبِد اِهللا، ِفي قـَْوِلِه َعز َوَجل: {ُأولَِئَك الِذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإَلى رَبِهُم الْ 

َكاَن نـََفٌر ِمَن اْلِجن َأْسَلُموا، وََكانُوا يـُْعَبُدوَن، فـََبِقَي الِذيَن َكانُوا يـَْعُبُدوَن َعَلى «] قَاَل: 57ء: [اإلسرا
 َفُر ِمَن اْلِجنِعَباَدتِِهْم، َوَقْد َأْسَلَم النـ«  

28). Hadits no. 3030 

Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa Abdullah bin Idris dari al-A’masy 

dari Ibrohim dari Abi Ma’mar dari Abdillah, tentang firman Allah Azza wa Jalla : {Orang-

orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka} (QS. Al 

Israa’ : 57). 

Beliau rodhiyallahu anhu berkata : “dulu ada sekelompok jin masuk Islam, yangmana 

orang-orang arab jahiliyyah menyembah para jin tersebut. Mereka tetap menyembah para 

jin tersebut, padalah sekelompok jin tadi sudah masuk Islam”. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثَِني َأبُو َبْكِر بْ 3030( - 29 ثـََنا ُسْفَياُن، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن ) َحد ْحَمِن، َحدثـََنا َعْبُد الر َحد ،ُن نَاِفٍع اْلَعْبِدي
] 57} [اإلسراء: ِإبـَْراِهيَم، َعْن َأِبي َمْعَمٍر، َعْن َعْبِد اِهللا، {ُأولَِئَك الِذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإَلى رَبِهُم اْلَوِسيَلةَ 

ْنُس بِِعَبادَ  قَاَل: " َكانَ  ْنِس يـَْعُبُدوَن نـََفًرا ِمَن اْلِجن، فََأْسَلَم النـَفُر ِمَن اْلِجن َواْسَتْمَسَك اْإلِ تِِهْم، نـََفٌر ِمَن اْإلِ
] "،57فـَنَـَزَلْت: {ُأولَِئَك الِذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإَلى رَبِهُم اْلَوِسيَلَة} [اإلسراء:   

ثَِنيِه بِ  - 29 ْسَنادِ وَحد ْشُر ْبُن َخاِلٍد، َأْخبَـَرنَا ُمَحمٌد يـَْعِني اْبَن َجْعَفٍر، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ُسَلْيَماَن ِبَهَذا اْإلِ  
29). Hadits no. 3030 

Haddatsani Abu Bakar bin Naafi’ al-‘Abdiy, haddatsanaa Abdur Rokhman, haddatsanaa 

Sufyaan dari al-A’masy dari Ibrohim dari Abi Ma’mar dari Abdullah : {Orang-orang yang 

mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka} (QS. Al Israa’ : 57). 

Beliau rodhiyallahu anhu berkata : “dulu ada sekelompok manusia yang menyembah 

sekelompok jin, lalu para jin tersebut masuk Islam, namun sekelompok manusia masih tetap 



47  

 

menyembah mereka, maka Allah menurunkan ayat : {Orang-orang yang mereka seru itu, 

mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka} (QS. Al Israa’ : 57). 

Haddatsani Bisyir bin Khoolid, akhbaronaa Muhammad yakni ibnu Ja’far dari Syu’bah 

dari Sulaimaan dengan sanad ini. 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا 3030( - 30 ثَِني َأِبي، َحد َمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، َحدثـََنا َعْبُد الص اِعِر، َحداُج ْبُن الشثَِني َحج وَحد (
، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعْتَبَة، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد،  ُحَسْيٌن، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َعْبدِ  اِنيمُأولَِئَك {§اِهللا ْبِن َمْعَبٍد الز

 ] قَاَل: " نـََزَلْت ِفي نـََفٍر ِمَن اْلَعَرِب َكانُوا يـَْعُبُدونَ 57الِذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإَلى رَبِهُم اْلَوِسيَلَة} [اإلسراء: 
ْنُس الِذيَن َكانُوا يـَْعُبُدونـَُهْم َال َيْشُعُروَن، فـَنَـَزَلْت: { يوَن َواْإلِ فََأْسَلَم اْلِجنـ ،ِذيَن َيْدُعوَن نـََفًرا ِمَن اْلِجنُأولَِئَك ال

] "57يـَْبتَـُغوَن ِإَلى رَبِهُم اْلَوِسيَلَة} [اإلسراء:   
30). Hadits no. 3030 

Haddatsani Hajjaaj ibnusy Syaa’ir, haddatsanaa Abdus Shomad bin Abdil Waarits, 

haddatsani Bapakku, haddatsanaa Husain dari Qotadah dari Abdullah bin Ma’bad az-

Zumaaniy dari Abdullah bin ‘Utbah dari Abdillah bin Mas’ud : {Orang-orang yang mereka 

seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka} (QS. Al Israa’ : 57). 

Beliau rodhiyallahu anhu berkata : “ turun berkaitan dengan sekelompok orang Arab 

jahiliyyah yang menyembah sekelompok jin, lalu para jin tersebut masuk Islam, namun 

sekelompok manusia yang menyembah mereka, tidak merasa sadar, maka Allah menurunkan 

ayat : {Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan 

mereka} (QS. Al Israa’ : 57). 

HR. Bukhori no. 4715 

 
Penjelasan Hadits : 
1. Al Hafidz dalam al-Fath menyebutkan ada pendapat lain tentang siapa “mereka” 

yang dimaksud dalam ayat ini, kata beliau ada perkataan lain dari Abdullah bin 
Mas’ud rodhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Thobari dalam Tafsirnya 
bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah : 

ًفا ِمْن اْلَمَالِئَكة يـَُقال َلُهْم اْلِجّن ، َويـَُقوُلوَن ُهْم بـََنات الله ، فـَنَـَزَلْت َهذِ َكاَن قـَبَ  ِه اِئل اْلَعَرب يـَْعُبُدوَن ِصنـْ
 اْآليَة

 Dulu ada kabilah bangsa Arab yang menyembah sekelompok Malaikat yang 

dikatakan oleh mereka dengan sebutan Jin, mereka mengatakan bahwa Malaikat 

adalah anak perempuan Allah, maka Allah menurunkan ayat ini. 

Namun Al Hafidz tidak memastikan keshahihan sanadnya, oleh karenanya 
ketika kami melihat sanad yang ditampilkan oleh Imam Thobari untuk riwayat ini, 
kami dapati bahwa didalamnya ada seorang perowi yang bernama Yahya bin 
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as-Sakaan, dikatakan oleh Imam Al Albani dalam adh-Dhoifah (no. 1653) 
sebagai perowi yang dhoif jiddan (sangat dhoif) sebagaimana beliau nukil dari 
Majmuz Zawaaid, karya al-Haitsami. Sehingga riwayat tersebut sangat lemah. 
Kemudian Al Hafidz menukil pendapat lain dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu, 
kata beliau : 

َمِسيح َوُعَزيـًْراوََكَذا َما َأْخَرَجُه ِمْن َطرِيق ُأْخَرى َضِعيَفة َعْن ِاْبن َعباس َأن اْلُمَراد َمْن َكاَن يـَْعُبد اْلَمَالِئَكة َوالْ   
Demikian juga apa yang diriwayatkan dari jalan lain yang lemah dari Ibnu 

Abbas rodhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud (mereka dalam ayat diatas) 

adalah mereka beribadah kepada Malaikat, Isa al-Masiih dan Uzair alaihi salam. 
2. Al-‘Alamah Abdul Muhsin al-‘Abbad berkata dalam Syarah Sunan Abu Dawud : 

فالمالئكة واألنبياء وغيرهم الذين يدعونهم من دون اهللا، هؤالء كلهم يتنافسون في التقرب إلى اهللا، ويعملون 
ف العبادة إال هللا عز وجل.األعمال التي تقربهم من اهللا سبحانه وتعالى، فال يصرف إليهم شيء من العبادة، وال تصر   

Maka para malaikat, para Nabi dan selain mereka yang diseru selain Allah, 

mereka itu semua berlomba-lomba siapa yang paling dekat kepada Allah, 

mereka mengerjakan amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah 

Subhaanahu wa Ta'aalaa, maka jangan memalingkan sedikitpun peribadatan 

kepada mereka, jangan palingkan ibadah, kecuali hanya kepada Allah Azza wa 

Jalla semata. 
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َفاِل َواْلَحْشرِ  -  5 بَاٌب ِفي ُسورَِة بـََراَءٌة َواْألَنـْ  
Bab 5 Tentang Surat Baroo’ah, Al Anfaal dan Al Hasy r 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا ُهَشْيٌم، َعْن َأِبي ِبْشٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْيٍر، قَاَل: قـُْلُت 3031( - 31 ثَِني َعْبُد اِهللا ْبُن ُمِطيٍع، َحد َحد (
ُهْم َحتى ظَنوا َأْن َبْل ِهَي «ِالْبِن َعباٍس: ُسورَُة التـْوبَِة، قَاَل: آلتـْوبَِة قَاَل:  ُهْم َوِمنـْ اْلَفاِضَحُة َما زَاَلْت تـَْنِزُل، َوِمنـْ

َقى ِمنا َأَحٌد، ِإال ذُِكَر ِفيَها قَاَل: قـُْلُت: فَاْلَحْشُر » تِْلَك ُسورَُة َبْدرٍ «، قَاَل: قـُْلُت: ُسورَُة اْألَنـَْفاِل، قَاَل: »َال يـَبـْ
»يرِ نـََزَلْت ِفي بَِني النضِ «قَاَل:   

31). Hadits no. 3031 

Haddatsani Abdullah bin Muthii’, haddatsanaa Husyaim dari Abi Bisyr dari Sa’id bin 

Jubair ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu tentang surat At 

Taubah, beliau rodhiyallahu anhu menjawab : apa At Taubah?, lanjutnya : “bahkan ia 

adalah penyingkap kebobrokan (kaum Munafiqin), tidaklah surat ini turun, melainkan 

turun (tentang munafiqin), didalamnya (terdapat ayat) ‘minhum (diantara mereka orang-

orang munafik), ‘minhum’. Hingga munafiqin menyangka tidak ada lagi yang tersisa 

dikalangan mereka, kecuali akan disebutkan (kondisinya).  

Ibnu Jubair berkata : ‘bagaimana dengan surat Al Anfaal?’, Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu 

menjawab : “surat itu bercerita tentang perang Badar”. Tanyanya lagi : ‘bagaimana dengan 

surat Al Hasyr?’, Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu menjawab : “surat tersebut turun 

berkaitan dengan Bani Nadhiir”. 

HR. Bukhori no. 4882 

 
Penjelasan Hadits : 
1. Dalam hadits ini, seolah-olah Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu tidak setuju 

menamakan surat ke-9 dalam Al Qur’an ini sebagai surat At Taubah, karena 
menurut beliau didalamnya bahkan berisi penyingkapan terhadap kebobrokan 
orang-orang Munafik. Namun sebagian mufasirin menamakan surat ini dengan 
surat At Taubah, Imam ibnul Jauzi dalam Tafsirnya menyebutkan ada 9 nama 
untuk surat ini dan nama yang pertama adalah surat At Taubah. Barangkali 
jawaban Imam ibnu Baz ini akan menjadi penjelas baginya. 

 لماذا سميت سورة التوبة بهذا االسم؟ لماذا هذه السورة لم تبدأ بـ(بسم اهللا الرحمن الرحيم)؟
ألن فيها التوبة، تاب اهللا على النبي والمهاجرين وتاب فيها على الثالثة الذين خلفوا، ولهذا سميت التوبة، كما 

سميت البقرة سورة البقرة، ألن فيها ذكر البقرة، وهكذا سميت آل عمران، آل عمران، ألن فيها إن اهللا اصطفى 
نفال ألن فيه أولها يسألونك عن األنفال. لماذا هذه آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران، هكذا سميت سورة األ
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السورة لم تبدأ بـ بسم اهللا الرحمن الرحيم؟ ألن عثمان رضي اهللا عنه والصحابة في وقته لما جمعوا القرآن شكوا هل 
 هي مستقلة أو مع األنفال، فلم يضعوا بينها تسمية

Soal : kenapa dinamakan surat At Taubah dengan nama ini? Dan kenapa surat 

ini tidak dimulai dengan Bismillahir Rokhmaanir Rokhiim? 

Jawab : karena didalamnya berisi tentang taubat, yang mana Allah menerima 

taubat dari Nabi dan kaum Muhajirin dan diterimanya taubat 3 orang yang 

mereka menyelisihi (perintah Nabi untuk berperang di Tabuk), oleh karenanya 

dinamakan dengan surat At Taubah. Sebagaimana juga dinamakan Al Baqoroh 

dengan surat Al Baqoroh, karena didalamnya disebutkan kisah sapi. Demikian 

juga Ali Imron dinamakan dengan surat Ali Imron, karena didalamnya Allah 

memilih Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, keluarga Ibrohim dan keluarga 

Imron. Demikian juga surat Al Anfaal, karena diawal surat disebutkan mereka 

bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. 

Kenapa surat At Taubah tidak dimulai dengan Bismillahir Rokhmaanir Rokhiim?, 

karena Utsman rodhiyallahu anhu dan para sahabat pada waktu mengumpulkan 

Al Qur’an, mereka ragu apakah ia surat tersendiri atau masuk kedalam surat Al 

Anfaal, sehingga mereka tidak meletakkan Basmalah diantara kedua surat 

tersebut. (http://www.binbaz.org.sa/mat/11237) 

2. Imam Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu menamakan surat ini dengan Faadhihah, 
karena memang didalamnya disebutkan kondisi orang-orang munafik, misalnya 
di ayat 64 Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa berfirman : 

ْحَذُرونَ اِفُقوَن َأن تـُنَـزَل َعَلْيِهْم ُسورٌَة تـَُنبئـُُهْم ِبَما ِفي قـُُلوِبِهم ُقِل اْستَـْهزِئُوْا ِإن الّلَه ُمْخِرٌج ما تَ َيْحَذُر اْلُمنَ   
Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat 

yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada 

mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan rasul-Nya)." Sesungguhnya 

Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Minhaajus Sunnah (8/474) berkata : 

المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنين، وأكثرهم انكشف حاله لما نزل فيهم القرآن، وغير  وينبغي أن يعرف أن
 ذلك

Hendaknya diketahui bahwa orang-orang munafik jumlah sedikit dibandingkan 

kaum mukminin (pada waktu zaman Nabi sholallahu alaihi wa salam), dan 

kebanyakan mereka sudah tersingkap kondisinya, ketika turun padanya Al 

Qur’an dan sebab lainnya (dinukil dari fatwa Islam sual wa jawab). 

3. Perkataan Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu : minhum..minhum. yakni maksudnya 
dalam surat At Taubah terdapat beberapa ayat yang berisi firman Allah 
Subhaanahu wa Ta'aalaa minhum, yaitu pada ayat-ayat berikut : 

َنِة َسَقطُوا َوِإن َجَهنَم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِ  ُهْم َمْن يـَُقوُل اْئَذْن ِلي َوَال تـَْفِتني َأَال ِفي اْلِفتـْ ينَ َوِمنـْ  
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Di antara mereka ada orang yang berkata: "Berilah saya keizinan (tidak pergi 

berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah." Ketahuilah 

bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sesungguhnya Jahannam itu 

benar-benar meliputi orang-orang yang kafir (ayat 49). 

ُهْم َمْن يـَلْ  َها ِإَذا ُهْم َيْسَخطُونَ َوِمنـْ َها َرُضوا َوِإْن َلْم يـُْعَطْوا ِمنـْ ِمُزَك ِفي الصَدقَاِت فَِإْن ُأْعطُوا ِمنـْ  
Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika 

mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak 

diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah (ayat 58). 

ُهُم الِذيَن يـُْؤُذوَن النِبي َويـَُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْيٍر َلُكْم يـُْؤِمُن بِاللِه َويـُْؤِمُن لِ  ْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمٌة َوِمنـْ
َن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالِذيَن يـُْؤُذوَن َرُسوَل اللِه َلُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ لِلِذي  

Di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan: 

"Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya." Katakanlah: "Ia mempercayai semua 

yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan 

menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu." Dan orang-orang 

yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih (ayat 61). 

ُهْم َمْن َعاَهَد اللَه لَِئْن  َقن َولََنُكوَنن ِمَن الصاِلِحينَ َوِمنـْ دَآتَانَا ِمْن َفْضِلِه لََنص  
Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika 

Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan 

bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh (ayat 75). 

4. Kemudian Imam Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu menyebutkan bahwa surat Al 
Anfaal terkait dengan perang Badar, yaitu Allah menyebutkan didalam surat 
tersebut tentang kisah perang Badar, yaitu pada ayat 42 sampai 44 : 

نـَْيا َوُهْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َوَلْو تـََواَعْدُتْم َال  ْختَـَلْفُتْم ِفي اْلِميَعاِد ِإْذ َأنـُْتْم بِاْلُعْدَوِة الد
َنٍة َوَيْحَيى مَ  ُه َأْمًرا َكاَن َمْفُعوًال لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيـَه َلَسِميٌع َوَلِكْن لِيَـْقِضَي اللالل َنٍة َوِإن َعْن بـَيـ ْن َحي

َلِكن اللَه ) ِإْذ يُرِيَكُهُم اللُه ِفي َمَناِمَك َقِليًال َوَلْو َأرَاَكُهْم َكِثيًرا َلَفِشْلُتْم َولَتَـَناَزْعُتْم ِفي اْألَْمِر وَ 42َعِليٌم (
يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَـَقْيُتْم ِفي َأْعيُِنُكْم َقِليًال َويـَُقلُلُكْم ِفي َأْعُيِنِهْم  ) َوِإذْ 43َسلَم ِإنُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُدوِر (

)44لِيَـْقِضَي اللُه َأْمًرا َكاَن َمْفُعوًال َوِإَلى اللِه تـُْرَجُع اْألُُموُر (  
(Yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di 

pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu 

mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari pertempuran), pastilah kamu tidak 

sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, akan tetapi (Allah 

mempertemukan dua pasukan itu) agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti 

dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang 

nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula). 
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Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, (yaitu) ketika Allah 

menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. Dan sekiranya 

Allah memperlihatkan mereka kepada kamu (berjumlah) banyak tentu saja kamu 

menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan 

tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

segala isi hati. Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika 

kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu 

ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah 

hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Dan hanyalah kepada 

Allahlah dikembalikan segala urusan. 

5. Kemudian surat Al Hasyr disebutkan didalamnya kisah pengkhianatan orang 
Yahudi dari suku bani Nadhir yang kemudian dilanjutkan dengan pengepungan 
terhadap mereka. 
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بَاٌب ِفي نـُُزوِل َتْحرِيِم اْلَخْمرِ  -  6  
Bab 6 Tentang Turunnya Pengharaman Minuman Keras 

 
Imam Muslim berkata : 

، َعِن ا) 3032( - 32 ْعِبياَن، َعِن الشْبُن ُمْسِهٍر، َعْن َأِبي َحي ثـََنا َعِلي ثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحد ْبِن َحد
ثُم قَاَل: " َأما  ُعَمَر، قَاَل: َخَطَب ُعَمُر َعَلى ِمْنَبِر َرُسوِل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم، َفَحِمَد اَهللا َوَأثـَْنى َعَلْيِه،

ِر، َوالتْمِر، َوالزبِيِب، بـَْعُد، َأَال َوِإن اْلَخْمَر نـََزَل َتْحرِيُمَها يـَْوَم نـََزَل َوِهَي ِمْن َخْمَسِة َأْشَياَء ِمَن اْلِحْنطَِة، َوالشِعي
ْدُت َأيـَها الناُس َأن َرُسوَل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم،  َوَثَالثَُة َأْشَياَء، َودِ  -َواْلَخْمُر: َما َخاَمَر اْلَعْقَل  -َواْلَعَسِل 

، َواْلَكَالَلُة، َوَأبـَْواٌب ِمْن َأبـَْواِب الربَا " َنا ِفيَها اْلَجد  َكاَن َعِهَد ِإلَيـْ
32). Hadits no. 3032 

Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa Ali bin Mushir dari Abi Hayyan 

dari asy-Sya’biy dari Ibnu Umar rodhiyallahu anhu beliau berkata, Umar rodhiyallahu 

anhu berkhutbah diatas mimbar Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, lalu beliau memuja 

dan memuji Allah, lalu berkata : “Amma Ba’du, ketahuilah sesungguhnya minuman keras 

turun pengharamannya pada hari turunnya ada 5 macam, yaitu minuman keras yang 

terbuat dari gandum, selai, kurma, anggur kering dan madu –khomr adalah seuatu yang 

menutupi akal-. Ada tiga hal yang aku menyenanginya wahai manusia bahwa Rasulullah 

sholallahu alaihi wa salam telah mengamanatkan kepada kami yaitu : kakek, al-Kalaalah 

dan pintu dari pintu-pintu riba”.  

HR. Bukhori no. 5588 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا َأبُ 3032( - 33 ثـََنا َأبُو ُكَرْيٍب، َأْخبَـَرنَا اْبُن ِإْدرِيَس، َحد َعِن اْبِن ُعَمَر، ) َوَحد ، ْعِبياَن، َعِن الشو َحي
ُد َأيـَها الناُس، قَاَل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب، َعَلى ِمْنَبِر َرُسوِل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم، يـَُقوَل: " َأما بـَعْ 

َواْلَخْمُر: َما  -ِمَن اْلِعَنِب، َوالتْمِر، َواْلَعَسِل، َواْلِحْنطَِة، َوالشِعيِر فَِإنُه نـََزَل َتْحرِيُم اْلَخْمِر، َوِهَي ِمْن َخْمَسٍة 
َنا ِفيِهن عَ  -َخاَمَر اْلَعْقَل  ْهًدا َوَثَالٌث َأيـَها الناُس، َوِدْدُت َأن َرُسوَل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم، َكاَن َعِهَد ِإلَيـْ

، َواْلَكَالَلُة، َوَأبـَْواٌب ِمْن َأبـَْواِب الربَا "نـَْنَتِهي ِإلَيْ  ِه: اْلَجد  
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْرا - 33 َة، ح َوَحدثـََنا ِإْسَماِعيُل اْبُن ُعَلي ثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َحد ِهيَم، َأْخبَـَرنَا َوَحد

َر َأن اْبَن ُعَليَة ِفي َحِديِثِه اْلِعَنِب  ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ِكَالُهَما َعْن َأبِ  ْسَناِد، ِبِمْثِل َحِديِثِهَما َغيـْ ي َحياَن، ِبَهَذا اْإلِ
 َكَما، قَاَل اْبُن ِإْدرِيَس، َوِفي َحِديِث ِعيَسى الزبِيِب، َكَما َقاَل: اْبُن ُمْسِهرٍ 
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33). Hadits no. 3032 

Haddatsanaa Abu Kuroib, akhbaronaa ibnu Idriis, haddatsanaa Abi Hayyan dari asy-

Sya’biy dari Ibnu Umar rodhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Umar 

rodhiyallahu anhu berkhutbah diatas mimbar Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, lalu 

berkata : “Amma Ba’du, wahai manusia sesungguhnya minuman keras telah turun 

pengharamannya, yaitu  ada 5 macam : minuman keras yang terbuat dari anggur,  kurma, 

madu, gandum dan selai. –khomr adalah seuatu yang menutupi akal-. Ada tiga hal yang 

aku menyenanginya wahai manusia bahwa Rasulullah sholallahu alaihi wa salam telah 

mengamanatkan kepada kami agar menyampaikannya yaitu : kakek, al-Kalaalah dan 

pintu-pintu riba”.  

HR. Bukhori no. 5588 

Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa Ismail bin ‘Ulayyah (ganti sanad) 

Haddatsanaa Ishaq bin Ibrohim, akhbaronaa Isa bin Yunus keduanya dari Abi Hayyaan 

dengan sanad ini, seperti kedua hadits, kcuali bahwa Ibnu ‘Ulayyah dalam haditsnya 

menyebutkan ‘inab (anggur basah) sebagamana perkataan ibnu Idriis dan dalam haditsnya 

Isa disebutkan Zabiib (anggur kering), sebagaimana perkataan Ibnu Mushir. 

 
Penjelasan Hadits : 
1. Dalam Al Qur’an ada 3 tahap pengharaman Al Qur’an yaitu : 

• Surat Al Baqoroh ayat ke 219 

َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما َيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلناِس َوِإْثُمُهَما  
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 

dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. 

• Surat An Nisaa’ ayat 43  

 َها الَى تـَْعَلُموْا َما تـَُقوُلونَ يَا َأيـَالَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتِذيَن آَمُنوْا الَ تـَْقَربُوْا الص  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam 

keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. 

• Surat Al Maidah ayat 90-92 

َفاْجَتِنُبوُه ا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِإنَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشْيطَاِن يَ 
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِفي 90َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن ( اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ) ِإنَما يُرِيُد الشْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ

) َوَأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل 91َوَيُصدُكْم َعْن ِذْكِر اللِه َوَعِن الصَالِة فـََهْل َأنـُْتْم ُمْنتَـُهوَن (
)92َواْحَذُروا فَِإْن تـََولْيُتْم فَاْعَلُموا َأنَما َعَلى َرُسولَِنا اْلَبَالُغ اْلُمِبيُن (  

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 
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perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan 

berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka 

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Dan taatlah kamu kepada 

Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu 

berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, 

hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. 

Syaikh Sholih al-Fauzan dalam al-Muntaqo min Fatawa al-Fauzan berkata 
tentang pengharaman minuman keras : 

اهللا سبحانه وتعالى حرم الخمر على التدريج الى قوله فحرم الخمر تحريًما قاطًعا في جميع األوقات وفي 
جميع عمر اإلنسان ولم يبق لها وقت من حياة اإلنسان، بل هي حرام على المسلم طول عمره، وكانت هذه 

 هي نهاية الخمر
Allah Subhanahu wa Ta'alaa mengharamkan minuman keras secara 

bertahap…… lalu haramlah minuman keras dengan pengharaman yang tegas 

pada semua waktu dan sepanjang hayat seorang manusia, tidak lagi ada 

masa dalam umurnya (yang tidak diharamkan minuman keras), namun 

diharamkan atas seorang Muslim sepanjang umurnya dan inilah keputusan 

akhir dari status hukum minuman keras... 
2. Adapun jenis minuman keras yang diharamkan, maka seluruh makanan dan 

minuman yang memabukkan adalah khomr dan diharamkan. Imam ibnu 
Mulaqqon dalam at-Taudih (27/890 berkata : 

 أسلفنا أن الحكم في التحريم ال يتعلق بعين الخمر وكل ما أسكر فهو ملحق به.
Telah berlalu bahwa hukum pengaraman khomer tidak terkait dengan dari jenis 

apa minuman kerasnya, namun semua yang memabukkan diikutkan hukumnya 

kepada khomer. 
3. Adapun 3 hal yang disampaikan Umar bin Khothob rodhiyallahu anhu diakhir 

kutbahnya adalah terkait warisan bagi kakek dan Kalaalah, yaitu orang yang 
tidak memiliki bapak dan anak. 

4. Kemudian yang dimaksud dengan pintu riba adalah sebagian transaksi yang 
masuk unsur riba didalamnya, seperti jual beli ‘Inah dan sejenisnya. 
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]19رَبِهْم} [الحج: بَاٌب ِفي قـَْوِلِه تـََعاَلى: {َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي  -  7  
Bab 7 Firman Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa : {Inilah  dua golongan 

(golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengka r, mereka 
saling bertengkar mengenai Tuhan mereka} (QS. Al Ha jj : 19). 

 
Imam Muslim berkata : 

ثـََنا 3033( - 34 ثـََنا ُهَشْيٌم، َعْن َأِبي َهاِشٍم، َعْن َأِبي ِمْجَلٍز، َعْن قـَْيِس ْبِن ُعَباٍد، ) َحد َعْمُرو ْبُن ُزرَارََة، َحد
ِإنـَها نـََزَلْت ِفي ] «19قَاَل: َسِمْعُت َأبَا َذر، يـُْقِسُم َقَسًما: ِإن {َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي رَبِهْم} [الحج: 

» ْبُن ُعْتَبةَ َرُزوا يـَْوَم َبْدٍر، َحْمَزُة، َوَعِلي، َوُعبَـْيَدُة ْبُن اْلَحاِرِث، َوُعْتَبُة، َوَشْيَبُة ابـَْنا رَبِيَعَة، َواْلَولِيدُ الِذيَن بَـ   
34). Hadits no. 3033 

Haddatsanaa ‘Amr bin Zurooroh, haddatsanaa Husyaim dari Abi Hisyaam dari Abi Mijlaz 

dari Qois bin ‘Ubaad ia berkata, aku mendengar Abu Dzar rodhiyallahu anhu membagi 

sebuah pembagian : {Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang 

bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka} (QS. Al Hajj : 19). 

“Ayat diatas turun mengenai perang tanding pada waktu perang Badar, antara Hamzah, 

Ali dan ‘Ubaadah ibnul Haarits rodhiyallahu anhum dengan ‘Utbah dan Syaibah –

keduanya anak Robi’ah serta al-Waliid bin ‘Utbah”. 

HR. Bukhori no. 3969 

ثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشيْ  - 34 ْحَمِن، َحدثـََنا َعْبُد الر ى، َحدُد ْبُن اْلُمثـَنثَِني ُمَحم ثـََنا وَِكيٌع، ح وَحد َبَة، َحد
ُم لَنَـَزَلْت: َجِميًعا َعْن ُسْفَياَن، َعْن َأِبي َهاِشٍم، َعْن َأِبي ِمْجَلٍز، َعْن قـَْيِس ْبِن ُعَباٍد، قَاَل: َسِمْعُت َأبَا َذر يـُْقسِ 

] ِبِمْثِل َحِديِث ُهَشْيمٍ 19ِن} [الحج: {َهَذاِن َخْصَما  
Haddatsanaa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsanaa Wakii’ (ganti sanad) 

Haddatsanii Muhammad ibnu Mutsanaa, haddatsanaa Abdur Rokhman semuanya dari 

Sufyan dari Abi Haasyim dari Abi Mijlaz dari Qois bin ‘Ubaad ia berkata, aku mendengar 

Abu Dzar rodhiyallahu anhu membagi (kelompok) ketika turun ayat : {Inilah dua golongan 

(golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar (QS. Al Hajj : 19). seperti 

haditsnya Husyaim. 

 
Penjelasan Hadits : 
1. Kebiasaan perang pada zaman dahulu, sebelum dilakukan peperangan secara 

masal, maka masing-masing kelompok mengirimkan petarung-petarung 
terbaiknya untuk berhadapan satu lawan satu. Asy-Syaikh Mubarokfuriy dalam 
kitabnya yang sangat masyhur Rokhiiqul Makhtuum menceritakan kepada kita 
bagaimana 3 orang kafir quraisy, sebagaimana yang disebut dalam hadits diatas 
menantang pasukan kaum Muslimin untuk bertanding dengan mereka, yaitu 
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Utbah dan saudaranya Syaibah serta al-Wallid bin ‘Utbah. Awalnya dari pihak 
kaum muslimin yang akan siap menghadapi mereka ada Mu’adz dan 
saudaranya ‘Auf keduanya anak al-Harits dari satu ibu yang bernama ‘Ufaroo’ 
dan satu lagi adalah Abdullah bin Rowaahah, semuanya dari kaum Anshor. 
Setelah mengetahui lawan tarung mereka dari Anshor, pendekar Quraisy tidak 
mau melayaninya, karena yang diinginkan adalah orang-orang yang merupakan 
saudara mereka ketika di Mekkah dulunya. Oleh sebab itu, Nabi sholallahu alaihi 
wa salam menunjuk Ali, Hamzah dan ‘Ubaidah rodhiyallahu anhum untuk 
menghadapi mereka. ‘Ubaidah rodhiyallahu anhu melawan ‘Utbah, Hamzah 
rodhiyallahu anhu melawan Syaibah, sedangkan Ali rodhiyallahu anhu melawan 
al-Waliid. Hamzah dan Ali rodhiyallahu anhumaa tanpa kesulitan menebas 
Syaibah dan al-Waliid, namun ‘Ubaidah mengalami kesulitan, sehingga 
pertarungan mereka berlangsung seru, sampai akhirnya kaki ‘Ubaidah tertebas 
oleh sabetan pedang musuh, yang menyebabkan beliau rodhiyallahu anhu 
gugur sebagai syahid 4 atau 5 hari setelah perang Badar, ketika kaum Muslimin 
dalam perjalanan pulang ke kota Madinah. Namun sebelumnya Utbah akhirnya 
mati, diserang oleh Ali dan Hamzah rodhiyallahu anhumaa pada perang tanding 
tersebut. 

2. Kedua kelompok yang bermusuhan adalah kaum mukminin yang berada diatas 
jalan Allah dan kaum Kafirun yang berada diatas jalan setan. Kemudian pada 
ayat berikutnya, Allah Subhaanahu wa Ta'aalaa memberitahukan balasan bagi 
masing-masing kelompok yang bermusuhan tersebut : 

) ُيْصَهُر بِِه َما ِفي بُطُونِِهْم 19فَالِذيَن َكَفُروا ُقطَعْت َلُهْم ثَِياٌب ِمْن نَاٍر ُيَصب ِمْن فـَْوِق رُُءوِسِهُم اْلَحِميُم (
َها ِمْن َغم ُأِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا ) ُكلَما َأرَاُدوا َأْن َيْخُرُجوا مِ 21) َوَلُهْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد (20َواْلُجُلوُد ( نـْ

) ِإن اللَه يُْدِخُل الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـَْهاُر 22َعَذاَب اْلَحرِيِق (
) َوُهُدوا ِإَلى الطيِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا 23َها َحرِيٌر (ُيَحلْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفي

)24ِإَلى ِصَراِط اْلَحِميِد (  
Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. 

Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur 

luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). Dan untuk 

mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka 

lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada 

mereka dikatakan), "Rasailah azab yang membakar ini." Sesungguhnya Allah 

memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-

surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan 

dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. Dan 

mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki (pula) kepada 

jalan (Allah) yang terpuji (QS. Al Hajj : 19-24). 
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3. Ketika jalan hidup yang ditempuh oleh kaum Mukminin dan kafirun berbeda, 
maka sewajarnya terjadi permusuhan diantara mereka. Kaum kafirun jelas 
memusuhi kaum mukminin, begitu juga sebaliknya. Allah Subhaanahu wa 
Ta'aalaa berfirman : 

 َبِل الِذيَن َكَفُروا ِفي ِعزٍة َوِشَقاقٍ 
Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang 

sengit (QS. Shaad : 2). 

ا تـَْعُبُدوَن ِمْن َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإبـَْراِهيَم َوالِذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنا بـَُرَآُء ِمْنُكْم  َوِمم
نَـَنا َوبـَيْـ  َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء َأَبًدا َحتى تـُْؤِمُنوا بِاللِه َوْحَدهُ ُدوِن اللِه َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ  

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-

orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: 

"Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah 

selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu 

permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah 

saja (QS. Al Mumtahanah : 4). 

بـَْناَءُهْم َأْو ًما يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر يـَُوادوَن َمْن َحاد اللَه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا َآبَاَءُهْم َأْو أَ َال َتِجُد قـَوْ 
يَماَن َوَأيَدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُدْ  ِخُلُهْم َجناٍت َتْجِري ِمْن ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشيَرتـَُهْم ُأولَِئَك َكَتَب ِفي قـُُلوِبِهُم اْإلِ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأولَِئَك ِحْزُب اللِه َأَال ِإن ِحْزَب  اللِه ُهُم َتْحِتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللُه َعنـْ
 اْلُمْفِلُحونَ 

Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling 

berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun 

orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga 

mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati 

mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan 

dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 

mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas 

terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa 

sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung (QS. Al Mujaadilah : 22). 

 
 
 
 
 
 


