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Segala puji kita panjatkan kepada Allah � yang telah 

memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita semua, 
sholawat dan salam tidak lupa pula, kita haturkan kepada Nabi 

Muhammad �, keluarganya dan para Shahabat � serta orang-
orang yang mengikutinya dengan baik. 

 
Tak terasa penjelasan shahih Bukhori yang penulis pelajari 

telah sampai kepada Kitab Ilmu dan Alhamdulillah semua hadits 
dalam Kitab Ilmu sudah kita lewati bersama. Semua ini adalah 

karunia yang besar dari Allah � kepada penulis, karena masih 

diberikan waktu dan ilmu, sehingga lahirlah tulisan ini.  
 

Penulis memohon kepada Allah � agar terus memberikan 
ilmu dan waktu sehingga seluruh hadits yang ada di Shahih Bukhori 

dapat penulis syarah semuanya. Amiin. 
 

Kritikan dan saran, sangat dinanti dari para pembaca 
semuanya, Jazakumullah khoiron katsiron. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Yang mengharapkan ampunan dan rahmatnya, 

 
 

 
Abu Said 

Bekasi, 26 Rabiul Awal 1434 H / 7 February 2013 
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[ \ T��I �.�
�  
Kitab Ilmu 

Penjelasan : 

Setelah Imam Bukhori menuliskan Kitab Iman, kemudian 

beliau rohimahulloh  menulis Kitab Ilmu, yakni bahwasanya 

keimanan haruslah diilmui oleh seorang yang mengaku dirinya 

Mukmin. Oleh karenanya semakin seorang hamba mengilmui 

keimanan ini, maka akan semakin tinggi kedudukannya disisi Allah 

�. Firman-Nya � : 

]�:̂
̂_� �_�]�_;9̀ _0�a��_0 ̂�_�]�.̂a&_� �b�c.d' �
̂�L̂_� a�]�_ec
� d�f.d
 /d8f
� �_�.̂g-+̂ h.̂_' iGdHÎ ]�d  d�d0�_5d' _jk�d ]la�c
�  

“Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan 

keduanya mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari 

kebanyakan hamba-hambanya yang beriman”. (QS. An Naml (27) : 15) 

Ilmu adalah secara bahasa lawan dari kebodohan, adapun 

secara istilah adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam 

Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin dalam “Syaroh Tsalasah Ushul” 

: “Pengetahuan tentang sesuatu atas hakikatnya dengan pengetahuan yang 

pasti”. Dan ilmu yang dimaksud disini adalah Firman Allah �, sabda 

Nabi � dan perkataan sahabat �. Agama Islam dibangun 

berdasarkan atas ilmu dan amal, inilah mengapa syariat 

mewajibkan kepada setiap Muslim, minimal sehari semalam dalam 

kehidupannya untuk memohon agar diiberikan jalan dan taufik 

dalam berilmu dan beramal, yaitu dalam bacaan surat Al-Fatihah 

dalam sholat 5 waktu. Firman-Nya : 

�_�d�]1� m̂�_	nN
� _��d:_�]�a�c
� )6 (m̂�_	dS _�)d8f
� _o]�_�]�#̂ ]�k(]�.̂_' k	]�p̂ kT�a-]�_�c
� ]�k(]�.̂_' �
̂_� _jq
�g-
� )7 (  
“Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau 

beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula 

jalan) mereka yang sesat”. (QS. Al Fatihah (1) : 6-7) 

Nabi � menafsiri siapa yang dimaksud dengan yang dimurkai dan 

yang sesat dalam sabdanya : 

fk� _T�a-]�_�c
� a�k(�d._' �a0�a(_�c
� fk�_� _jq
�g-
� r_!�_Ng�
�  

“Yang dimurkai adalah Yahudi dan yang sesat adalah Nashroni”. (HR. Thabrani, 

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, Baihaqi dalam Syu’abul Iman dan selainnya, 

haditsnya dishahihkan oleh Imam Al Albani) 

Imam As-Sa’diy ketika menafsiri ayat tersebut berkata : “{Yang 

dimurkai} adalah mereka yang mengetahui kebenaran (ilmu) namun 

meninggalkan (pengamalannya –peny) seperti Yahudi dan yang semisalnya 
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bukan jalan {orang-orang yang sesat} yaitu mereka yang meninggalkan 

kebenaran karena kebodohan dan kesesatannya seperti Nashroni dan yang 

semisalnya”. 

  Mencari ilmu adalah suatu kewajiban yang dibebankan 

kepada setiap kaum Muslimin, karena seseorang ketika lahir dalam 

keadaan bodoh sehingga ilmu ini perlu dipelajari. Nabi � bersabda : 

�_�g�k�_� a�c.d�c
� k�s._�g�
�k�  

“Sesungguhnya ilmu ini hanya didapatkan dengan dipelajari”. (HR. Bukhori secara 

Mu’alaq, Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonafnya, Thabrani dan selainnya 

dihasankan oleh Imam Al Albani dengan penguat-penguatnya)  

Kewajibannya telah dituturkan melalui lisan Nabi � dengan 

sabdanya : 

_t.̂û k�c.d�c
� vX_-)k	+̂ h.̂_' q,wI i�d.]�a  

“Menuntut ilmu diwajibkan atas setiap Muslim”. (HR. Ibnu Majah, Baihaqi, 

Thabrani dan selainnya dishahihkan oleh Imam Al Albani) 

Ilmu yang diwajibkan dipelajari oleh setiap Muslim adalah ilmu 

tentang tauhid, tentang amalan yang diwajibkan dan dilarang 

kepadanya, tentang yang Halal dan yang haram serta yang 

berkaitan dengan muamalah keduniannya dalam syariat Islam.  

Banyak cara untuk mendapatkan ilmu yaitu yang paling 

utama adalah dengan belajar secara langsung kepada guru-guru 

Ahlus Sunnah, jangan sampai ia duduk di majelisnya Ahlu Bid’ah, 

karena ilmu ini adalah agama, sebagaimana perkataan Ibnu Sirin : 

fk� �8̂_1 _�c.d�c
� x�)d0 +̂��a	wQ]�� ]�g�_' ̂�w8aAcy_; ]�w@_�)d0  

“Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian 

mengambil agama kalian”. (HR. Muslim dalam Mukadimahnya) 

Kemudian adalah dengan membaca tulisan-tulisan para ulama kita, 

sebagaimana dahulu Rasulullah � banyak menulis surat-surat 

kepada para pemimpin negara agar dapat memeluk Islam dan 

mempelajarinya, kemudian juga dilanjutkan oleh para sahabat �, 

mereka saling berkorespondensi dengan sesama rekannya dan 

terus dilanjutkan sampai sekarang dengan karya-karya tulis yang 

diwariskan oleh para ulama kita. Bukankah ayat yang pertamakali 

turun kepada Beliau � adalah perintah dari Allah � untuk membaca 

dalam firman-Nya : 

c#_	cL� k�]&�k� _3n�_! /d8f
� _<.̂_A )1 (_<.̂_A ̂�_�]�kzc
� ]�d  i<.̂_' )2 (c#_	cL� _3{�_!_� aK_	cIŷc
� )3 (/d8f
� _�f._' 
k�.̂:̂c
�k� )4 (_�f._' ̂�_�]�kzc
� �_  ]�
̂ ]�.̂]�_) )5(  
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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 

Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (QS. Al ‘Alaq (96) : 1-5) 

Ilmu agama adalah warisan Nabi � yang dibagikan kepada 

para ulama. Nabi � bersabda : 

fk�_� ,̂]-+̂ k�d
�_�c
� h.̂_' d�k��_�c
� k,]-�̂Î k	_�:̂c
� X̂.̂]�
̂ k!]�_5c
� h.̂_' k	d|�_& ktdI�_�@̂c
� � fk�_� J̀�_�.̂a�c
� ]�a1 
wXŴ_!_� }J�_�k5]�~̀� � fk� J̀�_�k5]�~̀� ]�
̂ ��wWn!_�a) �b!�_�)d0 2_� �b�_1]!d0 �_�g�k�_� ��wWg!_� _�c.d�c
� � ]�_�+̂ a�8̂_A#̂ 8̂_A#̂ ��_ek� 

_�i	d+�  
“Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah 

adalah seperti keutamaan terangnya sinar bulan purnama dibandingkan dengan 

terangnya sinar bintang. Hanyalah dikatakan ulama yaitu mereka yang menjadi 

pewaris para nabi �, para Nabi � tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka 

hanya mewariskan ilmu, barangsiapa yang mengambil warisan ini, maka ia telah 

mengambil warisan yang banyak sekali”. (HR. Bukhori secara mu’alaq, Abu 

Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan selainnya dishahihkan oleh Imam Al 

Albani)  

Namun pada zaman ini, ilmu-ilmu Islam yang benar sudah susah 

didapatkan karena sedikitnya ulama, sehingga naiklah orang-orang 

bodoh yang dijadikan sebagai ulama oleh masyarakat maka ia 

sesat karena tidak punya pegangan kelimuwan yang kokoh dan 

menyesatkan orang lain, hal ini telah dikabarkan Nabi � 

sebelumnya : 

fk� _�f.
� 2̂ a�k5c:_) _�c.d�c
� �b'�_�d�]�� � a�a'k�_�]�_) _�d  d0�_5d�c
� � ]�d@
̂_� a�k5c:_) _�c.d�c
� k�]5:̂k� }J�_�.̂a�c
� � hg�_� ��̂k� 
]�
̂ k<]5a) �b�d
�_' � 8̂_�g;� a?�g�
� �b&��Ja! �2�g(aD ��w.d%a�+̂ � �]�_�c+ŷ+̂ k	]�_�k� i�c.d' � ��s._-+̂ ��s._Y#̂_�  

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari hati seorang 

hamba, akan tetapi Allah � mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama 

hingga tidak lagi tersisa seorang alim pun, lalu manusia mengambil pemimpin 

dalam keilmuwannya orang-orang yang bodoh, mereka ditanya, lalu memberikan 

jawaban tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain”. (Muttafaqun 

‘Alaih) 
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1  \ T�� k,]-+̂ k�c.d�c
�  
  k�]�L̂_� d�f.
� h
̂�_�_;  )kO+̂]	_) a�f.
� _�)d8f
� ��a�_ 9 ]�w@]�d  _�)d8f
�_� ��a;�w# _�c.d�c
� �$�_D_!_0 a�f.
�_� �_�k� ̂�w._�]�_; 

xGk5_A  . (d�d
]�L̂_� g�_' f,_D_�  )nT_! hk�]0kE �b�c.d' (  

Bab 1 Keutamaan Ilmu 

Allah ���� berfirman : {“niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [QS. Al 

Mujaadilah (58) : 11]} dan Firman-Nya Azza wa Jalla : {"Ya Tuhanku, 

tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”. [Qs. Thaahaa (20) : 114]} 

Penjelasan : 

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang apa itu ilmu, 

Imam Bukhori memulai dulu dengan menyebutkan keutamaannya, 

karena ketika suatu perbuatan disebutkan keutamaannya akan 

mendorong seseorang untuk mempelajari dan mengamalkannya 

agar ia dapat mendapatkan keberuntungan yang besar. Secara 

fitrah manusia yang murni, seorang yang berilmu akan dipandang 

memiliki keutamaan dibandingkan dengan yang lainnya. Contoh 

sederhananya, seorang manusia tidak mau dikatakan sebagai 

seorang yang bodoh, sekalipun sebenarnya ia adalah orang yang 

bodoh. Bahkan hewan yang berilmu, syariat pun melebihkannya 

daripada hewan yang tidak berilmu. Hewan buas seperti anjing, 

serigala dan semisalnya yang diajari oleh manusia, untuk berburu 

misalnya hingga hewan tersebut terampil berburu mangsa untuk 

manusia, maka status mangsa yang ditangkap hewan yang dilatih 

tersebut halal menurut syariat dibandingkan dengan hewan buas 

yang belum mendapatkan keterampilan dalam berburu. Allah � 

berfirman : 

_3_��w
ŷ]�_) ��̂�_  f,d�w# ]�a(
̂ c,wL f,d�w# a�w@
̂ a$�_5n�fP
� �_ _� ]�a�]�f._' _�d  k�k!�_�_�c
� _jk5q.@̂a  g�a(_��a�q._�a; �g�d  
a�w@_�f._' a�f.
� ��w.w@+̂ �g�d  _�c@_�] #̂ ]�w@]�.̂_' ��a	wIc��_� _�]&� d�f.
� d�]�.̂_' ��w:g;�_� _�f.
� fk� _�f.
� aO)k	_& 

kT�_�dec
� 
“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?." 

Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh 

binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu 

mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah 
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dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang 

buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat cepat hisab-Nya”. (QS. Al Maidah (5) : 4) 

Bahkan yang pertamakali Allah � tunjukkan kepada Malaikat-Nya 

untuk membuktikan keutamaan manusia adalah dengan ilmu, 

sebagaimana yang diwakili oleh Bapak kita Nabi Adam �, ketika 

Allah � berfirman : 

_�f._'_� _K_09̀ J̀�_�]&ŷc
� �_(f.wI g�wW ]�a(_Y_	_' h.̂_' dX@̂d|�.̂_�c
� �̂�:̂+̂ �k��w%k5]�#̂ }J�_�]&ŷk� }J�
̂al_1 ck� ]�a�]�wI _jdLd0�_S  

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!”. (QS. Al Baqoroh (2) : 32)  

 

Dalam bab keutamaan ilmu, Imam Bukhori membawakan 

dua ayat yang menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Yaitu 

: 

1. Surat Al Mujaadilah ayat 11 

Imam Ibnul Jauzi dalam “Zaadul Ma’aasir” berkata : Firman-Nya : 

{niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu} 

yakni : Allah � mengangkat (derajat) mereka dengan keimanan yang ada 

pada mereka diatas kedudukan orang yang tidak memiliki keimanan dan 

Firman-Nya : {dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan} yakni : (Allah 

� juga meninggikannya) diatas orang yang tidak berilmu. Lalu apakah 

pengangkatan derajat ini didunia atau diakhirat saja? Jawabanya ada 2 

sisi : 

A. Bahwa hal ini adalah pengabaran dari Allah � untuk mengangkat 

derajatnya di Jannah. 

B. Hal tersebut adalah pengangkatan kedudukannya didunia, oleh karena 

itu urutan derajat mereka sesuai dengan keutamaan mereka didalam 

agama dan ilmu. Berdasarkan hal inilah Ibnu Mas’ud � memberikan 

tausiahnya : “Wahai manusia pahamilah ayat ini dan bersungguh-

sungguhlah dalam menuntut ilmu, karena Allah � akan mengangkat 

derajat orang yang berilmu diatas orang yang tidak berilmu”. 

2. Surat Thaahaa ayat 114 

Imam Ibnu Jarir dalam “Tafsir Thobari” menafsirkan ayat tadi 

dengan perkataannya : Allah � berfirman, katakan wahai Muhammad 

� ! Ya Rabbku tambahkanlah aku ilmu sesuai dengan apa yang telah 

Engkau ajarkan kepadaku dari permasalahan-permasalahan faedah ilmu 

yang belum diketahui”. 
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Dalam ayat yang pertama yang dinukil oleh Imam Bukhori 

berbicara tentang subyek (pelaku) orang yang berilmu dan yang 

kedua berkaitan dengan keutamaan dzat ilmu itu sendiri, 

sehingga Allah � mengajarkan kepada Nabi-Nya � agar 

disampaikan kepada umatnya agar terus-menerus meminta 

diberikan tambahan ilmu.  

3. Keutamaan lainnya akan kami nukilkan dari kitabnya Imam Ibnu 

Abdil Bar “Jaami’u Bayaanil ‘Ilmi wa Fadhlihi” pada bab Jaami’u 

fii Fadhli ‘Ilmi (kumpulan tentang keutamaan Ilmu) dengan 

tambahan takhrij dan tahqiq dari kami. Yang pertama termasuk 

keutamaan ilmu adalah seorang yang menuntut ilmu ketika 

meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu, ia meninggal 

sebagai syahid. Imam Ibnu Abdil Bar rohimahulloh  berkata : 

���A# �5' �� �� ��4 �� �5' � l�� � �� ���� �� ��4 �� ��H' � ��W T�:�) �� ���& 
��L  :���A# ����� �� GN� � ��W �*1 �� �5' ��	
� ����� � �' J�P' �� �# X����  
��  B�# �� 3
�  � �' �# X�.& � �' �# C	)	1 � �#� !� 2�L  :T�� �  �.�
� ��.��) 
t�# ���
� �  �
# X�I! ��P; � T��� �  �.�
� ��.��) ,�' �� �# � ,��) �� � 2�L�  :
���� ��&! �� h.S �� ��.' �.&� ��:)  :» ��� J�D $��� t
�u �.�
� �1� h.' 3.; 
���� $�  �1� ��(" «  

“akhbaronaa Abdullah bin Muhamaad bin Abdul Mukmin, akhbaronaa Al 

Hasan bin Muhammad bin Utsman, haddatsanaa Ya’qub bin Sufyan ia 

berkata, akhbaronaa Al Hajaaj bin Nashiir, haddatsanaa Hilaal bin Abdur 

Rokhman Al Hanafiy dari ‘Athoo bin Abi Maimunah maula Anas bin Malik 

� dari Abu Salamah dari Abu Huroiroh � dan Abu Dzar � mereka berdua 

berkata : “Bab tentang ilmu, mempelajari ilmu lebih kami cintai dari seribu 

rakaat sholat Tathowu’ dan bab mempelajarinya kemudian mengamalkannya 

atau belum mengamalkannya. Lalu keduanya � berkata : “kami mendengar 

Rasulullah � bersabda : “Jika seorang penuntut ilmu diwafatkan dalam 

keadaan sedang menuntut ilmu, maka ia wafat sebagai seorang Syahid”. 

Kedudukan Sanad : 

1. Abdullah bin Muhammad (W. 390) merupakan gurunya Imam 

Ibnu Abdil Bar, dinilai oleh Imam Adz-Dzhahabi dalam 

“Lisanul Mizan” (2/66) dan Imam Ash-Shodafiy “Al Waafi bil 

Wafiyaat” (5/476) sebagai perowi yang shoduq, banyak 

haditsnya, namun kedhobitannya tidak begitu bagus.  
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Sehingga dari penilaian kedua Imam tersebut dapat kita 

simpulkan bahwa perowi ini minimal haditsnya Hasan. 

2. Al Hasan bin Muhammad, dinilai Al Hafidz dalam “At Taqriib” 

(no. 1287) seorang perowi Maqbul, sedangkan Imam Al 

Azdziy menilainya Mungkarul hadits sebagaimana dinukil oleh 

Imam Adz-Dzahabi dalam “Lisanul Mizan” (1/310). 

Kesimpulannya perowi ini lemah atau minimalnya haditsnya 

dapat dijadikan sebaga penguat saja. 

3. Ya’qub bin Sufyan (w. 277 H) dinilai oleh Al Hafidz dalam “At 

Taqriib” menilainya, Tsiqoh lagi hafidz. 

4. Al Hajaaj bin Nashiir, dinilai oleh Imam Ibnul Madiiniy “ t1� 
�H)��” (haditsnya hilang, maksudnya haditsnya tidak ada apa-

apanya), Imam Abu Hatim menilainya : “Al Hajaaj bin Nashiir 

mungkar haditsnya, dhoif haditsnya, ditinggalkan haditsnya. 

Para ulama tidak mengambil haditsnya”. Demikian komentar 

yang terdapat dalam “Jarh Wa Ta’dil” (no. 712) karya Imam 

Ibnu Abi Hatim. 

Kesimpulannya perowi ini sangat lemah sekali haditsnya. 

5. Hilaal bin Abdir Rakhman, dinilai oleh Imam Uqoiliy sebagai 

perowi Mungkarul hadits sebagaimana dinukil oleh Imam 

Adz-Dzahabi dalam “Lisanul Mizan” (3/89).  

6. ‘Athoo’ bin Abi Maimunah (w. 131 H), dinilai oleh Al Hafidz 

dalam “At Taqriib” seorang perowi yang tsiqoh, namun 

tertuduh berpemikiran Qodariyah. 

7. Abu Salamah bin Abdur Rokhman bin ‘Auf (>20 H – 94 atau 

104 H) dalam “At Taqriib” Al Hafidz mengatakannya, ‘Tsiqoh 

dan banyak haditsnya’. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Al Bazar dalam 

“Musnad”, Imam Al Khothib Al Baghdadiy dalam “Al Faqih wal 

Mutafaqih”, Imam Uqoily dalam “Ad Dhu’aafaa” dan 

selainnya. Sanadnya berkisar pada rawi-rawi telah 

disebutkan diatas. 

Melihat dari status perowi-perowinya, maka tidak ragu lagi 

hadits ini Sangat lemah. Diantara para ulama yang 

melemahkannya adalah Imam Uqoili dalam “Adhu’aafaa” (no. 

2147) kata beliau : “semua hadits ini adalah Mungkar, tidak ada 

asalnya dan juga tidak ada penguatnya. Imam Al Mundziri dan 

Imam Al Haitsamiy melemahkannya sebagaimana dinukil 

oleh Suyuthi dalam “Jaamiul Ahaadits” (no. 1727) dan Imam 

Al Albani menilai hadits ini “Sangat Dhaif” dalam “Silsilah 

Ad-Dhoifah” (no. 2126). 
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4. Yang kedua keutamaan ilmu lebih utama daripada keutamaan 

amal. Imam Ibnu Abdil Bar berkata : 

��L T�:�) � ��� ����� �� ��(�  � ��W 	)	D �� KE�� ��L  :o�� ��� �� �*1 ��L  :
o�� �+	P  ��:)  :» ,-+ �.�
� GA �  ,-+ ,��
� � GA� �@�)0 �!�
�  «  

“Ya’qub berkata : akhbaronaa Al Hajaaj bin Minhaal, haddatsanaa Jariir bin 

Haazim ia berkata, aku mendengar Hamiid bin Hilaal berkata, aku mendengar 

Muthorif berkata : “Keutamaan ilmu melebihi keutamaan amal dan sebaik-baik 

agama kalian adalah sikap Waro’”. 

Kedudukan Sanad : 

1. Ya’qub disini adalah Ya’qub bin Syaibah (160 H-262 H), 

Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa beliau adalah salah 

seorang ulama ahli hadits sebagaimana dinukil oleh Imam 

Ibnu Farhun dalam kitabnya “Ad-Diibaajul Manhaj” (1/177-

178) kemudian beliau menilanya tsiqoh. 

2. Al Hajaaj bin Minhaal (w. 217 H), Imam Abu Hatim berkata 

Tsiqoh Fadhil, Imam Ahmad berkata, “ �  r!# �� �&y� ” aku 

memandangnya tidak mengapa, ditsiqohkan juga oleh Imam 

Nasa’i. demikian nukilan dari kitab “Ta’dil wa Tajrih” (no. 

278) karya Imam Al Baajiy. 

3. Jariir bin Haazim (w. 170 H) dinilai Tsiqoh oleh Al Hafidz 

dalam “At taqriib” dan Imam Adz-Dzhabi dalam “Lisanul 

Mizan”. 

4. Hamiid bin Hilaal, dikatakan oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib” 

Tsiqoh lagi Alim. 

5. Muthorif bin Abdullah (w. 95 H), seorang Tabi’I Kibar yang 

dinilai Tsiqoh, Ahli ibadah dan Fadhil oleh Al Hafidz dalam “At 

Taqriib”. 

Berdasarkan sanad yang ditampilkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar, 

maka riwayat ini shahih dari perkataan Muthorif, karena 

Muthorif seorang Tabi’I maka haditsnya dinamakan dengan 

hadits Maqtu. Namun kami menemukan riwayat yang marfu dari 

Nabi � sebagai berikut : 

1. Dari Sa’ad bin Abi Waqosh � dari Nabi � bahwa Beliau � 

bersabda : 

w,]-+̂ k�c.d�c
� {t_�#̂ g�
̂k� ]�d  k,]-+̂ dC_0�_5d�c
� � a	]�_A_� a�w@k�)d0 a�_!_�c
�  
 

“Keutamaan ilmu lebih aku cintai dari keutamaan ibadah dan sebaik-baik 

agama kalian adalah sikap Waro’”. 
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Haditsnya ditakhrij oleh Imam Al Hakim dalam “Mustadrok” 

(no. 288) dan Imam Baihaqiy dalam “Al Adab” (no. 830) 

semuanya  dari jalan : Hamzah bin Habiib Az-Zayaat dari Al 

A’masy dari Al Hakam dari Mus’ab bin Sa’ad bin Abi Waqoosh 

dari Bapaknya � dari Rasulullah �. 

Kedudukan Sanad : 

1. Hamzah bin Habiib Az-Zayaat (w. 156 atau 158 H) dinilai 

oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib” seorang perowi Shoduq, 

Zuhud terkadang Wahm (keliru), adapun Imam Ibnu Ma’in 

mensiqohkannya sebagaimana dinukil oleh Imam Adz-

Dzahabi. 

2. Sulaiman bin Mihroon Al A’masy (61 – 147 atau 148 H) 

seorang Imam yang masyhur. 

3. Al Hakam bin ‘Utaibah (w. 113 H atau setelahnya) Tabi’I 

shoghir, dinilai oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib” tisqoh, 

Tsabat dan Faqih namun terkadang melakukan Tadlis. 

Kemudian Al Hafidz menggolongkannya dalam “Thobaqot 

Mudalisin” (no. 43) dalam tingkatan yang kedua, yaitu 

perowi tsiqoh yang sedikit melakukan tadlis. 

4. Mus’ab bin Sa’ad bin Abi Waqoosh (w. 103 H) Tabi’I 

pertengahan, seorang perowi yang tsiqoh seperti penilaian 

Al Hafidz dalam “At Taqriib” dan Imam Adz-Dzahabi. 

Kesimpulanya : Riwayat ini shahih, Imam Al Hakim 

berkata setelah menuls hadits ini : “Hadits ini shahih atas 

persyaratan Shahihain (Bukhori-Muslim), namun keduanya tidak 

mengeluarkannya. 

2. Dari Khudzaifah � dari Nabi � sama dengan sabda dari atas. 

Haditsnya ditakhrij oleh Imam Al Hakim dalam “Mustadrok” 

(no. 289), Imam Thabrani dalam “Mu’jam Ausath” (no. 

4107), Imam Al Bazar dalam “Musnad” (no. 2969) dan Imam 

Abu Nu’aim dalam “Al Hilyah” (2/211) semuanya dari jalan : 

Abdullah bin Abdul Qudduus dari Al A’masy dari Muthorrif 

ibnusy Syakhiir dari Khudzaifah � dari Nabi �. 

 

Kedudukan Sanad : 

1. Abdullah bin Abdul Qudduus, dikatakan oleh Al Hafidz : 

‘seorang rafidhoh dinilai shoduq dan terkadang melakukan 

kekeliruan dalam hadits’. Imam Adz-Dzahabi menukil 

penilaian dari Imam Ibnu Ma’in terhadapnya, Laisa 

bisyain. 

2. Al A’masy telah berlalu sebelumnya. 
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3. Muthorif bin Abdullan Bin Syakhiir telah berlalu 

sebelumnya. 

Kesimpulannya : terdapat seorang Rafidhoh yang busuk 

sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Ma’in yang dinukil 

oleh Imam Al Mizzi dalam “Tahdzibul Kamal”. Imam 

Bukhori mengatakan, bahwa asalnya ia adalah perowi 

yang shoduq, namun banyak meriwayatkan dari orang-

orang yang lemah. Akan tetapi minimalnya haditsnya 

dapat dijadikan penguat. 

3. Hadits Mursal dari Al Hasan Al Bashri dan Ibnu Sirin 

Ditakhrij oleh Imam Hanaad bin Suriy dalam “Az-Zuhud” (no. 

927) dari jalan : Ibnu Fudhoil dari Abaan dari Al Hasan dan 

Ibnu Siriirn secara Mursal dari Nabi � sama seperti diatas. 

Kedudukan Sanad : 

1. Fudhoil adalah Muhammad bin Fudhoil (w. 295 H) dinilai Al 

Hafidz dalam “At Taqriib” Shoduq, ‘Aarif tertuduh Syiah, 

sedangkan Imam Adz-Dzahabi senada mengatakan bahwa 

ia syiah, namun perowi yang tsiqoh. 

2. Abaan disini saya tidak mengetahui siapa dia, karena dari 

muridnya Imam Al Hasan Al Bashri ada 3 orang yang 

bernama Abaan yaitu : Abaan bin Shoolih (w. tahun 100 

H-an lebih) seorang perowi yang sebagian ulama 

mentsiqohkannya dan sebagian melemahkannya, Abaan 

bin Abi Iyaasy (w. 140 H-an) seorang perowi Matruk dan 

Abaan bin Yazid (w. 160 H-an) seorang perowi yang 

tsiqoh. Semuanya berasal dari penilaian Al Hafidz dalam 

“At Taqriib”. Seandainya kita tentukan salah satu Abaan 

yang tsiqoh, masih ada cacat dalam riwayat ini yaitu 

keterputusan sanadnya karena Ibnu Fudhoil yang wafat 

pada tahun 295 H tidak mungkin bertemu dengan salah 

satu Abaan murid Al Hasan diatas. 

Kesimpulannya : riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu 

Abdil Bar berkaitan dengan tema ini adalah Shahih dari 

sabda Nabi �. Diantara yang menshahihkanya adalah : Imam 

Al Hakim sebagaimana telah dinukil dan Imam Al Albani 

dalam beberapa kitabnya. 

5. Yang ketiga seseorang yang menuntut ilmu akan tetap 

mendapatkan pahala baik ia paham terhadap ilmu yang 

dicarinya ataupun tidak paham. Imam Ibnu Abdil Bar berkata : 
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“haddatsanaa Kholaf bin Ja’far, haddatsanaa Abdul Wahhab ibnul Hasan Ad 

Dimsyiqiy di Damaskus, haddatsanaa Muhammad bin Abdullah bin Abdus 

Salam Makhul tinggal di Beirut, haddatsanaa Ishaq bin Suwaid, haddatsanaa 

Abun Nadhor Ishaq bin Ibrohim, haddatsanaa Yazid bin Robi’ah, haddatsanaa 

Robi’ah bin Hurmuz dari Waatsilah ibnul Asqo’ � bahwa Rasulullah � 

bersabda : “Barangsiapa yang menuntut ilmu lalu ia mendapatkannya 

(memahaminya), Allah akan menulis untuknya bagian dua pahala dan 

barangsiapa yang menuntut ilmu lalu ia belum memahaminya, maka akan 

mendapatkan bagian dari satu pahala”. 

Kedudukan Sanad : 

1. Kholaf bin Ja’far, belum saya temukan biografinya 

2. Abdul Wahaab ibnul Hasan, Imam Abu Hatim menilainya 

hadits-haditsnya mungkar, aku tidak mengenalnya, 

sebagaimana dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam “Lisanul 

Mizan” (2/139). 

3. Muhammad bin Abdullah bin Abdus Salam (w. 321 H) disifati 

oleh Imam Suyuthi dalam “Thobaqotul Hufaadz” (1/67) 

dengan Al Hafidz termasuk perowi tsiqoh dan ulama hadits. 

4. Ishaq bin Suwaid (w. 254 H) dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz 

dalam “At Taqriib”. 

5. Ishaq bin Ibrohim (141 H – 227 H) dinilai oleh Al Hafidz 

dalam “At Taqriib” shoduq yang mendhoifkannya tidak 

memiliki sandaran, sedangkan Imam Adz-Dzahabi 

memberikan penilai tsiqoh. 

6. Yaziid bin Robii’ah, Imam Al Haistamiy menilainya Matruk, 

Imam Al Mundziriy mengisyaratkan kelemahannya, demikian 

nukilan komentar ulama yang dibawakan oleh Imam Al Albani 

dalam “Adh-Dhoifah” (no. 310) 

7. Robii’ah bin Hurmuz dalam riwayat Imam Thabrani Robii’ah 

bin Yaziid (w. 121 atau 123 H) seorang Tabi’I setelah 

pertengahan, dinilai tsiqoh dan ahli ibadah oleh Al Hafidz 

Ibnu Hajar dalam “At Taqriib”.  
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8. Waatsilah ibnul Asqo’ � (w. 85 H) sahabat yang termasuk 

Ahli Shufah. 

Riwayat ini juga ditulis oleh Imam Al Buushiiriy meriwayatkan 

melalui jalan Imam Abu Ya’la Al Maushuli dalam “Ittihaaful 

Khoiroh” (1/46) dan Imam Al Khothiib “Al Jaami’ul lilakhlaq” 

(no. 38) semuanya dari jalan Yaziid bin Robi’ah dari Robi’ah dari 

Waatsilah � sama seperti diatas.  

Imam Thabrani meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim dari 

Rabii’ah bin Yaziid dari Waatsilah , tanpa melalui Yazid bin 

Robi’ah sebagaimana yang ditulis oleh Imam lainnya. 

Kesimpulannya : Imam Al Haitsamiy ketika mengomentari 

sanadnya Imam Thabrani dalam “Al Kabir” menilai semua 

perowinya tsiqoh dan itu betul sebagaimana yang dapat dilihat 

dari komentar-komentar perowi diatasnya, namun kalau kita 

cermati bersama bahwa dalam sanad Imam Thabrani terjadi 

keterputusan antara Ishaq bin Ibrahim yang lahir tahun 141 H 

dengan Robii’ah yang wafat pada tahun 121 H atau 123 H, 

sehingga ada salah seorang perantara diantara mereka dan 

kalau membandingkan dengan riwayat yang ditulis oleh Imam 

lainnya perantara tersebut adalah Yazid bin Robii’ah seorang 

perowi yang Matruk sebagaimana dikatakan sendiri oleh Imam 

Al Haitsami, jadi kesimpulannya riwayat ini sangat lemah 

sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Al Albani dalam “Dhoif 

Targhib wa tarhib”  (no. 50). 

6. Yang keempat adalah menuntut ilmu adalah amalan yang paling 

utama. Imam Ibnu Abdil Bar berkata : 
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“haddatsanii Ahmad bin Fath, akhbaronaa Al Hasan bin Rosyiiq, haddatsanaa 

Al Husain bin Hamiid, haddatsanaa Muhammad bin Ruuh bin Imron Al 
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Qusyairiy, haddatsanaa Muammal bin Abdur Rakhman Ats-Tsaqofiy dari 

‘Ibaad bin Abdush Shomad dari Anas bin Malik � ia berkata : ‘ada seorang 

laki-laki yang mendatangi Rasulullah � lalu bertanya : ‘wahai Rasulullah 

apakah amalan yang paling utama? Nabi � menjawab : “Ilmu tentang Allah 

Azza wa Jalla”. Ia bertanya lagi : ‘wahai Rasulullah apakah amalan yang 

paling utama?’. Nabi � menjawab : “ilmu tentang Allah Azza wa Jalla”. Ia 

pun berkata : ‘Wahai Rasulullah aku bertanya kepada engkau tentang amal, 

namun engkau menjawab ilmu’. Rasulullah � menjawab : “Sesungguhnya 

sedikit amal disertai ilmu itu bermanfaat, namun banyaknya amal tanpa 

disertai ilmu tidak bermafaat”. 

Telah diriwayatkan yang semisal ini dari Abdullah bin Mas’ud � juga dengan 

sanad yang sholih (bagus).  

Kedudukan Sanad : 

1. Ahmad bin Fath (319 H – 403 H), Imam Al Khoulani 

berkomentar tentangnya, Perowi yang diatas petunjuk dan 

Sunah. (dinukil dari kitab “Shilah” karya Imam Ibnu 

Basykuwaal) 

2. Al Hasan bin Rosyiiq, Imam Adz-Dzhabi mengatakan bahwa 

Al Hafidz Abdul Ghoniy menilainya sedikit Layyin (lemah), 

namun Jama’ah mensiqohkannya. Imam Daruquthni 

mengingkarinya dan mengatakan bahwa Al Hasan ini aslinya 

bagus riwayatnya kemudian berubah (hapalannya). (dinukil 

dari “Adh-Dhoifah” (no. 1559) karya Imam Al-Albani) 

3. Al Husain bin Hamiid, Imam Adz-Dzhahabi menukil perkataan 

Imam Mathiin yang mengatakannya bahwa ia seorang 

pendusta. 

4. Muhammad bin Ruuh (w. 245 H), Syaikh Ibnu Nasiruddin Ad 

Damsyiqiy dalam “Taudhihul Mutasyabih” (7/ 101) menilainya 

perowi Mungkarul Hadits sekalipun ia adalah seorang laki-laki 

yang sholih. 

5. Muammal bin Abdur Rakhman, dinilai Dhoif oleh Al Hafidz 

dalam “At Taqriib”. 

6. Ibaad bin Abdush Shomad, Imam Bukhori mengomentarinya 

sebagai ‘Mungkarul Hadits’ sebagaimana dinukil Imam Adz-

Dzahabi dalam “Lisanul Mizan” (2/15). 

Kesimpulannya : sanadnya sangat parah sekali, Imam Suyuthi 

menghukumi hadits ini sebagai hadits palsu dalam kitabnya 

“Dzailul Ahaaditsil Maudhu’ah”, sebagaimana yang dinukil oleh 

Imam Al Albani yang juga menilainya sebagai hadits palsu 

dalam “Adh-Dhoifah” (no. 369). 
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7. Orang yang menuntut ilmu Allah � akan mencukupinya dan 

memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. 

Imam Ibnu Abdil Bar berkata : 
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“aku diberitahu Abu Ya’qub Yusuf bin Ahmad Ash-Shoidalaaniy Al Makkiy 

berkata, haddatsanaa Abu Ja’far Muhammad bin ‘Amr bin Musa Al ‘Uqoiliy, 

haddatsanaa Abu ‘Ali Abdullah bin Ja’far Ar Raaziy, haddatsanaa 

Muhammad bin Samaa’ah dari Abu Yusuf ia berkata, aku mendengar Abu 

Hanifah rohimahulloh  berkata : ‘aku berhaji bersama Bapakku pada tahun 93 

H, pada waktu itu umurku 16 tahun, jika ada ulama yang dikerumuni 

manusia, aku berkata kepada Bapakku, ‘siapa syaikh tersebut?’, Bapakku 

menjawab, ‘itu adalah seorang sahabat Nabi � yang bernama Abdullah ibnul 

Harits bin Juz’in’, lalu aku berkata kepada Bapakku, ‘antarkan aku 

kepadanya sehingga aku dapat mendengar petuahnya’, Bapakku pun 

mengantarkanku dengan menggandeng tanganku, menyibak kerumunan 

manusia hingga aku pun dibawa dekat kepadanya, aku mendengarnya berkata : 

‘Rasulullah � bersabda : “Barangsiapa yang mempelajari agama Allah, Dia � 

akan mencukupi kepentingannya dan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang 

tidak disangka-sangka”. 

Kedudukan Sanad : 

1. Yusuf bin Ahmad, saya belum menemukan penilaian ulama 

terhadapnya. 

2. Muhammad bin Amr Al Uqoily, Imam yang masyhur yang 

memiliki kitab “Adh-Dhu’aafaa” seorang Imam Ahli hadits. 

3. Abdullah bin Ja’far, saya belum menemukan komentar ulama 

tentangnya. 
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4. Muhammad bin Samaa’ah (130 H – 233 H), dinilai Shoduq 

oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

5. Abu Yusuf Al Qodhi, salah satu murid terbaik Imam Abu 

Hanifah. 

6. Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit (80 H – 150 H) seorang Imam 

Ahli fikih yang masyhur. 

7. Abdullah ibnul Harits bin Juz � (w. 85 atau 86 atau 87 atau 

88 H), salah seorang sahabat 

Kesimpulannya : Riwayat ini juga ditulis dengan sanad yang 

lebih ringkas oleh Imam Ar Rafi’iy (3/261) sebagaimana 

ditakhrij oleh Imam Suyuthi dalam “Jamiul Kabir” (no. 4547) 

dari jalan Abu Yusuf dari Abu Hanifah dari Anas bin Malik �. 

Adapun riwayat dari Abdullah ibnul Harits diriwayatkan juga oleh 

Al Khotib Al Baghdadiy (3/32). Imam Ibnu Abdil Bar berkata 

bahwa Imam Abu Hanifah bertemu dengan Anas bin Malik � dan 

Abdullah ibnul Harits. Dari keterangan ini maka tidak diragukan 

lagi Keshahihan hadits ini. Faedah lainnya riwayat ini 

menyelesaikan perselisahan status Imam Abu Hanifah apakah 

beliau Tabi’in atau thabaqah , yakni sebagai Tabi’it Tabi’in dan 

tentu saja yang rajih beliau Tabi’in karena pernah mendapatkan 

ilmu dari Anas bin Malik � dan Ibnul Harits �. Al Hafidz pun 

menempatkan tingkatan beliau dalam “At Taqriib” sebagai 

perowi yang sezaman dengan Tabi’I kecil. 
8. Orang yang menuntut ilmu, kehidupannya berkah, rezekinya 

lancar dan selalu didoakan Malaikat. Imam Ibnu Abdil Bar 

berkata : 
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“Yahya bin Haasyim meriwayatkan dari Mis’ar bin Kadaam dari ‘Athiyyah 

dari Abu Said Al Khudriy ia berkata, Rasulullah � bersabda : “Barangsiapa 

yang pagi hari menuntut ilmu, maka malaikat akan mendoakannya, akan 

diberkahi mata pencahariannya dan tidak akan berkurang rezekinya serta ia 

dalam keadaan diberkahi”. 

Kedudukan Sanad : 

1. Yahya bin Haasyim, Imam Ibnu Ma’in menilainya seorang 

pendusta dan begitu juga Imam Uqoiliy menilainya seorang 

yang memasulkan hadits, demikian yang dinukil Imam Adz-

Dzahabi dalam “Lisanul Mizan” (3/121) 
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2. Mis’ar bin Kadaam (w. 153 atau 155 H), dinilai Al Hafidz 

dalam “At Taqriib” Tsiqoh Tsabat”. 

3. Athiyyah Al Aufiy (w. 111 H) Tabi’I pertengahan, kata Al 

Hafidz dalam “Thobaqot Mudallis” (no. 122) sebagai rowi 

yang lemah hapalannya dan masyhur dengan Tadlis yang 

jelek, Al Hafidz memasukkanya dalam tingkatan yang ke-

empat.  

Kesimpulannya : Riwayat ini berasal dari seorang pendusta 

dan pemalsu hadits, sehingga sanad ini adalah palsu, 

sebagaimana penilaian Imam Ibnul Jauzi dalam “Al Maudhu’aat”, 

Imam Suyuthi dalam “Adzail” dan Imam Al Albani dalam “Adh-

Dhoifah” (no. 328) yang menukil penilaian ulama diatas. 

Kemudian Imam Al Albani menukil terdapat Mutaba’ah untuk 

Yahya bin Haasyim dari Isma’il bin Ishaq yang ditulis oleh Imam 

Uqoiliy dalam “Adh-Dhu’aafaa” namun Ismail ini dinilai oleh 

Imam Uqoiliy ‘Mungkarul Hadits’ sebagaimana nukilan Imam 

Adz-Dzahabi dalam “Lisanul Mizan” (1/164). 

9. Orang yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, nanti di 

Jannah satu derajat dengan para Nabi �. Imam Ibnu Abdil Bar 

berkata : 
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“akhbaronaa Kholaf bin Ahmad, akhbaronaa Ahmad bin Sa’id, akhbaronaa 

Muhammad bin Ahmad, akhbaronaa Ibnu Wadhooh, akhbaronaa Ahmad bin 

‘Amr, haddatsanaa Ibnu Abi Khoiroh, haddatsanaa Amr bin Katsir dari Abil 

‘Alaa’ dari Al Hasan ia berkata, Rasulullah � bersabda : “barangsiapa yang 

pada waktu kematian menjemputnya dalam keadaan ia menuntut ilmu untuk 

menghidupkan Islam, maka antaranya dengan para Nabi � di Jannah berada 

dalam satu derajat”.  

Kedudukan Sanad : 

1. Kholaf bin Ahmad, saya belum menemukan biografinya. 

2. Ahmad bin Said, saya belum menemukan biografinya 

3. Muhammad bin Ahmad, saya belum menemukan biografinya 

4. Ibnu Wadhooh, belum jelas bagi saya biografinya 

5. Ahmad bin Amr, belum jelas bagi saya biografinya 

6. Ibnu Abi Khoiroh, belum jelas bagi saya biografinya 



Penjelasan Shahih Bukhori | Kitab Ilmu 

 

26 

7. Amr bin Katsir, dikatakan oleh Imam Abu Hatim, ‘Laa ba’sa 

bih’. 

8. Abul ‘Alaa’, belum jelas bagi saya biografinya 

9. Al Hasan bin Ali �, cucu kesayangan Rasulullah �.. 

Imam Darimi dalam “Sunanya” (no. 362) menulis hadits ini 

melalui jalan Bisyr bin Tsaabit Al Bazzaar, haddatsanaa Nashr 

ibnul Qoosim dari Muhammad bin Isma’il dari ‘Amr bin Katsiir 

dari Al Hasan. Pentahqiq kitab Sunan Darimi, syaikh Husain 

Salim berkomentar, sanadnya berasal dari mata rantai rowi-rowi 

majhul. Imam Al Albani dalam “Misykatul Mashoobih” (no. 249) 

menilainya hadits dhoif. Imam Suyuthi menyebutkan dalam 

Jamiul Kabir penguat riwayat ini dari Abdullah bin Abbas yang 

diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam “Mu’jam Al Ausath” 

dengan lafadz Nabi � bersabda:  
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“Barangsiapa yang ajal menjemputnya dalam keadaan menuntut ilmu, kelak ia 

akan bertemu Allah dan tidak ada antara ia dengan para Nabi �, kecuali 

dalam derajat kenabian”. 

Imam Al Haitsamiy dalam “Majmuz Zawaaid” (no. 504), 

mengatakan dalam sanadnya ada Muhammad ibnul Ju’di ia 

seorang yang ‘Matruk’. 

Kemudian Imam Suyuthi juga mendatangkan penguat lain yang 

diriwayatkan oleh Imam Al Khothib dalam “Al Faqiih wal 

Mutafaqih” (no. 791) dan Imam Dailami dari Said bin Musayyib 

dari Ibnu Abbas �. Namun sama didalam sanadnya terdapat 

Muhammad ibnul Ju’di, rawi yang matruk. Lafadz dengan 

riwayat ini juga didhoifkan oleh Imam Al Albani dalam “Adh-

Dhoifah” (no. 5156). 

10. Penuntut ilmu adalah Kholifah (pengganti)nya Rasulullah � 

yang mendapatkan doa rahmat dari Beliau �. Imam Ibnu Abdil 

Bar berkata : 
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“dengan sanad dari Al Hasan –bin Ali- � (diatas) ia berkata, Rasulullah � 

bersabda : “Rahmat Allah kepada Kholifah (pengganti)ku”, Beliau � 

mengucapkanya 3 kali. Para sahabat bertanya : ‘siapa kholifahmu, wahai 
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Rasulullah?’ Nabi � menjawab : “yaitu orang-orang yang menghidupkan 

sunahku dan mengajari hamba-hamba Allah”. 

Kedudukan Sanad : 

Sanad diatas tidak menggembirakan kita untuk menerimanya. 

Imam Ibnu Bathoh dalam “Al Ibanah Kubro” (no. 38) juga 

meriwayatkan hal yang sama dari Al Hasan. 

Imam Al Qodhoo’I dalam “Musnad Syihab” (no. 980 & 981), 

Imam Baihaqi dalam “Zuhud Kabir” (no. 215) dan Imam Al 

Khitib dalam “Syarof Ashabil Hadits” (no. 32) semuanya dari 

jalan : Ishaq bin Ibrohim Al Hunainiy dari Katsir bin Abdullah 

bin Amr bin Auf dari Bapaknya (Abdullah bin Amr) dari 

Kakeknya (Amr bin Auf � dari Nabi �. Namun lafadznya adalah 

ketika Rasulullah � mensifati orang-orang yang Ghuroba, yaitu 

orang-orang yang menghidupkan sunnah dan mengajari 

hamba-hamba Allah. Al Hafidz dalam “At Taqriib” ketika menilai 

rawi diatas adalah sebagai berikut : Ishaq “dhoif”, Katsir 

“Dhoif” dan Bapaknya “Maqbul”. Sehingga riwayat ini juga 

lemah. 

11. Ilmu yang diajarkan akan menjadi timbangan kebaikan pada 

hari kiamat. Imam Ibnu Abdil Bar berkata : 
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“Haddatsanaa Kholaf bin Qoosim, akhbaronaa Ibnu Sya’ban Muhammad 

ibnul Qoosim Al Faqiih Al Qurthubiy tinggal di Mesir, haddatsanaa Ibrohim 

bin Utsman, akhbaronaa Al Hasan bin Mukarim bin Hasan, akhbaronaa Ali 

bin ‘Aashim, akhbaronaa Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrohim ia berkata : 

‘telah sampai kepadaku bahwa pada hari kiamat amal kebaikan seseorang 
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akan diletakan pada satu timbangan dan amal kejelekannya akan diletakan 

pada sisi timbangan lainnya. Ketika itu timbangan kebaikannya naik (berarti 

menunjukkan kejelekannya lebih berat-pent.), sehingga ia pun putus asa dan 

terbayang ia akan dimasukan kedalam neraka. Tiba-tiba datang sesuatu dari 

awan (atasnya) yang langsung diletakan di timbangan kebaikannya, sehingga 

sisi timbangan kejelekan naik (menunjukkan bahwa sisi timbangan kebaikan 

lebih berat-pent.). maka dikatakan kepadanya : ‘apakah engkau mengenali 

amalan tersebut?’. Ia menjawab, ‘aku tidak mengenalinya’. Suara tadi berkata 

: ‘ini adalah pengajaranmu kepada manusia dari perkara kebaikan, lalu mereka 

mengamalkannya setelahmu”. 

Imam Ibnu Abdil Bar berkata : ‘aku mendengar seorang ulama hadits 

menyebutkan bahwa Hammad bin Zaid menulis hadits ini dari Abu Hanifah, 

aku pun merasa ragu sampai menghaditskan kepadaku Muslim bin Ibrohim 

dan Hammaad bin Zaid, haddatsanaa Abu Hanifah lalu disebutkan hadits 

ini’. 

Kedudukan Sanad : 

Asal hadis ini terdapat dalam riwayat Shahih Muslim (no. 6980) 

dari Abu Huroiroh � bahwa Nabi � bersabda : 

]�_  �_'_0 h
̂k� rb�a1 ̂�Î a�
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�̂ ]�d  ]�k(d �Ŵ9 ��%]�_"  

“Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan 

pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi 

pahala mereka sedikitpun dan barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan 

maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa 

mengurangi dosa mereka sedikitpun”. 

Dalam riwayat shahih Muslim (no. 4310) dari Abu Huroiroh �, 

bahwa Nabi � bersabda : 
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“Jika salah seorang meninggal terputuslah amalannya kecuali karena 3 hal 

yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang 

mendoakannya”. 

Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abdil Bar dari 

Ibrohim An Nakhoi salah seorang Imam Ahlus Sunnah Tabi’I, 

saya belum menemukan riwayat yang Marfu’ sebagaimana 

yang dikisahkan oleh Imam Ibrohim ini. Wallohu A’lam. 
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12. Allah � akan memberikan kepada Ulama keistimewaan pada 

hari kiamat, sehingga masuk jannah dalam keadaan diampuni 

dosa-dosanya. Imam Ibnu Abdil Bar berkata : 
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“Akhbaronaahu Abdur Rakhman bin Marwan, akhbaronaa Ahmad bin 

Sulaiman, akhbaronaa Thoohir bin Muhammad ibnul Hakam, haddatsanaa 

Hisyaam bin ‘Ammaar, akhbaronaa Munabbih bin Utsman dari Shodaqoh dari 

Tholhah bin Yazid dari Musa bin ‘Abiidah dari Said bin Abi Hindun dari Abu 

Musa Al Asy’ariy � ia berkata, Rasulullah � bersabda : “Allah � nanti akan 

membangkitkan para hambanya pada hari kiamat, kemudian akan memilih 

diantara mereka para ulama, lalu berfirman kepada mereka, “Wahai para 

ulama, Aku tidak memberikan ilmu-Ku kepada kalian melainkan untuk 

mengajari kalian dan tidaklah aku memberika ilmu-Ku kepada kalian untuk 

mengadzab kalian, pergilah! Kalian telah diampuni”.  

Kedudukan Sanad : 

1. Abdur Rokhman bin Marwan Al Jaliiqiy disebutkan biografinya 

oleh Imam Ibnu Makuulaa dalam “Ikmaalul Kamaal” (3/248), 

tanpa disebutkan jarh maupun ta’dil terhadapnya. 

2. Ahmad, belum saya temukan biografinya. 

3. Thohir (w. 319 H) dikatakan oleh Imam Zirkiliy dalam “Al 

A’lam” (3/223) : termasuk perowi hadits, Imam Masjid Jami 

di Damaskus. 

4. Hisyaam, belum saya temukan komentar ulama terhadapnya. 

5. Munabbih, dinilai Imam Abu Hatim Shoduq dalam “Jarh wa 

Ta’dil” (no. 1908). 

6. Shodaqoh bin Abdullah (w. 166 H) dinilai ‘dhoif’ oleh Al 

Hafidz dalam “At Taqriib”. 

7. Tholhah bin Zaid, Al Hafidz menilainya ‘matruk’ lalu beliau 

menukil bahwa Imam Ahmad, Imam Ibnul Madiniy dan Imam 

Abu Dawud mengatakan ia memalsukan hadits, sebagaimana 

tertulis dalam “At Taqriib”. 

8. Musa bin Abiidah (w. 153), dalam “At Taqriib” dinilai ‘dhoif’ 

oleh Al Hafidz. 
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9. Said bin Abi Hindin (w. 116) seorang Tabi’I pertengahan yang 

dinilai ‘tsiqoh’ oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

10. Abu Musa Al Asy’ariy � seorang sahabat yang masyhur.  

Hadits ini juga ditakhrij oleh Imam Thabrani dalam “Mu’jam 

Kabir” (no. 1637) & dalam “Mu’jam Shoghir” (591), Imam Ibnu 

‘Asaakir dalam “Mu’jam” (no. 1070)  semuanya dari jalan 

shodaqoh dari Tholhah dari Musa dari Said dari Abu Musa � 

secara marfu. 

Imam Baihaqi dalam “Al Madkhol” (no. 459) mendatangkan 

mutaba’ah untuk shodaqoh dari Muhammad bin Syu’aib bin 

Syabuur (116-200 H) yang dinilai shoduq shahih kitabnya oleh 

Al Hafidz dalam “At Taqriib”. Namun sebagaimana dilihat, 

belum bisa menolong karena masih ada kelemahan pada 

Tholhah dan Musa. 

Namun kami menemukan sanad lain dari Imam Ar Ruyaaniy 

dalam “Musnad” (no. 528) ia berkata : “akhbaronaa Ibnu 

Ma’mar, akhbaronaa Ruuh, akhbaronaa Usamah bin Zaid, 

haddatsanii Said bin Abi Hindin dari Abu Musa �. 

Kedudukan sanad : 

1. Muhammad bin Ma’mar bin Robi’iy (w. >250 H) dinilai 

Shoduq oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

2. Ruuh bin ‘Ubaadah (w. 205 atau 207 H) dalam “At Taqriib” 

Al Hafidz menilainya ‘Tsiqoh, fadhil dan memiliki karya tulis’. 

3. Usamah bin Zaid (w. 153 H) dinilai Al Hafidz ‘shoduf yuhimu 

(keliru)’ dalam “At Taqriib”. 

Said dan Abu Musa � telah berlalu. Sebagaimana dilihat dalam 

susunan sanadnya, maka riwayat yang disampaikan Imam Ar 

Ruyaani adalah Hasan. 

Kesimpulan : Imam Al Albani dalam “Adh-Dhoifah” (no. 868) 

menilainya haditsnya Dhoif Jiddan (sangat lemah) dan beliau 

menukil juga penilaian Imam Ibnu Jauzi yang memasukan 

riwayat ini dalam “Al Maudhu’at”. Dalam kitab “Dhoif Targib wa 

Tarhib” (no. 62) Imam Al Albani memberikan status palsu 

untuk riwayat ini. Namun seperti yang kita lihat, ternyata ada 

riwayat dengan sanad yang Hasan Insya Allah yang ditulis oleh 

Imam Ar Ruuyaaniy dalam “Musnad” sebagaimana diatas yang 

mana Imam Al Albani belum menyentuh riwayat ini. sehingga 

riwayat ini Hasan. Wallahu A’lam. 

13. Orang yang berilmu akan dicintai oleh Allah �. Imam Abu Amr 

Yusuf Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Bar (368 H – 

463H) berkata : 
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“Diriwayatkan dari Nabi � Beliau bersabda : “Allah Azza wa Jalla 

mewahyukan kepada Ibrohim �. Wahai Ibrohim, sesungguhnya Aku adalah 

Yang Maha Berilmu menyukai semua orang yang berilmu”. 

Kedudukan sanad : 

Disini Imam Ibnu Abdil Bar tidak mencantumkan sanad untuk 

riwayat ini. Syaikh ‘Ishomuddin Ash-Shobutiy telah menulis 

dalam kitabnya “Jaamiul Ahaaditsil Qudsiyyah” (no. 1035) 

bahwa hadits ini juga diriwayatkan Imam Ghozali dalam “Ihya 

Ulumuddin” (1/7), kemudian pentahqiq kitab ini mengatakan 

haditsnya Dhaif Jiddan. Imam Al Iroqiy mengomentarinya : 

“Imam Ibnu Abdil Bar menyebutkan hadits ini secara Mu’alaq dan aku 

belum memperoleh sanadnya”.  Selain Imam Al Iroqiy yang tidak 

dapat menemukan sanadnya Imam As Subki pun tidak berhasil 

menemukan sanadnya sebagaimana dinukil dari bagian Kitab 

beliau “Thobaqot Syafi’iyah” (6/143) yang mana Imam Subki 

menulis bagian khusus hadits-hadits Ihya Ulumudin yang beliau 

tidak menemukan sanadnya. 

14. Majelis ilmu adalah majelis kebaikan, dimana orang yang duduk 

disitu akan dibangkitkan sebagai orang yang Alim. Imam Ibnu 

Abdil Bar berkata : 
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“akhbaronii Abdur Rokhman bin Yahya, akhbaronaa Ali bin Muhammad, 

akhbaronaa Ahmad bin Dawud, akhbaronaa Sahnuun bin Said, haddatsanaa 

Ibnu Wahhab, haddatsanaa Ibnu An’am dari Abdur Rokhman bin Roofi’ dari 

Abdullah bin Amr ibnu Al Ash bahwa Rosulullah � pernah melewati dua 

buah mejelis di masjidnya, salah satu majelis berisi orang-orang yang berdoa 

dan mengharap kepada Allah �, sedangkan majelis lainya sedang belajar dan 
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mempelajari fiqih, maka Rasulullah � bersabda : “kedua majelis ini adalah 

majelis kebaikan, salah satunya lebih utama dari lainnya. Adapun mereka yang 

berdoa dan mengharap kepada Allah �, jika Allah � berkehendak akan 

memberinya dan jika Dia berkehendak akan menahannya, sedangkan mereka 

yang belajar dan mengajari orang yang jahil sesuungguhnya akan dibangkitkan 

sebagai seorang pengajar. Kemudian Beliau � duduk bersama mereka”. 

Kedudukan sanad : 

1. Abdur Rokhman bin Yahya, belum saya temukan biografinya. 

2. Ali bin Muhammad, belum saya temukan biografinya 

3. Ahmad bin Dawud, belum jelas bagi saya biografinya. 

4. Sahnuun bin Said nama aslinya Abdus Salam (w. 240 H) 

seorang Qodhi dan ulama fikih Afrika sebagaimana dikatakan 

Imam Ibnu Makuulaa dalam “Al Ikmaal” (1/340). Syaikh 

Muhammad bin Ahmad bin Tamiim dalam kitabnya menilai 

Sahnuun seorang yang tsiqot dan Hafidz. (dinukil dari 

“Tartiibul Madaarik” (1/217-219) karya Al Qodhi ‘Iyaadh) 

5. Ibnu Wahhab adalah Abdullah bin Wahhab (125 H -197 H) 

dinilai tsiqoh, hafidz dan ahli ibadah oleh Al Hafidz dalam “At 

Taqriib”. 

6. Ibnu An’am adalah Abdur Rokhman bin Ziyaad bin An’am (w. 

156 H) kata Al Hafidz ia dhoif pada hapalannya, sebenarnya 

ia laki-laki yang sholih (At Taqriib). 

7. Abdur Rokhman bin Roofi’ (w. 113 H) seorang Tabi’I kecil 

diniliai dhoif oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

Imam Ibnu Majah dalam “Sunan” (no. 229) dengan lafadz yang 

semakna, Imam Baihaqi dalam “Al Madkhol” (no. 360), Imam 

Baghowi dalam “Syarhus Sunnah” (1/118), Imam Al Bushiiriy 

dalam “Zawaaid” (no. 281), Imam Al Bazar dalam “Musnad” 

(no. 2458), Imam Al Harits bin Abi Usamah dalam “Musnad” 

(no. 40), Imam Ibnul Mubarok dalam “Az Zuhud war Roqooiq” 

(no. 1370), Imam Al Khotib dalam “Al Faqih wal Mutafaqih (no. 

31) dan Imam Ibnu Syahiin dalam “Syaroh Madzhab Ahlis 

Sunnah” (no. 49)  semuanya meriwayatkan dari jalan Abdur 

Rokhman bin Ziyaad dari Abdur Rokhman bin Roofi’ dari 

Abdullah bin Amr � secara marfu’.  

Kesimpulan : riwayat ini sebagaimana kita lihat poros 

sanadnya ada pada Ibnu An’am dan Ibnu Roofi’ keduanya 

adalah perowi yang dhoif, sehingga haditsnya dhoif 

sebagaimana penilaian Imam Al Albani dalam beberapa 

kitabnya. 
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15. Orang yang berilmu adalah orang kepercayaan Allah di muka 

bumi. Imam Ibnu Abdil Bar berkata : 
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“Akhbaronaa Ahmad bin Abdullah, akhbaronaa Maslamah, akhbaronaa 

Ya’qub bin Ishaq Al Asqolaaniy, haddatsanaa Muhammad bin Ahmad bin 

Umair bin Sinaan ia berkata, akhbaronaa Husain bin Manshur An 

Naisaabuuriy ia berkata, haddatsanaa Isa bin Ibrohim Al Haasyimiy, 

haddatsanaa Al Hakam bin Ubaidillah, haddatsanaa Ubaadah bin Nasiy dari 

Abdur Rokhman bin Ghonam dari Muadz bin Jabal � ia berkata, Rasulullah 

� bersabda : “Seorang ulama adalah kepercayaan Allah di muka bumi”. 

Kedudukan sanad : 

1. Ahmad bin Abdullah 

2. Maslamah 

3. Ya’qub bin Ishaq 

4. Muhammad bin Ahmad bin Umair 

5. Husain bin Manshur (w. 238 H) dinilai Al Hafidz tsiqoh faqiih 

dalam “At Taqriib”. 

6. Isa bin Ibrohim (w. 228 H) dinilai Al Hafidz dalam “At 

Taqriib” Shoduq terkadang wahm (keliru). 

7. Al Hakam bin Ubaidillah Al Mashriy ditsiqohkan oleh Imam 

Ibnu Ma’in sebagaimana dinukil oleh Imam Al Mizziy dalam 

“Tahdzibul Kamal” (no. 1434) 

8. Ubadah bin Nasiy (w.118 H) seorang Tabi’I pertengahan, 

dinilai tsiqoh lagi fadhil oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

9. Abdur Rokhman bin Ghonam (w. 78 H) kata Al Hafidz : 

“diperselisihkan tentang status persahabatanya dengan Rasulullah �, 

Imam Al’ijli dalam kitab “Ats Tsiqoot” menyebutnya sebagai seorang 

Tabi’in”. (At Taqriib) 

10. Muadz bin Jabal �. 

Kesimpulan : riwayat ini lemah sebagaimana dikatakan oleh 

Imam Al Iroqiy yang dinukil oleh Imam Suyuthi dalam “Jamiul 

kabir” (no. 14429) dan Imam Al Albani dalam “Shohih wa Dhoif 

Jamius shoghir” (no. 8274). 

16. Orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya akan 

mendapatkan pahala. Imam Ibnu Abdil Bar berkata : 
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“Abdul Malik bin Abdu Robbihi Ath-Thoo’I dari Athoo’ bin Yaziid dari 

Yahya bin Sa’id dari Sa’id ibnul Musayyib dari Umar ibnul Khothoob � 

bahwa Nabi � bersabda : “Barangsiapa yang menuntut hadits, lalu 

mengamalkannya akan diberikan pahala atas upayanya tersebut”. 

Kedudukan sanad : 

1. Abdul Malik bin Abdu Robbih, dimasukan Imam Ibnu Hibban 

kedalam kitab “Ats-Tsiqoot” (no. 14096). 

2. Athoo bin Yazid, saya belum mendapatkan biografinya. 

3. Yahya bin Said (w. >144 H), dinilai tsiqoh tsabat oleh Al 

Hafidz dalam “At Taqriib”. 

4. Said ibnul Musayyib, Imam yang masyhur. 

Kesimpulan : saya belum mendapatkan ulama yang 

menshahihkan atau mendoifkannya. 

17. Orang yang mempelajari ilmu, aktivitas-aktivitasnya disamakan 

dengan ibadah-ibadah yang mulia. Imam Ibnu Abdil Bar 

berkata : 
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“Haddatsanaa Abu Abdillah Ubaidillah binn Muhammad, haddatsanaa Abu 

Abdillah Muhammad bin Abdullah Bin Muhammad Al Qodhi Al Qolazumiy, 

akhbaronaa Muhammad bin Ayyub bin Yahya Al Qolazumiy, haddatsanaa 

Ubaidillah bin Muhammad bin Khunais Al Kilaa’iiy bidimyaath, haddatsanaa 

Musa bin Muhammad bin ‘Athoo Al Qurosiy, akhbaronaa Abdur Rokhim bin 

Zaid Al ‘Umya dari Bapaknya dari Al Hasan dari Muadz bin Jabal ia 

berkata, Rasulullah � bersabda : “Pelajarilah ilmu, karena mempelajari ilmu 

ikhlas untuk Allah adalah Khosyah dan menuntutnya adalah ibadah, 

mengulangi-ulanginya adalah Tasbih, membahasnya adalah jihad, 

mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah shodaqoh, 

bergaul dengan ahli ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah �, karena 

orang yang mengajari yang halal dan yang haram adalah menara menuju jalan 

Jannah. Ia adalah manusia didalam kebimbangan, teman didalam 

keterasingan, yang bisa diajak bicara ketika bersendirian, petunjuk diatas 

cahaya yang terang benderang, senjata yang terhunus kepada musuh, 

keindahan ketika hampa. Allah mengangkat suatu kaum ahli ilmu dan 

menjadikan mereka didalam kebaikan, menjadikan petunjuk dan pemimpin 

yang patut diceritakan jejak-jejak hidupnya, dijadikan teladan perbuatan-

perbuatannya dan dijadikan anutan pendapat-pendapatnya. Malaikat 

senantiasa mendoakannya, meliputi mereka dengan sayapnya, memohonkan 

ampun kepada mereka setiap yang basah maupun yang kering, begitu juga 

hewan yang ada di daratan, di angkasa, di lautan dan hewan-hewan ternak. 

Karena orang ilmu adalah kehidupan hati dari kebodohan dan pelita mata dari 

kegelapan. Seorang hamba dengan ilmunya akan mencapai kedudukan pilihan 

dan tinggi di dunia maupun akhirat. Memikirkan ilmu, setara dengan puasa, 

mempelajarinya setara dengan sholat malam dan silaturahmi, dengan ilmu 

diketahui yang halal dari yang haram. Ilmu adalah pemimpin sedangkan amal 

adalah pengikutnya. Yang dianugerahkan ilmu adalah orang-orang yang 

bahagia, sedangkan yang diharamkan dari ilmu adalah orang-orang yang 

celaka”. 

Imam Al Albani dalam “Adh-Dhoifah” (no. 5293) : 

�D	A# ��� �
��5' Z "O ���) "1 /54 \55 (�  <)	u h&�  �� ��4 �� J�P' �"	:
� ��L  :��W�� 
���	
��5' �� �)E ���
� �' ���# �' ���� �' ���  �� ,5D ��'�+	  . o.L  :�81� 0��&� ��Y�  � �
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��+9 :  
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“Dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam “Al Jaami’” (1/54-55) dari jalan Musa 

bin Muhammad bin Atho Al Qurosiy ia berkata, haddatsanaa Abdur Rokhim 

bin Zaid Al ‘Umya dari Bapaknya dari Al Hasan dari Muadz bin Jabal secara 

Marfu’. aku (Al Albani) berkata : sanad ini Palsu, ia memiliki dua penyakit : 1. 

Abdur Rokhim bin Zaid Al ‘Umya, ia rowi Matruk. 2. Ibnu Atho Al Qurosiy ini 

adalah Ad Dimyaathi Al Balqoowiy Al Maqdisiy, Imam Adz-Dzahabi berkata 

dalam “Al Mizan”, salah seorang Talafiy, dalam “Al Mughni”, ia pendusta 

tertuduh berdusta. Imam Ibnu Hibban dan selainnya berkata, ia memalsukan 

hadits. Dikeluarkan juga oleh Ad Duwaalabi dalam “Fadhlul ‘Ilmi” (no. 3 dalam 

naskahku) dengan sanad kepada Al Hasan bin Ali Al Mukatab dari Al 

Musayyib dst. Al Hasan bin Ali Al Mukatab aku tidak mengetahuinya, namun 

cacat ada pada gurunya yaitu Al Musayyib, ia Matruk, Imam Ahmad, Imam 

Yahya bin Ma’in dan Imam Abu Khoitsamah tidak menganggap haditsnya. 

Imam As-Saajiy berkata, ia Matrukul Hadits, Imam Al Falaas menukilkan ijma 

untuk hal tersebut. Aku (Al Albani) berkata, tidaklah jauh kalau dikatakan Al 

Balqoowiy mencuri hadits darinya, lalu ia mengarang sanad lain sampai 

kepada Muadz, disamping juga Al Hasan tidak pernah mendengar Muadz �, 

sehingga perbuatan pemalsuan dan karanganya sangat jelas sekali dalam 

hadits ini. Adapun perkataan Imam Ibnu Abdil Bar setelah meriwayatkan 

hadits ini : ‘ini adalah hadits sangat hasan, namun ia tidak memiliki sanad yang 

kuat, kami telah meriwayatkannya dengan jalan yang sangat banyak secara 

mauquf. Kemudian beliau menyebutkan salah satu sanadnya, didalamnya ada 

Abu ‘Ishmah Nuh bin Abi Maryam, ia seorang pemalsu hadits. Imam Al 

Mundziri berkata dalam “At Targhib” (1/54) setelah meriwayatkan haditsnya, 

demikian perkataan Imam Ibnu Abdil Bar rohimahulloh, dan memarfukannya 

adalah sangat aneh sekali”. 
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18. Orang yang menuntut ilmu adalah seperti jihad. Imam Ibnu 

Abdil Bar berkata : 

���A# �5' �� �� ��4 � �� ,�'��� �� ��4 � �� ,�'��� �� R�e&� � �� 	N� �� �.' 
��-(�� � �� �
�A �� �)�) � �' �# 	��D /E�	
� � �' O��	
� �� B�# � �' B�# �� 

3
�  � �' ¢�
� h.S �� ��.' �.&� ��L  :» ]�_  _�_	_A hd+ kt.̂û k�c.d�c
� _�a(+̂ hd+ k,�k5_& d�f.
� 
hg�_� _OkD]	_) «  

“Akhbaronaa Abdullah bin Muhammad, akhbaronaa Ismail Bin Muhammad, 

akhbaronaa Ismail Bin Ishaq, akhbaronaa Nashr bin Ali Al Juhdhomiy, 

akhbaronaa Khoolid bin Zaid dari Abi Ja’far Ar Rooziy dari Ar Robii’ bin 

Anas dari Anas bin Malik dari Nabi � beliau bersabda : “Barangsiapa yang 

menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali”. 

Diriwayatkan juga Oleh Imam Tirmidzi dalam “Sunan” (no. 

2859), Imam Thobroni dalam “Mu’jam Shoghir” (no. 380) 

semuanya dari jalan Nashr bin Ali dst.  

Kedudukan sanad : didalam sanadnya terdapat kelemahan, 

yaitu Abu Ja’far Ar Roziy yang bernama asli Isa bin Maahaan 

(w. 160 H) dinilai oleh Al Hafidz “ ���� ��� 	
�� ����� �� ����� ” 

(Shoduq, jelek hapalannya khususnya dari Mughiroh) dalam “At 

Taqriib”. Imam Al Albani dalam ta’liqnya terhadap Sunan 

Tirmidzi menilainya sebagai hadits Dhoif, sekalipun Imam 

Tirmidzi menilainya : ‘hadits Hasan Ghorib, diriwayatkan oleh 

sebagian mereka, namun tidak memarfukannya’.  

19. Dengan menanggung nafkah seorang penuntut ilmu, Allah � 

akan melancarkan rezekinya. Imam Ibnu Abdil Bar berkata : 

��W�� �.A �� �&�:
� � �� ��# �� ��1�	�� J�8�� /0���5
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� �� ��# �� ��4 Ä�
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� � ��W 0�� �� 
X�.& � �' o��W � �' B�#  :» # �)�A# � ���I h.' �(' ��&! �� h.S �� ��.' 
�.&� �I �¤��# 	-¥ F)�� ¢�
� h.S �� ��.' �.&� ��.Å� �I� 	Aµ� ,5:) h.' 
����S ��:+  :�) ��&! �� � �A# 2 ����) J��� � ��:+ ��&! �� h.S �� ��.' �.&�  :

« 3.�.+ RE	; ��  

“Haddatsanaa Kholaf ibnul Qoosim, akhbaronaa Ahmad bin Ibrohim Al 

Khidzaa’ Al Baghdaadiy Bimishr ia berkata, akhbaronaa Abu Khobiib Al 

‘Abbas bin Ahmad bin Muhammad Al Aburtiy, haddatsanaa Mahmuud bin 
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Ghoilaan, akhbaronaa Abu Dawud Ath-Thoyaalisiy, haddatsanaa Hammad 

bin Salamah dari Tsaabit dari Anas � ia berkata: “sesunggunya ada 2 orang 

bersaudara pada masa Rasulullah �, salah satu darinya senantiasa mendengar 

hadits Nabi � dan menghadiri majelisnya, adapun yang lainnya yang 

menanggung nafkahnya, lalu ia berkata : “Wahai Rasulullah, saudaraku ini 

tidak membantuku sedikitpun dalam menanggung nafkahnya, maka 

Rasulullah � bersabda : “bisa jadi dengan sebabnya, Allah � memberikan 

rezeki kepadamu”. 

Imam Al Albani berkata dalam “Ash-Shohihah” (no. 2769) : 
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“Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi (no. 2346), Al Hakim (1/93-94), Aruuyaaniy 

dalam “Musnad” (1/241q), Ibnu ‘Adiy dalam “Al Kaamil” (2/682), Ibnu Abdil Bar 

dalam “Jaamiu Bayaanil Ilmi” (1/59) dan riwayat lainnya terdapat tambahan 

dan Adh-Dhiyaaul Maqdisiy dalam “Al Mukhtarot” (1/512-513) semuanya dari 

jalan Abu Dawud Ath-Thoyaalisiy, haddatsanaa Hammaad bin Salamah dari 

Tsaabit dari Anas ia berkata, lalu disebutkan diatas. Imam Tirmidzi berkata, 

hadits Hasan Shohih Ghorib. Al Hakim berkata, Shohih atas syarat Muslim dan 

disetujui Adz-Dzahabi dan ia seperti yang dikatakan oleh mereka berdua. Abu 

Dawud Ath-Thoyaalisiy adalah Sulaiman bin Dawud, pemilik kitab Musnad 

yang masyhur, namun hadits ini tidak dicantumkan dalam kitabnya. Beliau 

ditemani oleh Bisyr ibnus Suriy dalam riwayat Adh-Dhiyaa’, diriwayatkan 

darinya oleh As-Sahmiy sendirian dalam “Tarikh Jurjaan” (no. 497) dan Abu 

Nu’aim dalam “Al Hilyah” (8/302) dan ia memiliki tambahan. Bisyr adalah rowi 

tsiqoh perowi shohihain, maka ini adalah penguat yang kuat untuk Abu 

Dawud Ath-Thoyaalisiy”.  

20. Tambahan ilmu yang didapat adalah keberkahan yang diberikan 

Allah � kepadanya. Imam Ibnu Abdil Bar berkata : 



Penjelasan Shahih Bukhori | Kitab Ilmu 

 

39 

��W�� �.A �� �&�:
� � �� ���� �� 	��D � �� �&�) �� �)�) � ��W�� h.��� �� �5' 
�)��
� �'�:�:
� � ��W X�:� � �� �@�� � �' /	1�
� � �' ���& �� t���� � �' X�|�' 
�Y! �� �(�' o
�L  :��L ��&! �� h.S �� ��.' �.&�  :» ��� h;# �.' K�) 2 0�0E# 

��+ ��.' ��	:) �  �� �' ,D� *+ ¨!��   Z ��.u B¶ 3
� K��
� «  

“haddatsanaa Kholaf ibnul Qoosim, akhbaronaa Al Hasan bin Ja’far, 

akhbaronaa Yusuf bin Yaziid, haddatsanaa Al Mu’ala bin Abdul Aziz Al 

Qo’qoo’iiy, haddatsanaa Baqiyyah, akhbaronaa Al Hakam dari Az-Zuhriy dari 

Said Ibnul Musayyib dari Aisyah � ia berkata, Rasulullah � bersabda : “Jika 

datang padaku suatu hari yang tidak bertambah kepadaku ilmu yang dapat 

mendekatkanku kepada Allah Azza wa Jalla, aku merasa tidak diberkahi hari 

dimana matahari terbit padanya”. 

 

Imam Al Albani menulis dalam “Adh-Dhoifah” (no. 379) : 
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“ini hadits Palsu, ditulis oleh Ibnu Roohawiyah dalam “Musnadnya” (2/4/24), 

Ibnu ‘Adiy dalam “Al Kaamil” (2/161q), Abul Hasan ibnus Sholat dalam 

“Haditsuhu dari Ibnu Abdil Aziz Al Haasyimiy” (2/1), Abu Nu’aim dalam “Al 

Hilyah” (8/188), Al Khothiib” dalam “Tarikh” (6/100), Ibnu Abdil Bar (1/61), 
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Thobroni dalam ”Al Ausath” (2/115/1/6780) semuanya dari jalan Al Hakam bin 

Abdullah dari Az Zuhriy dari Sa’id ibnul Musayyib dari Aisyah � secara Marfu’. 

Abu Nu’aim berkata, ghorib dari hadits Az Zuhriy bersendirian meriwayatkan 

dari Al Hakam. Aku berkata, Al Hakam bin Abdullah bin Khothoof, ada yang 

mengatakan, Ibnu Sa’ad Abu Salamah Al Himshiy ia adalah seorang pendusta 

sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hatim. Ibnul Jauzi menulis dalam “Al 

Maudhu’aat” (1/233) dari jalan Al Khothiib lalu ia berkata, ‘Al Bushiriy berkata, 

‘ia Mungkar tidak ada asalnya, tidak ada yang meriwayatkannya selain Al 

Hakam…, Al Hakam kata Abu Hatim seorang pendusta. Imam Ibnu Hibban 

berkata, ia meriwayatkan hadits-hadits palsu dari para perowi yang kuat. Imam 

Suyuthi dalam “Al Laalii” (1/209) berkata, aku berkata, ‘Daruquthni berkata, ia 

memalsukan hadits, ia meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Ibnul Musayyib 50 

hadits yang tidak ada asalnya, lalu Suyuthi berkata, ‘diriwayatkan oleh Abu Ali 

Al Hasan bin Muhammad bin Husain Al Muqriy dalam “Juznya”, haddatsanaa 

Ahmad bin Umair, Anbaanaa Abu Umayyah Muhammad bin Ibrohim, 

haddatsanaa An Nafiiliy, haddatsanaa Baqiyyah ibnul Waliid dari Abu Salamah 

Al Himshiy dari Az Zuhriy dst… Ubny Umair berkata, Abu Usamah disini 

bukan Sulaiman bin Salim, ia adalah orang lain. Aku (Al Albani) berkata, Ibnu 

Umair benar dan untuk menyempurnakan faidah yang tidak dijelaskan oleh 

Ibnu Umair atau Suyuthi siapa Abu Usamah ini, maka jelas bagiku bahwa ia 

adalah Al Hakam bin Abdullah itu sendiri, karena ia berkunyah Abu Salamah, 

begitu juga Baqiyyah hanya menyebutkan nama kunyahnya bukan nama 

sebenarnya, ini adalah tadlis darinya dan memang beliau sudah terkenal 

dengan hal ini. Semoga Allah � memaafkan kita dari setiap kesalahan dan 

yang menguatkan hal ini lagi, bahwa Baqiyyah telah menyebutkan namanya 

dalam riwayat Thobroni dan selainnya”.  

21. Demikianlah Keutamaan-keutamaan ilmu yang kami 

tambahkan nukilannya dari kitab yang berharga karya Imam 

Ibnu Abdil Bar, dimana kami hanya menukilkan riwayat-riwayat 

yang marfu’ kepada Nabi �, namun sebaimana dapat dilihat 

tidak semua riwayat yang beliau tampilkan dalam kitabnya ini 

semuanya shohih. Beliau telah menyebutkan hal ini dalam 

perkataannya : 

F)0��# ,|�-�
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“Hadits-hadits tentang keutamaan ilmu, para ulama terdahulu agak 

memberikan kelonggaran didalam meriwayatkan semuanya, mereka tidak 

mengkritiknya, sebagaimana yang mereka lakukan ketika mengkritik hadits-

hadits tentang hukum, Wallohu bitaufik”. 

Namun kami sengaja mencoba mengungkapkan kedudukan-

kedudukan haditsnya, karena mereka para ulama yang 
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membolehkan mengamalkan hadits-hadits tentang keutamaan 

beramal mempersyaratkan bahwa haditsnya hanya memiliki 

kelemahan yang ringan, namun ketika kami melihat bahwa 

sebagian hadits yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdil Bar dalam 

kitabnya tentang bab ini, banyak terdapat hadits-hadits yang 

sangat lemah sekali, bahkan sebagiannya palsu, maka kami 

terdorong untuk menjelaskan kedudukan hadits-hadits tersebut. 

Walhamdulillah. 
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2  \ T�� ]�_  ,̂d%a& �b�c.d' _�a1_� v,d�_�]�a  hd+ d�dH)d�_�  
 g�_;ŷ+̂ F̂)d�_ec
� g�wW _T�_D#̂ ,̂d|�g�
�  

Bab 2 Orang yang Ditanya tentang Suatu Ilmu 

dalam Keadaan Sibuk sedang Berbicara, Maka Ia 

Menyempurnakan Pembicaraannya, baru kemudian 

Menjawab Pertanyaan Tersebut  

Penjelasan : 

Yakni karena begitu pentingnya ilmu, walaupun seseorang 

sedang dalam keadaan berceramah atau sedang berbicara dengan 

orang lain, maka setelah ia menyelesaikan pembicaraannya 

kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Nabi � pernah ditegur 

oleh Allah �, ketika Beliau � sedang memberikan dakwah kepada 

pembesar Quraisy, lalu datang seorang buta yang tidak termasuk 

dalam kaum yang sedang Beliau � dakwahi, namun ikut nimbrung 

bertanya-tanya masalah agama dalam keadaan Nabi � bermuka 

masam. Allah � menegurnya: 

_B_5_' hf
_�_;_� )1 (c#̂ a�J̀�_D h_�]'ŷc
� )2 (�_ _� _3)k!]�a) a�f._�
̂ hfIg�_) )3 (]�#̂ a	fIf8_) a�_��̂]�_�+̂ r_	cIq8
� )4 (
�g #̂ k�_  h_�]�_�]&� )5 (_o]�ŷ+̂ a�
̂ rg�_N_; )6 (�_ _� _3]�.̂_' �f
#̂ hfIg�_) )7 (�g #̂_� ]�_  _̈ J̀�_D h_�]�_) )8 (

_�a1_� h_�]�_) )9 (_o]�ŷ+̂ a�]�_' hg(.̂_; )10 (�f.Î �_(g�k� vC_	dIc8_; )11 (]�_�+̂ J̀�_" a�_	Î�̂ )12(   

 

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang 

buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari 

dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi 

manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu 

melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri 

(beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk 

mendapatkan pengajaran),  sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu 

mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran 

Tuhan itu adalah suatu peringatan,  maka barangsiapa yang menghendaki, 

tentulah ia memperhatikannya ”. (QS. Abasa (80) : 1-12) 
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Imam Syaukani berkata dalam tafsirnya “Fathul Qodiir” : 

�L� OÂ# �	���� h.' # t5& ���� X)µ�  :# �� �L �  ±�	"# Ó)	L ����I ��' Ô¢�
� h.S �� ��.' 
�.&� � �L� O�u Z �( *&� � ,5Ly+ �5' �� �� ÔK# K��@  � �	@+ ��&! �� h.S �� ��.' �.&� # OP:) 
��.' ��� ÔK# K��@  � *I � ·	'y+ ��' o
Õ+ 

“Para ulama tafsir telah bersepakat, bahwa sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu 

hari para pemuka Quraisy berkumpul bersama Rasulullah �, Beliau � pada waktu itu 

sangat berharap sekali mereka mau masuk Islam, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi 

Maktuum �, sehingga Nabi � pun merasa tidak nyaman, karena Ibnu Ummi 

Maktuum � memotong pembicaraannya yang sedang berlangsung dengan pemuka 

Quraisy, sehingga Beliau � pun berpaling dari Ibnu Ummi Maktuum �, lalu turunlah 

ayat tersebut”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

59 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� ��_�d& �̂�L̂ �_�Ŵg�_� xM]�.̂w+ � hk�Ŵg�_�_� a��d1�_	]�k� a�]� k!d8]�a�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  
a�]� iM]�.̂w+ �̂�L̂ hk�Ŵg�_� hk�#̂ �̂�L̂ hk�Ŵg�_� w�*̂d1 a�]� Öhd._' ]�_' }J�P̂_' k�]� i!�_�_) ]�_' hk�#̂ Ĉ_	])_	a1 �̂�L̂ �_�_�]�_� 

{hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ hd+ iBd.]�_  w�n�_ea) _K]�:̂c
� a�J̀�_D ×hk��_	]'#̂ �̂�:̂+̂ h_�_  wX_'�g�
� h_-_�+̂ 
w��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ w�n�_ea) � �̂�:̂+̂ a�]�_� kK]�:̂c
� _Od�_& �_  �̂�L̂ � _�k	@̂+̂ �_  �̂�L̂ � 
�̂�L̂_� ]�a(a-]�_� c,_� ]�
̂ ]O_�]�_) � hg�_� ��̂k� h_-L̂ a�Ĥ)d�_� �̂�L̂ » _�])#̂ \ a��_!w# \ w,d|�g�
� k�_' dX_'�g�
� «  .
�̂�L̂ �_1 �_�#̂ �_) �̂�a&_! d�f.
�  .�̂�L̂ » ��̂kz+̂ do_�n�aY wX_��_ ~̀� k	dQ_�]��+̂ X̂_'�g�
� «  .�̂�L̂ _�]�Î �_(a�_'�_Yk� �̂�L̂ 
» ��̂k� _�n&a� a	] ~̀� h
̂k� k	]�p̂ d�d.]1#̂ k	dQ_�]��+̂ X̂_'�g�
� «  

1111)))) Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 55559999    

“Haddatsanaa Muhammad bin Sinaan ia berkata, haddatsanaa Fulaih” (Ganti 

sanad) 

“haddatsanaa Muhammad bin Fulaih ia berkata, haddatsanaa Bapakku ia berkata, 

haddatsanii Hilaal bin Ali dari Atho’ bin Yasaar dari Abu Huroiroh � ia berkata : 

‘pada suatu ketika Nabi � berada di suatu majelis sedang berceramah dihadapan 

manusia, lalu datanglah seorang Baduwi yang bertanya, Kapan terjadinya hari 

kiamat? Namun Beliau � tidak menghiraukannya tetap melanjutkan 

pembicaraannya. Sebagian sahabat berkata, Beliau � sebenarnya mendengar apa 

yang dikatakan Baduwi tersebut, namun Beliau � tidak senang dengan apa yang 

dikatakanya. Sebagiannya lagi berkata, mungkin Beliau � tidak mendengarnya, 

sampai ketika Beliau � menyelesaikan pembicaraannya lalu berkata : “Mana orang 

yang bertanya tadi?”. Berkata Baduwi tadi, saya Wahai Rasulullah. Nabi � 

bersabda : “jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah terjadinya kiamat”. 
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Baduwi tadi menyambung, bagaimana maksudnya disia-siakan?. Rasulullah � 

menjawab : “Jika diserahkan amanat kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

terjadinya kiamat””. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Nama : Abu Bakr Muhammad bin Sinaan Al Baahiliy 

 Kelahiran : Wafat 223 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Daruquthni dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu 

Hatim menilainya Shoduq.  

 Hubungan antar : Fulaih adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2. Nama : Abu Yahya Abdul Malik Fulaih bin Sulaiman 

 Kelahiran : Wafat 168 H  

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Imam Ibnu Hibban. 

Imam As-Saajiy menilainya ia dari kalangan 

rowi yang jujur, namun memiliki kesalahan. 

Imam Ibnu ‘Adiy berkata, Fulaih memiliki 

hadits-hadits yang Sholih (bagus). Imam Al 

Hakim menilainya, kesepakatan Imam Bukhori 

dan Imam Muslim berhujjah dengannya, 

menguatkan statusnya. Imam Ibnu Ma’in, 

Imam Abu Hatim dan Imam Nasa’I menilainya, 

Laisa bil Qowwy (tidak kuat). 

 Hubungan antar : Hilaal adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

� (Ganti sanad) 

 

1. Nama : Abu Ishaq Ibrohim ibnul Mundzir 

 Kelahiran : Wafat tahun 236 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Daruquthni dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu 

Hatim menilainya. Laisa bihi ba’sun. 

 Hubungan antar : Ibnu Fulaih adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegri dengannya sebagaimana ditulis 

oleh Imam Al Mizzi. 

 

perowi 

perowi 

perowi 
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2. Nama : Abu Abdillah Muhammad bin Fulaih bin 

Sulaiman 

 Kelahiran : Wafat tahun 197 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni dan Imam 

Ibnu Hibban. Imam Ibnu Ma’in dan Imam Abu 

Hatim menilainya, Tidak kuat 

 Hubungan antar : Fulaih adalah salah seorang gurunya sekaligus 

juga ayahnya sebagaimana ditulis oleh Imam 

Al Mizzi. 

 

3.   Fulaih telah berlalu sebelumnya. 

 

4. Nama : Hilaal bin Ali 

 Kelahiran : Wafat tahun 113-an H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I shogir. Ditsiqohkan oleh Imam 

Daruquthni dan Imam Ibnu Hibban. Imam 

Nasa’I menilainya, Laisa bihi ba’sun. 

sedangkan Imam Abu Hatim menilainya, 

syaikh yang sholih yang ditulis haditsnya. 

 Hubungan antar : ‘Athoo bin Yasaar adalah salah seorang 

gurunya dan tinggal senegri dengannya 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

5. Nama : Abu Muhammad ‘Athoo’ bin Yasaar 

 Kelahiran : Wafat tahun 94 H lebih di Iskandariyah 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Kabiir. Ditsiqohkan oleh Imam Malik bin 

Anas, Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Zur’ah, 

Imam Nasa’I dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : Abu Huroiroh � adalah salah seorang gurunya 

dan tinggal senegri dengannya sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Kedudukan sanad : 

Hadits ini berporos kepada Fulaih bin Sulaiman yang hanya 

mendapatkan tautsiq dari ulama yang gampang dalam 

merekomendasikan yaitu Imam Al Hakim dan Imam Ibnu Hibban. 

Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “At Taqriib” mencoba 

mengkompromikan penilaian ulama terhadapnya dengan 

perowi 

perowi 

perowi 
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memberikannya status “ ���� ���� ���� ” (jujur banyak salahnya). 

Berdasarkan hal inilah sanad ini layak dihukumi Hasan 

sebagaimana yang dikatakan Syaikh Syu’aib Arnauth dalam 

“Ta’liqnya terhadap Musnad Ahmad”. Dan kami belum menemukan 

syahid (penguat) untuk riwayat ini. Dalam “Al Fath” Al Hafidz Ibnu 

Hajar mengomentarinya : 

]�
̂_� �n	_�a) Ô/k!�_�a5c
� ]�d  �H)d�_� �d+ K�@̂]�ŷc
� �f
k� �_  _Ok��a; d�]�.̂_' � _�_	]A#̂_� a�
̂ �d+ �d'�_�_�c
� T�_0Øc
�_� 
“Imam Bukhori tidak mengeluarkan haditsnya dalam masalah hukum, kecuali sekedar 

sebagai penguat saja. Beliau hanya menulis dalam kitabnya pada permasalahan 

nasehat dan adab”. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan begitu besarnya kedudukan ilmu, 

sehingga pertanyaan tentang ilmu sangat diperhatikan oleh 

Rasulullah �. 

2. Hadits ini dapat dijadikan dalil bolehnya seorang Da’I setelah 

menjelaskan materi keagamaan, kemudian membuka session 

tanya jawab. 

3. Hadits ini dapat dijadikan dalil untuk melakukan analisa 

terhadap hadits-hadits Nabi �, sebagaimana yang dilakukan 

para sahabat ketika mengomentari diamnya Rasulullah � ketika 

diajukan pertanyaan pada saat beliau sedang berceramah. 

Kemudian setelah menyebutkan beberapa sisi pandang dari 

hadits tersebut, perlu diadakan pen-tarjih-an dari pendapat 

yang berbeda-beda tersebut sesuai dengan petunjuk-petunjuk 

yang dekat sebagaimana hal ini diriwayatkan dengan baik oleh 

Abu Huroiroh �. 

4. Sebaiknya adab dalam majelis ilmu bagi seorang pendengar 

adalah mengajukan pertanyaan setelah disediakan waktu 

khusus untuk itu. 

5. Rasulullah pernah ditanya dengan pertanyaan senada yaitu 

tentang terjadinya kiamat?, ketika Nabi � ditanya kaum Kafir, 

kapan terjadinya kiamat? Allah � mengajarkan kepada Beliau �  

untuk menjawabnya seperti dalam firman-Nya � : 

_3_��w
ŷ]�_) k�_' dX_'�g�
� ̂�g)#̂ �_1�_&]	a  c,wL �_�g�k� �_(a�c.d' _�]�d' �n�_! �
̂ �_(�q._�a) �_(d�cL_�d
 �f
k� _�a1   
“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" 

Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi 

Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya 

selain Dia”. (QS. Al A’raaf (7) : 187) 
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Dalam kesempatan lain Rasulullah � pernah ditanya oleh 

seorang laki-laki yang merupakan jelmaan dari Malaikat Jibril 

�, kemudian Beliau � menjawabnya : 

�_  w��w%]�_�c
� �_(]�_' _�.̂]'ŷk� _�d  k,d|�g�
�  
“yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya”. (Muttafaqun ‘Alaih) 

Kemudian hadits dalam bab ini adalah pertanyaan senada yang 

diajukan oleh Arab Badui. 

Dari semua ini sangat jelas sekali bahwa ilmu tentang kapan 

hari kiamat terjadi hanya diketahui oleh Allah � saja, tidak ada 

satu pun makhluk yang mengetahuinya hatta Malaikat yang 

dekat maupun Nabi yang diutus. 

6. Namun Rasulullah � menyebutkan salah satu tanda dekatnya 

waktu kiamat terjadi, yaitu ketika amanat diserahkan bukan 

kepada yang berhak yang merupakan penyia-nyianya. 

7. Seorang sahabat besar pemegang rahasianya Rasulullah � 

Khudzaifah Ibnul Yaman � akan menceritakan kepada kita 

tentang diangkatnya amanat sebagai berikut : 

�'� X�)8� �� ���
� \ �Y! �� ��' \ � �̂�L̂  :��W�� ��a&_! �� \ h.S �� ��.' �.&� 
\ kjĤ)d�� ]�L̂ ao])#! �_�a1_�_�# ��#� a	Q��# 	Aµ�  :��W�� # X�� ~� o
�_� Z k!8_D kT�.L 

��D	
� � g�wW ��� 9	:
� ���.�+ _�d  9	:
� � ���d.'� �  dX��
� � g�wW ��WÔ�� �' O+! X�� ~� 
� �̂�:̂+̂  )) :aK�_�_) w,aDg	
� X̂_ ]�g�
� a�_5c:a�+̂ wX_��_ ~̀� ]�d  d�5c.L̂ � s,Q̂_�+̂ �_1a	Ŵ# ,̂Hd  docI_�
� � g�wW aK�_�_) 

X̂_ �g�
� a�_5c:a�+̂ wX_��_ ~̀� ]�d  d�5c.L̂ � s,Q̂_�+̂ �_1a	Ŵ# ,̂Hd  k	Ŵ#̂ k,]��̂� � i	]�_�Î a�_�]D_	]�_0 h.̂_' _3d.]Dk! 
Í̂d�_�+̂ � a��_	_�+̂ ���_�]�a  _B�
̂_� d��d+ ÙJ�_"  ((g�wW 8̂_A# �C�_N_� a�_D_	]�_�+̂ h.̂_' d�d.]Dk!  ))aM5]Na�+̂ a?�g�
� 

̂�a�)�_5_�_) � *+̂ a0�@̂_) x��# /Ô0_la) _��_ ~̀�X̂ hg�_� �̂�:̂a)  :f� Z �_� *w+ �*aD_! ���� # � hg�_� �̂�:̂a) 
k,aDg	.d
  :�_  a�_�.̂]D#  !�_  a�+̂_	c°#̂  !�_  a�.̂:̂]'#  !�_ _� Z d�k5c.L̂ w��:̂cHd  Xg5_� �d  �_0]	_A ]�d  �_³�  . ((
]�:
̂_� h_;# g�.̂_' v�_ _E �_ _� �d
�_�w# ]�w@{)# ao]�_)�_�  :�%
̂ ̂�Î ���d.]�a  a�g�g0a	_�
̂ g�.' a��)d0 � c�_� ̂�Î 

��Ô�k��	]N_� ]�#̂ ��)d0�a(_) a�g�g0a	_�
̂ g�.̂_' d��d'�_& � �g #̂_� _K]�_�
� �_�+̂ ao]�wI aO)�_�w# ]�w@]�d  f2� ���*w+ ���*w+_�  
“Rasulullah � telah menceritakan kepada kami dua buah hadits, saya telah 

melihat salah satunya dan sekarang saya sedang menunggu yang satunya lagi. 

Beliau � menceritakan kepada kami bahwa amanat ditancapkan didalam 

lubuk hati seorang, lalu diturunkan Al Qur’an, mereka pun mempelajarinya dan 

juga mempelajari sunnah, lalu Beliau � menceritakan kepada kami bahwa 

amanat akan dicabut. Beliau � bersabda : “seseorang tidur kemudian dalam 
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tidurnya amanat akan dicabut dari hatinya, lalu tinggal sisanya seperti bekas 

yang berbeda dengan warna sebelumnya. Kemudian ia tidur lagi dalam tidurnya 

amanat dicabut sehingga tinggal bekasnya seperti bengkaknya nanah, 

sebagaimana bara api yang diguling-gulingkan di kakimu, sehingga menjadi 

bengkak, namun isinya kosong. Nabi � mencotohkan dengan mengambil kerikik 

yang diguling-gulingkan di kakinya. Pada keesokannya, manusia pun 

mengikutinya, hampir didapatkan tidak ada seorang pun yang menunaikan 

amanat, sampai-sampai dikatakan, bahwa di bani fulan ada seorang yang 

dapat dipercaya. Akibatnya orang tersebut dikatakan, ‘alangkah tabahnya, 

alangkah cerdasnya, alangkah pandainya! Padahal dalam hatinya tidak ada 

sedikitpun keimanam walaupun sebesar biji”. Kata Khudzaifah �, telah 

datang zaman aku tidak perduli dengan siapa aku bertransaksi, kalau orang 

tersebut Muslim, maka agamanya akan menjaganya, kalaupun ia Nashroni 

atau Yahudi, maka pemerintah yang akan mengawasinya. Adapun sekarang 

aku tidak gampang bertransaksi kecuali dengan fulan dan fulan”. (Muttafaqun 

‘Alaih) 
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3  \ T�� ]�_  _O+̂_! a�_;]�_S k�c.d�c
�k�  

Bab 3 seseorang yang mengangkat suaranya ketika 

mengajarkan ilmunya 

Penjelasan : 

Maksud dalam bab ini adalah dibolehkan bagi seseorang 

untuk mengeraskan suaranya ketika sedang mengajarkan suatu 

ilmu. Imam Ibnu Bathol dalam “Syaroh Bukhori” (1/129) berkata : 

	I�� ��� X���' ��L :$!	  Úy� X���� �1� O  ����eS# �L� o��;!� �V��S# �.�
��. 
“Imam Ibnu Uyyainah berkata : ‘aku pernah melewati Imam Abu Hanifah sedang 

bersama dengan murid-muridnya, beliau meninggikan suaranya ketika mengajarkan 

ilmu”. 

Kalau ada yang bertanya, apa kaitanya bab ini dengan bab 

sebelumnya, maka kami akan menyerahkan jawabannya kepada 

Imam Al-‘Ainiy dalam “’Umdatul Qoriy” : 

o.L �  F�� � !�I8�� Z T�5
� <���
� ��l& ,|��
� �' �.�
� ���
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“saya menjawab : ‘dari sisi sesungguhnya yang disebutkan dalam bab sebelumnya (bab 

2) adalah tentang pertanyaan yang diajukan oleh penanya (Arab Badui) berkaitan 

suatu ilmu, (sedangkan dalam bab ini-pent.) terkadang seorang Da’I perlu 

mengeraskan suaranya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, karena 

(mungkin) yang bertanya lalai atau yang semisalnya, terlebih lagi jika pertanyaan yang 

diajukan pada saat Da’I tersebut sedang berada dalam kesibukan dengan orang lain. 

Sehingga bab ini sesuai dengan bab sebelumnya dari sisi ini”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

60 \ �_�Ŵg�_� �a�#̂ d�_�]�{�
� aKk!�_' a�]� k,]-�̂c
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2222)))) Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 60606060    

“Haddatsanaa Abun Nu’maan ‘Aarim ibnul Fadhl ia berkata, haddatsanaa Abu 

‘Awaanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Maahak dari Abdullah bin Amr � ia 
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berkata, kami tertinggal dari Nabi � dalam sebuah perjalanan, kemudian kami 

menyusulnya, sehingga kami mengakhirkan sholat. Pada waktu kami wudhu, 

ketika kami sudah membasuh kaki kami, tiba-tiba ada yang memanggil dengan 

suara yang tinggi : “Celakalah tumit-tumit yang berada di neraka”. Hal ini 

diucapkannya 2 atau 3 kali”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Nama : Abun Nu’man ‘Aarim ibnul Fadhil 

 Kelahiran : Wafat 224 H 

 Negeri tinggal : - 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim. Namun 

‘Aarim berubah hapalannya pada akhir 

umurnya sebagaimana dikatakan oleh Imam 

Abu Hatim dan Imam Bukhori 

 Hubungan antar : Abu Awaanah adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2. Abu ‘Awaanah Al Waadhoh bin Abdullah seorang tsiqoh lagi tsabat, 

telah berlalu biografinya dalam Kitab Iman. 

 

3.  Nama : Abu Bisyr Ja’far bin Iyaas 

 Kelahiran : Wafat 125 H atau 126 H di Mekkah 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Tabi’I kecil. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, 

Imam Abu Zur’ah, Imam Abu Hatim, Imam 

Al’ijli, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Nasa’I dan 

Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : Yusuf adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

4. Nama : Yusuf bin Maahak 

 Kelahiran : Wafat tahun 106 H atau sebelumnya 

 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Tabi’I wustho. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Ibnu Sa’ad dan Imam Ibnu 

Hibban.  

 Hubungan antar : Abdullah bin Amr �  adalah salah seorang 

gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

perowi 

perowi 

perowi 
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Penjelasan Hadits : 

1. Alasan para sahabat � tersebut tidak dapat menyempurnakan 

wudhu adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Bathol 

dalam “Syaroh Bukhori” (1/129) : 

�Ü� ¨	; T�eS# ��&	
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ C*N
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� ��.N�
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 �  !��
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“para sahabat � mengakhirkan sholat pada waktu yang utama-wallahu ‘alam- 

karena mereka sangat berkeinginan mengejar Rasulullah �, mengingat keutamaan 

sholat bersama Beliau �. Maka ketika ternyata waktunya sangat sempit –ketika 

mereka berhasil mengejar Nabi �-, sehingga mereka khwatir akan terluput waktu 

sholat yang berakibat ketika mereka berwudhu sangat terburu-buru, tidak 

menyempurnakan wudhunya. Ketika Nabi � melihat hal ini, maka Beliau � pun 

tidak menyukainya dan mengingkari ketidaksempurnaan wudhu mereka, dengan 

sabdanya � : “Celakalah tumit-tumit yang berada di neraka”. 

2. Kewajiban bagi seseorang yang mengetahui kemungkaran untuk 

menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar. 

3. Dianjurkan untuk mengulangi-ulangi ucapannya ketika 

mengajarkan ilmu agar dapat lebih membekas kepada 

mad’unya. 

4. Penjelasan mengenai wadhu akan diterangkan pada babnya 

Insya Allah. 
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4  \ T�� k�]�L̂ d�n�_ea�c
� �_�Ŵg�_� ]�#̂ �_�_	_5]A#̂ �_�ŷ_5]�#̂_�  

Bab 4 Ucapan Ahli Hadits:  ‘haddatsanaa, 

akhbaronaa dan abaanaa 

Penjelasan : 

Apa maksud dari Imam Bukhori memberikan judul bab ini 

dan kaitannya dengan bab sebelumnya? Jawabannya akan 

dijelaskan oleh Imam Al-‘Ainiy dalam “Umdatul Qoriy” : 

o.L � # �	I� �:.P  ��5��..+ h.' ��# Ñ� ����I h.' $������ X)�	�� �' ¢�
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~� C!�I8�� .  
“adapun Imam Bukhori memberi judul bab ini secara mutlak adalah untuk 

menjelaskan bahwa kitabnya disusun berdasarkan sanad-sanad yang diriwayatkan 

dari Nabi �. Kemudian alasan Imam Bukhori memberikan judul bab ini dalam Kitab 

Ilmu adalah sangat jelas, karena lafadz-lafadz ini adalah sesuatu yang perlu diketahui 

oleh ahli hadits untuk mengetahui perbedaan lafadz-lafadz tersebut baik secara 

bahasa maupun secara istilah. Adapun kaitannya dengan bab sebelumnya dari sisi 

bahwa bab sebelumnya berbicara tentang seorang Da’I yang mengeraskan suaranya 

ketika mengajar kepada orang lain dan ia mengajari mereka bersumber dari riwayat 

yang mana ketika menukilkan riwayat tersebut pasti tidak terlepas dari menggunakan 

lafadz-lafadz ini”. 

Adapun makna-makna lafadz periwayatan hadits 

sebagaimana yang dijadikan judul oleh Imam Bukhori, akan kami 

ringkaskan dari penjelasan Syaikh Abul Hasan dalam “Ittihaafun 

Nabiil” jilid 1 soal no. 29 sebagai berikut : 

Soal no. 29 : 

Apa perbedaan ucapan “Hadatsanaa”, “hadatsanii”, “Sami’tu” dan 

“Akhbaronaa”? 

Jawaban : 

Ucapan “hadatsanaa” adalah menunjukkan bahwa rowi tersebut 

mendengar dari gurunya dan juga bersama orang lain, sedangkan 

“hadatsanii” menunjukkan mendengarnya hanya ia sendirian, namun ada 

beberapa rowi yang tadlisnya adalah tadlis sukut (diam), seperti Fithr bin 

Kholifah, ia berkata hadatsanaa kemudian diam. Untuk rowi mudallis 

dengan tadlis seperti ini, maka ketika ia mengatakan “sami’tu (saya 

mendengar)” baru diterima riwayatnya, namun dengan sekedar 

mengatakan hadatsanaa atau hadatsanii, tidak diterima riwayatnya. 
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Adapun ucapan “Akhbaronaa” adalah si murid membacakan hadits, 

kemudian guru mendengarkannya, hal ini berbeda dengan Imla, yaitu si 

guru membacakan hadits, si murid mendengarkannya. Kalimat 

“Akhbaronaa” ketika dalam majelis orang banyak, sedangkan 

“Akhbaronii” dalam keadaan sendirian. Rowi mudallis terkadang 

menggunakan lafadz ini, namun yang dimaksud adalah ijazah riwayat. 

Sebagian ulama mengatakan lafadz “haddatsanii” lebih unggul 

dibandingkan lafadz “Sami’tu” karena lafadz haddatsanii, menunjukkan 

sang guru benar-benar sedang membawakan hadits, adapun sami’tu 

masih ada kemungkinan sang guru sedang tidak membacakan hadits, 

namun berkata tentang hadits, kemudian si murid mendengarnya dan 

meriwayatkan haditsnya. 

Sedangkan lafadz “Anbaanaa” biasanya digunakan untuk 

mengungkpkan bahwa si rowi mendapatkan hadits dari gurunya secara 

ijazah. Kemudian setelahnya Imam Bukhori menyebutkan contoh-contoh 

penggunaan lafadz tersebut baik dari kalangan ulama sahabat maupun 

setelahnya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Imam Al Humaidiy pernah berkata kepada kami : ‘ketika kami sedang bersama 

Imam Ibnu Uyyainah ia berkata, haddatsanaa, akhbaronaa, anbaanaa dan sami’tu 

sekaligus. Ibnu Mas’ud � berkata, haddatsanaa Rasulullah � seorang yang jujur 

dan dibenarkan. Imam Syaqiiq berkata, dari Ibnu Mas’ud � ia berkata, aku 

mendengar Nabi � berkata sebuah kalimat. Khudzaifah � berkata, haddatsanaa 

Rasulullah � dua buah hadits. Imam Abul ‘Aaliyah berkata, dari Ibnu Abbas � 

dari Nabi � sebuah hadits yang diriwayatkan dari Robbnya. Anas � berkata, dari 

Nabi � yang meriwayatkan dari Robbnya Azza wa Jalla. Abu Huroiroh � 

berkata, dari Nabi � yang meriwayatkan dari Robb kalian Azza wa Jalla. 
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Berkata Imam Bukhori : 
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3333)))) Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 61616161    

“Haddatsanaa Qutaibah, haddatsanaa Ismail bin Ja’far dari Abdullah bin Diinar 

dari Ibnu Umar � ia berkata, Rosulullah � bersabda : “Sesungguhnya ada suatu 

pohon yang tidak akan gugur daunnya dan ini seperti perumpaan seorang Muslim, 

beritahukan kepadaku pohon apa itu? Ada yang menjawab bahwa itu adalah 

pohon Bawaadiy. Abdullah –Ibnu Umar- � berkata, ‘terbetik dalam hatiku 

bahwa pohon itu adalah pohon kurma, namun aku malu untuk menjawabnya’. 

Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah � beritahukan kepada kami pohon 

apa itu? Nabi � menjawab, bahwa pohon itu adalah pohon kurma”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Qutaibah seorang rowi yang tsiqoh lagi tsabit telah berlalu 

biografinya pada kitab Iman. 

 

2. Ismail bin Ja’far juga seorang yang tsiqoh lagi tsabat, telah berlalu 

juga biografinya. 

 

3.  Nama : Abu Abdur Rokhman Abdullah bin Diinar 

 Kelahiran : Wafat 127 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I setelah wustho. Ditsiqohkan oleh Imam 

Ibnu Ma’in, Abu Zur’ah, Imam Ahmad, Imam 

Abu Hatim, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Nasa’i 

dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : Ibnu Umar � adalah salah seorang gurunya 

dan tinggal senegri bersamanya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

 

perowi 
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Penjelasan Hadits : 

1. Yang dimaksud dengan “bahwa manusia menjawab dengan 

pohon Badawiy” adalah mereka menyebutkan nama-nama 

pohon yang biasa dijumpai di kampung mereka untuk menjawab 

teka-teki Nabi �, namun tidak ada satu pun jawaban yang 

benar, hingga setelah mereka merasa tidak menemukan 

jawabannya, minta kepada Nabi � untuk memberikan 

jawabannya dan jawaban yang benar adalah pohon kurma. 

2. Sebenarnya Ibnu Umar � yang pada waktu itu masih kecil 

terlintas dalam benaknya bahwa itu adalah pohon kurma, 

namun karena segan kepada orang-orang dewasa yang berada 

di majelis tersebut, menyebabkan Ibnu Umar � urung 

mengatakannya. 

3. Ini adalah salah satu metode dalam menyampaikan ilmu agama 

yaitu sang guru memberikan pertanyaan kepada murid-

muridnya agar mereka terbiasa mengasah kemampuannya 

didalam memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan. 

4. Hadits ini menujukan bahwa yang hadir dalam majelisnya 

Rasulullah � dari berbagai kalangan dan usia. 

5. Pohon kurma disamakan dengan seorang Muslim, karena pohon 

kurma dari mulai batang, daun dan buahnya bermanfaat bagi 

manusia, sebagaimana seorang Muslim yang sebenarnya adalah 

manusia yang bermanfaat bagi selainnya. 

6. Allah � menjadikan pohon kurma memberikan manfaat bagi 

manusia sebagai rizki dari-Nya. Allah � berfirman : 

,̂]�g�
�_� �$�:̂d&�_� �_(
̂ xOc.û x��d-_� )10 (��L]Ek! d0�_5d�c.d
 �_�]�_�]�#̂_� d�k� �C_�c._� �b�]�_  _3d
8̂Î a��a	a�c
� 
)11(  

“dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun- 

susun, untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan 

dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan”. 

(QS. Qof (50) : 10-11) 

7. Hadits ini salah satu dalil bahwa lafadz haddatsanaa sudah 

sering digunakan oleh generasi pertama. 
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Bab 5 Seorang Imam Melemparkan Pertanyaan kepada 

Jama’ahnya untuk Menguji Ilmu yang Mereka Miliki 

Penjelasan : 

Dianjurkan bagi seorang pengajar untuk menguji muridnya 

dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka, agar 

diketahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap ilmu. Metode 

ini dapat merangsang para murid agar lebih giat dalam belajar, 

karena kebiasannya seseorang akan lupa dengan ilmu yang didapat 

dan malas untuk mencari ilmu yang belum ia ketahui, dengan 

adanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka 

dapat menjadi sebuah motivasi. 

Allah � untuk menunjukkan kelebihan Nabi Adam � 

dibanding mahkluk lainnya adalah dengan ilmu. Suatu ketika Allah 

� melemparkan pertanyaan kepada Malaikat-Nya dan Nabi Adam 

� tentang nama-nama, setelah sebelumnya Allah � mengajarkan 

nama-nama tersebut kepada Nabi Adam �. Allah � mengabadikan 

kisah ini dalam Kitab-Nya � : 
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“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar! Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain 

dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman: "Hai Adam, 

beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah 

diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: 

"Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui 

rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang 

kamu sembunyikan?”. (QS. Al Baqoroh (2) : 31-33) 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

62 \ �_�Ŵg�_� a�d
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� �C_	_�_" 2̂ wÍw:]�_) �_(wL_!_� � �_(g�k�_� w,Ĥ_  k�d.]�a�c
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4444). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 62626262    

“Haddatsanaa Kholid bin Makhlad, haddatsanaa Sulaiman, haddatsanaa 

Abdullah bin Diinar dari Ibnu Umar � ia berkata, Rosulullah � bersabda : 

“Sesungguhnya ada suatu pohon yang tidak akan gugur daunnya dan ini seperti 

perumpaan seorang Muslim, beritahukan kepadaku pohon apa itu? Ada yang 

menjawab bahwa itu adalah pohon Bawaadiy. Abdullah –Ibnu Umar- � berkata, 

‘terbetik dalam hatiku bahwa pohon itu adalah pohon kurma, namun aku malu 

untuk menjawabnya’. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah � beritahukan 

kepada kami pohon apa itu? Nabi � menjawab, bahwa pohon itu adalah pohon 

kurma”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abu Haitsam Kholid bin Makhlad 

 Kelahiran : Wafat 213 H atau setelahnya 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Imam Ibnu Ma’in dan Imam Ibnu ‘Adiy 

menilainya, ‘Laa ba’sa bih’. Imam Abu Hatim 

mengatakan, ‘ditulis haditnya’. Imam Abu 

Dawud dan selainnya menilainya ia shoduq 

seorang yang memiliki pemikiran syiah. 

Ditsiqohkan oleh Imam Al’ijli, Imam Ibnu 

Syahiin dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : Sulaiman adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.  Nama : Abu Muhammad Sulaiman bin Bilaal 

 Kelahiran : Wafat 177 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Ibnu Syahiin, 

Imam Ibnu ‘Adiy dan Imam Ibnu Hibban. 

Imam Ahmad menilainya, ‘Laa ba’sa bih’.  

perowi 
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 Hubungan antar : Abdullah bin Dinar adalah salah seorang 

gurunya dan tinggal senegeri dengannya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

3. Abdullah bin Diinar seorang rowi yang tsiqoh telah berlalu biografinya 

pada hadits sebelumnya. 

 

 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

Telah berlalu pada pembahasan hadits sebelumya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perowi 



Penjelasan Shahih Bukhori | Kitab Ilmu 

 

59 

6  \ T�� �_  J̀�_D hd+ k�c.d�c
� � d�d
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Bab 6 Tentang Ilmu dan Firman Allah ���� : 

{{{{ "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."    }}}}((((QSQSQSQS. . . . Thoha Thoha Thoha Thoha ((((20202020) : ) : ) : ) : 114114114114))))    

Penjelasan : 

Karena begitu agungnya ilmu, Allah � memerintahkan 

kepada Nabi-Nya yang semestinya juga diteladani umatnya, untuk 

senantiasa ditambahkan ilmu.  

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Al Qiroah dan Al ‘Ardhu menurut ahli hadits. Imam Al Hasan, Imam Ats-tsauri 

dan Imam Malik berpendapat bahwa Qiroah adalah diperbolehkan. Sebagian 

ulama berdalil kebolehan qiroah kepada seorang pengajar hadits, berdasarkan 

hadits Dhimaam bin Tsa’labah � yang berkata kepada Nabi �, ‘apakah Allah � 

memerintahkan kepada engkau untuk melaksanakn sholat seperti sholat-sholat 

yang ada?’, Nabi � menjawab : “ya”. Maka riwayat ini menunjukkan bahwa 

Dhimaam membaca dihadapan Nabi � yang akan dikabarkannya kepada 

kaumnya, sehinggan berdasarkan hal ini para ulama membolehkannya. Imam Malik 

berdalil dengan surat kesepakatan yang biasanya dibacakan kepada suatu kaum. 

Lalu mereka bersaksi tentang seseorang. Surat itu dibacakan kepada mereka, maka 

pembaca akan berkata, ‘Fulan telah membacakannya kepadaku’. Haddatsanaa 

Muhammad bin Salaam, haddatsanaa Muhammad ibnul Hasan Al Wasithi dari 
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‘Auf dari Al Hasan ia berkata : ‘tidak mengapa melakukan qiroah dihadapan 

guru’. Akhbaronaa Muhammad bin Yusuf Al Firobriy, haddatsanaa Muhammad 

bin Ismail Al Bukhori, ia berkata, haddatsanaa Ubaidullah bin Musa dari Sufyan 

ia berkata : ‘jika membaca dihapadan seorang guru ahli hadits, tidak mengapa 

untuk mengatakan riwayat darinya, haddatsanii’. Aku mendengar Abu ‘Aashim 

berkata, dari Malik dan Sufyan bahwa Qiroah dihadapan seorang guru atau 

bacaan guru itu sama’. 

Berkata Imam Bukhori : 
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5555). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 63636363    

“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, haddatsanaa Al-Laits dari Said –Al 

Maqbariy- dari Syariik bin Abdullah bin Abi Namir bahwa ia mendengar Anas bin 

Malik  � ia berkata : ‘pada saat kami sedang duduk bersama Nabi � di masjid, 

masuk seorang laki-laki yang naik onta lalu menambatkannya di sisi masjid. Lalu 

ia berkata, manakah diantara kalian yang bernama Muhammad ? ketika itu Nabi 

� sedang bertelekan dengan pungguhnya. Maka kami menjawab, itu laki-laki 
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putih yang sedang bertelekan. Laki-laki tadi berkata, engkau Ibnu Abdil 

Muthollib? Nabi menjawab, “aku akan menjawab untukmu”. Laki-laki tadi 

berkata kepada Nabi �, aku akan bertanya kepadamu sesuatu yang akan 

menguatkanmu tentang suatu masalah yang aku belum mengetahuinya berkaitan 

dengan pribadimu’. Nabi � menjawab, “bertanyalah yang masih samar bagimu”. 

Laki-laki tadi berkata, aku bertanya kepadamu demi Rabbmu dan Rabb 

sebelummu, Allah kah yang mengutusmu kepada seluruh manusia?’. Nabi � 

menjawab, “Ya”. Katanya lagi, ‘atas nama Allah, apakah Allah � yang 

memerintahkanmu untuk mengerjakan sholat lima waktu sehari-semalam?’ jawab 

Beliau �, “Ya”. Katanya lagi, ‘atas nama Allah, apakah Allah � yang 

memerintahkanmu untuk mengerjakan puasa sebulan dalam setahun?’ jawab 

Beliau �, “Ya”. Katanya lagi, ‘atas nama Allah, apakah Allah � yang 

memerintahkanmu untuk mengambil zakat dari orang kaya dan membagikannya 

kepada para fakir miskin?’ jawab Beliau �, “Ya”. Katanya lagi, ‘aku beriman 

dengan apa yang engkau bawa’, aku adalah utusan suatu kaum yang ada 

dibelakangku, aku adalah Dhimaam bin Tsa’labah saudaranya bani Sa’ad bin 

Bakr. 

Musa dan Ali bin Abdul Hamiid  meriwayatkan dari Sulaiman dari Tsabit dari 

Anas dari Nabi � seperti kisah ini. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Abdullah bin Yusuf seorang perowi tsiqoh lagi mutqin, telah berlalu 

biografinya pada Kitab Iman. 

2. Laits bin Sa’ad seorang Imam  yang tsiqoh lagi tsabit, telah berlalu 

biografinya. 

3. Sa’id bin Abi Sa’id Al Maqbariy seorang perowi tsiqoh. 

 

4.  Nama : Abu Abdillah Syariik bin Abdillah bin Abi Namir 

 Kelahiran : Wafat sekitar 140 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I kecil. Ditsiqohkan oleh Imam Abu 

Dawud, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Ibnu ‘Adiy 

dan Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Ma’in dan 

Imam Nasa’I menilainya, ‘laisa bihi ba’sun’. 

Imam Ibnu Saji mengatakan, bahwa ia 

memiliki pemikiran Qodariy 

 Hubungan antar : Anas bin Malik �  adalah salah seorang 

gurunya dan tinggal senegeri dengannya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

perowi 
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1. Musa bin Ismail seorang perowi tsiqoh, telah berlalu biografinya. 

 

2.  Nama : Abul Hasan Ali bin Abdul Hamid 

 Kelahiran : Wafat 222 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim, Imam Abu 

Zur’ah, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan antar : Sulaiman adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

3.  Nama : Abu Sa’id Sulaiman Ibnul Mughiroh 

 Kelahiran : Wafat 165 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, 

Imam Ibnul Madiniy, Imam Nasa’I, Imam Ibnu 

Sa’ad, Imam Ibnu Syahiin, Imam Al Bazar dan 

Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan antar : Tsabit adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

4. Tsabit adalah Tabi’I pertengahan seorang ahli ibadah yang tsiqoh. 

 

 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhori kebolehan untuk 

meriwayatkan hadits dengan cara bacaan didepan gurunya. 

2. Dalam kisah ini terdapat adab ketika seseorang ditanya untuk 

menunjukkan sesuatu baik itu manusia, rumah, jalan, alamat 

atau semisalnya, hendaknya ia tidak menyesatkanya walaupun 

sekedar bercanda. Karena perbuatan tersebut adalah dosa 

besar. Abu Huroiroh � berkata : 

» # ¢�
�  \ h.S �� ��.' �.&� \ )��
 �  ,Y# h�'~� �' <)	P
� («  
“bahwa Nabi � melaknat orang yang menyesatkan orang buta dalam 

menunjukkan jalan”.  

3. Penjelasan tentang rukun Islam telah berlalu. 

 

 

perowi 

perowi 
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Bab 7 Tentang Al Munawalah Para Ulama untuk 

Menyebarkan Ilmunya ke Seluruh Negeri 

 

Penjelasan : 

Al Munawalah yang dimaksud oleh Imam Bukhori disini 
adalah yang berkaitan dengan ilmu Mustholah hadits, sebelumnya 

Imam Bukhori berpendapat bolehnya riwayat dengan qiroah, 

kemudian disini disebutkan tentang Munawalah yakni seseorang 
memberikan tulisannya berkaitan tentang ilmu agama (bisa yang 

dimaksud riwayat hadits) untuk disebarluaskan, apakah riwayat 
semacam ini dapat diterima atau tidak? Jawabannya sebagai 

berikut : 
 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Anas berkata : ‘Sahabat Utsman � telah menghapus beberapa Mushaf kemudian 

mengirim mushaf yang telah diseragamkan ke beberapa penjuru negeri’. Sahabat 

Abdullah bin Umar �, Imam Yahya bin Sa’id dan Imam Malik berpendapat 

korespondensi diperbolehkan. Sebagian ulama Hijaz berhujjah dengan riwayat 

korespondensinya Nabi � ketika menulis surat kepada pemimpin pasukan 

perangnya untuk disampaikan, lalu bersabda : “Janganlah engkau membacanya 

sampai engkau mencapai tempat ini dan itu”. Ketika sudah sampai pada tempatnya 

maka dibacakan surat tersebut kepada manusia, diberitahukan apa yang 

diperintahkan Nabi � kepada mereka”. 

 

Penjelasan : 

Kisah Anas � ini diriwayatkan dengan sanad bersambung 

oleh Imam Bukhori juga dalam kitab Shahihnya ini (no. 4987), 

riwayat ini secara tersirat menunjukkan kebolehan Munawalah 

dalam artian riwayat, karena Mushaf Al Qur’an yang tentunya lebih 

agung dari Al Hadits dikirimkan kepada negeri lain agar 

disebarluaskan ilmu yang terdapat didalamnya dengan cara 
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Munawalah tanpa ada yang meragukan keontetikkannya. Pendapat 

tentang kebolehan Munawalah juga dinukilkan oleh Imam Bukhori 

dari sahabat Ibnu Umar �, Imam Yahya bin Sa’id dan Imam Malik.  

Namun Al Munawalah dengan makna Ijazah, yakni misalnya 

seorang ulama hadits mengatakan kepada sebagian muridnya atau 

orang lain, ‘ini adalah kitab haditsku, silahkan meriwayatkannya 

dariku’, maka para ulama berbeda pendapat tentang 

kebolehannya. Mereka yang berpendapat untuk tidak menerima 

cara ijazah seperti ini alasannya karena orang yang diberi ijazah 

bisa saja menyalahgunakannya sehingga ia meriwayatkan hadits 

yang bukan dari pemberi ijazah atau melakukan penambahan dan 

pengurangan dalam sanadnya. Barangkali pendapat yang rajih 

adalah cara ijazah ini bisa diterima dengan syarat yang diberi 

ijazah adalah orang yang tsiqoh dan amanah, sebagaimana 

Rasulullah � mempercayakan kepada para sahabatnya untuk 

menyampaikan suratnya kepada para penguasa beberapa negeri 

dan tidak ada penolakan dari para penguasa tersebut kalau surat 

itu berasal dari Nabi �. Namun seiring dengan merebaknya fitnah, 

maka kehatian-hatian dalam menerima ijazah seperti ini perlu 

diperhatikan, sebagaimana kisah kronologi pembunuhan Utsman 

bin Affan � dimana terdapat surat yang didustakan atas nama 

beliau � kepada para pemberontak Khowarij yang sedianya mereka 

sudah pergi meninggalkan Madinah, namun akibat surat ini mereka 

kembali lagi dan terjadilah apa yang terjadi, karena bodohnya 

mereka dalam bersikap –Na’udzubillahi min Dzalik-. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

64 \ �_�Ŵg�_� w,�d'�_�]&k� a�]� d�]5_' d�f.
� �̂�L̂ hk�Ŵg�_� a��d1�_	]�k� a�]� ��]�_& ]�_' iMd
�_S k�_' k�]�� iT�_(d" ]�_' 
d�]�_5a' d�f.
� k�]� d�]5_' d�f.
� k�]� X̂_5]�a' k�]� �0�a�]�_  f#̂ _�]5_' d�f.
� _�]� i?�g5_' a�_	_5]A#̂ f#̂ �̂�a&_! d�f.
� \ h.S 
�� ��.' �.&� \ F̂_�_� d�k��_�d@k� �*aD_! � a�_	_ #̂_� c#̂ a�_�+̂]�_) h
̂k� k��dQ_' k�])_	]e_5c
� � a�_�+̂_�+̂ a��dQ_' k�])_	]e_5c
� 
h
̂k� r_	]�dI � �g�.̂+̂ a�#̂_	L̂ a�L̂g�_   .ao]5}�_e+̂ f#̂ _�]�� ktg�_�a�c
� �̂�L̂ �_'_�+̂ ]�k(]�.̂_' w��a&_! d�f.
� \ h.S 
�� ��.' �.&� \ c#̂ ��wLg�_�a) f,wI iRg�_�a  

6666). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 64646464    

“Haddatsanaa Ismail bin Abdullah ia berkata, haddatsanii Ibrohim bin Sa’ad dari 

Shoolih dari Ibnu Syihaab dari Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud 

bahwa Abdullah bin Abbas � memberitahunya, bahwa Rasulullah � pernah 
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mengutus sahabatnya untuk membawa kitabnya dan memerintahkannya untuk 

diberikan kepada penguasa Bahroin, lalu penguasa Bahroin memberikannya kepada 

kisraa, ketika ia membacanya, dirobek-robek surat tersebut. aku mengira Ibnul 

Musayyib berkata, Rasulullah � berdoa untuk mereka yang merobek-robeknya 

akan dirobek-robek (keadaannya)”. 

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhori tanpa Imam Muslim. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Biografi para perowinya telah berlalu pada hadits-hadits 

sebelumnya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhori kebolehan 

melakukan Munawalah, sebagaimana penjelasan kami 

sebelumnya. 

2. Dakwah korepondensi beliau sangat banyak kepada penguasa 

negeri-negeri pada waktu itu, dalam kitab “bid’ul wahyu” telah 

dinukil risalah Beliau � kepada Kaisar Romawi Hiraklius. 

3. Dalam kitab “Rokhiqul Makhtuum” karya Syaikh Mubarokfuriy 

yang membawa kitab tersebut kepada penguasa Bahroin adalah 

sahabat mulia Abdullah bin Khudzaafah �. Isi suratnya adalah : 

��� �� ��	
� ���	
�  .�  ��4 ��&! �� �� r	�I ��Q' �?!�+ K*& h.' �  O5;� 
�/�U� � 9� ��� ��
�&!� �("� # 2 �
� 2� �� ���� 2 3)	" ��
 #� ����4 ��5' 

��
�&!� ¨�'0#� X)�'�� ��� �z+ ��# ��&! �� �� ?��
� �X+�I !8��
 �  �I ���� <¥� 
��:
� h.' ��)	+�@
� �.&y+ ��.�; z+ o��# z+ ²� ?�â� 3�.'  

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari 

Muhammad Rosulullah kepada Kisraa penguasa Persia, kesejahteraan bagi 

yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bersaksi 

bahwa tidak ada Illah yang berhak disembah kecuali Allah saja tidak ada 

sekutu baginya dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan 

Allah. Aku mengajakmu kepada seruan Allah. Aku adalah utusan Allah kepada 

seluruh manusia, untuk memberikan peringatan kepada yang hidup dan hak 

perkataanku atas orang Kafir. Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat, 

jika engkau enggan, maka engkau akan menanggung dosa orang Majusi” 

(riwayat ini dihasankan oleh Imam Al Albani dalam taliqnya atas Fiqhus 

Siroh). 
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4.  Karena Kisra Persia merobek-robek surat Nabi �, maka 

kemudian Allah � mencabik-cabik kekuasaannya sehingga tidak 

berbekas sama sekali kerajaannya yang akhirnya dikuasai oleh 

Kaum Mukminin pada masa kekholifan Umar ibnul Khothob �. 

Itu adalah balasan bagi orang-orang yang mencabik-cabik 

suratnya, maka bagaimana lagi dengan orang yang mencabik-

cabik ajaran Rasul kita yang mulia? 

5. Hadits ini dalil keadilan dan kejujuran sahabat � seluruhnya, 

seandainya tidak demikian tentu Rasulullah � tidak akan 

memberi amanat kepada mereka untuk membawa suratnya 

yang sangat penting, bahkan yang menakjubkan orang-orang 

Kafir yang memusuhi Islam pun mengakui keadilan mereka, 

dengan bukti para pemimpin negeri yang menerima surat dari 

Rasulullah � melalui perantaraan sahabatnya, tidak dinukil 

sedikitpun dari mereka keraguan bahwa surat itu bukan berasal 

dari Nabi �. Benarlah firman Allah � bahwa sifat-sifat sahabat 

telah dikenal dikalangan Ahlu kitab : 

�_3d
 ]�a(w.Ĥ_  �d+ dC�_!]�g�
� ]�a(w.Ĥ_ _� �d+ k,�k�]�kzc
� i�]!_�Î _�_	]A#̂ a�ŷcP_" a�_!_EØ̀+̂ �̂.̂]�_�]&�+̂ r_�_�]&�+̂ h.̂_' 
d�dL�a& atk�]�a) _��g!{�
� �̂�d�_�d
 a�k(k� _!�f�w@c
� _�_'_� a�f.
� _�)d8f
� ��a�_ 9̀ ��w.d�_'_� d$�_ed
�gN
� ]�a(]�d  �C_	d�]�_  
�b	]D#̂_� �b��dQ_'  

“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 (48) : 29). 

Yang anehnya sebagian sempalan kaum yang menisbahkan diri 

kedalam Islam seperti Syi’ah, menjadikan salah satu ajarannya 

adalah mencaci maki sahabat �, alangkah jelek dan kotornya 

keyakinan, ucapan dan perbuatan mereka –nas’alullaha 

salamatan Al Afiyah-. 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

65 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� i,d;�:̂a  �a�#̂ k�_�_ec
� �_�_	_5]A#̂ a�]5_' d�f.
� �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ wX_5]�a" ]�_' Ĉ_0�_�L̂ ]�_' kB_�#̂ 
k�]� �3d
�_  �̂�L̂ _t_�Î {hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �b��_�dI \ ]�#̂ _0�_!#̂ c#̂ _ta�c@_) \ ,̂�d:+̂ a�
̂ ]�a(g�k� 
2̂ ̂��J_	c:_) �b��_�dI f2k� �b �a�]�_   .8̂_�g;�+̂ �b�_;�_A ]�d  �Xg-d+ a�a�c:_� x�g�_ea  w��a&_! d�f.
�  .hn�ŷÎ a	wQ]�#̂ h
̂k� 

d�dY�_�_� hd+ d�d�_)  .aoc.w:+̂ Ĉ_0�_�:̂d
 ]�_  �̂�L̂ a�a�c:_� x�g�_ea  w��a&_! d�f.
� �̂�L̂ xB_�#̂ .  
7777). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 65656565    

“Haddatsanaa Muhammad bin Muqootil Abul Hasan, akhbaronaa Abdullah ia 

berkata akhbaronaa Syu’bah dari Qotadah dari Anas bin Malik ia berkata : ‘Nabi 

� menulis surat –atau ingin menulis surat- maka dikatakan kepada Beliau � 

bahwa mereka tidak akan membaca sebuah surat yang tidak ada capnya. Maka 

Nabi � pun membuat stempel dari perak yang diukir dengan cap Muhammad 

Rasulullah. Kata Anas � , seolah-olah saya melihat putih warna perak 

ditangannya. Aku berkata kepada Qotadah, apa tulisan stempelnya? Ia menjawab, 

ukirannya berupa Muhammad Rasulullah, dikatakan oleh Anas �”. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya (no. 2092). 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abul Hasan Muhammad bin Muqootil 

 Kelahiran : Wafat 226 H 

 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Al Khothib dan Imam 

Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim menilainya 

shoduq. 

 Hubungan antar : Abdullah bin Mubarok adalah salah seorang 

gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

2. Abdullah disini adalah Ibnu Mubarok seorang Imam kaum Muslimin 

yang masyhur, adapun perowi setelahnya adalah para perowi 

masyhur dan sudah berlalu biografinya. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

 

 

perowi 
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Penjelasan Hadits : 

1. Hadits dalil bolehnya ijazah dengan memberikan tanda yang 

sudah ma’ruf pada zaman ini dengan memberikan tanda tangan 

dan stempel. 

2. Bolehnya meniru kebiasaan orang Kafir yang bukan dalam 

perkara ibadah dan keyakinan mereka, selama ada maslahat 

didalamnya. 

3. Memakai cincin bagi laki-laki adalah sesuatu yang diperbolehkan 

namun bukan sunnah secara mutlak, kecuali bagi penguasa atau 

hakim yang menggunakan stempelnya dari cincin, maka 

disunahkan memakainya dalam rangka mengikuti Nabi � dan 

kebolehan ini adalah jika cincinnya terbuat dari selain emas 

karena terdapat larangan bagi laki-laki menggunakan emas. 

Diantaranya adalah hadits dari Ibnu Abbas � berikut : 

f#̂ �̂�a&_! d�f.
� \h.S �� ��.' �.&�\ r#̂_! _A�b�_;� ]�d  it_1�̂ hd+ d�_) i,aD_! a�_'_�_�+̂ a�_�_	P̂+̂ 
�̂�L̂_� » a�d�]�_) ]�wIa�_�#̂ h
̂k� �C_	]�_D ]�d  i!�_� �_(w._�]�_�+̂ hd+ d�d�_) « .,̂�d:+̂ k,aDg	.d
 _�]�_� �_  _t_1�̂ 

w��a&_! d�f.
� \h.S �� ��.' �.&�\ c8aA _3_�_;�_A ]Od�_�]�� d�k� .�̂�L̂ 2̂ d�f.
�_� 2̂ a�w8aA9 �b�_�#̂ ]�L̂_� 
a�_�_	û w��a&_! d�f.
� \h.S �� ��.' �.&�\.  

“Bahwa Rasulullah � melihat cincin emas yang dipakai di jari salah seorang 

sahabatnya, maka Beliau � pun mengambilnya lalu membuangnya, sambil 

bersabda : “siapa yang mau dilemparkan ke kubangan api neraka,  maka 

silahkan pakai cincin emas tersebut di tangannya”. Maka dikatakan kepada 

laki-laki tersebut setelah Rasulullah � pergi, ambil cincinmu, lalu 

dimanfaatkan (dijual)! Laki-laki tadi menjawab, “tidak demi Allah, aku tidak 

akan mengambil selamanya sesuatu yang telah Rasulullah � buang’”. 

4. Diperbolehkan bagi laki-laki memakai cincin dari perak. 

5. Pemberian stempel untuk menyatakan sahnya dokumen telah 

dikenal pada zaman Nabi �. 

6. Rasulullah � telah mengajarkan atau memerintahkan kepada 

sahabatnya untuk mempelajari kebiasaan adat istiadat yang 

berlaku dikalangan konstituen yang akan didakwahi, sebagai 

suatu usaha agar dakwah dapat diterima dan berjalan lancar. 

Bahkan seringkali Rasulullah � meminta bantuan Abu Bakar 

ketika menghadapi utusan-utasan dari beberapa suku untuk 

menyebutkan silsilah keturunan mereka, karena Abu Bakar 

adalah orang yang paham silsilah bangsa Arab. 
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7. Hal ini juga menunjukkan karapihan administrasi Beliau � 

didalam menjalankan roda pemerintahan kaum Muslimin dimana 

beliau mengatur surat-menyuratnya dan pasukannya dalam 

tugas-tugas tertentu yang begitu banyak. Disamping itu juga 

bagaimana Beliau � menunjukkan kepada sahabatnya urutan 

ayat-ayat dalam Al Qur’an sesuai yang diperintahkan oleh Allah 

� tanpa ada kekeliruan didalamnya, bukti lain kecerdasan dan 

ketelitian administrasi Beliau �. 
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8  \ T�� ]�_  _�_�L̂ wF]�_� hk(_�]�_) d�k� aBd.]�_�c
� �  
 ]�_ _� r#̂_! �X_D]	w+ hd+ dX:̂c._ec
� _B.̂_�+̂ �_(�d+  

Bab 8 Orang yang Ikut Duduk ketika 
Menghadiri Sebuah Majelis dan Orang yang 

Menjumpai Tempat yang Lowong dalam sebuah 

Majelis lalu Ia pun Duduk Menempatinya 

  

Penjelasan : 

Yang dimaksud dengan Majelis dan Halaqoh disini adalah 

Majelis dan Halaqoh ilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafidz 

Ibnu Hajar dalam “Al Fath”. Karena begitu besarnya keutamaan 

majelis ilmu maka syariat sangat menganjurkan kepada setiap 

Muslim untuk menghadirinya, bahkan majelis ini adalah taman 

surganya dunia, Rasulullah � bersabda : 

» ��̂k� ]�a;]!_	_  k·�_)k	k� dXg�_�c
� ��a�_;]!�+̂ « .�̂�L̂ �_ _� a·�_)k! dXg�_�c
� �̂�L̂ » a<.̂d� k	cIq8
� «  
“Jika kalian melewati taman surga, maka bergabunglah. Para sahabat bertanya : 

‘apa itu taman surga? Nabi � menjawab : “Majelis Ilmu”” (HR. Ahmad, Tirmidzi 

dan selainnya dihasankan oleh Imam Tirmidzi). 

Ketika manusia pada zaman sekarang ini butuh kepada hiburan 

untuk menyegarkan pikiran mereka, dimana mereka rela 

mengeluarkan uang yang banyak untuk memenuhi tempat-tempat 

hiburan sekedar mendapatkan ketenangan sejenak dari penat dan 

padatnya aktivitas yang menyita perhatian mereka. Namun 

sayangnya mereka tidak menempuh cara yang ditawarkan oleh 

Islam, yakni Allah � telah menjadikan ketenangan turun dan 

berada didalam majelis dan Halaqoh Ilmu. Nabi � bersabda : 

» �_  _O_�_�]D� xK]�L̂ hd+ �o]�_� ]�d  d$�a�a� d�f.
� h
̂�_�_; ̂�w.]�_) _T�_�dI d�f.
� a�_��a&_!�_�_�_)_� ]�a(_�]�_� f2k� ]o
̂_�_� 
a�k(]�.̂_' wX_��d@g�
� a�a(]�_�d�p̂_� wX_�]�g	
� a�a(]�f�_�_� wX@̂d|*̂_�c
� a�a1_	Î�̂_� a�f.
� ]�_��d+ a�_�]�d' «  

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah � dalam 

rangka membaca dan mempelajari Kitabullah, melainkan akan turun kepadanya 

ketenangan, diliputi oleh Rahmat, dinaungi oleh Malaikat dan disebut-sebut 

namanya oleh Allah � di hadapan para Malaikat-Nya”. (HR. Abu Dawud dan 

Ahmad, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

66 \ �_�Ŵg�_� w,�d'�_�]&k� �̂�L̂ hk�Ŵg�_� x3d
�_  ]�_' _R�_e]&k� k�]� d�]5_' d�f.
� k�]� hk�#̂ X̂_ec.û f#̂ �_�#̂ Ĉg	a  h
̂]�_  
k,�d:_' k�]� hk�#̂ itd
�û a�_	_5]A#̂ ]�_' hk�#̂ ��dL�_� nhdH]�f.
� f#̂ �̂�a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �_�_�]�_� 

_�a1 xBd
�_D hd+ d�k�]�_�c
� a?�g�
�_� a�_�_  � c�k� ,̂_5cL#̂ wXŴ*̂Ŵ i	�̂_� � ,̂_5cLŷ+̂ d�_�cW� h
̂k� k��a&_! d�f.
� \ h.S �� 
��.' �.&� \ _t_1�̂_� x�d��_� � �̂�L̂ ��̂L̂_�+̂ h.̂_' k��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �g ŷ+̂ 

�_�a1a�_�#̂ r#̂_	+̂ �X_D]	w+ hd+ dX:̂c._ec
� _B.̂_�+̂ �_(�d+ � �g #̂_� a	_Aµ� _B.̂_�+̂ ]�a(�̂c._A � �g #̂_� wFd
�fH
� _	_�]0ŷ+̂ 
�b5d1��̂ � �g�.̂+̂ ã̂_	+̂ w��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �̂�L̂ » 2̂#̂ ]�wIa	k5]Aw# k�_' k	�̂g�
� dXŴ*̂fH
� �g #̂ 

]�a1a�_�#̂ r_�ŷ+̂ h
̂k� d�f.
� � a��_�Ø+̂ a�f.
� � �g #̂_� a	_Aµ� �_�]e_�]&�+̂ � �_�]e_�]&�+̂ a�f.
� a�]�d  � �g #̂_� a	_Aµ� 
_·_	]'ŷ+̂ � _·_	]'ŷ+̂ a�f.
� a�]�_' «  

8888). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 66666666    

“Haddatsanaa Ismail ia berkata, haddatsanii Malik dari Ishaq bin Abdillah bin 

Abi Tholhah bahwa Abu Murroh Maula (bekas budak) ‘Aqiil bin Abi Tholib 

mengabarinya dari Abu Waaqid Al Laitsi � bahwa Rasulullah � pada suatu hari 

sedang duduk di Masjid bersama para sahabatnya, lalu melewatinya 3 orang, 2 

orang segera bergabung dalam majelis Beliau � dan seorang lagi langsung pergi. 

Abu Waqid � berkata : ‘keduanya bergabung dengan majelis Beliau �, salah 

satunya ketika melihat ada tempat yang lowong segera maju dan duduk disitu, 

adapun yang satunya lagi duduk dibelakangnya, sedangkan orang yang ketiga 

berlalu tidak ikut bergabung dalam majelis tersebut. Ketika selesai pelajaran yang 

diberikan oleh Nabi �, Beliau � bersabda : “Maukah aku beritahukan kepada 

kalian tentang tiga orang tersebut? yang satu segera bergabung bersama majelis 

Allah �, sehingga Allah � pun menggabungkannya dalam rahmat dan keridhoan-

Nya, yang satunya lagi malu-malu kepada Allah, sehingga Allah � pun malu 

memberikan rahmat kepadanya (sekalipun tidak mengadzabnya) dan yang satunya 

lagi karena berpaling, maka Allah � pun berpaling (marah) darinya”. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya (no. 2176). 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Ismail disini adalah Ismail bin Abi Uwais yang telah berlalu 

biografinya dalam Kitab Iman. 

2.  Malik bin Anas Imam Darul Hijroh. 
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3. Nama : Abu Yahya Ishaq bin Abdullah bin Abi Tholhah 

 Kelahiran : Wafat 132 H atau setelahnya 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu 

Zur’ah, Imam Abu Hatim, Imam Nasa’I,  dan 

Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : Abu Murroh adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

4. Nama : Abu Murroh Yaziid Maula ‘Aqiil bin Abi Tholib 

(pendapat lain, beliau Maulanya Ummu Hanii 

bin Abi Tholib) 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I pertengahan. Ditsiqohkan oleh Imam 

Ibnu Sa’ad, Imam Al’Ijliy  dan Imam Ibnu 

Hibban.  

 Hubungan antar : Abu Waaqid � adalah salah seorang gurunya 

dan tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

5. Nama : Abu Waaqid Al Harits bin Malik atau Al Harits 

bin ‘Auf atau ‘Auf ibnul Harits bin Usaid �  

 Kelahiran : Wafat 68H di Mekkah 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : seorang Sahabat veteran perang Badar. 

 Hubungan antar : Salah satu sahabat Nabi � yang terbaik. 

 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan bahwa Masjid juga merupakan tempat 

pengajaran ilmu-ilmu agama, disamping sebagai tempat sholat. 
2. Keutamaan orang yang terdepan dalam menghadiri majelis ilmu. 
3. Kerugian bagi orang yang berpaling dari majelis ilmu karena 

akan mendapatkan kemurkaan Allah �. Allah � berfirman : 
]�_ _� _·_	]'#̂ ]�_' /k	cId� fkz+̂ a�
̂ �X_��d�_  ��@]�_Y  

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya 

penghidupan yang sempit” (QS. Thaahaa (20) : 124). 

perowi 

perowi 

perowi 
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4. Hendaknya rasa malu jangan sampai menghalangi seseorang 

untuk mendapatkan ilmu demi mencapai kebenaran. Ibu kita 

Aisyah � mengomentari para wanita Anshor : 

_�]�k� �J�_�n�
� �J�_�k� k!�_N]�~̀� ]�
̂ ]�w@_) g�a(a�_�]�_) �J�_�_ec
� c#̂ _�](f:�̂_�_) hd+ k�)n�
�  
“Sebaik-baik wanita adaalah wanita Anshor, rasa malu tidak menghalangi 

mereka menuntut ilmu agama” (HR. Bukhori Mu’alaq dan Muslim). 

5. Hadits ini dalil penafsiran tentang makna majelis atau halaqoh 

dzikir adalah mejelis atau halaqoh yang diajarkan ilmu-ilmu 

agama yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, 

bukan sebagaimana yang dipahami sebagian orang untuk ramai-

ramai mengadakan majelis dzikir jama’ah. Yakni mereka secara 

bersama-sama dengan dipimpin sama-sama berdzikir dengan 

suara yang serempak. Ini adalah perbuatan bid’ah yang tercela 

yang dahulu pernah dijelaskan oleh Abdullah bin Mas’ud �. 

Imam Darimi dalam “Sunannya” (no. 210) yang disahihkan oleh 

Imam Al Albani, menceritakan kisahnya dengan baik secara 

panjang didalamnya Ibnu Mas’ud � berkata kepada mereka 

tukang dzikir jamaah : 

�̂�:̂+̂  :�_  �8̂_1 rd8f
� ]�wI�_!#̂ �̂�a�_�]N_; ��w
�L̂  :�_) �_�#̂ d�]5_' k�_�]�g	
� hbN_� {�a�_� d�k� _Gk5c@g�
� 
,̂�d.](g�
�_� _M�k5]�g�
�_� .�̂�L̂  :��{�a�+̂ ]�w@d;�%̂n�_& �_�ŷ+̂ x�d �_Y c#̂ 2̂ _O�d-_) ]�d  ]�w@d;�_�_�_� ÙJ]h_" � 
]�w@_e])_� �_) X̂g w# ��g�_ea  �_  _�_	]&#̂ ]�w@_�@̂.̂_1 � }J2̂al_1 wX_��_e_S ]�w@n�k5_� \h.S �� ��.' �.&�\ 

̂�a	d+�_�_�a  d�d8_1_� a�a��_�dW ]�
̂ ,̂]5_; a�a�_�k�9_� ]�
̂ ]	_�c@a; � rd8f
�_� h}�c�_� hd+ d�d�_) ]�w@g�k� h.̂_�
̂ �Xf.d  _hd1 
r_�]1#̂ ]�d  dXf.d  ��g�_ea  � ]�#̂ hded�_�c�a  kT�_� �X
̂*̂_Y .��w
�L̂  :d�f.
�_� �_) �_�#̂ d�]5_' k�_�]�g	
� �_  �_�]0_!#̂ f2k� 
_	]�_�c
� .�̂�L̂  :]�Î_� ]�d  ��)k	a  k	]�_�c.d
 ]�
̂ a�_5�dNa)  

“Apa ini yang aku lihat kalian melakukannya? Mereka menjawab : ‘wahai Abu 

Abdurrokhman ini adalah bijih (tasbih) yang kami gunakan untuk menghitung 

takbir, tahlil dan tasbih’. Ibnu Mas’ud berkata lagi : ‘hitunglah kesalahan-

kesalahan kalian, aku jamin tidak akan sia-sia kebaikan kalian sedikitpun, 

celaka kalian wahai umat Muhammad! alangkah cepatnya kalian binasa, 

mereka para sahabat Nabi masih bertebaran, ini baju Beliau � masih utuh dan  

bejananya belum pecah, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian 

berada diatas jalan yang lebih mendapatkan petunjuk dari jalannya Muhammad 

� atau kalain sedang membuka pintu-pintu kesesatan? Mereka menimpali : 

‘Demi Allah wahai Abu Abdurrokhman kami tidak menginginkan kecuali 
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kebaikan!. Ibnu Mas’ud menjawab : “berapa banyak orang yang menginginkan 

kebaikan, namun ia tidak mendapatkannya”. 

6. Al Hafidz dalam “Al Fath” memberikan faedah bahwa hadits ini 

dalil bolehnya menyebutkan perbuatan ahli maksiat dalam 

rangka memberikan peringatan kepada yang lainnya dan ini 

bukan termasuk ghibah yang diharamkan. 

7. Dalil keutamaan sahabat yang memanfaatkan peluang kebaikan, 

ketika mendapati majelis ilmu dan tempat lowong yang dekat 

dengan sang pengajar. 

8. Kemungkinan orang yang ketiga yang bepaling adalah orang 

Munafik yang memang tidak senang dengan kajian ilmu. 

9. Hadits ini menunjukkan kemudahan administrasi tempat belajar 

dan mengajarnya kaum salaf terdahulu, dimana Rasulullah � 

tidak membatasi orang-orang yang ingin belajar kepada Beliau 

�. 

10. Metode tahdzir (memberikan peringatan) Nabi � layak untuk 

diteladani, dimana kebanyakan Beliau � cukup menyebutkan 

kesalahan pebuatan yang dilakukan oleh person tertentu tanpa 

perlu menyebutkan namanya, sehingga barangkali tujuan 

pemberian nasihat lebih dapat tersampaikan tanpa perlu lebih 

dalam membongkar aib nama seseorang. 
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9  \ T�� k�]�L̂ nhk5g�
�  \ h.S �� ��.' �.&� –  
 » gTa! i»f._5a  h_']�#̂ ]�d  iOd �_& «  

Bab 9 Sabda Nabi ���� : “Terkadang Orang yang 
Menyampaikan Lebih Mengerti Dibandingkan Orang 

Yang Mendengarnya” 

  

Penjelasan : 

Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Fathul Barinya” menjelaskan 

maksud sabda Nabi � ini yang dijadikan judul bab oleh Imam 

Bukhori, kata beliau : 

0�_	a�c
�_�  :gTa! »f._5a  �n�_' h_']�#̂ \ ]/#̂  :�_(c+#̂ \ �_�d
 ��wL#̂ ]�d  Od �_& �n�d   ._�g	_S_� _3d
8̂k� �a�#̂ �d&�:̂c
� �]� ]�_�]�_  
�d+ ��_)�_�k! ]�d  <)k	û C�̂]�_1 ]�_' �]�d� ]�_' �Qc�
̂_�  " :a�g�kz+̂ h_�_' c#̂ �w@_) �]�_� ]�_  ]�
̂ �_(]�_) h_']�#̂ �_�d
 ��wL#̂ ]�d  

�]�_� ]�_  _�k(_" " 
“Yang dimaksud adalah “terkadang orang yang menyampaikan lebih paham terhadap 

perkataan Nabi � dibandingkan dengan orang yang sekedar mendengar dari Beliau 

�”. Hal ini dijelaskan oleh Imam Abul Qosim Ibnu Mandah dalam riwayat dari jalan 

Haudzah dari Ibnu ‘Aun dengan lafadz : “karena sesungguhnya sebagian orang yang 

tidak menyaksikan langsung lebih paham dari apa yang aku (Nabi �) katakan 

dibandingkan sebagian orang yang menyaksikan secara langsung”. 

Sedangkan Imam Al ‘Aini dalam “Umadatul Qori Syaroh Bukhori” 

memberikan komentar sebagai berikut : 

��L� ¡��
� tPL �)�
� 0�!# /!��5
� �8« t)�5�
� �2��&2� h.' E��D ,��� h.' �  B�
 ��:�� �  
å���
� �)8
� 2 �.' �1��' 2� �:+ ��� Í5Y �  ��¥ �� o.L �81 ��� �D� OY� �81 T�5
� B�
� ��+ 
·	�; �� �D� X5&���� j� �81 T�5
� j�� T�5
� /8
� �.5L �� !# ���# �  ��	�
� ·	�; �8U /8
� ���	I� 

“Syaikh Quthubuddiin berkata : ‘Imam Bukhori bermaksud memberikan judul bab ini, 

sebagai dalil bolehnya mengambil hadits dari orang yang tidak Faqih dari gurunya 

yang tidak memiliki ilmu dan fiqih jika kaedah-kaedah dalam ilmu hadits terpenuhi’. 

Aku (Imam Al ‘Aini) katakan : ‘ini adalah penjelasan (kenapa Imam Bukhori) 

meletakan bab ini disini, tidak ada didalamnya kontradiksi (bahkan) bersesusaian bab 

ini dengan bab sebelumnya. Aku tidak melihat satu pun ulama yang mensyaroh 

(shohih Bukhori) yang menganggap ini terjadi kontradiksi sebagaimana yang telah 

kami sebutkan”. 

Imam Ibnu Baz dalam majalah “Buhutsul Islam” menilai hadits ini 

adalah Mutawatir dari sabda Nabi �. 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

67 \ �_�Ŵg�_� x0g�_�a  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� x	]�k� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]�� �]�_' k�_' k�]�� _�)kGd& ]�_' d�]5_' k�_�]�g	
� k�]� hk�#̂ 
Ĉ_	c@_� ]�_' d��k�#̂ _	Î�̂ ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ _�_�L̂ h.̂_' d�kGd�_� � _3_�] #̂_� v�_�]�k� d�d �P̂d�k�  \ 

]�#̂ d�d �_ k�k� \ �̂�L̂ » {r#̂ iK]�_) �8̂_1 «  .�_�]�@̂_�+̂ hg�_� �g�_�°̂ a�g�#̂ d��n�_�a�_& r_�d& d�d�]&�  .�̂�L̂ » _B]�
̂#̂ 
_K]�_) k	]eg�
� « .  
�_�c.wL h.̂_�  .�̂�L̂ » {rŷ+̂ i	](_" �8̂_1 «  .�_�]�@̂_�+̂ hg�_� �g�_�°̂ a�g�#̂ d��n�_�a�_& k	]�_�k� d�d�]&�  .�̂�:̂+̂ » _B]�
̂#̂ 
rd8k� dXg�dec
� «  .�_�c.wL h.̂_�  .�̂�L̂ » fkz+̂ ]�wIJ̀�_ d0 ]�w@
̂�_�] #̂_� ]�w@_Y�_	]'#̂_� ]�w@_�]�_� xK�_	_� dX_ ]	aeÎ 

]�w@d ]�_) �8̂_1 � hd+ ]�wIk	](_" �8̂_1 � hd+ ]�wId�.̂_� �8̂_1  .k»q._5a�d
 a�d1�g�
� _td|�_�c
� � fkz+̂ _�d1�g�
� h_�_' c#̂ 
»̂q._5a) ]�_  _�a1 h_']�#̂ a�
̂ a�]�d  «  

9999). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 67676767    

“Haddatsanaa Musaddaad ia berkata, haddatsanaa Bisyr ia berkata, haddatsanaa 

Ibnu ‘Aun dari Ibnu Siriin dari Abdur Rokhman bin Abi Bakroh dari Bapaknya, 

beliau � menyebutkan bahwa Nabi � duduk diatas untanya, ada salah seorang 

sahabatnya yang memegang tali kekangnya. Beliau � bersabda : “Hari apakah 

ini?”. Kami diam hingga kami menyangka bahwa Beliau � akan menamainya 

dengan nama yang bukan namanya (sekarang). Lalu Beliau � bersabda : 

“bukankah hari ini adalah hari Nahr?”. Kami menjawab : “ya betul”. Beliau � 

bersabda lagi : “Bulan apakah ini?”. Kami diam hingga kami menyangka bahwa 

Beliau � akan menamainya dengan nama yang bukan namanya (sekarang). Lalu 

Beliau � bersabda : “bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah”.  Kami menjawab : 

“ya betul”. Beliau � bersabda lagi : “Sesungguhnya darah, harta, kerhomatan 

kalian haram diantara sesama kalian, seperti haramnya hari ini, bulan ini dan 

negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena 

orang yang hadir mungkin ia menyampaikan kepada orang yang lebih paham 

darinya”. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya (no. 1679). 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Musaddad, Bisyr bin Mudhoffal, Abdullah bin ‘Aun dan Muhammad bin 

Siriin telah berlalu biografinya dalam Kitab Iman. 
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2. Nama : Abu Bahr atau Abu Hatim Abdur Rokhman bin 

Abi Bakrah 

 Kelahiran : Lahir 14 H wafat 96 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Tabi’I Kibar. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu 

Sa’ad, Imam Al’Ijli dan Imam Ibnu HIbban 

 Hubungan antar : Abu Bakrah adalah Bapaknya dan juga salah 

seorang gurunya, sebagaimana ditulis oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

4. Nama : Abu Bakrah Naafi’ ibnul Haritts 

 Kelahiran : Wafat 51 atau 52 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Shahabat  

 Hubungan antar : Nabi � yang memberikan kunyah kepada 

beliau �  

 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan bahwa bertingkat-tingkatnya 

pemahaman penuntut ilmu. 

2. Wajib bagi orang Alim untuk menyebarkan ilmunya dan 

menjelaskannya kepada manusia (faedah dari Imam Muhalab yang 

dinukil oleh Imam Ibnu Bathol dalam “Syaroh Bukhorinya”). 

3. Seseorang boleh mengambil hadits dari orang yang tidak paham 

maknanya (faedah dari Imam Ibnu Bathol). 

4. Bolehnya seorang pemberi materi agama untuk duduk ditempat 

yang lebih tinggi dari mad’unya. 

5. Seorang Alim ketika menjelaskan sesuatu perbuatan haram 

boleh memberikan penekanan atas perbuatan tersebut guna 

mengingatkan para pendengarnya (faedah dari Imam Muhalab yang 

dinukil oleh Imam Ibnu Bathol dalam “Syaroh Bukhorinya”). 

6. Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama kontemporer 

diperbolehkannya berdakwah melalui ceramah-ceramah yang 

direkam baik melalui kaset atau piringan disk, karena Nabi � 

memerintahkan untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. 

7. Ini adalah rekomendasi secara umum yang diberikan kepada 

para sahabat Nabi � bahwa mereka adalah orang-orang yang 

adil, karena jika tidak begitu, tentu Nabi � tidak akan 

perowi 

perowi 
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memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan ilmu-ilmu 

yang didapat dari Beliau �. 

8. Umat Nabi � adalah umat dakwah. Allah � berfirman : 

c,wL d�d8_1 �d.�k5_& �a']0#̂ h
̂k� d�f.
� h.̂_' �C_GdN_� �_�#̂ k�_ _� �k�_�_5g;� ̂�_e]5a&_� d�f.
� �_ _� �_�#̂ _�d  _jdIk	]�a�c
�  
“Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 

mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, 

dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik” (QS. Yusuf (12) : 108). 

9. Pada asalnya darah, harta dan kehormatan seorang Muslim 

adalah haram untuk dilakukan pelanggaran kepadanya selama 

tidak ada sesuatu yang diijinkan oleh syariat untuk 

menghalalkannya. Keharaman hal tersebut Rasulullah � 

samakan dengan keharaman bulan Dzulhijjah yang merupakan 

salah satu bulan haram yang Allah � perintahkan manusia untuk 

tidak melanggar kehormatan bulan haram. Allah � berfirman : 

�_) �_({)#̂ _�)d8f
� ��a�_ 9̀ �
̂ ��s.dea; _	d|�_�_" d�f.
� �
̂_� ](g�
�_	 _K�_	_ec
�  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, 

dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram” (QS. Al Maidah (5) : 2). 

10. Hendaknya kita takut untuk melakukan pelanggaran terhadap 

harta, darah dan kehormatan saudara kita, karena ini adalah 

pesan Nabi � yang Beliau sampaikan pada moment yang sangat 

sakral ditujukan kepada ratusan ribu para sahabatnya yang ikut 

berhaji bersama Beliau � untuk disampaikan kepada manusia 

seluruhnya yang tidak sempat mendengarnya secara langsung. 

11. Hadits ini juga menunjukkan izin dari Beliau � untuk 

menyampaikan, menulis dan mengajarkan sunah-sunah yang 

telah Beliau ajarkan, amalkan dan sepakati. 

12. Hadits ini menunjukkan keutamaan semua sahabat Nabi �, 

kerena mereka tidak berani mendahului ucapan Allah dan 

Rasul-Nya dalam rangka mengamalkan firman Allah � : 

�_) �_({)#̂ _�)d8f
� ��a�_ 9̀ �
̂ ��a n�:̂a; _�]�_� k/_�_) d�f.
� d�d
�a&_!_�  
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan 

Rasulnya” (QS. Al Hujuraat (49) : 1). 
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10 \ T�� a�c.d�c
� ,̂]5L̂ k�]�:̂c
� k,_�_�c
�_�  
Bab 10 Ilmu sebelum Ucapan dan Perbuatan 

 

Penjelasan : 

Judul bab ini sangat masyhur dikalangan ulama kita, karena 

pernyataan ini adalah salah satu kaedah prinsipil yang harus 

dipegang oleh setiap kaum Muslimin dalam menjalankan 

agamanya. Penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam 

penerapan syariat agama pada masing-masing individu dan 

masyarakat adalah karena tidak adanya ilmu, baik pelanggaran 

kecil sampai pelanggaran yang besar sekalipun. Ketika didapatkan 

seseorang melakukan perbuatan-perbuatan haram, maka 

penyebab utamanya adalah karena tidak adanya ilmu. Allah � 

berfirman : 

c,wL �_�g�k� _Kg	_� _�n�_! _Ód��_��̂c
� �_  _	_(°̂ �_(]�d  �_ _� _�P̂_� _�cWkzc
�_� _�]�_5c
�_� k	]�_�k� n<_ec
� c#̂_� ��wIk	]�a; d�f.
�k� �_  
]�
̂ c�n�_�a) d�k� �b��P̂c.a& c#̂_� ��w
�w:_; h.̂_' d�f.
� �_  �
̂ ̂�a�.̂]�_;  

“Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang 

nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia 

tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu 

yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-

adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui” (QS. Al A’roof (7) : 33). 

Syaikhul Islam Ibnul Qoyyim Al Jauziyah dalam “I’lamul Muwaqi’iin” 

(1/38) berkata : 

t;	+ $� 	º� O�!# t;�	  #��� �(.(&y� �1� Ó����
� ² ÑW �¯ �1 �"# �³	æ ��  �1� ²ª� �.Q
�� ² F.W 
�¯ �1 �Q'# �³	æ ��(�  �1� ¨	�
� �� ���e5& ² O�! �¯ �1 �"# �³	æ �  3
� �.I �1� ��:
� ��.' *� 

�.' �81� ��) ��:
� ��.' ���e5& *� �.' Z �|��# �;��S� �
��+#� Z� ��)0 �'	"�  

“Keharaman diurutkan menjadi 4 urutan, dimulai dengan yang paling ringan 

yaitu perbuatan keji, kemudian yang kedua lebih keras pengharamannya dari 

yang pertama yaitu perbuatan dosa dan kedholiman. Lalu yang ketiga yang 

lebih besar pengharamannya dari dua sebelumnya yaitu menyekutukan Allah 

�. Lalu yang keempat adalah yang paling dahsyat pengaharamannya 

dibanding sebelumnya yaitu ucapan tanpa ilmu. Ini adalah umum mencakup 

berkata tentang Allah � tanpa ilmu dalam Nama-Nama-Nya, Sifat-Sifat-Nya 

dan Perbuatan-Perbuatan-Nya begitu juga berkata tanpa ilmu dalam masalah 

agama dan syariatnya”. 
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Apalah jadinya jika suatu kaum tempat rujukan mereka 

dalam beragama adalah orang-orang yang tidak memiliki dasar 

ilmu agama, tentu kesesatan akan menyebar luas dikalangan 

mereka. Nabi � bersabda : 

fk� _�f.
� 2̂ a�k5c:_) _�c.d�c
� �b'�_�d�]�� � a�a'k�_�]�_) _�d  d0�_5d�c
� � ]�d@
̂_� a�k5c:_) _�c.d�c
� k�]5:̂k� }J�_�.̂a�c
� � hg�_� ��̂k� 
]�
̂ k<]5a) �b�d
�_' � 8̂_�g;� a?�g�
� �b&��Ja! �2�g(aD ��w.d%a�+̂ � �]�_�c+ŷ+̂ k	]�_�k� i�c.d' � ��s._-+̂ ��s._Y#̂_�  

“Sesungguhnya Allah � tidak mencabut ilmu sekaligus dari hamba-hamba-Nya, 

namun dicabut dengan diwafatkannya Ulama, hingga jika tidak tersisa lagi 

seorang Alim, manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin, 

mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan” 

(Muttafaqun Alaih). 

Suatu hari dalam sebuah rombongan para sahabat ada orang yang 

terluka dikepalanya, kemudian pada malam harinya ia mimpi 

basah, maka keesokannya ia bertanya kepada sahabatnya yang 

lain, apakah ada baginya keringan untuk bertayamum saja, maka 

mereka menjawab tidak ada baginya keringan, ia harus tetap 

mandi. Akhirnya ia pun mandi dan qodarullah ia meninggal dunia 

karena mandinya tersebut, padahal ia dalam keadaan terluka, 

ketika kejadian ini diberitahukan kepada Rasulullah �, maka Beliau 

� pun marah dan bersabda : 

a��w._�L̂ a�a(.̂_�L̂ a�f.
� ]�
̂#̂ ]�w@_) �J��̂d" nhd�c
� �̂�_l{�
�  
“Mereka telah membunuhnya, semoga Allah � membunuh mereka. Bukankah obat 

dari kebodohan adalah bertanya”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dihasankan 

oleh Imam Al Albani). 

Allah � dan Rasul-Nya � telah memperingatkan kepada 

umatnya untuk senantiasa sebelum berucap dan berbuat ia harus 

memiliki ilmu tentangnya. Bahkan pernah Nabi � ditanya tentang 

suatu masalah yang Beliau � belum mendapatkan ilmu, maka 

Beliau � pun menanyakannya kepada Malaikat Jibril dan 

seterusnya, sebagaimana kisah berikut : 

�' ��� 	�' � # *D! �y& ¢�
� h.S �� ��.' �.&� � /# ��:5
�  	" � ��L  :» 2 /!0# 
£� �y&# ,)�D « � �y�+ ,)�D � ��:+  :2 /!0# £� �y&# ,�|�@�  � J��+ ��:+  :» GA 

��:5
� �D���� � �1	"� R��&~� «  
“Dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi �, ‘bagian bumi 

manakah yang paling  jelek? Nabi � menjawab : “Aku tidak tahu, nanti aku 
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tanyakan kepada Jibril �”. Lalu Beliau � bertanya kepada Jibril �, ia 

menjawab : “Aku tidak tahu, nanti aku tanyakan kepada Mikaail �”. Lalu Jibril 

� datang dan berkata : “Bagian bumi yang paling baik adalah masjid dan bagian 

yang paling jeleknya adalah Pasar” (HR. Ibnu Hibban dihasankan oleh Syaikh 

Syu’aib Arnauth).  

Disamping Rasulullah �, makhluk Allah � terbaik lainnya seperti 

Malaikat juga pernah ditanya dan mereka mengatakan tidak tahu. 

Allah � berfirman : 

��w
�L̂ _3_��_e]5a& �
̂ _�c.d' �_�
̂ �f
k� �_  �_�_�]�f._' _3g�k� _o]�#̂ a��d._�c
� a��d@_ec
�  
“Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari 

apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al Baqoroh (2) : 32). 

Terdapat suatu perkara yang pasti tidak ada yang memiliki 

ilmunya semua makhluk Allah �, hanyalah Allah � saja yang 

mengetahuinya dan tidak pernah ditunjukan kepada salah seorang 

makhluk-Nya pun, yaitu tentang kapan terjadinya hari kiamat. 

Allah � berfirman : 

̂�w
�w:_)_� h_�_  �8̂_1 a�]'_�c
� ck� ]�a�]�wI _jdLd0�_S )25 (c,wL �_�g�k� a�c.d�c
� _�]�d' d�f.
� �_�g�k�_� �_�#̂ x	)d8_� xjk5a  
)26(  

“Dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-

orang yang benar? Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) 

hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi 

peringatan yang menjelaskan” (QS. Al Mulk (67) : 25-26). 

Bahkan pada dasarnya semua perkara yang ghoib tidak ada 

satupun makhluk Allah � yang mengetahuinya, kecuali yang telah 

Allah � ajarkan dan diberitahu yakni dari kalangan Rasulnya �. 

Allah � berfirman : 

a�d
�_' kt]�_�c
� �.̂+̂ a	k(cQa) h.̂_' d�k5]�p̂ �b�_�#̂ )26 (�f
k� k�_  h_-_;]!� ]�d  i��a&_! ...... )27 (  
“(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak 

memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul 

yang diridhai-Nya, …” (QS. Al Jin (72) : 26-28). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

k�]�:̂d
 d�f.
� h
̂�_�_;  )]�.̂]'�+̂ a�g�#̂ 2̂ _�
̂k� f2k� a�f.
�  (#̂_�_5+̂ k�c.d�c
�k� � f#̂_� J̀�_�.̂a�c
� ]�a1 wXŴ_!_� }J�_�k5]�~̀� \ ��wWg!_� 
_�c.d�c
� \ ]�_  a�8̂_A#̂ 8̂_A#̂ ��_ek� i	d+�_� � ]�_ _� _3.̂_& ��:)k	û atw.cP_) d�k� �b�c.d' ,̂g(_& a�f.
� a�
̂ ��:)k	û h
̂k� 
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dXg�_�c
�  .�̂�L̂_� f,_D a�a	cId�  )�_�g�k� h_�]�_) _�f.
� ]�d  d�d0�_5d' �J�_�.̂a�c
�  (�̂�L̂_�  )�_ _� �_(w.d:]�_) f2k� ̂�a�d
�_�c
�  (
 )��w
�L̂_� ]�
̂ �g�wI aO_�]�_� ]�#̂ w,d:]�_� �_  �g�wI hd+ kT�_e]S#̂ kGd�g�
�  . (�̂�L̂_�  )c,_1 rk�_�]�_) _�)d8f
� ̂�a�.̂]�_) 

_�)d8f
�_� 2̂ ̂�a�.̂]�_)  . (�̂�L̂_� {hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ » ]�_  d0k	a) a�f.
� d�k� �b	]�_A a�](q:�̂a) hd+ 
k�)n�
� � �_�g�k�_� a�c.d�c
� k�s._�g�
�k� «  .�̂�L̂_� �a�#̂ Ö!�̂ ]�
̂ a�a�]�_Y_� X̂_ �_N]�gN
� h.̂_' d�d8_1 _!�_"#̂_� h
̂k� a���̂L̂  \ 

g�wW ao]�_�°̂ hn�#̂ w8d�]�w# �X_�d.Î �_(a�]�d�_& _�d  nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ ,̂]5L̂ c#̂ ��a��k�a; gh.̂_' 
�_(a;c8�̂]�~̀  .�̂�L̂_� a�]�� i?�g5_'    )��a��wI _jn�k��g�_!  (J̀�_�@̂a� J̀�_(:̂w+  .w��:̂a)_� {hk��g�g	
� rd8f
� hn�_	a) _?�g�
� 
k!�_�dNk� k�c.d�c
� ,̂]5L̂ d�k!�_5dI . 

“Berdasarkan Firman Allah � : “Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak 

ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah” (QS. Muhammad (47) : 19). Maka 

dimulai dengan ilmu. Para ulama adalah pewaris para Nabi �, mereka mewarisi 

ilmu, barangsiapa yang mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang 

banyak. Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntutu ilmu, Allah � 

akan mudahkan jalannya ke Jannah. Allah � berfirman : “Sesungguhnya yang 

takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama” (QS. Fathir 

(35) : 28). Firman-Nya � : “dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang 

yang berilmu” (QS. Al-Ankabuut (29) : 43). Firman-Nya � :  “Dan mereka 

berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya 

tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala” (QS. Al-

Mulk (67) : 10). Firman-Nya � :  “Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (QS.  Az zumar (39) : 9). 

Nabi � bersabda : “Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan Allah akan pahamkan 

agamanya”. Sabdanya � lagi : “ilmu itu dengan belajar”. Abu Dzar � berkata : 

“Sekiranya kalian meletakan pedang kesini –beliau � mengisyaratkan ke 

tengkuknya-, lalu kalian mengira bahwa aku akan berhenti menyampaikan sesuatu 

yang aku dengar dari Nabi � sebelum diperkenankan kepadaku, maka lakukanlah. 

Ibnu Abbas � berkata : ‘jadilah kalian Robaniy yakni hakim dan ahli fiqih’. 

Dikatakan makna Robaniy adalah orang yang mendidik manusia dari ilmu yang 

kecil-kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar/berat’”.    

 

Penjelasan : 

Imam Bukhori menyebutkan beberapa dalil untuk 

menguatkan topik dalam pembahasan ini dengan Al Qur’an, Al 

Hadits dan ucapan para ulama salaf. Ini adalah metode baku yang 

seharusnya dilakukan setiap peneliti Muslim dalam mendalami 
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perkara agamanya. Kami akan menjelaskan dalil-dalil yang 

dibawakan oleh Al Imam sebagai berikut : 

1. QS. Muhammad ayat 19 

Imam Al Baghowi dalam “Tafsirnya” menukil penafsiran Al 

Husain ibnul Fadhl kata beliau rohimahulloh  : “ 00E�+ �b�.' h.' 3�.' ” 

(tambahlah ilmu yang telah engkau ilmui). Imam Ibnu Utsaimin 

dalam “Syarah Ushul Tsalasah” berkata : 

���&� /!��5
� ��! �� �8« X)µ� h.' T�D� CJ��5
� �.�
�� ��:
� ,5L ,��
�� �81� ,�
0 /	W# ��) 
h.' # ���ª� �.�) �2�# ² ,��) ������W ¨��1� ,�
0 �.:' /	Q� ��) h.' # �.�
� ,5L ��:
� ,��
�� 

3
�� ~ ��:
� �# ,��
� 2 �@) ��e�eS �2�5:  £� �@) h.' <+� �X�)	�
� 2� �@³ # �.�) 
���ª� # �.�' h.' <+� X�)	�
� 2� �.�
��  

“Imam Bukhori berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya memulai ilmu 

sebelum ucapan dan perbuatan. Ini adalah dalil Atsari/Naqli yang 

menunjukkan bahwa manusia pertama harus berilmu keduanya baru 

beramal. Disana juga ada dalil Aqli Nadhori yang menunjukkan bahwa 

ilmu sebelum ucapan dan perbuatan, karena ucapan dan perbuatan tidak 

dianggap benar dan diterima sampai ia bersesuaian dengan syariat, tidak 

mungkin seseorang mengetahui bahwa amalannya sesuai dengan syariat 

kecuali dengan ilmu”. 

2. Ulama adalah pewaris Nabi 

Ini adalah cuplikan hadits dari Abu Darda � yang dikeluarkan 

oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam 

Ibnu Majah dengan sanad yang dishahihkan oleh Imam Al Albani 

dan dihasankan oleh Syaikh Syu’aib Arnauth, bahwa Nabi � 

bersabda : 

fk�_� J̀�_�.̂a�c
� wXŴ_!_� }J�_�k5]�~̀� fk�_� J̀�_�k5]�~̀� ]�
̂ ��wWn!_�a) �b!�_�)d0 2̂_� �b�_1]!d0 ��wWg!_� _�c.d�c
� ]�_�+̂ a�8̂_A#̂ 8̂_A#̂ 
��_ek� i	d+�_�  

“Ulama adalah pewaris para Nabi, para Nabi � tidak mewarisi Dinar dan 

Dirham, namun mereka mewarisi ilmu, maka barangsiapa yang mengambilnya, 

ia telah mengambil bagian yang banyak”. 

Imam Ibnu Utsaimin dalam awal-awal kitab “Ilmu” menulis : 

� � K�.��� # /8
� �W!� J��5�~� �Ü� �1 �.' X�)	" ��  \ '� ,D�  \ B�
� ��Gp J��5�~�+ \ �(�.' 
C*N
� K*�
��\�  ��W!� ?��.
 �.' $�'��N
� � � <.��) ��« ,� � ��&	
� h.S �� ��.' �.&� j� 

K�L X�)��� �D� ?��
� �	�l) ,��
� \ /# �®�e:.) \ ��L �U �� r#! �  �(5�; �b *I ��) ��# 2 XD�� 
�� �81 ���.��+ ��I	;� �M�:.�
� �@
� ,��
� ���+ ² ��L �U ¢�
� h.S �� ��.' �.&�  :» ���# �.'# 
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�l�� �I���0 « �
� �I �81 �1 �.�
� /8
� ��.' J��H
� �@
 ��&	
� h.S �� ��.' �.&� �.'# 
?��
� ¹�� ~ 	HI# �  ÑHa) ��.' �.�
�� ,��
�� �1 ¢�
� h.S �� ��.' �.&� . �� �.�
�+ �'	�
� �1 
/8
� �@) ��+ J��H
� �@)� ���� ��.'��
 �@
� O  3
� 2 	@�# # �@) K�.�.
 r	A~� �C�|�+ 

�(�@
� C�|�+ $�� �)��  :� o��'# h.' X'�u �� h.'� 	N� �)0 �� O����� �« 0�5' ��� �@�+ 3
� 
�bGA �Xe.N � �L� �@) �(�.�; �5D�� Z ��� ���~� ��� �I 3
� *A�0 Z �
�L ���; : }��{�d'#̂_� 
]�a(
̂ �_  ]�a�]�P̂_�]&� ]�d  �Cg�wL ]�d _� dm�_�k! k,]�_�c
�  {)����~�:60( . �L� 	I� GHI �  ,1# �.�
� # 
�.�; $�'��N
� ·	+ X)��I ¹ 3
�� ~ ?��
� 2 �� �U �  # ���5P) ��« ���	�)� �« � Gp� 3
� �  

!� ~� 
� �����) ��« ��z+ � �D�) �  K�:) �8« O��N�� !�S �(�.�; ·	+ X)��I .��� ,4 ��D j� 
,1# �.�
� �'	�
� /8
� �1 �:+ T��I �� X�&� �
�&! h.S �� ��.' �.&� � � � ��' 3
� � z+ # 

�@) X.�&� �� GA �# X.�&� �� �	" �@�+ ��@� t�¸ �  �@) X.�&� ��
�.  
“Sudah diketahui bahwa warisan para Nabi � adalah ilmu syariat Allah � 

bukan yang lainnya. Para Nabi � tidak mewariskan kepada umatnya ilmu 

teknik dan yang berkaitan dengannya, bahkan ketika Rasulullah � datang 

ke Madinah dan menjumpai manusia mengawinkan kurma untuk 

penyerbukannya, maka Beliau � memberikan saran kepada mereka yakni 

agar tidak perlu melakukan penyerbukan dengan cara seperti itu, 

sehingga orang-orang pada waktu itu mengikuti saran Beliau �, namun 

ternyata pohon kurma tersebut gagal panen, lalu Nabi � bersabda kepada 

mereka : “Kalian lebih mengetahui urusan keduniaan kalian masing-masing”. 

Sekiranya hal ini adalah ilmu yang dipuji atasnya, tentu Nabi � adalah 

manusia yang paling berilmu, karena orang yang paling banyak dipuji 

karena ilmu dan amalnya adalah Beliau �. Sehingga ilmu syar’I adalah 

ilmu yang dipuji dan terpujilah juga pelakunya, namun kami tidak 

mengingkari dalam ilmu lainnya terdapat faedah. Namun faedahnya 

dibatasi kepada 2 hal : 1). Ilmu itu dapat membantu ketaatan kepada 

Allah � dan dapat membantu penyebaran agama Allah 2). serta 

bermanfaat  bagi hamba-hamba Allah �. Maka ini adalah kebaikan dan 

kemaslahatan. Terkadang mempelajarinya dapat menjadi wajib pada 

sebagian keadaan, jika masuk dalam firman Allah � : “”. Sebagian ulama 

menyebutkan bahwa mempelajari ilmu teknik adalah fardhu kifayah, 

karena manusia harus masak dengannya, minum dengannya dan 

selainnya yang digolongkan sebagai perkara yang bermanfaat. Jika tidak 

ada orang yang mempelajarinya maka dalam hal ini hukumnya fadhu 

kifayah. (Kesimpulannya), sesuatu yang menjadi pembahasan ulama 

syar’I adalah fiqih Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya � dan selain itu, maka 

jika sebagai sarana kebaikan atau kejelakan, dihukumi sesuai dengan 

wasilah tersebut. 
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3. Riwayat menempuh jalan menuntut ilmu 

Ini adalah potongan hadits dari Abu Huroiroh � yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi 

dan Imam Ibnu Majah, bahwa Nabi � bersabda : 

]�_ _� _3.̂_& ��:)k	û aBd�_�c._) d��d+ �b�c.d' ,̂g(_& a�f.
� a�
̂ d�k� ��:)k	û h
̂k� dXg�_�c
�  
“Barangsiapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah � akan mudahkan 

jalannya menuju Jannah-Nya”. 

Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa menuntut ilmu dapat 

memudahkan seseorang mendapatkan jannahnya. Kaitannya 

hadits ini dengan judul bab adalah bahwa Allah � akan 

membalas dengan Jannah-Nya dan memudahkan kaum 

Mukminin masuk kedalamnya yang telah beramal sholih, 

sedangkan amalan dikatakan sholih jika ia sesuai dengan syariat 

Allah � yang diketahui dengan cara belajar/menuntut ilmu. 

Hadits ini menunjukkan untuk mendahulukan ilmu sebelum 

berucap dan berbuat. Apalah gunanya amalan yang banyak 

namun tidak berdasarkan kepada syariat-Nya sehingga menjadi 

kesia-sian belaka. Allah � berfirman : 

�_�] d�L̂_� h
̂k� �_  ��w.d�_' ]�d  i,_�_' a��_�c._�_�+̂ éJ�_5_1 �b!�wH]�_  
“Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal 

itu (bagaikan) debu yang berterbangan” (QS. Al Furqoon (25) : 23). 

 

 

Dalam ayat lain, Allah Jalla Sya’nuhu berfirman : 

c,wL c,_1 ]�w@w%n5_�a� _�)k	_�]Aŷc
�k� ��
�_�]'#̂ )103 (_�)d8f
� f,_Y ]�a(a�]�_& �d+ dC�_�_ec
� �_�]�{�
� ]�a1_� ̂�a5_�]e_) 
]�a(g�#̂ a)̂�a�}�]e �b�]�aS )104(  

“Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang 

yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia 

perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa 

mereka berbuat sebaik-baiknya” (QS. Al Kahfi (18) : 103-104). 

Lagi pula bahwa menuntut ilmu sendiri adalah termasuk amalan 

yang berpahala besar sekalipun orang tersebut belum sempat 

beramal. Salah satu dalil yang masyhur adalah kisah taubatnya 

orang yang telah membunuh 100 jiwa, dimana ia disarankan 

oleh orang Alim yang terakhir ditemuinya agar untuk menjaga 

taubatnya ia diminta untuk pindah dari kampungnya menuju 

negeri yang penduduknya akan mengajari ilmu-ilmu agama, 

namun belum sempat ia tiba di negeri tersebut ajal telah 
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mendahuluinya dan akhirnya ia dianggap telah beramal besar, 

sehingga mendapatkan ampunan dan dimasukan kedalam 

rahmat Allah �. 

4. QS. Fathir ayat 28 

Kaitannya ayat ini dengan judul bab adalah karena semakin 

besar keilmuan seseorang kepada Allah �, maka akan semakin 

besar juga amalan dan ucapannya yaitu berupa khosyah dan 

ketundukan kepada Rabbnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya 

berkata : 

�Ü� ���Ì <� ����A J��.�
� �+!��
� ¹�� ��~ ��.I o��I X+	��� ��Q�.
 	)�:
� ��.�
� ±�S��� $��N� 
���@
� $����� J��~�� Ñ��� \��.I o��I X+	��� �� êÎ# �.�
�� �� �,�I# o��I X��§� �
 �Q'# 
	HI#�.  

“Sesungguhnya orang yang khosyah dengan sebenar-benarnya khosyah 

adalah ulama yang mengenal Rabbnya, karena semakin besar pengenalan 

seseorang kepada Allah � yang Maha Agung, Maha Mengetahui yang 

disifati dengan sifat-sifat Yang Sempurna dan memiliki Asmaul Husna, 

dengan kesempurnaan ilmunya, maka bertambah besar dan banyak rasa 

khosyahnya”. 

5. QS. Al Ankabuut ayat 43 

Kaitannya ayat ini dengan judul bab adalah bahwa dengan 

ilmunya seseorang dapat mengetahui kebenaran yang 

membuahkan amal perbuatan, dari pelajaran-pelajaran dan 

contoh-contoh yang diajarkan oleh Allah � kepada hamba-Nya. 

Imam Thobari berkata dalam “Tafsirnya” : 

��:) ���; �	I� :� � ,:�) ��# t�S# �8« ��H ~� 
� �«	-� ?��.
 �(�  T��N
� Ô<��� ���+ o�	Y 
�
 *H )2� ̂�a�d
�_�c
� (��� �;�)9�.  

“Allah � menyebutkan bahwa tidak ada yang memahami untuk 

mendapatkan kebenaran dari permisalan-permisalan ini yang telah kami 

berikan kepada manusia, diantara mereka ada yang mendapatkan 

kebenaran terhadap permisalan ini, melainkan para Ulama yang 

mengetahui Allah � dan ayat-ayat-Nya”. 

6. QS Al Mulk ayat 10 

Ayat ini menunjukkan secara jelas penyesalan orang-orang yang 

tidak mau menggunakan panca inderanya untuk menuntut ilmu 

yang akan membuahkan ucapan dan amalan sholih yang akan 

menyelamatkannya dari siksa Neraka-Nya. Imam Baghowi 

dalam “Tafsirnya” menukil penafsiran Imamul Mufasirin Ibnu 

Abbas �, kata beliau � : 
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�
 ��I O��� r�U� �# �.:�� ,���+ ��  
“Sekiranya kami mendengar petunjuk atau memikirkannya, kami pasti 

akan beramal”. 

7. QS. Az Zumar ayat 9 

Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang yang berilmu yang 

membuahkan pahala karena berucap dan beramal sholih 

selamanya tidak sama dengan orang yang tidak berilmu 

sehingga bergelimang dengan kesesatan dan kemaksiatan. 

Imam Thobari berkata dalam “Tafsirnya” : 

��:) ���; �	I� :,L �) ��4 3 �:
 :,1 /���) �)8
� ��.�) �  �U Z �(�'�u �«	
 �  �T��H
� � � 
�(�.' Z �(��N�  ��)� �  �$��5�
� �)8
�� 2 ��.�) �3
� �(+ �P5Ì Z �J���' 2 �D	) ��¸ 

�U��'# ��GA 2� �+�Ì �(%��� ��	" ��:) :�  �81 j)����¯.  
“Allah � berfirman kepada Nabi-Nya �, katakan wahai Muhammad � 

kepada kaummu, ‘apakah sama orang yang berilmu sehingga ia 

melakukan ketaatan dan mendapatkan pahala dan ia menjauhi 

kemaksiatan sehingga terhindar dari dosa dengan orang yang tidak 

berilmu sehingga ia berbuat maksiat sepuas-puasnya tidak mengharapkan 

dari perbuatan baiknya pahala dan juga tidak takut dari perbuatan 

jeleknya dosa? Katakan, ‘apakah dua jenis orang ini sama?”. 

8. Hadits yang dikehendaki Allah � kebaikan 

Hadits ini diriwayatkan dengan sanad bersambung oleh Imam 

Bukhori dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan 

� bahwa Nabi � bersabda : 

]�_  d0k	a) a�f.
� d�k� �b	]�_A a�](q:�̂a) hd+ k�)n�
�  
“Barangsiapa yang dikehendaki Allah � kebaikan akan dipahamkan dalam 

agamanya”. 

Kaitannya hadits ini dengan judul bab adalah orang yang 

diberikan oleh Allah � kepahaman dalam agama sehingga ia 

mengatahui mana yang diperintahkan dan yang dilarang, mana 

yang halal dan yang haram, dimana muaranya adalah ucapan 

dan amalan sholih. Imam Shon’ani dalam “Subulus Salam” 

menjelaskan hadits ini dengan ucapannya : 

wF)d�_ec
� v,�d
_0 h.̂_' dX_�Q̂_' dcy_" d�s:�̂g�
� �d+ k�)n�
� a�g�#̂_� �
̂ a��P̂]�a) �f
� ]�_  _0�_!#̂ a�f.
� d�k� �b	]�_A �b��dQ_' �_�Î a�d"]	a) 
d�]�
̂� aGd@]�g�
� s�a�_)_� a�
̂ aK�:̂_�c
� . a�c:d�c
�_� �d+ k�)n�
� a�s._�_; d�d'�_�L̂ kK�.̂]&kzc
� wX+̂k	]�_ _� k��.̂_ec
� kK�_	_ec
�_� aK�a(c�_ _� 

dm]	g�
� f#̂ ]�_  ]�
̂ ]�f:�̂_�_) �d+ k�)n�
� ]�
̂ ]0k	a) a�f.
� d�k� �b	]�_A .  
“Hadits ini dalil besarnya perkara mendalami agama, hal ini tidak 

diberikan kecuali kepada orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah � 
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sebagaimana ditunjukan (disini dengan lafadz) nakiroh (kata khoiron) dan 

menunjukkan juga kedudukannya. Pemahaman agama adalah 

mengetahui qoidah-qoidah Islam dan mengenal halal dan haram. 

Pemahaman kebalikannya adalah orang yang tidak paham agama berarti 

orang yang tidak dikehendaki oleh Allah � kebaikan”. 

9. Hadits Ilmu diperoleh dengan belajar 

Hadits ini diriwayatkan dengan sanad bersambung dari sahabat 

Muawiyah bin abu Sufyan � yang diriwayatkan oleh Imam 

Thabroni dalam “Mu’jam Kabiir” (no. 16296) bahwa Nabi � 

bersabda : 

�_) �_({)#̂ �a?�g�
� �_�g�k� a�c.d�c
� �k�s._�g�
�k� a�c:d�c
�_� �d�s:�̂g�
�k� ]�_ _� d0k	a) a�f.
� d�k� �b	]�_A a�](q:�̂a) �d+ �k�)n�
� �_�g�k�_� 
_)h_�]� _�f.
� ]�d  d�d0�_5d' �J�_�.̂a�c
�  

“Wahai manusia sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar dan fiqih 

dipahami dengan merenunginya. Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah � 

kebaikan ia akan dipahamkan agamanya. Sesungguhnya yang paling takut 

kepada Allah � dari kalangan hambanya adalah para ulama”. 

Diriwayatkan juga dari Abu Darda � oleh Imam Thabrani dalam 

“Mu’jam Kabiir” (no. 1763), Imam Baihaqi dalam “Syu’abul 

Iman” (no. 10333), Imam Ibnu Syahiin dalam “At Targiib fii 

fadoilul Amal” (no. 243),  dengan lafadz bahwa Nabi � bersabda 

: 

�_�g�k� a�c.d�c
� �k�s._�g�
�k� �_�g�k�_� a�c.dec
� k�s._eg�
�k�  
“sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar dan sikap lembut 

didapatkan dengan latihan untuk lembut…”. 

Imam Ibnu Wahab dalam “Al Jaami’” (no. 439) meriwayatkan 

secara mursal dari Makhul –Tabi’I shoghir- dari Nabi � : “Ilmu 

dengan belajar…” 

Kesimpulannya hadits ini marfu kepada Nabi ���� dihasankan 

oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Al Fath” dan Imam Al Albani 

dalam “Ash-Shohihah” (no. 342) serta para ulama lainnya. 

Kaitannya hadits ini dengan tema diatas adalah bahwa ilmu yang 

dimaksud sebagai pegangan dalam berucap dan beramal adalah 

ilmu syar’I yang didapatkan dengan cara belajar, karena 

manusia terlahir dalam keadaan bodoh tidak tahu apa-apa. Allah 

� berfirman : 

“Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (QS. Al ‘Alaq (96) 

: 5). 
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Imam Ahmad dalam “Az Zuhud” (no. 908) dan Imam Ibnu Abi 

Syaibah dalam “Mushonafnya” (6/188) meriwayatkan dengan 

sanad yang shahih dari Abdullah bin Mas’ud � secara mauquf 

bahwa ia � berkata : 

� ,D	
� 2 �
�) ���' � �Ü�� �.�
� �.��
��.  
“Sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan sebagai orang yang pandai, hanyalah 

ilmu didapatkan dengan belajar”. 

10. Perkataan Abu Dzar � 

Perkataan beliau � diriwayatkan dengan sanad yang 

bersambung oleh Imam Darimi dalam “Sunannya” (no. 544) 

dan juga Imam Abu Nua’im dalam “Al Hilyah” dengan sanad 

yang dishahihkan oleh Al Hafidz dalam “Al Fath”. 

Hadits ini menunjukkan kejujuran dan amanah para sahabat � 

yang dalam hal ini diwakili oleh Abu Dzar �, yakni nyawa hilang 

tidak sebanding dengan mengucapkan suatu kalimat yang 

berbeda dengan yang didengar dari Nabi �, yang berarti tidak 

adanya kehati-hatian dalam berucap tanpa ilmu. 

11. Penafsiran Imam Ibnu Abbas � terhadap QS. Ali Imron ayat 79 

Ibnu Abbas � menafsirkan firman Allah � yang menyuruh kita 

menjadi Robbaniy dengan menjadi penguasa dan ahli fiqih. 

Perkataan Ibnu Abbas � ini ditulis dengan sanad yang 

bersambung oleh Imam Thobari dalam “Tafsirnya”, dengan 

sanad shahih. Robaniy menurut Imam Bukhori adalah orang 

yang mendidik manusia dari ilmu yang kecil-kecil sebelum ilmu-

ilmu yang besar/berat.  
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11 \ T�� �_  ̂�Î {hk5g�
�  \ h.S �� ��.' �.&� \ ]�a(w
g�_�_�_) dXQ̂d']�_�c
�k� 
k�c.d�c
�_� ]hÎ 2̂ ��a	d�]�_)  

Bab 11 Metode Nabi ���� didalam Mengatur 

Penyampaian Pelajaran dan Ilmu agar Tidak 

Membuat Orang Lari 

 

Penjelasan : 

Karena jiwa ini terkadang dihinggapi rasa kejenuhan dan 

kebosanan, maka apabila jiwa diberikan ilmu secara terus menerus 

hingga sampai pada titiknya, jiwa akan mengalami kejenuhan yang 

dapat berakibat fatal sehingga menyebabkan rasa futur dan efek 

terparahnya adalah menyebabkan lari dari mendengarkan nasehat 

dan ilmu. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas’ud 

� ketika diminta oleh para muridnya untuk menambah frekuensi 

kajiannya, beliau � enggan untuk memenuhinya, karena teringat 

metode yang dipraktekan Nabi � didalam mengajar. Imam Muslim 

dalam Shahihnya (no. 7307) menulis riwayat dari Syaqiq Abu Wail, 

beliau berkata : 

�̂�L̂ ̂�Î a�]5_' d�f.
� �_�a	qI8̂a) f,wI kK]�_) iB�d�_A �̂�:̂+̂ a�
̂ v,aD_! �_) �_�#̂ d�]5_' k�_�]�g	
� �g�k� {tdea� _3Ĥ)d�_� 
d��k(_�]�_�_� �_�]0d0_�
̂_� _3g�#̂ �_�_�cWg�_� f,wI iK]�_) .�̂�:̂+̂ �_  hk�a�_�]�_) c#̂ ]�w@Ŵn�_�w# f2k� wX_�d1�_	Î c#̂ ]�w@f.d w# .fk� 
�̂�a&_! d�f.
� \h.S �� ��.' �.&�\ ̂�Î �_�w
g�_�_�_) dXQ̂d']�_�c
�k� hd+ kK�g)~̀� X̂_�d1�_	Î dX_ Øg�
� �_�]�.̂_'.  

“Adalah Abdullah bin Mas’ud � memberikan pelajaran kepada kami setiap hari 

Kamis, ada salah seorang yang berkata kepadanya : ‘Wahai Abu Abdur Rokhman, 

kami menyukai pelajaranmu dan kami biasa menghadirinya, kami sangat 

mengharapkan agar engkau berkenan menyampaikannya setiap hari’. Ibnu Mas’ud 

� menjawab : ‘tidak ada yang membuatku keberatan untuk menyampaikan 

pelajaran kepada kalian, selain aku khawatir kalian akan bosan, sesungguhnya 

Rasulullah � mengatur penyampaian nasehatnya pada hari tertentu, khawatir 

akan membuat kami jenuh”.                                

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

68 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� _�a&�a) �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ w�_�c�a& k�_' kÓ_�]'~̀� ]�_' hk�#̂ i,d|�_� k�_' k�]�� �0�a�]�_  
�̂�L̂ ̂�Î {hk5g�
�  \ h.S �� ��.' �.&� \ �_�w
g�_�_�_) dXQ̂d']�_�c
�k� hd+ kK�g)~̀� � X̂_1�_	Î dX_ Øg�
� �_�]�.̂_' 
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10101010). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 68686868    

“Haddatsanaa Muhammad bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Sufyan dari Al 

A’masy dari Abu Wail dari Ibnu Mas’ud � ia berkata, “Adalah Nabi � mengatur 

pemberian nasehat pada hari tertentu, khawatir akan membuat kami bosan””. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Para perowinya sudah berlalu keterangannya, sufyan disini adalah 

Sufyan Ats-Tsauri. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim 

dalam Shahihnya no. 7307 dengan lafadz yang kami bawakan 

sebelumnya. 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menjelaskan metode terbaik dalam waktu pemberian 

materi-materi keilmuan, terutama ilmu agama. 

2. Rutinitas biasanya menyebabkan jiwa bosan yang pada akhirnya 

akan menimbulkan kemalasan, sehingga parahnya ia akan 

meninggalkan aktivitas tersebut. salah satu hikmah diciptakan 

rasa jenuh pada jiwa manusia adalah agar ia tidak sedih 

terhadap bencana atau musibah yang menimpanya. 

3. Islam adalah agama yang terbaik salah satu buktinya adalah, 

Islam tidak memaksakan seseorang untuk menghilangkan rasa 

jenuh, namun Islam mengatur bagaimana agar seseorang tidak 

cepat dihinggapi rasa jenuh. 

4. Namun bukan berarti untuk tidak sama sekali atau memberikan 

jangka waktu yang sangat panjang didalam aktivitas pelajaran-

pelajaran agama, karena waktu yang panjang seseorang tidak 

mendapatkan ilmu agama akan menyebabkan ia tergelincir dari 

jalan yang lurus. Allah � mengisahkan Ahlu kitab yang lama 

mereka vakum dari mencari petunjuk ilmu agama, Firman-Nya 

� : 

]�
̂#̂ dcy_) _�)d8f.d
 ��a�_ 9̀ c#̂ _O_�]�_; ]�a(a��w.wL k	cId8d
 d�f.
� �_ _� �̂_�_� _�d  n<_ec
� �
̂_� ��a��w@_) _�)d8f
�Î ��a;�w# 
_T�_�d@c
� ]�d  w,]5L̂ �̂�P̂+̂ a�k(]�.̂_' a�_ ŷc
� ]o_�:̂+̂ ]�a(a��w.wL xGdHÎ_� ]�a(]�d  ̂�w:d&�+̂  

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk 

hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada 

mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah 

diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas 
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mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka 

adalah orang-orang yang fasik” (QS. Al Hadiid (57) : 16). 

Imam Baghowi dalam tafsirnya meriwayatkan dari sahabat Abu 

Musa Al Asy’ariy � : 

/�! # ��# h&�  /	�"~� F�� �� J�g	L ,1# C	N5
� ,A�+ ��.' X|�ë*W ,D! �L �¬	L 9	:
� ��:+ 
�U :���# !��A ,1# C	N5
� �1¬�	L� ��.;�+ 2� g�
�P) �@�.' � ~� ��:�+ �@��.L ��I o�L T�.L �  

�I �@.5L  
“ketika Abu Musa � diutus kepada Quro’ penduduk Bashroh yang pada 

waktu itu jumlahnya ada sekitar 300 orang yang sedang membaca Al 

Qur’an. Beliau � memberikan nasehat kepada mereka : “kalian adalah 

manusia pilihan penduduk Bashroh, maka tetaplah membaca dan 

mengkaji Al Qur’an, janganlah menimpa kepada kalian masa yang 

panjang (tanpa membaca dan mengkaji-pent.) sehingga hati kalian 

membeku, sebagaimana umat sebelum kalian hatinya membeku”. 

5. Memang benar bahwa taufik hidayah adalah di Tangan Allah � 

sebagaimana Firman-Nya : 

_3g�k� �
̂ /d�](_; ]�_  _o]5_5]�#̂ g�d@
̂_� _�f.
� /d�](_) ]�_  �J�_�_) _�a1_� a�.̂]'#̂ _�)d�_�](a�c
�k�  
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 

kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-

Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk” 

(QS. Al Qoshos (28) : 56). 

Namun bukan berarti ketika seorang berdakwah ia berdakwah 

dengan asal-asalan yang penting sudah menyampaikan, tapi 

Islam mengajarkan sebagaimana yang dipraktekan Rasulullah � 

yang sepatutnya diikuti oleh para pengikutnya, yakni berdakwah 

dengan metode yang terbaik agar orang yang didakwahi dapat 

menerima petunjuk Islam. Allah � berfirman tentang metode 

dakwah tersebut yaitu : 

a�]0� h
̂k� k,�k5_& _3n�_! dX_�c@dec
�k� dXQ̂d']�_�c
�_� dX_�_�_ec
� ]�a(c
d0�_D_� �d�f
�k� _�d1 a�_�]�#̂  
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” (QS. An Nahl (16) : 125). 

Imam As-Sa’diy dalam tafsirnya berkata : 

� � X�@�� C�'�
� �.�
�� 2 ,(��� CJ��5
�� �1~�� ��1~�+ T	L~��� �� �1�~� ��(�
�� �¯� �@) 
�
�5L �Î# <+	
��� �j.
�� z+ 0�:�� �X�@��� 2�� ,:���+ ��  C�'�
�� XQ'���� �X���� �1� 	 ~� �(�
�� 

�	:�� t�p	�
�� t�1	�
��. � � �¯ ,���; ��.' 	 ��~� �  ��N�� ��10���;� �1���
�� �  !�-�� 
��10���;� � �� 	I8� K�	I� �  K�L �)�� �� X��1�� �  � �:) ��. � �� 	I8� �  �'# �� j�|�P.
 �  
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T��H
� ,D��
� ,Dµ�� � � �'# jS��.
 �  T�:�
� ,D��
� �,Dµ�� z+ �I ]�'��� [r	) # �  �1 
��.' <� .�# �I ��'�0 �� �,u�5
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“Termasuk hikmah dalam dakwah adalah dengan ilmu, bukan dengan 

kebodohan dan memulainya dengan perkara yang lebih urgen kemudian 

seterusnya, begitu juga dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami. 

Dakwah sebaiknya dengan metode yang lebih mudah diterima dan 

dengan kelembutan, seandainya harus membantah gunakan juga dengan 

cara hikmah. Selain itu juga dakwah dibarengi dengan nasehat yang baik, 

yaitu memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar memberikan 

motivasi dan memberikan peringatan. Bisa juga dengan memerintahkan 

perkara-perkara kemaslahatan dan melarang dari perkara-perkara yang 

memudhorotkan dan bisa juga dengan memuji orang-orang yang 

menegakkan agama Allah � dan mencela orang-orang yang tidak 

menegakkan agamanya. Cara lain dengan mengingatkan apa yang Allah 

� janjikan kepada orang-orang yang taat dari mendapatkan pahala yang 

segera atau yang akan datang, begitu juga apa yang telah janjikan 

kepada orang-orang yang bermaksiat dari siksaan yang segera atau yang 

akan datang, hal ini jika obyek dakwah adalah orang-orang yang mencari 

kebenaran. Namun jika obyek dakwah adalah para penyeru kebatilan, 

maka bantahlah ia dengan cara yang terbaik. Ini semua adalah metode 

yang lebih jitu untuk diterima dakwahnya baik secara logika maupun 

berdasarkan dalil”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

69 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� i!�g�_� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� h_�]e_) a�]� ���d�_& �̂�L̂ �_�Ŵg�_� wX_5]�a" �̂�L̂ hk�Ŵg�_� �a�#̂ k��g�g�
� 
]�_' iB_�#̂ k�_' nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ �̂�L̂ » ��a	n�_) 2̂_� ��a	n�_�a; � ��a	n�_�_� 2̂_� ��a	q�_�a; « 

11111111). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 69696969    

“Haddatsanaa Muhammad bin Basysyaar ia berkata, haddatsanaa Yahya bin Sa’id 

ia berkata, haddatsanaa Syu’bah ia berkata, haddatsanii Abut Tayyaah dari Anas 

dari Nabi � beliau bersabda : “Permudahlah jangan dipersulit dan gembirakanlah 

jangan dibuat lari”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Para perowinya sudah berlalu keterangannya, begitu juga 

penjelasan haditsnya. 
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12 \ T�� ]�_  ,̂_�_D k,]1~̀ k�c.d�c
� �b �g)#̂ �X_ �w.]�_  

Bab 12 Orang Yang Menjadikan Pelajaran Ilmu  

Pada Hari Tertentu 

Penjelasan : 

Bab ini berkaitan dengan penjelasan hadits dari Ibnu Mas’ud 

� yang menjadikan majelis ilmunya setiap hari Kamis dan ketika 

ada permintaan dari murid-muridnya untuk memberikan hari yang 

lain untuk menambah pelajarannya, maka beliau � enggan, karena 

khawatir akan membuat para hadirin bosan. 

Berkata Imam Bukhori : 

 

70 \ �_�Ŵg�_� w�_�cHa' a�]� hk�#̂ X̂_5]�_" �̂�L̂ �_�Ŵg�_� x	)k	_D ]�_' i!�aN]�_  ]�_' hk�#̂ i,d|�_� �̂�L̂ ̂�Î a�]5_' d�f.
� 
a	qI8̂a) _?�g�
� hd+ q,wI iB�d�_A � �̂�:̂+̂ a�
̂ v,aD_! �_) �_�#̂ d�]5_' k�_�]�g	
� a$]0d0_�
̂ _3g�#̂ �_�_;]	fI�̂ f,wI iK]�_)  .
�̂�L̂ �_ #̂ a�g�k� hk�a�_�]�_) ]�d  _3d
�̂ hn�#̂ a�_	cI#̂ c#̂ ]�w@f.d w# � hn�k�_� ]�w@w
g�_�_;#̂ dXQ̂d']�_�c
�k� �_�Î ̂�Î {hk5g�
� \ 

h.S �� ��.' �.&� \ �_�w
g�_�_�_) �_(k� � X̂+̂�_�_  dX_ Øg�
� �_�]�.̂_'  

12121212). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 70707070    

“Haddatsanaa Utsman bin Abi Syaibah ia berkata, haddatsanaa Jariir dari 

Manshur dari Abu Wail ia berkata : “Adalah Abdullah bin Mas’ud � memberikan 

pelajaran kepada kami setiap hari Kamis, ada salah seorang yang berkata 

kepadanya : ‘Wahai Abu Abdur Rokhman, kami menyukai pelajaranmu dan kami 

biasa menghadirinya, kami sangat mengharapkan agar engkau berkenan 

menyampaikannya setiap hari’. Ibnu Mas’ud � menjawab : ‘tidak ada yang 

membuatku keberatan untuk menyampaikan pelajaran kepada kalian, selain aku 

khawatir kalian akan bosan, sesungguhnya Rasulullah � mengatur penyampaian 

nasehatnya pada hari tertentu, khawatir akan membuat kami jenuh”. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya (no. 7307). 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Nama : Abul Hasan Ustman bin Muhammad bin 

Ibrohim bin Utsman bin Abi Syaibah 

 Kelahiran : Lahir 156 H wafat 239 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Al’Ijli 

dan Imam Ibnu HIbban. Imam Ahmad ketika 

ditanya tentangnya menjawab : ‘aku tidak 
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mengenalnya kecuali kebaikan dan ia seorang 

yang Salim (selamat dari cacat)’. 

 Hubungan antar : Jariir adalah salah seorang gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

2. Nama : Abu Abdillah Jariir bin Abdul Hamiid bin Qorth 

 Kelahiran : Wafat 188 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al 

Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu 

Hatim menyebutkan bahwa Jariir berubah 

hapalannya setahun menjelang kematiannya. 

 Hubungan antar : Manshuur adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

3. Nama : Abu ‘Ataab Manshuur ibnul Mu’tamir bin 

Abdullah 

 Kelahiran : Wafat 132 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Tabi’I Shighor. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, 

Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Zur’ah, Imam 

Abu Hatim, Imam Abu Dawud dan Imam Al’Ijli. 

 Hubungan antar : Abu Wail adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

4. Nama : Abu Wail Syaqiiq bin Salamah 

 Kelahiran : Wafat Pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul 

Aziz 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Tabi’I Kabir. Ditsiqohkan oleh Imam Waaki’, 

Imam Ibnu Sa’ad dan Imam Ibnu Hibban. 

Imam Ibnu Abdil Bar berkata : ‘para ulama 

bersepakat bahwa beliau adalah rowi tsiqoh’. 

 Hubungan antar : Abdullah bin Mas’ud adalah salah seorang 

gurunya dan ia salah satu murid terbaiknya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

Telah berlalu penjelasannya. 

perowi 

perowi 

perowi 

perowi 
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13 \ T�� ]�_  d0k	a) a�f.
� d�k� �b	]�_A a�](q:�̂a) hd+ k�)n�
�  

Bab 13 Barangsiapa yang Allah ���� Menghendakinya 

Kebaikan, akan Dipahamamkan Masalah Agamanya 

 

Penjelasan : 

Fikih yang dimaksud disini adalah fikih dalam artian bahasa 

sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama belakangan yaitu 

pemahaman, sebagaimana firman Allah � : 

c,w.]��_� �C_�c:a' ]�d  �k��_�d
 )27 (��a(:̂c�_) �d
]�L̂ )28(  
“dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku” 

(QS. Thaahaa (20) : 27-28). 

Karena ulama Mutaqodimin mengenal fikih dalam artian luas 

mencakup seluruh pemahaman baik berupa tafsir Al-Qur’an, Hadits 

Nabawi, Akhlak dan semisalnya. Kemudian setelah berkembangnya 

waktu, maka Fikih adalah suatu disiplin ilmu tersendiri dimana 

pengertiannya adalah “Pengetahuan tentang hukum-hukum 

Syariah amaliyah dengan dalil-dalilnya secara terperinci”. Sehingga 

dengan definisi ini, keluarlah masalah-masalah amalan hati seperti 

aqidah, akhlak dan semisalnya dari pembahasan dalam disiplin ilmu 

ini. 

Oleh karenanya suatu kebaikan yang tiada tara ketika 

seseorang memahami (Tafaquh) agama ini dalam artian fiqih yang 

luas. Kaitannya judul bab ini dengan Ilmu adalah bahwa orang 

yang mendapatkan kebaikan adalah orang yang mendapatkan 

ilmu, karena dengan ilmunya ia dapat memahami masalah agama 

ini. Dan ini adalah harta warisannya para Nabi �, sebagaimana 

dalam hadits yang masyhur bahwa “Para Nabi hanyalah mewarisi 

ilmu, barangsiapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil 

bagian yang sangat banyak”.  

Dalam hal ini menunjukkan bahwa Allah � memiliki Kehendak 

dan yang dimaksud disini adalah Kehendak (Iroodah) Allah � yang 

syar’I, karena kehendak Allah � ada dua : 

1. Kehendak (Iroodah) Kauniy, yaitu maknanya adalah Al Masyiah 

(kehendak) yang mengharuskan suatu perkara yang dikehendaki 

tersebut pasti terjadi, baik berupa sesuatu yang Allah � cintai 

maupun yang tidak. Dalilnya adalah firman Allah � : 
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]�_�+̂ d0k	a) a�f.
� c#̂ a�_)d�(_) ]�_	]�_) a�_!]�_S kK�.̂]&kzc.d
 ]�_ _� ]0k	a) c#̂ a�f.d-a) c,_�]�_) a�_!]�_S ��:n�_Y �bD_	_� 
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�  

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, 

niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan 

barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan 

dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit” (QS. Al 

An’aam (6) : 125). 

]�_  dy_�_) a�f.
� a�c.d.]-a) ]�_ _� cy_�_) a�c._�]�_) h.̂_' �m�_	dS i��d:_�]�a  
“Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. 

Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya 

Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus” (QS. Al An’aam (6) : 39). 

2. Kehendak (Irodah) Syar’iyah), yaitu bermakna kecintaan dan 

tidak mengharuskan terjadinya suatu yang dikendaki-Nya dan 

ini dikaitkan dengan sesuatu yang dicintai Allah �, seperti 

Firman-Nya � : 

a�f.
�_� a�)k	a) c#̂ _T�a�_) ]�w@]�.̂_' a�)k	a)_� _�)d8f
� ̂�a�k5g�_) d$�_�_(g�
� c#̂ ��w.�d�_; ��.]�_  �b��dQ_' )27 (a�)k	a) 
a�f.
� c#̂ _�q�_�a) ]�w@]�_' _<d.aA_� w�_�]�kzc
� ����d�_Y )28(  

“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti 

hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari 

kebenaran). Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia 

dijadikan bersifat lemah” (QS. An-Nisaa’ (4) : 27-28). 

Demikian nukilan penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin dalam Tafsir 

Surat Al Baqoroh ayat 185. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

71 \ �_�Ŵg�_� a��d�_& a�]� i	]��̂a' �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]�� it]1_� ]�_' _Ba��a) k�_' k�]�� iT�_(d" �̂�L̂ �̂�L̂ a�]�_�a� a�]� 
d�]5_' k�_�]�g	
� ao]�d�_& X̂_)k��_�a  �b5�dP_A w��w:_) ao]�d�_& ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ w��w:_) » ]�_  
d0k	a) a�f.
� d�k� �b	]�_A a�](q:�̂a) hd+ k�)n�
� � �_�g�k�_� �_�#̂ x�d&�L̂ a�f.
�_� hdP]�a) � ]�
̂_� �̂�_�_; d�d8_1 wXg �~� �X_�d|�L̂ h.̂_' 
k	] #̂ d�f.
� 2̂ ]�a1{	a-_) ]�_  ]�a(�̂
̂�_A hg�_� _hd;cy_) a	] #̂ d�f.
� «  

13131313). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 71717171    

“Haddatsanaa Sa’id bin ‘Ufair ia berkata, haddatsanaa Ibnu Wahhab dari Yunus 

dari Ibnu Syihaab ia berkata, Humaid bin Abdur Rokhman berkata, aku 

mendengar Muawiyah � berkhutbah dan berkata : ‘aku mendengar Nabi � 
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bersabda’ : “Barangsiapa yang Allah � kehendaki kebaikan, maka akan 

dipahamkan agamanya. Aku hanyalah pembagi, sedangkan Allah � yang memberi. 

Senantiasa umat ini tegak diatas perintah Allah �, tidak akan membahayakan 

orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datang perintah Allah �”. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 2439 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Nama : Abul Utsman Sa’id bin Katsiir bin ‘Ufair 

 Kelahiran : Wafat 226 H 

 Negeri tinggal : Mesir 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in dan Imam 

Ibnu HIbban. Imam Abu Hatim menilainya, 

‘shoduq’. Sedangkan Imam Nasa’I menilainya, 

‘Ghoiru sholih (tidak sholih)’. 

 Hubungan antar : Abdullah bin Wahhab bin Muslim  adalah salah 

seorang gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

2, 3, & 4. Ibnu Wahhab, Yunus dan Az-Zuhri telah berlalu keterangannya 

 

5. Nama : Abu Ibrohim Humaid bin Abdur Rokhman bin 

‘Auf 

 Kelahiran : Wafat 105 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Kabir. Ditsiqohkan oleh Imam Abu Zur’ah 

dan Imam Al’ijli. 

 Hubungan antar : Muawiyah adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

6. Nama : Abu ‘Abdir Rokhman Muawiyah bin Abi Sufyan 

 Kelahiran : Wafat 60 H di Damaskus 

 Negeri tinggal : Syam 

 Komentar ulama : Sahabat  Mulia, pernah menjabat Kholifah 

setelah Hasan bin Ali bin Abi Tholib �. 

 Hubungan antar : Salah satu sahabat Nabi � yang bagus 

keislamannya. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

 

perowi 

perowi 

perowi 
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Penjelasan Hadits : 

1. Mafhum Mukholafah (pemahaman kebalikan) dari hadits ini 

adalah bahwa orang yang tidak paham agamanya, maka adalah 

orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikan. Allah � 

berfirman: 
“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, 

niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan 

barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan 

dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit” (QS. Al 

An’aam (6) : 125). 

2. Rasulullah � hanya membagikan ilmu yang beliau � dapatkan 

dari Rabbnya, sebagaimana para Nabi � mewariskan kepada 

umatnya ilmu. 

3. Rasulullah � mengabarkan bahwa akan tetap ada sekelompok 

kecil dari umatnya yang tetap berpegang dengan agama ini 

hingga akhir zaman.  

4. Al Hafidz dalam “Al Fath” berkata siapa kelompok kecil ini : 

“Imam Bukhori telah memastikan bahwa yang dimaksud dengan 

kelompok ini adalah Ahlul ilmi dan Ahlul Atsar (hadits). Imam Ahmad 

berkata : ‘jika mereka bukan ahli hadits, aku tidak tahu lagi siapa 

mereka?’. Al Qodhi ‘Iyaadh menerangkan : ‘yang dimaksud Imam Ahmad 

adalah mereka yang berpegang dengan madzhabnya ahlul hadits’. Imam 

Nawawi berkomentar : ‘kemungkinan yang dimaksud dengan kelompok ini 

adalah sekelompok kaum Mukminin yang menegakkan agama Allah � 

dari kalangan Mujahid, Ahli Fikih, Ahli Hadits, ahli zuhud dan orang-orang 

yang menegakkan amar ma’ruf nahi mengkar. Tidak mengharuskan 

kelompok ini berkumpul didalam satu tempat, namun bisa jadi mereka 

berpencar diberbagai tempat yang berbeda’. 
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Bab 14 Pemahaman Terhadap Ilmu 

 

Penjelasan : 

Sesekali seorang pengajar menguji murid-muridnya dengan 

pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka 

terhadap ilmu yang disampaikan. Karena dengan adanya tanya 

jawab akan memancing mereka untuk lebih giat lagi belajar. 

Apalagi jika ditambahi dengan pemberian hadiah bagi yang mampu 

menjawabnya dan hukuman bagi yang ketahuan malas murojaah.  

Imam Malik berkata sebagaimana yang dinukil oleh Imam 

Ibnu Bathol dalam “Syaroh Bukhorinya” : 

B�
 �.�
� C	H@� �X)��	
� �Ü�� �1 !�� ��-) �� Ý �T�.:
� Ñ�) 3
8� �(+ �����  �u�5��&��.  

“Bukanlah suatu ilmu dengan banyaknya riwayat, namun ia adalah cahaya 

yang Allah � letakkan dalam hati (hamba-Nya) yaitu pemahamannya 

terhadap makna dan kandungan riwayat tersebut”. 

Janganlah kita seperti orang-orang terdahulu, dimana mereka 

sudah mengumpulkan Kitab Allah � namun mereka tidak mau 

memahami dan mengamalkan isinya. Allah � berfirman : 

w,Ĥ_  _�)d8f
� ��w.n�a� Ĉ�_!]�g�
� g�wW ]�
̂ �_1�w.d�]e_) k,Ĥ_�Î k!�_�dec
� ]e_)w,d� �b!��̂]&#̂  
“Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka 

tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal” 

(QS. Al Jumu’ah (62) : 5). 

Makna mereka tidak memikulnya adalah mereka tidak 

mengamalkan isinya, sehingga seperti Keledai yang membawa 

kitab di punggungnya, maka apakah Keledai tersebut dapat 

mengambil manfaat dari Kitab-kitab yang dibawanya, demikian 

juga dengan orang-orang yang hanya mengumpulkan ilmu tanpa 

mau memahami makna isinya. Demikian yang dijelaskan oleh para 

ahli tafsir. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

72 \ �_�Ŵg�_� ×hd._' �_�Ŵg�_� w�_�c�a& �̂�L̂ �̂�L̂ hd
 a�]�� hk�#̂ iM�k�_� ]�_' ��d1�_�a  �̂�L̂ ao]5de_S _�]�� _	_�a' 
h
̂k� dX_�)d�_�c
� ]�.̂+̂ a�]�_�]&#̂ w�n�_ea) ]�_' k��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ f2k� ��H)d�_� �b�d��_� � �̂�L̂ 
�g�wI _�]�d' nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ _hd;wy+̂ i!�g�a�k� �̂�:̂+̂ » fk� _�d  k	_�g�
� �C_	_�_" �_(w.Ĥ_  k,Ĥ_�Î 
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14141414). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 72727272    

“Haddatsanaa Ali haddatsanaa Sufyan ia berkata : ‘Ibnu Nujaih berkata 

kepadaku dari Mujahid ia berkata : ‘aku menemani Shahabat Ibnu Umar � ke 

Madinah, aku tidak mendengarnya meriwayatkan hadits dari Rasulullah � kecuali 

sebuah hadits, beliau � berkata : ‘kami sedang berada disamping Nabi �, lalu 

didatangkan Jumar, Beliau � bersabda : “Sesungguhnya ada sebuah pohon dimana 

ponon tersebut menyerupai seorang Muslim”. Aku ingin menjawab bahwa pohon 

itu adalah pohon Kurma, namun karena aku masih kecil aku pun diam. Lalu Nabi 

� menjawab : “ia adalah pohon Kurma”. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 7276 & 7277. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Nama : Abul Hasan Ali bin Abdillah yang ma’ruf dengan 

Ibnul Madiniy  

 Kelahiran : Lahir 161 H dan wafat 234 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Seorang Imam Jarh wa Ta’dil yang sangat 

masyhur. 

 Hubungan antar : Sufyan  adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.  Sufyan disini adalah Ibnu Uyyainah, telah berlalu biografinya. 

 

3. Nama : Abu Yassar Abdullah bin Abi Nujaih 

 Kelahiran : Wafat 131 H atau setelahnya 

 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Abu Zur’ah, Imam Nasa’I, Imam 

Ibnu Sa’ad dan Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu 

Ma’in mengatakan bahwa ia masyhur 

berpemikiran Qodariyah. Imam Yahya bin Sa’id 

Al Qohthon mengatakan bahwa beliau dalam 

meriwayatkan tafsir dari Mujahid tidak pernah 

mendengarnya. 

 Hubungan antar : Mujahid adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

perowi 

perowi 
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(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Kedudukan sanad : 

Dalam sanad ini, terdapat seorang perowi Qodariy dan 

Mudallis, yakni Ibnu Abi Nujaih. Namun riwayat ini tentunya 

mendapatkan penguat dari jalan lain, diantaranya diriwayatkan 

oleh Imam Muslim dalam Shahihnya (no. 7277) tanpa 

menyebutkan Ibnu Abi Nujaih ini dalam riwayatnya Mujahid berikut 

sanad lengkapnya beserta matan yang lebih lengkap dari riwayat 

Imam Bukhori ini : 

7277 \ hk�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� ��]�_5a' {rk	_5a�c
� �_�Ŵg�_� a0�g�_� a�]� ��])_E �_�Ŵg�_� aT�{)#̂ ]�_' hk�#̂ k,�d._�c
� 
nhd�_5{-
� ]�_' ��d1�_�a  k�_' k�]�� _	_�a' �̂�L̂ �̂�L̂ w��a&_! d�f.
� \h.S �� ��.' �.&�\ �b ]�_) d�k��_e]S~̀ » 
hk��a	k5]A#̂ ]�_' �C_	_�_" �_(w.Ĥ_  w,Ĥ_  k�d ]la�c
� « .,̂_�_�+̂ aK]�:̂c
� ̂�a	wIc8_) �b	_�_" ]�d  k	_�_" rd0�_�_5c
� .�̂�L̂ 

a�]�� _	_�a' _hd:c
w#_� hd+ h}�c�_� ]�#̂ _hd'�a! �_(g�#̂ wX.̂]�g�
� aoc._�_�+̂ a�)k!w# c#̂ �_(
̂�wL#̂ ��̂kz+̂ w�_�]&#̂ kK]�:̂c
� aT�_1ŷ+̂ 
c#̂ _�f.@̂_;#̂ �g�.̂+̂ ��a�@̂_& �̂�L̂ w��a&_! d�f.
� \h.S �� ��.' �.&�\ » _hd1 wX.̂]�g�
� «  

“Haddatsanii Muhammad bin Ubaid Al Ghubariy, haddatsanaa Hammaad bin 

Zaid, haddatsanaa Ayyub dari Abil Kholiil AdhAbil Kholiil AdhAbil Kholiil AdhAbil Kholiil Adh----Dhuba’iiy dari MujahidDhuba’iiy dari MujahidDhuba’iiy dari MujahidDhuba’iiy dari Mujahid dari Ibnu 

Umar � ia berkata, Rasulullah � pada suatu hari menguji para sahabatnya : 

“Beritahukan kepadaku tentang sebuah pohon yang seperti orang Mulmin?, maka 

para sahabat memberikan jawaban dengan berbagai nama pohon. Ibnu Umar � 

berkata, ‘terbesit dalam diriku bahwa pohon itu adalah pohon Kurma, aku 

sebenarnya ingin menjawab seperti itu, namun karena aku masih kecil pada waktu 

itu, sedangkan orang yang tua disitu terdiam, maka aku segan untuk 

mengatakannya, setelah mereka tidak bisa menjawab dengan benar, Rasulullah � 

memberitahu bahwa itu adalah pohon Kurma”. 

Abul Kholiil adalah Shoolih bin Abi Maryam ditsiqohkan oleh Imam 

Ibnu Ma’in, Imam Abu Dawud, Imam Nasa’I dan Imam Ibnu Hibban 

sebagaimana dinukil oleh Imam Mizzi dalam Tahdzibul Kamal. 

Beliau juga termasuk salah satu perowinya Shahih Bukhori. 

Penjelasan Hadits : 

1. Salah satu metode Nabi � yang harus dicontoh dalam 

pengajaran yakni memberikan pertanyaan untuk merangsang 

pengetahuan para pendengarnya. 
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2. Tata krama yang perlu dicontoh dari apa yang dilakukan oleh 

Shahabat Ibnu Umar �, yakni hendaknya yang muda 

menghormati yang tua didalam mendahulukan berbicara. 
3. Menunjukkan keutamaan Shahabat Ibnu Umar � dimana beliau 

� memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu yang 

diajarkan oleh Rasulullah �. 
4. Hadits ini hendaknya menjadi semangat bagi para pemuda, 

karena tidak menghalanginya usia yang masih belia namun 

dapat memiliki ilmu dan pemahaman yang lebih baik dari 

seniornya dan banyak dikalangan para ulama kita semenjak 

zaman sahabat sampai sekarang ulama-ulama muda yang 

kredibel, seperti Shahabat Ibnu Umar �, Shahabat Ibnu Abbas 

�, Shahabat Ibnu Amr �, Shahabat Anas � dan semisalnya. 
5. Banyak dalil-dalil syariat yang mengajak kita untuk merenungi 

alam ini dan mengambil pelajaran darinya, seperti kita disuruh 

untuk mencontoh tawakalnya burung, menjauhi sifat-sifat jelek 

binatang buas dan semisalnya. 
6. Pohon kurma diumpakan dengan seorang Muslim karena pohon 

Kurma banyak memiliki manfaat bagi manusia, diantaranya 

sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarh 

Shahih Muslim karena pohon Kurma selalu menaungi, manis 

buahnya, kokoh. Buahnya baru dapat dimakan kalau sudah 

masak dan setelah masak manfaatnya sangat banyak berupa 

kayunya, daunnya, rantingnya dan sebagainya. 
7. Dalam hadits ini menunjukkan ketawaduan Shahabat Ibnu Umar 

� dan juga Shahabat lainnya �, dimana mereka sangat berhati-

hati didalam menyampaikan hadits Nabi �. Yang mendorong 

mereka banyak meriwayatkan hadits adalah agar ilmu bisa 

tersebar dengan tetap memperhatikan kehati-hatian didalam 

meriwayatkannya. 
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15 \ T�� dm�_5d�cpd2� hd+ k�c.d�c
� dX_�c@dec
�_�  .  
�̂�L̂_� a	_�a' ��a(f:�̂_; ,̂]5L̂ c#̂ ��a0g�_�a;  

Bab 15 Ghibthoh dalam Ilmu dan Hikmah 

Shahabat Umar ���� berkata : “Belajarlah kalian ilmu sebelum 

kalian berusia lanjut”. 

 

Penjelasan : 

Ghibthoh adalah seseorang berkeinginan untuk mendapatkan 

nikmat seperti orang yang di-ghibthoh-I tanpa ada rasa bahwa 

nikmat tersebut menjadi hilang dari orang yang di-ghibthoh-inya. 

Hal ini berbeda 180 derajat dengan Hasad, karena orang yang 

Hasad menginginkan agar nikmat yang didapatkan oleh orang yang 

di-hasad-inya itu hilang darinya. Oleh karena itu Rasulullah � 

mengingatkan kita agar menjauhi sifat hasad ini. Nabi � bersabda : 

]�wI�g)k� _�_�_ec
�_� fkz+̂ _�_�_ec
� w,wIcy_) d$�_�_�_ec
� �_�Î w,wIcy_; a!�g�
� _tP̂_ec
� « .]�#̂ �̂�L̂ » _t]�a�c
� «  
“Hati-hatilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan 

kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar (rumput 

kering)“ (HR. Abu Dawud dan selainnya, hadits Hasan, lihat takhrij lengkapnya dalam tulisanku “Takhrij 

Hadits Hasad Memakan Kebaikan”). 

 Perkataan Shahabat Umar � yang dijadikan judul bab oleh 

Imam Bukhori diriwayatkan dengan sanad yang bersambung oleh 

Imam Ibnu Abi Syaibah dalam “Al Mushonaf” (6/172), Imam 

Baihaqi dalam “Syu’abul Iman” (No. 1617) dan Imam Darimiy 

dalam “As-Sunan” (no. 256) melalui jalan Abdullah bin ‘Aun (w. 

150 H) dari Muhammad bin Siriin (w. 110 H) dari Al-Ahnaf bin Qois 

(w. 67 atau 72 H) dari Shahabat Umar � (w. 23 H). Semua 

perowinya tsiqoh termasuk perowinya Bukhori-Muslim, 

sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam At-

Taqriib”, sehingga atsar ini Shahih. 

 maksud perkataan Shahabat Umar � adalah bahwa 

seseorang hendaknya menuntut ilmu pada usia mudanya, karena 

apabila usia sudah lanjut maka seringnya akan timbul rasa enggan 

baginya menuntut ilmu dengan kondisi bahwa gurunya lebih muda 

darinya. Oleh sebab itu Nabi � memotivasi umatnya untuk selalu 

menuntut ilmu, bahkan sampai rasa hasad (ghibthoh) pun 

diperbolehkan kepada para ahli ilmu. Terdapat sebuah ungkapan 

yang kebanyakan orang menyandarkannya sebagai hadits, padahal 

itu bukan hadits yaitu ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad, ketika 
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beliau dalam keimamannya, namun masih sering menghadiri kajian 

ilmu ulama lain, maka ketika ada yang berkata kepada beliau : 

“wahai Imam, engkau seorang yang Alim, kenapa masih belajar 

juga, maka beliau menjawab : 

�.�
��5.u� �  �(�� �� �e.
�  

“Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahad”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

73 \ �_�Ŵg�_� {rd�]�_�aec
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� w�_�c�a& �̂�L̂ hk�Ŵg�_� w,�d'�_�]&k� a�]� hk�#̂ ��d
�_A h.̂_' k	]�p̂ �_  a��_�Ŵg�_� 
{rk	]1{�
� �̂�L̂ ao]�d�_& _B]�L̂ _�]� hk�#̂ iKkE�_� �̂�L̂ ao]�d�_& _�]5_' d�f.
� _�]� �0�a�]�_  �̂�L̂ �̂�L̂ {hk5g�
� \ h.S 

�� ��.' �.&� \ » 2̂ _�_�_� f2k� hd+ k�]�_�_�cW� v,aD_! a��_;9 a�f.
� �2�_  Í̂q.a�+̂ h.̂_' d�d�@̂.̂_1 hd+ n<_ec
� � 
v,aD_!_� a��_;9 a�f.
� X̂_�c@dec
� � _�](+̂ hd-c:_) �_(k� �_(a�q._�a)_� «  

15151515). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 73737373    

“Haddatsanaa Al Humaidiy ia berkata, haddatsanaa Sufyan ia berkata, 

haddatsanaa Ismail bin Abi Kholid, Az-Zuhri telah menghadistkan kepada kami 

dengan selain lafadz ini, ia berkata, aku mendengar Qois bin Abi Haazim berkata, 

aku mendengar Abdullah bin Mas’ud � berkata, Nabi � bersabda : “Tidak boleh 

hasad kecuali kepada 2 orang yakni, orang yang Allah � berikan kepadanya harta 

lalu ia habiskan dijalan kebenaran dan seorang yang Allah � berikan hikmah, lalu 

ia konsisten dengan hikmah tadi dan mengajarkannya (kepada manusia)”. 

Hadits ini jiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya No. 1933 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

1, 2, 4, 5 & 6  Al-Humaidy, Sufyan, Az-Zuhri, Qois bin Abi Hazim dan 

Abu Huroiroh � telah berlalu keterangannya. 

 

3.  Nama : Abul Abdillah Ismail bin Abi Kholid 

 Kelahiran : wafat 164 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, 

Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu 

Hatim, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan antar : Az-Zuhri adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

 

perowi 
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(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

 

Kedudukan sanad : 

Hadits ini diriwayatkan dengan berbagai lafadz yang saling 

menjelaskan satu sama lainnya, misalnya Imam Bukhori dalam 

Shahihnya no. 5026 : 

2̂ _�_�_� f2k� hd+ k�]�_�_�cW� v,aD_! a�_�f._' a�f.
� ̂9]	w:c
� _�a(+̂ a��w.]�_) J̀�_�9 k,]�f.
� J̀�_�9_� k!�_(g�
� a�_�d�_�+̂ x!�_D a�
̂ 
�̂�:̂+̂ hk�_�]�
̂ ao�d;�w# ,̂cHd  �_  _hd;�w# v*̂w+ aoc.d�_�+̂ ,̂cHd  �_  w,_�]�_) � v,aD_!_� a��_;9 a�f.
� �2�_  ](+̂_� a�w@d.](a) hd+ 
n<_ec
� �̂�:̂+̂ v,aD_! hk�_�]�
̂ ao�d;�w# ,̂cHd  �_  _hd;�w# v*̂w+ aoc.d�_�+̂ ,̂cHd  �_  w,_�]�_)  

“Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang yaitu seorang yang Allah ajarkan Al-

Qur’an lalu ia membacanya siang dan malam, lalu tetangganya mendengarnya dan 

berkata, seandainya aku diberikan seperti yang diberikan kepada orang tersebut, 

pasti aku akan berbuat seperti yang ia lakukan. Dan seorang yang Allah � berikan 

kepadanya harta lalu ia menghabiskannya dijalan kebenaran, lalu seseorang 

berkata, seandainya aku diberikan harta seperti yang diberikan kepada orang itu, 

pasti aku akan berbuat seperti yang ia lakukan”. 

Imam Muslim dalam Shahihnya no. 1931 dengan lafadz : 

2̂ _�_�_� f2k� h.̂_' k�]�_�_�cW� v,aD_! a��_;9 a�f.
� �8̂_1 _T�_�d@c
� _K�:̂+̂ d�k� J̀�_�9 k,]�f.
� J̀�_�9_� k!�_(g�
� v,aD_!_� a��_;9 
a�f.
� �2�_  _Rg�_N_�+̂ d�k� J̀�_�9 k,]�f.
� J̀�_�9_� k!�_(g�
�  

“Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang yaitu seorang yang Allah berikan Al-

Kitab ini lalu ia mengamalkannya siang dan malam dan seorang yang Allah � 

berikan harta lalu ia bersedekah siang dan malam”. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hasad pada asalnya tercela, namun jika hasad untuk memotivasi 

diri agar bisa meniru kebaikan orang lain yang diistilahkan 

dengan Ghibthoh maka ini adalah terpuji. Nabi � pernah 

bersabda : 

fk� ]�d  d0�_5d' d�f.
� �b&�_��~ �_  ]�a1 J̀�_�k5]�ŷk� 2̂_� J̀�_�_(a" a�a(wPk5]�_) �J�_�k5]�~̀� �J�_�_({�
�_� _K]�_) dX_ �_�d:c
� 
]�k(k��@̂_�k� _�d  d�f.
� h
̂�_�_;  

“Sesungguhnya diantara hamba Allah � ada beberapa orang yang mereka itu 

bukan para Nabi dan juga para Syuhada, namun para Nabi dan para Syuhada 
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mengmengmengmeng----ghibthohghibthohghibthohghibthoh----iiii mereka pada hari kiamat, karena kedudukannya disisi Allah 

�” (HR. Abu Dawud dishahihkan oleh Imam Al-Albani). 

2. Hadits ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki seseorang 

tidak berguna nanti pada hari kiamat kecuali harta yang 

diinfakan dijalan Allah �. Allah � berfirman : 

]�
̂ _�k�]�a; ]�a(]�_' ]�a(w
�_�] #̂ �
̂_� ]�a1a0�
̂]�#̂ _�d  d�f.
� ��%]�_" _3d%
̂�w# aT�_e]S#̂ k!�g�
� ]�a1 �_(�d+ ̂�a�d
�_A  
“Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk 

menolong) mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, dan mereka 

kekal di dalamnya” (QS. Al Mujaadilah (58) : 17). 

w,Ĥ_ _� _�)d8f
� ]�a)̂�w:d� a�a(
̂�_�] #̂ J̀�_�d�]�� dC�_Y]	_  d�f.
� �b��k5cH_;_� ]�d  ]�k(}�w�]�#̂ k,Ĥ_�Î �Xg�_D �C_�]�_	k� �_(_��_S#̂ 
v,k��_� ]o_;Ø̀+̂ �_(.̂wIw# k�]��̂]�dY ckz+̂ ]�
̂ �_(]5dNa) v,k��_� î,P̂+̂ a�f.
�_� �_�k� ̂�w._�]�_; xGdN_�  

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari 

keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang 

terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu 

menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, 

maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu 

perbuat.” (QS. Al Baqoroh (2) : 265). 

3. Hadits ini menunjukkan keutamaan niat yang baik, karena 

sekalipun seseorang tidak memiliki ilmu dan harta, namun ia 

berkeinginan seandainya Allah � memberikan karunia ilmu dan 

harta kepadanya, niscaya ia akan melakukan kebajikan seperti 

orang yang diberikan ilmu dan harta, maka ia akan 

mendapatkan ganjaran seperti orang yang dighibthohinya. Nabi 

� pernah bersabda : 

�_�g�� �_�]�{�
� dX_�_�]!~ i	�̂_�  :��]5_' a�L̂_E_! ��� �2�_  ���.d'_� � _�a(+̂ �d:g�_) d��d+ a�g�_! � w,dN_)_� d��d+ �a�_�d�_! 
a�.̂]�_)_� }� d��d+ ��f:_� � �8(+̂ k,_-+y� k�kE�_��̂�  .��]5_'_� a�L_E_! ��� ����c.d' ]�
̂_� a�cLaE]	_) �2�_  � _�a(+̂ aRd0�_S 
dXg�n�
� � w��w:_)  :]�
̂ f# �d
 �2�_  ao.d�_�
̂ k,_�_�k� �*w+ � _�a(+̂ d�d�g��� � �_�a1a	]Dy+ ÙJ�_�_&  .��]5_'_� a�L̂_E_! 
�� �2�_  � _�
̂_� a�cLaE]	_) ���c.d' � _�a(+̂ wÍ5�_) Z d�d
�_  kG_�� i�c.d' � 2̂ �d:g�_) d��d+ a�g�_! � 2̂_� w,dN_) d��d+ 

a�_�d�_! � 2̂_� a�.̂]�_) }� d��d+ ��ê:_� � �8̂(+̂ dF_5]Aŷ� k�kE�_��̂�  .��]5_'_� ]�
̂ a�cLaE]	_) ��� �2�_  2̂_� ���c.d' � _�a(+̂ 
w��w:_)  :]�
̂ f# �d
 �2�_  aoc.d�_�
̂ d��d+ k,_�_�� �*̂w+ � _�a(+̂ d�d�g�k�� � �_�a1a!]Ek�+̂ ÙJ�_�_&  

“Sesungguhnya di dunia Cuma ada 4 orang yaitu : seorang hamba yang 

diberikan rizki oleh Allah berupa harta dan ilmu, maka dengannya ia bertakwa 

kepada Allah �, menyampaikan rahmat-Nya dan mengetahui hak-hak Allah 

�, maka ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Lalu seseorang yang 
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diberikan ilmu namun tidak diberikan rizki oleh Allah � berupa harta, namun 

ia memiliki niat yang baik, ia berkata : ‘seandainya saya memiliki harta, pasti 

aku akan beramal seperti fulan (yang pertama), maka karena niatnya ini ia 

mendapatkan pahala sama seperti kelompok yang pertama. Lalu hamba yang 

diberikan rizki oleh Allah � berupa harta, namun tidak diberikan ilmu, maka 

ia menghabiskan hartanya tanpa ilmu, tidak bertakwa kepada Rabb-Nya, tidak 

membagi rahmat-Nya dan tidak mengetahui hak-hak Allah �, maka ini adalah 

kedudukan yang sangat jelek. Kemudian seorang yang Allah � tidak 

memberikan rizkinya berupa harta dan ilmu, lalu ia berkata : ‘seandainya aku 

memiliki harta, pasti aku akan berbuat seperti yang dilakukan oleh fulan (yang 

ketiga), maka karena niatnya ini ia mendapatkan dosa yang sama seperti 

kelompok yang ketiga” (HR. Tirmidzi dan beliau berkata hadits Hasan Shahih). 
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16 \ T�� �_  _	dIw� hd+ kT�_1�̂ h_&�a   hd+ k	]e_5c
� h
̂k� k	d-_�c
�  
 d�d
]�L̂_� h
̂�_�_;  )c,_1 _3a�k5g;#̂ h.̂_' c#̂ hk�_�q._�a; �g�d  _o]�q.a' �b�]"a! (  

Bab 16 Tentang Perginya Nabi Musa ���� mengarungi 

lautan menemui Khidhir ����  

Allah ���� berfirman : “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan 

kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?” 

(QS. Al Kahfi (18) : 66 ). 

 

Penjelasan : 

Para ulama berbeda pendapat apakah Khidhir seorang Nabi 

ataukah bukan, hanya sekedar hamba yang sholih. Pada 

penjelasan Shahih Bukhori Kitabul Iman, kami telah menjelaskan 

keshahihan hadist jumlah Nabi sebanyak 124 ribuan dan darinya 

ada sekitar 315 Rasul. Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau 

adalah seorang Nabi, alasannya sebagaimana jawaban fatwa 

Lajnah Daimah yang diketuai oeh Imam Bin Baaz, yaitu : 

M�eN
� :# 	-§� ��.' K*�
� ¢� �� �	I� �� ���; Z C!�& �(@
� �  ��NL O  h&�  ��(�.' K*�
� 
z+ �(�+ ��# R	A X���& o��I jI��� �.��) Z �	e5
� ,�L� � *p � t@;	) �X³	D K�L#� �!��D j����
 
*� 	D# Z X)	L �# �(.1# ���( ��u� 	@�#� h&�  ,I 3
� ��.' j5+ �
 t5�
� ��GA# ² o��A XN:
� y� 
,I 3
� �I ��  ���� �  �� 3
�� ���+ �A# �� ��' �  �
�L : }�_ _� a�a�c._�+̂ ]�_' /k	] #̂ _3d
�̂ w,)k�cy_; �_  ]�
̂ 

]OdP]�_; d�]�.̂_' �b	]5_S {  
“Yang shahih bahwa Khidhir � adalah nabi karena Allah � menyebutkan 

dalam surat Al-Kahfi tentang kisahnya bersama dengan Nabi Musa � 

dimana Nabi Khidhir � menenggelamkan perahunya orang miskin yang 

akan pergi berlayar, membunuh anak kecil tanpa ada kejahatan yang 

dilakukannya dan membangun dinding milik dua anak yatim tanpa 

memungut upah padahal penduduknya enggan menjamu mereka, sehingga 

Nabi Musa � mengingkari semua perbuatan Khidhir tersebut yang pada 

akhirnya Nabi Khidhir menjelaskan alasan tindakan beliau semuanya. 

Kemudian kisah ini ditutup bahwa semua itu adalah wahyu dari Allah �, 

sebagaimana firman-Nya � :  
“dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu 
adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya” 
(QS. Al Kahfi (18) : 82)”. 
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Adapun para ulama yang mengatakan bahwa beliau bukan 

nabi alasannya akan kami wakilkan dari jawabannya Imam Ibnu 

Utsaimin dalam “Liqoo bab mafthuhah” : 

T���� :3
�L Z ��l�
� �' 	-§� ,1 �1 ¢� �# ��&! �81 B�
 �1 �±*§� ±*§� ,1 �1 ¢� �#  � 
/# :B�
 ¢��� M�eN
�� ��# B�
 �¢�� #� �� ���; ��P'# ���.' 2 �+	�) ¹h&�  �  ,D# �e� 2� 

¹!�5�A2�� ~ h&�  ��.' C*N
� K*�
�� ��L :2 �.'# ����# h.' �D� ·!~� �.'# ��  0�!y+ �� ���; # 
j5) �
 # �  ,1# ·!~� �  �1 �.'# ���  �1� �.'# �  h&�  �¯ ��.' �� �  XNL �X����
� �!����� 

B��
�� 
� �(.�L �Í:+ B�
� �.'# ��  X�)	�� �� .² � ��:
� MD�	
� ��# B�
 ��¸ ,� �1 o�  Z ��L� 
�G�I �  �?��
� �
� �I ���� � �.
 # Äy) �� ¢�
� h.S �� ��.' h.'� �
9 �.&� � l)� ��� ~ ¢�
� 
h.S �� ��.' h.'� �
9 �.&� ,&!# �� O�Â �?��
� � � K�.��� ��# � $y) �� ���&	
� �� ,:) ��# �  

X��eN
� ��# h;# �� ¢�
� h.S �� ��.' h.'� �
9 ��.&� ² ��� �L o5W # ¢�
� h.S �� ��.' h.'� �
9 
�.&� ��L) :��� h.' ?#! X|�  X�& 2 h:5) h.' �D� ·!~� �Ò �1 �(�.' K��
� ��# (�.+ !�L ��# 0�D�  
��z+ �@) �L $�  .h.'� ,I ��� � T��N
� /8
� 2 3" ��+ /��' # 	-§� �L �$�  #� �;�  �I 

��.H  $�³ ?��
� Z 3
� oL�
� .��-)#� M�eN
� ��# B�
 ¢�� �Ü� �1 ,D! ��P'# �� ���.' Z J��"# �X���  
j5��
 h&�� h.S �� ��.' h.'� �
9 �.&� # Z ·!~� �  �1 �.'# ��  Z ��� !� ~� .� # �  �'E # 
 �
� ,-+# �  ¢�
� ��z+ �	+�I ~ j�5�
� �1 h.'# X:5u �  $�:5u �� �K09 ² � ¢�
� O �D j� C�5�
� 

�X)2�
�� ��&	
�� O �D j� X
�&	
� C�5�
�� �X)2�
�� �.|�:
�� y� K�:  C�5�
� Z åE	� <)�+ ��&	
� �0� 
 �
� ����I Z �3
� ,-+y+ $�:5u �� K09 �1 ��5�
� h.'� �(&#! �,&	
� h.'� ?#! ,&	
� �
�# K��
� 

�X��§� ² ��� 3
� ��:)�N
� ² �J��(�
� ² ���N
�.......  
“Pertanyaanmu tentang Khidhir apakah beliau seorang Nabi atau Rasul ini 

bukanlah perselisihan, perselisihannya adalah apakah beliau seorang Nabi 

atau seorang wali bukan Nabi? Yang benar beliau bukan Nabi, Allah � telah 

memberinya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa � untuk mengujinya, 

karena Musa � pernah berkata : “aku tidak tahu seorang pun di muka bumi 

ini yang lebih berilmu daripada aku, maka Allah � ingin menjelaskan 

kepadanya bahwa ada seorang yang lebih mengetahui darinya, yakni ia lebih 

tahu dari Nabi Musa � dengan sesuatu yang telah Allah � ajarkan yang 

terdapat dalam kisah perahu, dinding dan anak kecil yang langsung dibunuh, 

bukan lebih tahu dalam artian syariat Allah �. Lalu pendapat yang unggul 

bahwa Khidhir tidak hidup sampai sekarang, namun beliau sudah meninggal 

pada waktunya seperti manusia lainnya. Seandainya beliau masih hidup tentu 

beliau harus mendatangi Nabi � dan beriman kepadanya, karena Nabi � 

diutus kepada seluruh manusia. Sudah dimaklumi bahwa beliau tidak datang 

kepada Rasulullah �, tidak ada seorang pun sahabat yang mengatakan 
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bahwa Khidhir mendatangi Nabi �. Telah tetap juga bahwa Nabi � pernah 

bersabda :  

“Tidak ada seorang pun dimuka bumi yang masih hidup selama seratus 

tahun dari orang-orang yang pada hari ini hidup”. 

Kalau seandainya Khidhir masih hidup (pada masa nabi) maka Khidhir pun 

sudah meninggal. Kesimpulannya yang benar yang tidak ada keraguan 

menurutku bahwa Khidhir telah wafat dan kematiannya seperti kematian 

manusia lainnya bila memang ajal telah tiba. Dan juga yang benar beliau 

bukan Nabi, hanya sekedar seseorang yang diberikan Allah � ilmu tentang 

suatu perkara untuk menjelaskan kepada Nabi Musa � bahwa dimuka bumi 

ada orang yang lebih tahu darinya tentang sebagian perkara. Adapun orang 

yang berkeyakinan bahwa Wali lebih utama dari Nabi maka ia kafir, karena 

para Nabi adalah tingkatan yang tertinggi dari keturunannya Adam �, 

kemudian Nabi adalah seorang yang mendapatkan nubuwah dan kewalian 

dan Rasul adalah seorang yang mendapatkan risalah, nubuwah dan 

kewalian. Pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan nubuwah di alam 

barzakh sedikit diatas rasul dan dibawah wali maka ini adalah pendapat 

dusta. Tingkatan yang paling utama pada Bani Adam adalah mereka para 

Nabi � dan pemimpinnya adalah para rasul �, lalu pemimpin para Rasul 

adalah Ulul Azmi yang berjumlah 5 orang, kemudian setelah itu Shidiqin, 

Syuhada dan Sholihin..”.  

Imam Bukhori menjadikan kisah bergurunya Nabi Musa � 

kepada Khidhir sebagai judul bab dalam kitabul ilmu sangat relevan 

sekali, karena didalam kisah diatas terdapat pelajaran, 

semangatnya seorang Mukimin didalam menuntut ilmu, sekalipun 

harus menempuh perjalanan yang jauh dan belum pernah ia 

datangi. Inilah semangat yang ditunjukkan juga oleh para ulama 

kita dari zaman ke zaman, semangatnya mereka didalam 

menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. 

Maksud dari firman Allah � yang dijadikan judul bab oleh 

Imam Bukhori adalah sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu 

Katsir dalam tafsirnya sebagai berikut : 

“Bolehkah aku mengikutimu” ini adalah permintaan yang halus, bukan 

permintaan yang memaksa yang harus dikabulkan, demikian hendaknya 

permintaan seorang pelajar kepada gurunya. Lalu firman-Nya “mengikutimu” 

yaitu menemanimu “supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di 

antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu” yaitu ilmu yang telah Allah � 

ajarkan yang mana aku akan mendapatkan petunjuk denganya terhadap 

permasalah-permasalahan yang aku hadapi berupa ilmu yang bermanfaat 

dan amal sholih”. 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

74 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� i	])_	wp {rk	]1{�
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� aT�w:]�_) a�]� _��d1�_	]�k� �̂�L̂ hk�Ŵg�_� hk�#̂ ]�_' iMd
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a��_'_�+̂ a�]�� i?�g5_' �̂�:̂+̂ hn�k� ao])_!�_�_; �_�#̂ hk5d��_S_� �8̂_1 hd+ ktd��_S h_&�a  rd8f
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� hd+ k	]e_5c
� � �̂�:̂+̂ h_&�a�d
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� \ g�_' f,_D_� \ hd+ d�k��_�dI «  

 

16161616). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 74747474    

“Haddatsanaa Muhammad bin Ghuroir Az-Zuhriy ia berkata, haddatsanaa Ya’qub 

bin Ibrohim ia berkata, haddatsanaa Bapakku dari Sholih dari Ibnu Syihab 

menceritakan bahwa Ubaidillah bin Abdillah mengabarkannya dari Ibnu Abbas � 

bahwa ia berdebat dengan Al-Khurru bin Qois bin Khishn Al Fazaariy tentang 

sahabat Nabi Musa �, Ibnu Abbas � mengatakannya bahwa ia adalah Khidhir. 

Lalu Ubay bin Ka’ab � melewati mereka berdua, sehingga Ibnu Abbas � 

memanggilnya dan berkata kepadanya : ‘aku sedang berdebat dengan sahabatku ini 

tentang sahabatnya Nabi Musa � yang mana Nabi Musa � ingin menemuinya, 

apakah engkau pernah mendengar Nabi � menyebutkan tentang masalah ini? 

Ubay � menjawab “Ya, aku mendengar Rasulullah � bersabda : “pada waktu 

Musa � berada ditengah-tengah Bani Isroil, datang seorang yang berkata kepada 

beliau � : ‘apakah anda tahu ada seorang dimuka bumi ini yang lebih tahu dari 

anda? Nabi Musa � : ‘tidak ada’. Maka Allah � mewahyukan kepada Nabi 

Musa � : ‘ada’ yaitu hamba kami yang bernama Khdhir. Lalu Musa � pun 

menanyakan bagaimana cara agar dapat menemuinya, maka Allah � menjadikan 

ikan sebagai alamatnya, dikatakan kepada Musa �, ‘jika engkau kehilangan 
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ikan, maka kembalilah, karena engkau akan bertemu dengan khidhir tadi. 

Kemudian Nabi Musa � mengikuti jejak ikan tersebut di lautan. pemuda yang 

menemaninya berkata kepada Musa � : ‘tahukah engkau pada waktu kita 

berlindung di batu tadi, aku lupa menceritakan ikan itu, tidak ada yang 

membuatku lupa untuk menceritakannya kecuali Syaithon’. Musa � berkata :” 

Itulah (tempat) yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka 

semula. Sehingga mereka berdua bertemu dengan Khidhir, kemudian kisahnya 

sebagaimana yang Allah � kisahkan didalam Kitab-Nya”. 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Shahihnya no. 2380. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abu Abdillah Muhammad bin Ghuroir  

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan Imam Ibnu Hibban. Al Hafidz 

dalam “At-Taqriib” menilainya Shoduq. 

 Hubungan antar : Ya’qub adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.  Nama : Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrohim bin Sa’ad 

 Kelahiran : Wafat 208 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Al’ijli, Imam Ibnu Sa’ad dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Hatim menilainya Shoduq. 

 Hubungan antar : Ibrohim adalah bapaknya sekaligus salah 

seorang gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

3, 4, 5, 6 & 7 Ibrohim bin Sa’ad, Sholih bin Kaisaan, Ibnu Syihaab Az-

Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud dan 

Shahabat Ibnu Abbas � telah berlalu biografinya 

 

8.  Nama : Al-Khurr bin Qois bin Khishon  

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Fazaroh 

 Komentar ulama : Sahabat 

 Hubungan antar : Pernah menjadi utusan yang menemui Nabi � 

pada perang Tabuk. 

 

perowi 

perowi 

perowi 
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(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Dalam riwayat ini terdapat pelajaran bahwa para Shahabat 

seperti Ibnu Abbas � banyak mengkaji Al-Qur’an sedetail-

detailnya, sampai-sampai beliau � berselisih dengan temannya 

Al-Khurru tentang siapa orang yang akan ditemui oleh Nabi 

Musa � yang hanya disebutkan oleh Allah � dalam Kitab-Nya 

dengan : 

�_�_D_�+̂ �b�]5_' ]�d  �_�d0�_5d' a��_�]�_;9̀ �X_�]�_! ]�d  �_�d�]�d' a��_�]�f._'_� ]�d  �g�a�
̂ �b�c.d'  
“Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, 

yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah 

Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami” (QS. Al Kahfi (18) : 65). 

2. Kemudian termasuk manhaj Shahabat adalah ketika mereka 

berselisih, maka mereka akan mengembalikannya kepada 

Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya �, dalam kasus ini Shahabat 

Ubay � merajihkan pendapat Shahabat Ibnu Abbas � bahwa ia 

adalah Khidhir sebagiamana yang disebutkan oleh Nabi �. 

3. Nama pemuda yang bersama dengan Nabi Musa � Yusya’ bin 

Nun menurut pendapat ahli tafsir. 

4. Hadits ini menunjukkan semangat para Nabi � dalam menuntut 

ilmu yang hendaknya juga ditiru oleh kaum Mukminin. 

5. Perjalanan yang jauh dan melelahkan untuk menuntut ilmu 

adalah sunahnya para Nabi �. 

6. Dalam kisah ini mengandung pelajaran agar kita bersikap 

optimistis dan percaya diri, karena ketika Nabi Musa � ditanya 

apakah ada orang yang lebih berilmu darinya, maka beliau � 

menjawab tidak ada, karena memang beliau � belum 

mengetahui ada orang yang lebih berilmu dibandingnya pada 

waktu itu. Begitu juga Nabi kita � dalam sebuah hadits : 

]o_Yk	a' gh.̂_' a�_ �~� ,̂_�_�+̂ {	a�_) {hk5g�
� a�_�_  w,aDg	
� {hk5g�
�_� a�_�_  d*̂aDg	
� � {hk5g�
�_� a�_�_  wÍ]1g	
� � 
{hk5g�
�_� _B]�
̂ a�_�_  x�_�#̂ � ao])#̂_!_� �b0�_�_& �bGdHÎ g�_& _<w+�~� a$]�_D_	+̂ c#̂ ̂�w@_) hd�g w# � ,̂�d:+̂ �8̂_1 
h_&�a  a�a ]�L̂_�  .g�wW ,̂�dL hd
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#̂ ̂�w.aA]�_) X̂g�_�c
� 
k	]�_�k� iT�_�d�  
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“Diperlihatkan kepadaku umat-umat, lalu aku melewati Nabi yang bersamanya 

hanya 1 orang, ada juga Nabi yang mengikutinya cuma 2 orang, ada yang 

mengikutinya sekelompok orang dan bahkan ada juga Nabi yang sama sekali 

tidak ada pengikutnya. Lalu aku melihat sekelompok besar manusia yang 

memenuhi ufuk, aku berharap itu adalah umatku, maka dikatakan itu adalah 

Musa � dan kaumnya, lalu dikatakan kepadaku “lihatlah”, maka aku melihat 

sekelompok manusia yang banyak yang memenuhi ufuk, lalu dikatakan lagi 

kepadaku “lihatlah ini, lihatlah ini” aku melihat sekelompok manusia yang 

banyak yang memenuhi ufuk. Lalu dikatkan kepadaku “itulah umatmu dan 

bersamanya ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab” (Muttafaqun 

Alaih). 

Beliau � sangat optimis ketika melihat ada sekelompok umat 

yang besar yang beliau � menyangkanya adalah umatnya, 

ternyata itu adalah umatnya Nabi Musa � dan sikap optimis 

beliau � tidak keliru karena ternyata umatnya lebih banyak 

berlipat-lipat dari umat Nabi Musa �. 

7. Setan memang selalu memalingkan manusia dari ingat kepada 

Allah �. Firman-Nya � : 

�̂_�]e_�]&� a�k(]�.̂_' w�P̂]�g�
� ]�a1�_�]�ŷ+̂ _	cId� d�f.
� 
“Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat 

Allah” (QS. Al Mujaadilah (58) : 19). 
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17 \ T�� k�]�L̂ nhk5g�
�  \ h.S �� ��.' �.&�  \ » g�a(f.
� a�]�q._' _T�_�d@c
� «  

Bab 17 Sabda Nabi ���� : “Ya Allah, ajarkan kepadanya 

Al Qur’an” 

 

Penjelasan : 

Ini adalah doa yang pernah diucapkan Nabi � kepada 

Shahabat Ibnu Abbas �, dalam shahih Bukhori no. 143 Shahabat 

Ibnu Abbas � menceritakan doa yang lainnya yang pernah 

diucapkan Nabi � kepadanya : 

f#̂ ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ ,̂_A_0 J̀*̂_�c
� � ao]�_Y_�+̂ a�
̂ �éJ�aY_� �̂�L̂ » ]�_  _O_Y_� �8̂_1 «  .
_	k5]Awy+̂ �̂�:̂+̂ » g�a(f.
� a�](q:+̂ hd+ k�)n�
� « 

“bahwa Nabi � masuk kedalam WC, lalu aku menyediakan untuknya air wudhu, 

maka Nabi � bersabda : “Siapa yang meletakkan air wudhu ini?”, lalu beliau � 

diberitahu bahwa aku yang meletakkannya, maka beliau � berdoa : “Ya Allah 

pahamkanlah ia dalam agamanya”. 

Dalam hadits yang dibawakan oleh Imam Bukhori di bab ini, 

Nabi � menepuknya lalu berdoa seperti judul bab ini. Dalam 

riwayat lain lafadznya adalah : 

g�a(f.
� a�]�q._' X̂_�c@dec
� 
“Ya Allah, ajarkan kepadanya Hikmah” (HR. Bukhori no. 3756) 

�(.
� ��.' ,)�y�
� �(:+� Z �)�
� �.�D�� �  ,1# �³ª� 
“Ya Allah, ajarkan kepadanya tafsir, dan pahamkanlah ia dalam agama serta 

jadikan ia termasuk kalangan ahlu Iman” (HR. Hakim no. 6348 dan 

dishahihkannya). 

g�a(f.
� a�]�q._' X̂_�c@dec
� ,̂)k�cy_;_� kT�_�d@c
� 
“Ya Allah, ajarkan kepadanya Hikmah dan tafsir Al-Qur’an” (HR. Ibnu Majah no. 

171 dengan sanad shahih). 

Selain kepada Shahabat Ibnu Abbas �, Nabi � juga pernah 

mendoakan Shahabat lainnya. Misalnya : 

1. Shahabat Ali bin Abi Tholib �, nabi � mendoakannya : 

�(.
� ��.' J�-:
� 
“Ya Allah, ajarkan kepadanya Masalah kehakiman” (HR. Al Ajuri dalam 

Syariah no. 1509 dengan sanad dhoif). 
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2. Shahabat Muawiyah bin Abi Sufyan �, Beliau � mendoakannya : 

�(.
� ��.' T��@
� � T����� �L� T�8�
� 
“Ya Allah, ajarkan kepadanya ilmu Al-Qur’an, ilmu Hisab dan Fiqih adab” 

(HR. Ahmad dalam Fadhoilus Shohabat no. 1697, dengan sanad shahih). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

75 \ �_�Ŵg�_� �a�#̂ i	_�]�_  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�k!�_�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� x�d
�_A ]�_' X̂_ k	c@d' k�_' k�]�� i?�g5_' �̂�L̂ 
hk�g�_Y w��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ �̂�L̂_� » g�a(f.
� a�]�q._' _T�_�d@c
� «  

17171717). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 75757575    

“Haddatsanaa Abu Ma’mar ia berkata, haddatsanaa Abdul Warits ia berkata 

haddatsanaa Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata : ‘Rasulullah � 

memegangiku lalu berdoa : “Ya Allah, ajarkan kepadanya Al-Kitab”. 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim no. 2477) 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abu Ma’mar Abdullah bin ‘Amr bin Abil Hajaaj  

 Kelahiran : Wafat 224 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Al’ijli, Imam Abu Zur’ah dan Imam Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Hatim menilainya Shoduq 

mutqin. Imam Ya’qub bin Syaibah menuturkan 

bahwa ia pernah berucap dengan Qodariyah, 

demikian juga yang dikatakan oleh Imam Al’ijli 

bahwa ia berpemikiran qodariyah. 

 Hubungan antar : Abdul Warits adalah salah seorang gurunya 

dan tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.  Nama : Abu Ubaidah Abdul Warits bin Said 

 Kelahiran : Wafat 180 H  

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Yahya bin Sa’id, Imam 

Ibnu Ma’in. Imam Abu Zur’ah, Imam Abu 

Hatim, Imam Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad, Imam 

Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. Imam Ahmad 

menilainya Sholihul hadits. Dikatakan ia 

berpemikiran Qodari oleh Imam Ibnu Ma’in dan 

Imam As-Saaji. 

perowi 
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 Hubungan antar : Kholid adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

3 & 4 Kholid Al-Khidzaa dan Ikrimah telah berlalu biografinya. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Kedudukan sanad : 

Dalam sanad ini terdapat 2 orang perowi yang tertuduh 

sebagai ahlul bid’ah Qodari yaitu Abu Ma’mar dan Abdul Warits. 

Namun sanad ini memiliki mutaba’ah dalam Shahih Bukhori juga 

no. 7270 : 

�_�Ŵg�_� h_&�a  a�]� ,̂�d'�_�]&k� �_�Ŵg�_� xt]�_1a� ]�_' ��d
�_A ]�_' X̂_ k	c@d' k�_' k�]�� i?�g5_' �̂�L̂ hk�g�_Y d�]�
̂k� {hk5g�
� \ h.S �� 
��.' �.&� \ �̂�L̂_� » g�a(f.
� a�]�q._' _T�_�d@c
� «  

Musa bin Ismail dinilai tsiqoh tsabat oleh Al Hafidz dalam “At-

Taqriib”, sedangkan Wuhaib bin Kholid dinilai tsiqoh tsabat juga, 

namun ia berubah hapalannya sedikit menjelang kematiannya. 

Dalam Musnad Ahmad no. 3440 dengan sanad yang lebih 

bagus yaitu : 

�_�Ŵg�_� w,�d'�_�]&k� �_�_	_5]A#̂ x�d
�_A �J�f8_ec
� ]�_' X̂_ k	c@d' �̂�L̂ �̂�L̂ a�]�� i?�g5_' hk�g�_Y d�]�
̂k� w��a&_! d�f.
� \h.S �� ��.' 
�.&�\ �̂�L̂� » g�a(f.
� a�]�q._' _T�_�d@c
� «  

Ismail disini adalah Ismail Ibnu Ulaiyyah yang banyak dipakai 

haditsnya oleh Imam Bukhori dan dinilai Al-Hafidz dalam “At-

Taqriib” sebagai tsiqoh hafidz. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini mengandung anjuran agar kita mendoakan orang lain 

untuk diberikan ilmu. 

2. Mukjizat Nabi Muhammad � dimana berkat doanya, Abdullah bin 

Abbas � menjadi salah satu penerjemah Al-Qur’an dan lautan 

ilmu. 

3. Keutamaan Shahabat Ibnu Abbas � sebagai salah seorang 

ulamanya para sahabat. 

4. Hadits ini anjuran untuk mempelajari Al-Qur’an dan yang 

berkaitan dengannya disamping juga sebagai realisasi firman 

Allah � : 

�.̂+̂#̂ ̂�a	g�_�_�_) ̂9̀]	w:c
� ]�
̂_� ̂�Î ]�d  d�]�d' k	]�p̂ d�f.
� ��a�_D_�
̂ d��d+ ��+�.̂d�]A� �bGdHÎ  

perowi 
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“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al 

Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang 

banyak di dalamnya” (QS. An-Nisaa’ (4) : 82). 

5. Hadits ini menunjukkan kasih sayang Nabi � kepada para 

Shahabatnya, bahkan kepada para Shahabat yang masih kecil 

Beliau � menyayangi mereka semua. 

6. Al-Hafidz mengaitkan antara bab ini dengan bab sebelumnya, 

dimana Shahabat Ibnu Abbas � ketika berdiskusi dengan 

Shahabat Al-Khurr tentang siapa orang yang ditemui Nabi Musa 

� dalam surat Al-Kahfi dan Shahabat Ibnu Abbas � 

menjawabnya Khidhir, sedangkan Shahabat Al-Khurr 

menjawabnya berbeda dan kebenaran ada pada Shahabat Ibnu 

Abbas � berdasarkan sabda Nabi � yang diceritakan oleh 

Shahabat Ubay �. Semua ini karena berkat doa Nabi � supaya 

ia dipahamkan dalam masalah tafsir Al-Qur’an. 
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18 \ T�� h_�_  {MdN_) a��_�_& kGd�gN
�  

Bab 18 Kapan Diterima Pendengarannya Anak Kecil 

Penjelasan : 

Dalam bab ini Imam Bukhori ingin merajihkan salah satu 

pendapat tentang batasan minimal seorang anak kecil dapat 

diterima riwayatnya atau dengan kata lain ilmunya. Imam Suyuthi 

dalam “Tadribur Rowi” (1/276-277) menulis : 

]��L X'�_�_D �  J��.a�
� :te��a) # Jr��5) ��_�_�� F)��� ��� jW*W X�& [��.'� ,1# K�g�
� ],�L� :��� 
�)	�' [X�& ���.'� ,1# X+�w@
�. ,�L h&�� �� R�_e]&� :��I � t�@; �' �# ����a� ��:+ :�I ,1# 
X+�w@
� 2 �aD	�a) �102�# Z kt.û F)��� �b!�_�dS hg�� ��.�@��) �)	]�d' X�&.  ��L� ���a& /!�fH
� :�I 
,aDg	
� ��� _0�!# # tw.cP_) F)��� �g5�; ,̂5L _3
� _�)	�' �X�&. ��L� ��# �5' �� /G�{�
� �  X��+�g�
� :

te�]�a) t�I F)��� Z �)	]�d�
� ��(g�~ O���a  ,:�
�. ��L :t�w#� # ,��]�a) �®�a0 ��¸ 9	:
� 
�|�_	�̂
�� �/# �:�
�. ]T��gN
�� Z �81 �_ ]E~� [��� # _!�_S Þ�e.�� J�:�� X.�.& 0�_�]&ª� ]G@]5g�
� �� [

/# ���g�
�� ]�  j� MN) �'�� [/# G�gN
� ]�5�@̂k�� [/# F)��� ]����c:_;� [a�P5Y� ]j� ,g1y�) �
 [
����)� ]� [3
� ]�.�Ì ±*�A�� ´��"~� [2� 	Ne�) Z i�d& ´�Nñ. ],:�� �Y�:̂
� ·�_�d' :f# 

,1# X��gN
� ��0g�� �g�# � E MN) ��+ ���g�
� [G�N.
 ]B�ò j�& [�5��� �Gp !�(��.
.  
��L� ��� �*gN
�)782] :(h.'� �81 g	:�&� ,��
� [j� ,1# F)��� ��5�@�+ ��2 BÐ �b�'�_N+ O� \ 
�� � ».5) �b�]�_A \ 	-� �# 	-�w#. �(�g�a�� Z 3
� �  ���! /!�_�a5
�)783 (�Gp� ��  F)�� 0�a�4 
�� O��g	
� ��L :ao.:_' �  ¢g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ XgÅ �(g�_  Z �(D� �  �i�c
_0 ��#� ��� BÐ j�& .

Tg�� ��.' /!��5
� :h_�_  MN) ��_�_& aT�_�gN
�� �G�gN
� a!�_5d�]'� �k����g�
� cz+̂ _�k(+̂ _T�P̂d§� �g0_!_� _T�_��̂� �̂�I 
�b�g��a  _M�de_S �k���g�
� f2�� �*+̂ _/k�a!_� �� �81 ]�_' h&�a  �� �̂�a!�1 _�_�#� �� ,5]�_�. ��L �n�Nw�� ���I 

�*gN
�)784] :(T��gN
�� !�5�'� �����g�
� z+ �(+ �T�P̂d§� g0!� T�_��̂� ��I �b���a  M�eS ���g�
� [
�� � ».�) �b�Ð ]f2�� *+ [�� �I ��� BÐ �	HIy+ 2� K�.) �  ,:' 0��4 Xg��̂� Z �81 �n�
� �f# ���= 
�Gp ,H  �����= c,_� �L ©w:]�_) a��' ��L� ��)�) 2� K�.) a��  # 2 ,:�) ,H  3
� ���&� ,L# �  �3
� 2� 
K�.) �  ,:' Xg��̂� �,:' �1Gp �gÒ ����). ��L� �*P]�:̂
� Z T��I »ß(���« :�  a�!��A� ��� �*gN
� �1 

�<�:eg�
� t1c8�̂�� M�egN
�. ]/�!� �� �81 [�1� !�5�'� �����
� ]�' h&�  �� �!�1 [��g��� ��# 
Þ�f�w�� ]��#� �� ,5�� [�g # h&�  �g�z+ ,%a& h_�_  O��) ¢gN
� �F)��� ��:+ :��� Rg	+ j� C	:5
� !�����. 

�g #� ��# �g�z+ ,%a& �' 3
� ���:+ :��k� ,:' �Í5Y� 	I8+ �
 �' ,D! �g�# ��L :2 E�a�_) �'�� hg�� �w@_) 
�
 BÐ C	�' X�& �f~ ��a&_! ��  \ h.S �� ��.' �.&�  \ g0! J��
� ���� �	�a' �¤	�N�&� K�) �!�� 

	@�y+ �
�L ��81 ��L� :B%� ���:
� ��@+ O�Na) ����a�� O�I�� �¤��� .�¤��&# t�P§� Z 
»X)��@
�«)785.( 2�:
�+ ��D�! �� !�5�'� ������
� �_��
� j
�:� Z ,S# �X
y��� ��+*A �L�	�.
 �F�� 

�(+ �3
� h@e+ ��+ X��!# ����L# �g�yI� 0�!# X)�@̂d� ��:
� !�wI8�� ���~ �1� BÐ C	�' X�&. �L� a��@� 
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t�P§� Z »X)��@
�«)786 (�' K�L �(�  :¦¥ �� �j�  h@�� �' �)	A9 ��(�  :�)�) �� �!�1 �*W 
C	�'. �g�d � ,�L Z Í��Y �����
� :# ��ea) 0��
� �  ���� �� ��)	�' a��@� ��� �:.w��. Rg	+̂� ��.g�
� 

j� Ú_	_�
� ����
�� ���:+ :�1	HI# h.' f# �	�
� MN) a�'�� ��� ».� O�!# j�& �F)�� �0��4 ����
�� 
��� ».� o& j�&. �g�d � ��) h.' f# OD	�� �� �����
� �  a�	I� t�P§�)787 (��L :o�� ��Y�:
� ��# 

�g�4 ��(5S~� ���:) :aoQ�� �	w:
�  � BÐ �j�& a$	-�w#� ��' �# 	@� Jr	:w��  � O�!# �j�& 
��0�!y+ # �����)   ���+ $	-� ��;J�	L ��:+ �(-�� :�g�� 	�N) �' ����g�
� ��:+   ��� Jr	:�� :#	L� 
C!�& �)	+�@
� ���V#	:+ ��:+ :#	L� C!�& �	)�@�
� ��V#	:+ ��:+   �Gp :#	L� C!�& �$*&	w�� �V#	:+ �� 
Í.p# ��(�+ ��:+ ��� Jr	:w�� :���� a�
 C�(a�
�� g�.'.  

“[Sebagian ulama berkata : ‘dianjurkan untuk memulai mendengar 
hadits setelah berusia 30 tahun’] ini adalah pendapatnya ulama Syam 
[pendapat lain mengatakan : ‘setelah berusia 20 tahun’] ini adalah 
pendapatnya ulama Kufah. Musa bin Ishaq pernah ditanya : ‘kenapa engkau 
tidak menulis haditsnya Abu Nu’aim? Beliau menjawab : ‘ulama Kufah tidak 
mengeluarkan anak-anak mereka untuk menutut ilmu hadits pada waktu 
kecil sampai mereka berusia 20 tahun’. Sufyan Ats-Tsauri berkata : ‘seorang 
jika ingin menuntut ilmu hadits hanya sebagai ibadah (jika belajarnya) 
sebelum berusia 20 tahun’. Abu Abdillah Az-Zubairi dari kalangan Syafi’iyah : 
‘dianjurkan untuk menulis hadits pada usia 20 tahun, karena sudah 
terkumpul akal. Dan dianjurkan untuk menyibukkan sebelum usia itu dengan 
menghafal Qur’an, ilmu waris dan fiqih.  

[pendapat yang benar tentang waktu ini] setelah silsilah sanad ditulis 
[segera] untuk mendengarnya [dari mulai ia sudah bisa mendengar] pada 
waktu kecil [dengan menulis] hadits [dan mengikatnya] dengan dhobith 
(kuat) [hingga ia menjadi terbiasa] dan mudah baginya. Hal ini [berbeda-
beda tergantung kemampuan masing-masing orang] tidak dibatasi dengan 
umur tertentu [dinukil dari Qodhiy Iyaadh : ‘penduduk shon’ah membatasi 
awal waktu shahnya mendengar] untuk anak kecill [pada usia 5 tahun] dan 
hal ini dinisbahkah kepada pendapatnya jumhur. Ibnu Sholah berkata (782) : 
[berdasarkan hal ini disepakati] dikalangan ahli hadits, mereka memberikan 
kode untuk anak 5 tahun keatas dengan ‘Simaa’’ (mendengar) dan untuk 5 
tahun kebawah dengan ‘hadhoro’ atau ‘uhdhiro’ (hadir). Dalil mereka adalah 
riwayat Imam Bukhori (783) dan selainnya dari hadits Mahmud ibnur Robii’ ia 
berkata : ‘aku ingat perbuatan Nabi � yang menyemburkan air di wajahku 
yang belaiu ambil dari air timba , waktu itu aku berusia 5 tahun’. Imam 
Bukhori membuat judul bab “Kapan sah diterima pendengarannya anak 
kecil?”. 

Pendapat yang benar acuannya ketika sudah tamyiz, jika sudah 
memahami pembicaraan, membalas pertanyaan, maka ia telah tamyiz yang 
sah diterima pendengarannya, jika tidak seperti itu maka tidak diterima. 
Diriwayatkan pendapat yang semisal ini dari Musa bin Harun dan Ahmad bin 
Hanbal. Penulis kitab seperti Ibnu Sholah berkata : [‘pendapat yang benar 
yang menjadi acuannya adalah tamyiz, jika sudah memahami pembicaraan, 
membalas pertanyaan, maka ia telah tamyiz yang sah diterima 
pendengarannya] sekalipun belum mencapai 5 tahun [jika tidak seperti itu 
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maka tidak diterima] sekalipun sudah lebih dari 5 tahun, tidak melazimkan 
tahunya Mahmud disembur air pada usia tersebut untuk mengatakan 
tamyiznya orang lain, seperti tamyiznya Shahabat Mahmud �, namun 
terkadang bisa kurang atau lebih darinya. Tidak melazimkan juga bahwa 
anak kecil belum bisa berpikir seperti itu sekalipun umurnya dibawah (5 
tahun). Begitu juga tidak melazimkan anak kecil yang disembur air bisa 
berpikir untuk hal lain yang ia dengarkan. 

Al Qostalani dalam Kitab “Al Minhaj” berkata : ‘apa yang dipilih oleh 
Ibnu Sholah adalah pendapat yang benar dan madzhab yang shahih’. 
[diriwayatkan hal ini] yaitu masalah acuan tamyiz [dari Musa bin Harun] Al 
Hammaal salah seorang Hufadz [dan Ahmad bin Hanbal]. Adapun Musa, 
maka ketika ia ditanya kapan anak kecil sah mendengar hadits? Beliau 
menjawab : ‘jika dapat membedakan sapi dengan keledai’. Adapun Ahmad 
ketika hal yang sama ditanyakan, beliau menjawab : ‘jika sudah bisa berpikir 
dan dhobith’, lalu seseorang mengatakan kepadanya : ‘tidak boleh 
mendengar hadits sampai umurnya 15 tahun, karena Rasulullah � menolak 
Al Baroo’ � dan Ibnu Umar � yang waktu itu masih kecil untuk mengikuti 
perang Badar’. Maka Imam Ahmad menyanggahnya dan berkata : ‘ini adalah 
ucapan keliru, apa yang dilakukan Sufyan, Waki’ dan semisalnya’. 

Al Khothib dalam “Al-Kifayah” (785) meriwayatkan dengan sanadnya 
sampai mereka berdua, dan pendapat mereka berdua ternyata (sama) 
acuannya adalah tamyiz, bukan dua pendapat dalam pokok masalah ini, 
berbeda dengan Al-Iroqiy yang mana beliau memahaminya seperti itu lalu 
mengatakan dalam masalah ini ada 4 pendapat, seolah-olah beliau 
mengatakan ucapan yang disebutkan kepada Imam Ahmad yaitu masalah 
umur 15 tahun. Al Khothib dalam “Al-Kifayah” (786) menukil pendapat 
beberapa ulama, diantaranya Yahya bin Ma’in dan Yaziid bin Harun 
berpendapat sahnya mendengar 13 tahun. Pendapat dari Ibnul Mulaqqon 
dhibitnya Tamyiz dari mulai umur 11 tahun sampai 20 tahun. As-Silafiy 
berpendapat untuk memisahkan orang Arab dengan Ajam yaitu untuk orang 
Arab kebanyakannya sah mendengar jika sudah mencapai umur 4 tahun, 
berdasarkan hadits Mahmud �, sedangkan untuk Ajam pada usia 6 tahun. 
Dalilnya adalah yang disebutkan oleh Al-Khothib (786) : ‘aku mendengar Al-
Qodhi Abu Muhammad Al-Ashbahaaniy berkata : ‘aku hapal Al-Qur’an pada 
umur 5 tahun, aku dihadirkan di majelisnya Abu Bakar Al-Muqriy’ pada usia 4 
tahun, mereka orang-orang yang hadir di mejelisnya ingin mendengar 
bacaanku, maka berkatalah sebagian mereka : ‘ia masih sangat kecil untuk 
mendengar, maka Ibnu Muqriy’ berkata kepadaku : ‘bacalah surat Al-Kafirun, 
lalu akupun membacanya, ia berkata lagi kepadaku : ‘bacalah surat At-
Takwiir’, lalu akupun membacanya. Yang lainnya berkata kepadaku : ‘bacalah 
surat Al-Mursalat’, lalu akupun membacanya tanpa ada kesalahan. Lalu Ibnu 
Muqriy’ berkata : ‘mereka telah mendengarnya dan ia menjadi 
tanggunganku’. 
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Berkata Imam Bukhori : 
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18181818). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 76767676    

“Haddatsanaa Ismail bin Abi Uwais ia berkata haddatsanii Malik dari Ibnu 

Syihaab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Abdullah bin Abbas � ia 
berkata : ‘aku datang dengan mengendarai Keledai betina, pada waktu itu aku 

hampir Baligh yaitu ketika Rasulullah � sedang sholat di Mina tanpa menghadap 
ke tembok. Aku melewati sebagian shof, lalu membiarkan Keledai tadi untuk 
mencari makan, kemudian aku masuk kedalam shof tanpa ada yang mengingkari 
perbuatanku”. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 504 

 

 Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowi telah berlalu biografinya. 

Penjelasan Hadits : 

1. Kaitannya hadits dengan judul bab sangat jelas, dimana diterima 

riwayatnya Shahabat Ibnu Abbas � ketika masih kecil, karena 

beliau � menceritakan kejadian tersebut sebelum mencapai usia 

Baligh. 

2. Hadits ini menunjukkan orang yang melewati shof tidak 

masalah, selama tidak mengganggu kekhusukan jama’ah dan 

ada keperluan lain yang lebih besar, seperti akan buang air 

ketika sholat dan ia harus ke toilet yang harus melewati shof. 

Hal ini untuk mencegah kemudhorotan yang lebih besar, 

seandainya orang tersebut tidak diijinkan untuk melewati shof. 

3. Sutrohnya makmum pada waktu sholat berjamaah adalah 

sutrohnya Imam dan penjelasan lebih lanjut, Insya Allah pada 

babnya. 
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Berkata Imam Bukhori : 
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19191919). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 77777777    

“Haddatsanaa Muhammad bin Yusuf ia berkata haddatsanaa Abu Mushir ia 
berkata haddatsanii Muhammad bin Harb haddatsanii Az-Zubaidiy dari Az-

Zuhriy dari Mahmuud ibnur Robii’ � ia berkata : ‘aku ingat bahwa Nabi � 
pernah menyemburkan air ke wajahku pada waktu aku berusia 5 tahun yang 
airnya beliau ambil dari timba”. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim no. 23 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abu Ahmad Muhammad bin Yusuf 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Bukhoro 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Al-Kholiiliy. 

 Hubungan antar : Abu Mushir adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.  Nama : Abu Mushir Abdul A’la bin Mushir 

 Kelahiran : Lahir 140 H Wafat 218 H  

 Negeri tinggal : Damaskus 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Abu Hatim, Imam Al’ijli, Imam 

Hakim dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : Muhammad bin Harb adalah salah seorang 

gurunya , sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

3.  Nama : Abu Abdillah Muhammad bin Harb 

 Kelahiran : Wafat 292 atau 294 H  

 Negeri tinggal : Himsho 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Al’ijli 

dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : Az-Zubaidiy adalah salah seorang gurunya 

sekaligus ia menjadi sekretaris gurunya ini dan 

tinggal senegeri dengannya , sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

perowi 

perowi 

perowi 
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4.  Nama : Abul Hudzail Muhammad ibnul Waliid bin 

‘Aamir Az-Zubaidiy 

 Kelahiran : Wafat 136 atau 137 atau 139 H  

 Negeri tinggal : Himsho 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Ahmad, Imam Ibnul Madiniy, Imam Abu 

Zur’ah, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli, Imam 

Nasa’i dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : Az-Zuhri adalah salah seorang gurunya dan ia 

adalah salah seorang murid seniornya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

5. Az-Zuhri telah berlalu biografinya. 

 

6.  Nama : Abu Nu’aim Mahmuud ibnur Robii’ 

 Kelahiran : Lahir 6 H wafat 99 H  

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Shahabat. Imam Abu Hatim mengatakan 

bahwa ia hanya sekedar melihat Nabi �, 

sedangkan Imam Al’ijli mengatakannya bahwa 

beliau � adalah seorang Tabi’I Kabiir yang 

tsiqoh. Namun yang rajih adalah beliau 

sahabat berdasarkan hadits Bukhori ini. 

 Hubungan antar : Imam Thobroni meriwayatkan dengan sanad 

yang shahih dari Shahabat Mahmud � bahwa 

ia berkata : ‘Nabi � meninggal, sedangkan 

saya pada waktu itu berumur 5 tahun. 

 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Sebagaimana yang telah lalu, hadits ini dijadikan dalil oleh 

sebagian ulama tentang batasan usia minimum seorang anak 
kecil dapat sah pendengarannya, yaitu yang dijadikan acuan 

adalah ketika sudah tamyiz. 
2. Nabi � menyemburkan air ke wajah Shahabat Mahumud �, 

entah karena bercanda dengannya atau sedang memberikan 
berkah kepadanya. Hal ini menunjukkan kasih sayang Beliau � 

kepada anak kecil. 

3. Hadits ini menunjukkan keutamaan Shahabat, sekalipun masih 
berusia Balita, namun telah berguru kepadanya. 
 

perowi 

perowi 
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Bab 19 Keluar untuk Belajar 

Jabir ���� melakukan perjalanan selama sebulan 

untuk menemui Abdullah bin Unais ���� untuk mencari 

sebuah hadits 

 

Penjelasan : 

Kisah Shahabat Jabir � ini dengan Shahabat Abdullah bin 

Unais � (w. 54 H) dicuplik oleh Imam Bukhori secara mua’alaq 

(tanpa menyebutkan sanad) dengan shighot (bentuk kalimat) jazm 

(aktif), dimana sebagian peneliti Shahih Bukhori mengungkapkan 

bahwa shighot mualaqnya Imam Bukhori seperti ini menunjukkan 

bahwa sanadnya dapat dijadikan hujjah, dan telah berlalu 

penjelasan tentang hal ini. 

Kisah ini diriwayatkan secara maushul (bersambung 

sanadnya) oleh beberapa Imam hadits, berikut akan kami 

ringkaskan takhrij kisah ini dari ta’liq Syaikh Syu’aib Arnauth 

terhadap musnad Ahmad (no. 16042) dengan beberapa 

penambahan dari kami : 

Kisahnya ditakhrij oleh Imam Ahmad dalam “Musnad” (no. 

16042), Imam Hakim dalam “Al-Mustadrok” (2/437 & 4/574) dan 

selainnya semuanya dari jalan : 
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“haddatsanaa Yaziid bin Haaruun ia berkata, akhbaronaa Hammaam bin Yahya 

dari Al-Qoosim bin Abdul Waahid Al-Makkiy dari Abdullah bin Muhammad bin 

‘Uqoil bahwa ia mendengar Jaabir bin Abdillah � berkata : ‘telah sampai suatu 

hadits dari seorang Shahabat yang ia mendengarnya dari Rasulullah �, maka aku 

segera memilih seekor unta, lalu aku pun berusaha keras untuk mengadakan 

perjalanan kesana. Aku menempuh perjalanan sekitar 1 bulan. Sampailah aku ke 

Damaskus ke rumahnya Abdullah bin Unais �. Aku berkata kepada penjaga pintu 

rumahnya : ‘sampaikan kepadanya Jaabir menunggu di pintu’. Ibnu Unais � 

berkata : ‘(Jabir) bin Abdillah?’, aku menjawab : ‘iya’. Maka ia keluar sambil 

mengenakan baju, ia segera memelukku dan aku pun memeluknya. Aku berkata : 

‘ada sebuah hadits yang sampai kepadaku yang ada padamu yang engkau telah 

mendengarnya dari Rasulullah � tentang Qishoosh, aku khawatir engkau keburu 

meninggal atau aku meninggal sebelum sempat mendengarnya. Ibnu Unais � 

berkata : ‘aku mendengar Rasulullah � bersabda : “Manusia –atau hamba-  

dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, belum dikhitan dan tidak 

memiliki apa-apa’. Kami berkata : ‘apa itu Buhmaan?’ Nabi � menjawab : “tidak 

ada pada mereka sesuatupun”. “Lalu mereka dipanggil dengan suara yang didengar 

oleh yang jauh, seperti yang didengar oleh yang dekat : “Aku adalah Raja,  Aku 

adalah Yang Maha Kuasa. Tidak layak seorang penduduk neraka, untuk masuk 

kedalam neraka, sedangkan ia memiliki hak terhadap penduduk jannah, sampai 

Aku meng-qishosh-nya, begitu juga tidak layak penduduk Jannah untuk masuk 

kedalam jannah, sedangkan ia memiliki hak terhadap penduduk Neraka, sampai 

Aku meng-qishosh-nya, sampaipun dalam masalah menampar”. Kami bertanya : 

‘bagaimana hal ini sedangkan kami datang kepada Allah Azza wa Jalla dalam 

keadaan telanjang, belum dikhitan dan tidak memiliki sesuatupun? Nabi � 

menjawab : “dengan kebaikan dan kejelekan”. 

Kedudukan sanad : Yazid bin Harun (117/118 – 206 H) 

perowi Bukhori-Muslim, dinilai ‘tsiqoh, mutqin, abid’ oleh Al-Hafidz 

dalam “At-Taqriib”. Hamam bin Yahya (w. 164/165 H) perowi 

Bukhori-Muslim, dinilai Al Hafidz ‘tsiqoh rubama wahm (terkadang 

keliru)’. Al-Qosim bin Abdul Wahid, hanya mendapatkan tautsiq 

dari Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim menilainya : ‘yuktabu 

haditsuhu’ (ditulis haditsnya), lalu anaknya bertanya : ‘apakah 

dijadikan hujjah haditsnya?’, Bapaknya (Imam Abu Hatim) 

menjawab : ‘dijadikan hujjah haditsnya (jika meriwayatkan) dari 

Sufyan dan Syu’bah. Oleh karenanya Al Hafidz dalam “At-Taqriib”  
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menilainya ‘Maqbul’ yaitu rawi yang jika riwayatnya sendirian, 

layyin (dhoif ringan) namun dapat dijadikan sebagai penguat. 

Namun penilaian Al Hafidz kurang tepat, kerena Al-Qosim sendiri 

memiliki 5 murid yang meriwayatkannya darinya, 3 perowi tsiqoh, 

1 perowi shoduq dan 1 lagi maqbul juga, sehingga haditsnya Hasan 

Insya Allah dengan adanya tautsiq dari Imam Ibnu Hibban dan 

tidak ada jarh kepadanya. Oleh karenanya Imam Adz-Dzhahabi 

menilainya ‘wutsiqo’ (ia ditsiqohkan). Abdullah bin Muhammad 

(w. >140 H) seorang Tabi’I shoghir, dinilai oleh Al-Hafidz dalam 

“At-Taqriib” ‘shoduq haditsnya lemah, dikatakan juga telah berubah 

hapalannya pada akhir hidupnya’. Namun dalam  “At-Talkhiish” Al-

Hafidz menilainya : ‘adapun jika ia bersendirian maka riwayatnya 

Hasan, adapun jika diselisihi, maka riwayatnya tidak diterima, hal 

senada dikatakan Imam Adz-Dzahabi dalam “Al-Mizaan” : 

‘haditsnya pada tingkatan Hasan’. 

Berdasarkan keterangan diatas maka hadits ini Hasan Insya 

Allah, sebagaimana penilaian Imam Bukhori yang telah 

meriwayatkan walaupun secara Mu’alaq dengan sighot jazm 

(kalimat aktif) yang menunjukkan sahnya riwayat ini, begitu juga 

Imam Hakim dalam “Mustadrok” telah menshahihkan riwayat ini 

dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dalam “At-Talkhiish”. Yang 

lebih meyakinkan lagi bahwa riwayat ini sah adalah adanya 

penguat sebagai berikut : 

1. Imam Thobroni telah meriwayatkan dengan sanad yang panjang 

dalam “Musnad Asy-Syaamiyyiin” (no. 156) dari jalan Al-Hasan 

bin Jariir dari Utsman bin Sa’id dari Sulaiman bin Shoolih dari 

Abdur-Rokman bin Tsaabit bin Tsaubaan dari Al-Hajjaaj bin 

Diinaar dari Muhammad ibnul Munkadir dari Jabir �. Al Hafidz 

dalam “Al-Fath” (1/174) berkata : ‘sanadnya Shoolih’. 

2. Imam Al-Khothib dalam “Ar-Rihlah” (no. 33) meriwayatkan 

dengan sanad yang panjang dari jalan Muqootil bin Hayaan dari 

Abu Jaaruud Al-‘Insiy dari Jaabir �. Al-Hafidz dalam “Al-Fath” 

(1/174) berkata : ‘Sanadnya dhoif’. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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� hd+ ktd��_S h_&�a  � g	_�+̂ �_�k(k� {h_�w# a�]� it]�Î � a��_'_�+̂ a�]�� i?�g5_' �̂�:̂+̂ 
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hn�k� ao])_!�_�_; �_�#̂ hk5d��_S_� �8̂_1 hd+ ktd��_S h_&�a  rd8f
� �̂ŷ_& ,̂�k5g�
� h
̂k� d�n�d:w
 � c,_1 _o]�d�_& 
�̂�a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ a	wIc8_) a�_�cy_" �̂�:̂+̂ ×h_�w# ]�_�_� � ao]�d�_& ghk5g�
� \ h.S �� ��.' 
�.&� \ a	wIc8_) a�_�cy_" w��w:_) » �_�_�]�_� h_&�a  hd+ ïð_  ]�d  hk�_� ,̂�d|�_	]&k� � c�k� a�J̀�_D v,aD_! �̂�:̂+̂ a�.̂]�_;#̂ 
�b�_�#̂ _�.̂]'#̂ _3]�d  �̂�L̂ h_&�a  2̂  .h_�]�ŷ+̂ a�f.
� g�_' f,_D_� h
̂k� h_&�a  h.̂_� � �_�a�]5_' x	d-_A � �̂ŷ_�+̂ 

,̂�k5g�
� h
̂k� d�n�d:w
 � ,̂_�_�+̂ a�f.
� a�
̂ _$�aec
� �X_)9 � ,̂�dL_� a�
̂ ��̂k� _$]�:̂+̂ _$�aec
� ]OkD]!�+̂ � _3g�kz+̂ a��:̂c._�_& 
� ̂�@̂+̂ h_&�a  \ h.S �� ��.' �.&� \ aOk5g�_) _	Ŵ#̂ d$�aec
� hd+ k	]e_5c
�  .�̂�:̂+̂ h_�+̂ h_&�a  h_&�a�d
 

_o])#̂_!#̂ c�k� �_�])_�#̂ h
̂k� dC_	]�gN
� hn�kz+̂ ao�}�_� _$�aec
� � �_ _� d��k��_�]�#̂ f2k� w�P̂]�g�
� c#̂ a�_	wIc�#̂  .�̂�L̂ 
h_&�a  _3d
�̂ �_  �g�wI hd�]5_�  .�g�_;]!�+̂ h.̂_' �_�d1k!�Ŵ9 �bN_NL̂ � �_�_D_�+̂ �b	d-_A � ̂�@̂+̂ ]�d  �_�k(k�cy_" �_  
g©L̂ a�f.
� hd+ d�k��_�dI «  

 

20202020). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 78787878    

“Haddatsanaa Abul Qosim Khoolid bin Kholliy ia berkata, haddatsanaa 

Muhammad bin Harb ia berkata, Al-Auzaa’iiy mengabarkan kepada kami dari 

Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdillah bin ‘Utbah bin Mas’ud dari Ibnu Abbas 

� bahwa ia berdebat dengan Al-Khurru bin Qois bin Khishn Al Fazaariy tentang 

sahabat Nabi Musa �. Lalu Ubay bin Ka’ab � melewati mereka berdua, 

sehingga Ibnu Abbas � memanggilnya dan berkata kepadanya : ‘aku sedang 

berdebat dengan sahabatku ini tentang sahabatnya Nabi Musa � yang mana 

Nabi Musa � ingin menemuinya, apakah engkau pernah mendengar Nabi � 

menyebutkan tentang masalah ini? Ubay � menjawab “Ya, aku mendengar 

Rasulullah � bersabda : “pada waktu Musa � berada ditengah-tengah Bani 

Isroil, tiba-tiba datang seorang yang berkata kepada beliau � : ‘apakah anda 

tahu ada seorang dimuka bumi ini yang lebih tahu dari anda? Nabi Musa � : 

‘tidak ada’. Maka Allah � mewahyukan kepada Nabi Musa � : ‘ada’ yaitu 

hamba kami yang bernama Khdhir. Lalu Musa � pun menanyakan bagaimana 

cara agar dapat menemuinya, maka Allah � menjadikan ikan sebagai alamatnya, 

dikatakan kepada Musa �, ‘jika engkau kehilangan ikan, maka kembalilah, 

karena engkau akan bertemu dengan khidhir tadi. Kemudian Nabi Musa � 

mengikuti jejak ikan tersebut di lautan. pemuda yang menemaninya berkata kepada 

Musa � : ‘tahukah engkau pada waktu kita berlindung di batu tadi, aku lupa 

menceritakan ikan itu, tidak ada yang membuatku lupa untuk menceritakannya 

kecuali Syaithon’. Musa � berkata :” Itulah (tempat) yang kita cari." Lalu 
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keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Sehingga mereka berdua bertemu 

dengan Khidhir, kemudian kisahnya sebagaimana yang Allah � kisahkan didalam 

Kitab-Nya”. 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Shahihnya no. 2380. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abul Qosim Khoolid bin Kholliy 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Himsho 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan Imam Ibnu Hibban. Imam Nasa’I 

dan Imam Daruquthni menilainya, laisa bihi 

ba’sun. Imam Bukhori menilainya, ‘shoduq’. 

 Hubungan antar : Muhammad bin Harb adalah salah seorang 

gurunya dan tinggal senegeri dengannya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

Perowi sisanya telah berlalu keterangannya. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

Hadits ini telah berlalu di bab 16 Kitab ilmu ini. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perowi 
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20 \ T�� k,]-+̂ ]�_  _�d._' _�f._'_�  

Bab 20 Keutamaan Pengajar dan Pelajar 

 

Penjelasan : 

Tidak diragukan lagi bahwa pengajar dan pelajar memiliki 

keutamaan yang tinggi dalam agama ini. Allah � berfirman tentang 

para pengajar yang merupakan Dai Ilaallah : 

]�_ _� a�_�]�#̂ ��
]�L̂ ]�g�d  �_'_0 h
̂k� d�f.
� 
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada 

Allah” (QS. Fusshhilat (41) : 33). 

Allah � juga berfirman tentang kebaikan suatu kaum, sekalipun 

mereka sedang pergi berjihad untuk meninggikan kalimat Allah �, 

agar jangan sampai lalai mewakilkan beberapa orang dari mereka 

untuk belajar menjadi pelajar agama yang kelak jika pulang ke 

kaumnya menjadi pengajar Dai Ilaallah �, Firmannya � : 

�_ _� ̂�Î ̂�a�d ]la�c
� ��a	d�]�_�d
 �Xf+�Î �
̂]�.̂+̂ _	�̂_� ]�d  q,wI �XL̂]	d+ ]�a(]�d  vX�̂d|�û a(f:�̂_�_�d
�� �d+ k�)n�
� ��a!d8]�a�d
_� 
]�a(_ ]�L̂ ��̂k� ��a�_D_! ]�k(]�
̂k� ]�a(f._�
̂ ̂�a!8̂]e_) 

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa 

tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu 

dapat menjaga dirinya” (QS. At-Taubah (9) : 122). 

Pengajar dan pelajar agama adalah manusia-manusia terbaik 

dan pilihan dalam agama ini, dengan bekal ilmunya yang 

bermanfaat mereka akan mendapatkan kebaikan di dunia dan 

akhirat. Guru utama mereka adalah para Rasul � dimana melalui 

perantaraan mereka Allah � memberikan petunjuk-Nya kepada 

hamba-Nya. Allah � mengutus mereka dengan ilmu yang 

bermanfaat dan amal sholih, firman-Nya � : 

�g�k� �_�]�_�]�#̂ _3]�
̂k� �_�Î �_�]�_�]�#̂ h
̂k� i��a� _jn�k5g�
�_� ]�d  d�d�]�_� �_�]�_�]�#̂_� h
̂k� _��d1�_	]�k� ,̂�d'�_�]&k�_� _R�_e]&k�_� 
_T�w:]�_)_� dm�_5]&ŷc
�_� h_��d'_� _T�{)#̂_� _Ba��a)_� ̂�a!�_1_� ̂�_�]�.̂a&_� �_�]�_;9̀_� _0�a��_0 �b!�a�_E )163 (��.a&a!_� 

]�L̂ ]�a1�_�]N_NL̂ _3]�.̂_' ]�d  w,]5L̂ ��.a&a!_� ]�
̂ ]�a(]NaNc:_� _3]�.̂_' _�f.Î_� a�f.
� h_&�a  �b��d.c@_; )164 (��.a&a! 
_�)k	n�_5a  _�)k!d8]�a _� �f.%̂d
 ̂�w@_) g�.d
k?� h.̂_' d�f.
� vXg�a� _�]�_� k,a&{	
� ̂�Î_� a�f.
� �b�)k�_' �b��d@_� )165(  

“Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah 

memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah 
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memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak 

cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur 

kepada Daud. Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami 

kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami 

kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa 

dengan langsung. (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira 

dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah 

Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana” (QS. An-Nisaa’ (4) : 163-165). 

Nabi � juga bersabda : 

]�wIa	]�_A ]�_  _�f._�_; ̂9]	w:c
� a�_�f._'_�  
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya” 

(HR. Bukhori). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

79 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� }J*̂_�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a0�g�_� a�]� X̂_ �_&w# ]�_' d�])_	a� k�]� d�]5_' d�f.
� ]�_' hk�#̂ Ĉ_0]	a� ]�_' 
hk�#̂ h_&�a  k�_' nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �̂�L̂ » w,Ĥ_  �_  hk�Ĥ_�_� a�f.
� d�k� _�d  r_�a(c
� k�c.d�c
�_� 

k,Ĥ_�Î dF]�_�c
� kGdH@̂c
� _T�_S#̂ �bY]!#̂ � ̂�@̂+̂ �_(]�d  vXg�d:_� do.̂k5L̂ J̀�_�c
� � do_�_5]�ŷ+̂ Û̀@̂c
� _t]�a�c
�_� _GdH@̂c
� � 
]o_��Î_� �_(]�d  aTd0�_D#̂ do@̂_�] #̂ J̀�_�c
� � _O�̂_�+̂ a�f.
� �_(k� _?�g�
� � ��a�k	_�+̂ �]�:̂_&_� ��a'_!_E_� � ]o_��_S#̂_� 

�_(]�d  �X�̂d|�û r_	]Aw# � �_�g�k� _hd1 v�_��dL 2̂ a3}�]�a; éJ�_  � 2̂_� aok5]�a; éÛÎ � _3d
8̂+̂ w,Ĥ_  ]�_  _�d:+̂ hd+ k�)d0 
d�f.
� a�_��̂_�_� �_  hk�Ĥ_�_� a�f.
� d�k� � _�d._�+̂ _�f._'_� � w,Ĥ_ _� ]�_  ]�
̂ ]O+̂]	_) _3d
8̂k� �b&c#_! � ]�
̂_� c,_5c:_) r_�a1 d�f.
� 

rd8f
� aoc.d&]!w# d�k� «  .�̂�L̂ �a�#̂ d�]5_' d�f.
� �̂�L̂ aR�_e]&k� ̂�Î_� �_(]�d  vX�̂d|�û do.̂g�L̂ J̀�_�c
�  .x��L̂ a��w.]�_) 
�J�_�c
� � a�_Nc�gN
�_� rk�_�]�a�c
� _�d  k·]!~̀�  

 

21212121). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 79797979    

“Haddatsanaa Muhammad ibnul ‘Alaa’ ia berkata, haddatsanaa Hammaad bin 

Usaamah dari Buroid bin Abdullah dari Abi Burdah dari Abu Musa � dari Nabi 

� beliau bersabda : “Permisalan sesuatu yang dengannya Allah � mengutusku 

berupa petunjuk dan ilmu, seperti hujan yang banyak yang menimpa bumi. Ada 

tanahnya yang bersih yang meresap airnya, lalu tumbuh diatasnya Rerumputan. 

Ada juga tanah yang kering yang dapat menampung air, maka Allah � 

memberikan manfaat kepada manusia melaluinya, mereka dapat minum, memberi 
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minum dan mengairi ladang darinya. Ada juga air hujan tadi yang mengenai tanah 

jenis lainnya yaitu tanah lereng yang tidak dapat menahan air dan tidak bisa 

tumbuh diatasnya Rerumputan. Demikian tadi permisalan orang memahami agama 

Allah �  dan ia mendapatkan manfaat dengan sesuatu yang Allah � telah 

mengutusku dengannya, ia menjadi pengajar dan pelajar. Lalu yang lainnya adalah 

permisalan orang yang mendongakkan kepalanya (tidak mendapatkan manfaat dan 

tidak bisa memberikan manfaat), ia tidak menerima petunjuk Allah � yang aku 

telah diutus dengannya”. 

Abu Abdillah (Imam Bukhori) berkata : Ishaq berkata : ‘diantaranya ada Thoifah 

yang menyerap air’. Qoo’ adalah air Cuma lewat diatasnya. Shofshofu adalah 

tanah datar. 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim no. 6093. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abu Kuroib Muhammad ibnu ‘Alaa’ 

 Kelahiran : Lahir 160 H wafat 247 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan Imam Nasa’I dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, ‘shoduq’. 

 Hubungan Rowi : Hammaad adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.  Nama : Abu Usamah Hammaad bin Usamah bin Zaid 

 Kelahiran : Wafat 201 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, 

Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Ibnu Sa’ad mengatakan bahwa 

ia ‘Mudallis, namun ia berada tingkatan kedua 

dari thobaqoh Mudalisin-nya Al-Hafidz Ibnu 

Hajar yang menunjukkan bahwa ia rowi tsiqoh 

dengan sedikit tadlisnya. 

 Hubungan Rowi : Buroid adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

3.  Nama : Abu Burdah Buroid bin Abdullah bin Abi Burdah 

bin Abu Musa 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Kufah 
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 Komentar ulama : Ditsiqohkan Imam Ibnu Ma’in, Imam Al’ijli. 

Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Imam 

Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, 

‘tidak mutqin, ditulis haditsnya’. Imam Ibnu 

Hibban menambahi ia ‘Yukhthiu’ (keliru). 

 Hubungan Rowi : Abu Burdah adalah kakeknya sekaligus 

gurunya dan tinggal senegeri dengannya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Mizzi. 

 

4 & 5. Abu Burdah bin Abu Musa dan Bapaknya Abu Musa telah berlalu 

keterangannya. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

 

1. Disini Rasulullah � mengumpamakan ilmu seperti air hujan, 

karena air hujan turun dalam keadaan suci bersih, sebagaimana 

Firman Allah � : 

�_�c
_�]�#̂_� _�d  }J�_�g�
� éJ�_  �b!�a(û  
“dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih” (QS. Al Furqoon (25) : 

48). 

Air hujan juga mendatangkan rezeki kepada manusia, 

sebagaimana ilmu yang mendatangkan rezeki untuk kebaikan 

dunia dan akhirat seorang hamba. Allah � berfirman : 

a�f.
� /d8f
� _<.̂_A d$�_��_�g�
� _·]!ŷc
�_� �̂_�]�#̂_� _�d  }J�_�g�
� éJ�_  _�_	]Aŷ+̂ d�k� _�d  d$�_	_�fH
� ��L]Ek! ]�w@
̂  
“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan 

dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-

buahan menjadi rezki untukmu” (QS. Ibrohim (14) : 32).  

Air hujan dapat menghidupkan bumi yang tadinya sudah mati 

(tandus), begitu juga ilmu ia akan menghidupkan hati hamba-

hamba Allah � yang tadinya mati terkena racun syubhat dan 

syahwat. Allah � berfirman : 

a�f.
�_� �̂_�]�#̂ _�d  }J�_�g�
� éJ�_  �_�]�ŷ+̂ d�k� _·]!ŷc
� _�]�_� �_(d;]�_  
“Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-

Nya bumi sesudah matinya” (QS. An-Nahl (14) : 65). 

Air hujan juga dapat menjadi pelepas dahaga, sebagaimana ilmu 

dapat menjadi penawar dahaga para pencari kebenaran. Allah � 

berfirman : 
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_�a1 /d8f
� �̂_�]�#̂ _�d  }J�_�g�
� éJ�_  ]�w@
̂ a�]�d  xT�_	_" a�]�d _� x	_�_" d��d+ ̂�a��}�a;  
“Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, 

sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-

tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu” 

(QS. An-Nahl (16) : 10). 

2. Rasulullah � membagi manusia menjadi 3 jenis terhadap ilmu 

yang diajarkan oleh Beliau �. Jenis pertama dikatakan oleh 

Imam Nawawi dalam “Syarh Shahih Muslim” yaitu : 

�8̂Î_� �]�g�
� �g�ŷc
� ]�d  ?�g�
� � a�a�w.]5_) r_�a(c
� �c.d�c
�_� a�wQ�̂]e_�+̂ �_�]e_�+̂ �5c.L̂ � w,_�]�_)_� d�k� � a�a�q._�a)_� �	]�p̂ � aOd�_�]�_�+̂ 
aO�̂]�_)_� 

“jenis yang pertama adalah manusia yang sampai kepadanya petunjuk 

dan ilmu. Lalu ia menghapalnya, sehingga hidup hatinya dan 

mengamalkannya, setelah itu ia mengajarkan kepada selainnya, sehingga 

ia mendapatkan manfaat dan begitu juga orang lain”. 

3. Jenis yang kedua masih menurut Imam Nawawi : 

�8̂Î_� �]�g�
� �k��fH
� ]�d  ?�g�
� � ]�a(
̂ T�w.wL XQ̂d+�_� � ]�d@
̂ ]o_�]�
̂ ]�a(
̂ K�_(c+#̂ X_5dL�Ŵ � �
̂_� _å�a&a! ]�a(
̂ �d+ ,c:_�c
� 
̂�wPk5]�_�]�_) d�k� �k��_�_�c
� K�@̂]�ŷc
�_� � _B]�
̂_� ]�1�]�d' x0�_(d�]Dd� �d+ X_'�fP
� ,_�_�c
�_� d�k� � ]�a(+̂ a�_��wQ�̂]e_) hg�_� _�d;cy_) 

xtd
�û x��_�]ea  xÓqP_�_�a  �_�d
 ]�1�]�d' ]�d  �c.d�c
� � ,]1#̂ kOc�g�.d
 ���̂d�]��d
�_� � a�8aAcy_�+̂ ]�a(]�d  � Od�_�]�_�+̂ d�k� � }J�
̂al_(+̂ 
��a��̂_� �_�k� ]�a(_�.̂_�  

“jenis kedua adalah manusia yang memiliki hati untuk menghapal ilmu, 

namun ia tidak memiliki pemahaman yang kuat dan tidak mendalam 

dalam berpikir untuk mengambil intisari dari makna-makna dan hukum-

hukumnya. Ia tidak mampu berijtihad dalam ketaatan dan 

mengamalkannya. Ia sekedar menghapalnya, sampai datang para 

penuntut ilmu yang butuh dan dahaga terhadap ilmu yang dihapalnya, 

yaitu orang-orang yang mendapatkan manfaat dan dapat memberikan 

manfaat kepada orang lain, lalu mengambil ilmu dari orang jenis kedua, 

sehingga mendapatkan manfaat. Maka orang jenis kedua berguna 

baginya ilmu yang telah disampaikannya”. 

4. Jenis yang ketiga kata beliau rohimahulloh : 

�8̂Î_� a�]�g�
� wFd
�fH
� ]�d  ?�g�
� � ]o_�]�
̂ ]�a(
̂ T�w.wL XQ̂d+�_� � �
̂_� K�_(c+#̂ X_�d'�_� � ��̂kz+̂ ��a�d�_& �c.d�c
� �
̂ ̂�a�d�_�]�_) 
d�k� � �
̂_� a�_��wQ�̂]e_) kOc�_�d
 ]�1	]�p̂  

“jenis ketiga adalah manusia yang tidak memilki hati yang dapat 

menghapalnya dan tidak mampu menjaga pemahamannya, jika ia 

mendengarkan ilmu maka tidak memberikan manfaat kepadanya dan 

tidak mau menghapal untuk memberikan manfaat kepada selainnya”. 
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5. Hadits ini menunjukkan salah satu metode yang selayaknya 

ditiru oleh para pengajar, yakni memberikan permisalan yang 

dapat lebih berkesan dan memberikan pendekatan pemahaman 

kepada murid-muridnya didalam menjelaskan suatu 

permasalahan. Sebagaimana juga Allah � banyak membuat 

perumpamaan didalam Kitab-Nya. 

6. Haidts ini menunjukkan bahwa diutusnya Rasulullah � adalah 

rakhmat bagi alam semesta, seperti air hujan sebagai pembawa 

rakhmat Allah � kepada alam dunia ini. Allah � berfirman “ 

�_ _� _̈ �_�c._&]!#̂ �f
k� �X_�]�_! _jd�
̂�_�c.d
  
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam” (QS. Al-Anbiyaa’ (21) : 107). 

7. Petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah � dan orang-orang yang 

mengikuti jejak Beliau � adalah petunjuk isryad dan bayan 

(penjelasan), karena petunjuk ada 2 macam yang pertama 

petunjuk irsyad dan bayan, yang ini dibawa oleh Beliau � dan 

para pengikutnya, sebagaimana firman Allah � : 

w��w:_)_� _�)d8f
� ��a	�̂Î �
̂]�
̂ �̂k�]�w# d�]�.̂_' vX_)9̀ ]�d  d�n�_! �_�g�k� _o]�#̂ x!d8]�a  q,w@d
_� iK]�L̂ �0�_1  
“Orang-orang yang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

(Muhammad) suatu tanda (kebesaran) dari Tuhannya?" Sesungguhnya kamu 

hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang 

memberi petunjuk” (QS. Ar-Ra’du (13) : 7). 

_3g�k�_� /d�](_�
̂ h
̂k� �m�_	dS i��d:_�]�a  
“Dan sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang 

lurus” (QS. Asy-Syuuraa (42) : 52). 

]�g�d _� �_�c:.̂_A vXg w# ̂�a�](_) n<_ec
�k� d�k�_� ̂�w
d�]�_)  
“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi 

petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan 

keadilan” (QS. Al-A’raaf (7) : 181). 

Macam yang kedua adalah petunjuk taufiq untuk mengamalkan 

apa yang telah didapatkannya dari petunjuk irsyad dan bayan, 

maka ini adalah hak Allah � semata, tidak ada seorangpun yang 

mampu memberikannya. Allah � berfirman : 

_3g�k� �
̂ /d�](_; ]�_  _o]5_5]�#̂ g�d@
̂_� _�f.
� /d�](_) ]�_  �J�_�_) _�a1_� a�.̂]'#̂ _�)d�_�](a�c
�k�  
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 

kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-
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Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk” 

(QS. Al Qoshash (28) : 56). 

_B]�
̂ _3]�.̂_' ]�a1�_�a1 g�d@
̂_� _�f.
� /d�](_) ]�_  �J�_�_)  
“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi 

Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya” 

(QS. Al Baqoroh (2) : 272). 
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21 \ T�� kOc+_! k�c.d�c
� k!�a(w°_� k,](_�c
�  
 �̂�L̂_� wX_��k�_! 2̂ hd�_5]�_) ��_�~̀ a�_�]�d' ÙJ]h_" _�d  k�c.d�c
� c#̂ _On�_-a) a�_�c�_�  

Bab 21 Diangkatnya Ilmu dan Merebaknya 

Kebodohan 

Rabii’ah berkata : ‘tidak sepentasnya seseorang 

yang berilmu menyia-nyiakan dirinya’. 

 

Penjelasan : 

Diangkatnya ilmu adalah dengan cara diwafatkannya para 

ulama pengemban ilmu, sehingga tidak tersisa lagi kecuali orang-

orang bodoh, kamudian mereka diangkat sehingga mereka sesat 

dan menyesatkan dan kondisi ini adalah salah satu tanda kiamat. 

Kondisi ini adalah sekarang yang sedang terjadi, dimana orang-

orang bodoh yang berpenampilan ulama yang merusak Islam, oleh 

masyarakat dianggap sebagai para cendekiawan pembaharu Islam. 

Banyak orang-orang Munafik yang tanpa segan dan malu mulai 

unjuk gigi, sehingga orang-orang yang memiliki penyakit dihatinya 

tertarik dengan tokoh-tokoh agitator ini. Allah � berfirman : 

]�d%
̂ ]�
̂ d�_�]�_) ̂�w:d+�_�a�c
� _�)d8f
�_� �d+ ]�k(k��w.wL x·_	_  ̂�w�kD]	a�c
�_� �d+ dX_�)d�_�c
� _3g�_)k	]�a�
̂ ]�k(k� g�wW �
̂ 
_3_��a!k��_�a) �_(�d+ �f
k� ��.�d.L̂ )60 (_jk��a�c._  �_�_�])#̂ ��w�d:wW ��w8dAw# ��w.n�wL_� ��.�d�c:_; )61 (X̂g�a& d�f.
� �d+ _�)d8f
� 

�]�.̂_A ]�d  w,]5L̂ ]�
̂_� _�k�_; dXg�a�d
 d�f.
� ��.)d�]5_; )62(  
“Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang- orang yang 

berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di 

Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) 

mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan 

dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka 

dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Sebagai 

sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), 

dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah.” (QS. Al 

Ahzaab (33) : 60-62). 

Berdasarkan hal inilah, hendaknya seorang Mukmin untuk 

bersungguh-sungguh didalam menuntut ilmu, karena zaman ini 

sedikit ulamanya. Imam Ibnu Baz dalam “Majmu Fatawanya” 

berkata : 
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�+ �:��
�� Z �)�
� �  �1# $�5D��
� 2� ���& Z ��	N' �81 	N' X�	�
� X.L �.�
� J��.�
��  .
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�+ �.��
� �:��
�� Z �)�
� ��:
 ¢�
� h.S �� ��.' �.&�  :�  0	) �� �� �GA �(:�) Z �)�
� <��  

h.' ��eS  

“Belajar dan memahami agama adalah kewajiban yang paling penting, 

terlebih lagi pada zaman kita ini, yaitu zaman keterasingan, sedikitnya ilmu 

dan ulama. Maka wajib bagi kita untuk belajar dan mendalami agama, 

karena sabda Nabi � : “Barangsiapa yang Allah � menghendakinya 

kebaikan, akan dipahamkan masalah agamanya” (Muttafaqun alaih)”. 

Robii’ah bin Abdur Rokhman (w. 136 H atau 142 H) yang 

lebih dikenal dengan Rabii’ah Ar-Ray adalah Tabi’I shoghir ulama 

madinah yang terkenal, salah satu guru besarnya Imam Malik. 

Perkataaanya diriwayatkan secara bersambung sanadnya oleh 

Imam Bukhori dalam “Tarikh Kabiir” (no. 972), Imam Bukhori 

berkata : 

��L �5' �)��
� �� �5' �� ��W�� 3
�  �I X���! ��:) ��2 T�(" # 
�� B�
 �5�; 3
�� ��# ��L# 
/#	� �  J�" �8A# o�#� ��æ �' ¢�
� h.S �� ��.' � �.& ��e�+ 2 ��5�) ��~ # �.�) # ���' J�" 
�  �.�
� O�-) ����  

“Abdul Aziiz bin Abdullah berkata, haddatsanaa Malik : ‘Rabii’ah berkata 

kepada Ibnu Syihaab : ‘keadaanku tidak seperti keadaanmu, aku berkata 

dengan pendapatku, barangsiapa yang mau, maka silahkan ambil 

pendapatku, sedangkan engkau menggunakan hadits Nabi �, maka 

hapalkanlah, tidak selayaknya seorang yang ia mengetahui bahwa ia memiliki 

ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya’”. 

Begitu juga Imam Baihaqi dalam “Al-Madkhol” (no. 566) dan Imam 

Al-Khothib Al-Baghdadi dalam “Al-Jaami li Akhlaqir Rowi” (no. 726) 

meriwayatkan dengan sanad yang lebih panjang dari Abdul Aziz 

juga tanpa adanya kisah ucapan ini dengan Ibnu Syihaab. 

Kedudukan sanad : Abdul Aziz Al Uwais adalah perowi tsiqoh 

gurunya Imam Bukhori. Ibnu Syihaab disini adalah Imam Az-Zuhriy 

seorang Imam yang terkenal. Sehingga riwayat ini dikategorikan 

sebagai hadits shahih Maqtu. 

Kemudian saya menemukan Imam Ibnu Atsiir dalam kitabnya 

“Jaamiul Ushul” (no. 5841) menisbahkan perkataannya Rabii’ah ini 

kepada Shahabat Umar bin Khothob �, namun beliau tidak 

menyabutkan sanad atau perowi yang meriwayatkan ucapan 

Shahabat Umar � ini. Wallahu A’lam. 

Maksud ucapan Imam Rabii’ah dikatakan oleh Imam Baihaqi 

setelah meriwayatkan ucapan Imam Rabii’ah diatas : 
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�81� ��:
� �  X���! ��! �� ,��¥ # �@) �0�	  �  3
� GL�; ��.�
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�  �� B�# ,��¥� # 
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“Ucapan Imam Rabii’ah mungkin maksudnya adalah pengokohan ilmu, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas. Mungkin juga 

maksudnya untuk (semangat) menyebarkan ilmu kepada manusia dan 

meninggalkan hal-hal yang dapat menyibukkan dari melakukan aktivitas ini, 

agar (seorang Alim) tidak keburu meninggal dunia, sehingga ilmu hilang 

bersamanya belum sempat memberikan manfaat kepada orang lain. Kedua 

makna ini baik semuanya, wa billahit Taufik”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

80 \ �_�Ŵg�_� w�_	]�d' a�]� Ĉ_	_�]�_  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�k!�_�c
� ]�_' hk�#̂ k��g�g�
� ]�_' iB_�#̂ �̂�L̂ �̂�L̂ w��a&_! 
d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ » fk� ]�d  dm�_	]"#̂ dX_'�g�
� c#̂ _O+̂]	a) a�c.d�c
� � _oa5cH_)_� w,](_�c
� � 

_T_	]�a)_� a	]�_�c
� � _	_(cQ_)_� �_�n�
� «  

22222222). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. 80808080    

“Haddatsanaa Imroon bin Maisaroh ia berkata, haddatsanaa Abdul Waarits dari 

Abit Tayyaah dari Anas � ia berkata, Rasulullah � bersabda : “sesungguhnya 

termasuk  tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tertancapnya kebodohan, 

dimunumnya minuman keras dan maraknya perzinaan”. 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim no. 2671. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abu Hasan Imroon bin Maisaroh 

 Kelahiran : Wafat 223 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan Imam Daruquthni dan Imam Ibnu 

Hibban.  

 Hubungan Rowi : Abdul Waarits adalah salah seorang gurunya 

dan tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2, 3 & 4. Abdul Waarits, Abut Tayyaah Yaziid bin Hamiid dan Shahabat 

Anas bin Malik � telah berlalu keterangannya. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

81 \ �_�Ŵg�_� x0g�_�a  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� h_�]e_) ]�_' X̂_5]�a" ]�_' _0�_�L̂Ĉ ]�_' iB_�#̂ �̂�L̂ ]�w@g�Ŵn�_��~ ��H)d�_� 2̂ 
]�w@wWn�_ea) x�_�#̂ rd�]�_� ao]�d�_& �̂�a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ w��w:_) » ]�d  dm�_	]"#̂ dX_'�g�
� 

c#̂ f,d:_) a�c.d�c
� � _	_(cQ_)_� w,](_�c
� � _	_(cQ_)_� �_�n�
� � _	wHc@_;_� �J�_�n�
� f,d:_)_� w��_Dn	
� � hg�_� ̂�w@_) 
_j}�]�_�d
 �C#̂_	] � a�n�:̂c
� a�d��_�c
� «  

23232323). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 81818181    

“Haddatsanaa Musaddad ia berkata, haddatsanaa Yahya dari Syu’bah dari 

Qotadah dari Anas � ia berkata : ‘aku akan meriwayatkan hadits kepada kalian 

sebuah hadits yang tidak akan diceritakan oleh seorang pun setelahku, aku 

mendengar Rasulullah � bersabda : “Termasuk  tanda kiamat adalah sedikitnya 

ilmu, merebaknya kebodohan, maraknya zina, banyaknya wanita dan sedikitnya 

laki-laki, sampai 50 wanita berada dibawah naungan seorang laki-laki”. 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim no. 2671. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Para perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini memberikan motivasi kepada setiap kita untuk giat 

menuntut ilmu, karena ilmu sedikit dengan sedikitnya para 

pembawa ilmu, dimana hal ini menunjukkan fitnah syubhat akan 

semakin menggema dan juga kemaksiatan yang terang akan 

nampak jelas sekali, seolah-olah itu sudah menjadi rutinitas 

biasa, seperti minuman keras dan perzinaan, bukankah 

perselingkuhan sangat banyak sekali terjadi. Ini juga 

menunjukkan bahwa fitnah syahwat begitu kental.  

2. Namun ditengah kegersangan padang pasir kebodohan, masih 

ada oase ilmu dengan tegaknya beberapa ulama yang masih 

membawa bendera kebenaran dan ilmu. Rasulullah � bersabda : 

2̂ w��_�_) w,]1#̂ kT]	_�c
� _�)k	d1�°̂ h.̂_' n<_ec
� hg�_� _K�w:_; wX_'�g�
�  
“Senantiasa akan ada orang-orang yang asing yang tegak diatas kebenaran 

sampai terjadinya kiamat” (HR. Muslim). 

Riwayat yang senada dengan ini juga diriwayatkan oleh Imam 

Bukhori dan Imam Muslim. 
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3. Tanda kiamat diatas adalah tanda kiamat shugro (kecil) 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ulama dan pada pembahasan 

kitab Imam, saya telah menukilkan tanda-tanda kiamat kecil dan 

tanda-tanda kiamat besar. 

4. Sehubungan tanda-tanda kiamat tersebut sangat mewarnai 

kehidupan sekarang ini, tidak ragu lagi kita berada dipenghujung 

akhir zaman, namun bukan berarti kita mempercayai ramalan 

tukang-tukang sihir dan orang-orang Kafir yang mengatakan 

bahwa kiamat terjadi pada tahun ini dan itu, karena ilmu 

tentang kapan terjadinya hari kiamat adalah hanya di Tangan 

Allah �. 

5. Tidak terlalu penting kapan terjadinya kiamat, namun yang lebih 

penting adalah bekal apa yang kita siapkan untuk 

menghadapinya, bukankah seorang pasti akan mengalami 

kiamat yaitu kematian yang diistilahkan oleh para ulama dengan 

kiamat sughro (kecil). Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah 

� berfirman : 

��a0g�_�_;_� +̂fkz _	]�_A d0�g�
� r_�c:g�
�  
“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa” (QS. Al 

Baqoroh (2) : 197). 

6. Makna sedikitnya laki-laki, kemungkinan adalah karena 

banyaknya peperangan sehingga banyak menewaskan kaum 

lelaki, sehingga akhirnya para wanita menjadi banyak 

dibandingkan jumlah laki-laki sampai-sampai 1 laki-laki 

sebanding dengan 50 wanita. Ini adalah intisari pendapatnya 

Imam Ibnu Bathol dalam “Syaroh Bukhorinya”. Sedangkan 

sebagian ulama lain berpendapat bahwa nanti jumlah wanita 

akan lebih banyak dari jumlah laki-laki dan ini terbukti pada 

zaman sekarang dimana jumlah kaum wanita lebih banyak 

daripada jumlah laki-laki. 

7. Makna 1 laki-laki menjadi Qoyyim bagi 50 wanita adalah 

dikatakan oleh Imam Ibnu Bathol dalam “Syaroh Bukhorinya” : 

,��¥� �
�L  :» ��:
� ����
� « � j���  :�¤��# :# �@) �b��L �(�.' �b	°��� �U �b�|�L� ��1!� y� 
,��¥� # �@) ��5;� J���
� �
 h.' Gp �,�� ��� �.'#.  

“Kemungkinananya ada dua makna, yang pertama laki-laki menjadi 

penjaga, pengawas yang akan menegakkan urusan kaum wanita. 

(sedangkan yang kedua) para wanita akan mengikuti laki-laki tanpa ada 

kehalalan. Wallaohu A’lam”. 
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22 \ T�� k,]-+̂ k�c.d�c
�  

Bab 22 Keutamaan Ilmu 

 

Penjelasan : 

Pada bab 1 Kitab ilmu, Imam bukhori sudah menurunkan 

judul bab yang sama. Bedanya disini kata Al-Hafidz dalam “Al-Fath” 

adalah pada bab 1 kata fadhl bermakna fadhilah (keutamaan) 

sedangkan pada bab ini maknya adalah ziyadah (tambahan).  

Atau dapat kami katakan berdasarkan dalil yang dibawakan 

oleh Imam Bukhori bahwa pada bab 1 keutamaan ilmu, Allah � 

yang mengatakannya, sedangkan pada bab ini, Nabi � yang 

mengatakannya, sehingga baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits 

membicarakan keutamaan ilmu dan pemiliknya.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

82 \ �_�Ŵg�_� a��d�_& a�]� i	]��̂a' �̂�L̂ hk�Ŵg�_� wF]�f.
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24242424). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 82828282    

“Haddatsanaa Sa’id bin ‘Ufair ia berkata, haddatsanaa Al-Laits ia berkata, 

haddatsanii ‘Uqoil dari Ibnu Syihaab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa 

Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah � bersabda : “ketika aku tidur, 

aku bermimpi diberikan segelas susu, lalu aku meminumnya sampai aku 

mengeluarkan ilmu yang keluar dari jari-jariku, lalu aku memberikan kelebihannya 

kepada Umar bin Khothob”. Para sahabar berkata : ‘apa takwilnya wahai 

Rasulullah?’, Beliau � menjawab : “Ilmu”. 

Ditakhrij Imam Muslim no. 2391. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abu Utsman Sa’id bin Katsir bin ‘Ufair 

 Kelahiran : Wafat 226 H 

 Negeri tinggal : Mesir 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan Imam Ibnu Ma’in dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, shoduq. 
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Imam Ibnu Adiy membantah Imam As-Sudiy 

yang melemahkannya. 

 Hubungan Rowi : Al-Laits adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2, 3 & 4. Al-laits, Uqoil & Az-Zuhriy telah berlalu keterangannya. 

 

5.  Nama : Abu ‘Amaaroh Hamzah bin Abdullah bin Umar 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Medinah 

 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan Imam Al’ijli dan 

Imam Ibnu Hibban. Beliau termasuk salah satu 

dari 12 fuqoha Madinah. 

 Hubungan Rowi : Abdullah bin Umar adalah Bapaknya sekaligus 

salah seorang gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Para Nabi � selalu mengajarkan umatnya untuk makan dan 

minuman yang halal lagi baik, sekalipun dalam mimpi mereka 

tidak pernah makan dan minum yang haram. Allah � berfirman 

kepada Nabi � dan juga kepada kaum mukminin : 

�_) �_({)#̂ w,a&{	
� ��w.wI _�d  d$�_5n�fP
� ��w._�]'�_� �bed
�_S  
 “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah 

amal yang saleh” (QS. Al Mukminun (23): 51). 

�_) �_({)#̂ _�)d8f
� ��a�_ 9̀ ��w.wI ]�d  d$�_5n�û �_  ]�wI�_�cL_E_!  
 “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang 

Kami berikan kepadamu” (QS. Al Baqoroh (2) : 172). 

2. Sebaiknya kita menerima pemberian dari orang lain, selama 

pemberian tersebut tidak mengandung dosa dan juga dalam 

rangka menyenangkan si pemberi. Sebagaimana mimpi Nabi � 

yang diberi segelas susu, maka Beliau � menerima pemberian 

tersebut lalu meminumnya.  

3. Nabi � menyerupakan ilmu dengan air susu, karena ia enak 

rasanya, bermanfaat dan mudah dicerna, sebagaimana firman 

Allah � : 
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fk�_� ]�w@
̂ �d+ kK�_�]�ŷc
� �C_	]5d�
̂ ]�w@�d:]�a� �g�d  �d+ d�k��wPa� ]�d  k�]�_� ��]	+̂ iK_0_� �b�_5
̂ �bNd
�_A �b�d|�_& 
_jk�k!�g�.d
 

“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran 

bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya 

(berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi 

orang-orang yang meminumnya” (QS. An Nahl (16) : 66). 

4. Hadits ini menunjukkan keutamaan Shahabat Umar bin Khothob 

� dan beliau adalah orang kedua setelah Abu Bakar manusia 

terbaik selain para Nabi dan Rasul. 

5. Kaitannya dengan bab ilmu, hadits ini memacu kita untuk giat 

belajar, karena sekalipun seseorang memiliki track record yang 

tidak baik sebelumnya, namun dengan kesungguhannya untuk 

memperbaiki diri dan terus belajar, maka orang tersebut akan 

menduduki tempat yang terpuji. Semua itu butuh kesabaran 

untuk mendapatkannya. Allah � berfirman :  

�_�c._�_D_� ]�a(]�d  �Xg�d|#̂ ̂�a�](_) �_�k	] ŷk� �g�
̂ ��a	_5_S ��a��Î_� �_�d;�_)Ø̀k� ̂�a�dL�a)  
“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi 

petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka 

meyakini ayat-ayat Kami.” (QS. As Sajdah (32) : 24). 

6. Hadits ini menunjukkan bolehnya menceritakan mimpi, selama 

mimpi tersebut baik, namun jika mimpi jelek maka tidak perlu 

untuk diceritakan, seperti sabda Nabi � : 

��̂k� r#_! ]�wIa�_�# �_)¬a! �_({5dea) � �_�g�z+̂ _�d1 _�d  }�� h
̂�_�_; � d�_�]e_�c.+̂ �̀� �_(]�.̂_' � c�n�_ea�c
_� �_(k� \ 
Z� X)��!  :*̂+̂ c�n�_ea) �_(k� f2k� ]�_  {tdea) \ ��̂k�_� r#̂_! _	]�p̂ _3d
�̂ �g�d  a�_	c@_) � �_�g�z+ _�d1 _�d  

d�P̂]�g�
� � c8d�_�]�_�c.+̂ ]�d  �_1n	_" � 2̂_� �_1]	wIc8_) ��_�~̀ ¹ �_(g�z+̂ 2 a�{	a-_;  
“Jika kalian bermimpi yang menyenangkan, maka itu hanyalah dari Allah �, 

maka pujilah Allah dan ceritakanlah –dalam riwayat lain, mala jangan 

ceritakan kecuali kepada orang yang disenangi-. Sedangkan jika ia bermimpi 

yang tidak menyenangkan, maka itu hanyalah dari Syaithon, maka mintalah 

perlindungan dari kejelekannya dan tidak perlu menceritakan kepada orang 

lain, karena tidak akan membahayakannya”. 
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23 \ T�� �_�]�w�c
� _�a1_� x�dL�_� h.̂_' dXg��g�
� �_1k	]�p̂_�  

Bab 23 Berfatwa dalam Keadaan Sedang Naik 

Kendaraan atau Kondisi Lainnya 

 

Penjelasan : 

Karena sangat dibutuhkannya ilmu, maka proses belajar 

mengajar dapat dilakukan dalam kondisi dan situasi apapun. 

Sampai-sampai sebagian ulama Salaf ketika mereka buang hajat, 

terkadang menyuruh temannya untuk membacakan sebuah kitab 

dengan suara yang keras, agar mereka tetap memperoleh ilmu 

dalam situasi apapun.  

Nabi � pada saat berkendaraan sering menyampaikan ilmu 

kepada para sahabatnya �, misalnya hadits yang dibawakan oleh 

Shahabat Muadz �, beliau � berkata : 

�̂�L̂ ao]�wI _±]0k! nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ h.̂_' i!�_�d� w��:̂a) a�
̂ x	]��̂a' � �̂�:̂+̂ » �_) w��_�a  � 
c,_1 rk!]�_; g<_� d�f.
� h.̂_' d�d0�_5d' �_ _� {<_� d0�_5d�c
� h.̂_' d�f.
� «  

“aku pernah membonceng Nabi � diatas Keledai Beliau � yang diberi nama 

‘Ufair, Beliau � bersabda : ‘wahai Muadz, tahukah engkau hak Allah kepada 

hamba-Nya dan hak hamba kepada Allah?”… (Muttafaqun alaih). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

83 \ �_�Ŵg�_� w,�d'�_�]&k� �̂�L̂ hk�Ŵg�_� x3d
�_  k�_' k�]�� iT�_(d" ]�_' h_��d' k�]� X̂_ec.û k�]� d�]�_5a' d�f.
� ]�_' 
d�]5_' d�f.
� k�]� �k	]�_' k�]� ḱ �_�c
� f#̂ �̂�a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ _�L̂_� hd+ dXg�_� k��_0_�c
� 
hb�d�k� k?�g�.d
 a�_��w
ŷ]�_) � a�J̀�_�+̂ v,aD_! �̂�:̂+̂ ]�
̂ ]	a�]"#̂ aoc:.̂_e+̂ ,̂]5L̂ c#̂ _M_�c�#̂  .�̂�:̂+̂ » ]M_�c�� 2̂_� _�_	_� 

«  .J̀�_�+̂ a	_A9 �̂�:̂+̂ ]�
̂ ]	a�]"#̂ � a$]	_e_�+̂ ,̂]5L̂ c#̂ _hd ]!#̂  .�̂�L̂ » kK]!� 2̂_� _�_	_� «  .�_�+̂ ,̂d%a& {hk5g�
� 
\ h.S �� ��.' �.&� \ ]�_' ïJ]h_" _Kn�wL 2̂_� _	nAw# f2k� �̂�L̂ c,_�c+� 2̂_� _�_	_�  

    

25252525). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 83838383    

“Haddatsanaa Ismail ia berkata, haddatsanii Malik dari Ibnu Syihaab dari Isa bin 

Tholhah bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amr bin Ash � bahwa Rasulullah � 

berada di Mina pada waktu haji Wada’, para sahabat bertanya kepada Beliau �, 

datang seseorang yang bertanya : ‘aku tidak sadar, aku telah mencukur rambutku 

sebelum menyembelih (bagaimana ini)?’, Nabi � menjawab : “Sembelihlah tidak 
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mengapa”. Datang yang lainnya bertanya : ‘aku tidak sadar, aku telah 

menyembelih sebelum melempar jumroh’?. Nabi � menjawab : “lemparlah tidak 

mengapa”. Tidaklah Nabi � ditanya tentang sesuatu baik amalan yang 

didahulukan atau diakhirkan, kecuali Beliau � akan menjawabnya : “lakukan, 

tidak mengapa”. 

Ditkahrij oleh Imam Muslim no. 1306. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Ilmu dapat disampaikan melalui cara apapun, selama 

dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana Nabi Yusuf � walaupun 

dipenjara, Beliau � tetap menyampaikan ilmu. Allah � 

menceritakan kisahnya dalam Kitabnya : 

,̂_A_0_� a�_�_  _�]�n�
� d�_�_�+̂ �̂�L̂ �_�a1a�_�#̂ �n�k� �k��_!#̂ a	dN]'#̂ �b	]�_A �̂�L̂_� a	_AØ̀c
� �n�k� �k��_!#̂ w,d�]�#̂ 
_R]�+̂ �d&c#_! �b�]5aA w,wIcy_; a	]�fP
� a�]�d  �_�c%n5_� d�d.)k�cy_�k� �g�k� _̈ �_	_� _�d  _jk�}�]ea�c
� )36 (�̂�L̂ �
̂ _�w@�d;cy_)� 
xK�_�û d�k��L̂_E]	a; �f
k� �_�w@a;cyg5_� d�d.)k�cy_�k� ,̂]5L̂ c#̂ �_�w@_�d;cy_) �_�w@d
�̂ �g�d  �k�_�f._' �n�_! �n�k� aocI_	_; X̂f.d  iK]�L̂ �
̂ 

̂�a�d ]la) d�f.
�k� ]�a1_� dC_	dAØ̀c
�k� ]�a1 ̂�a	d+�Î )37( ao]�_5g;�_� X̂f.d  �d|�_�9̀ _��d1�_	]�k� _R�_e]&k�_� _T�w:]�_)_� 
�_  ̂�Î �_�
̂ c#̂ _̈ k	]�a� d�f.
�k� ]�d  ïJ]�_" _3d
�̂ ]�d  k,]-+̂ d�f.
� �_�]�.̂_' h.̂_'_� k?�g�
� g�d@
̂_� _	ĤcI#̂ k?�g�
� 
�
̂ ̂�a	w@]�_) )38 (�_) k�_5d��_S k�]�n�
� xT�_�]!#̂#̂ ̂�wLn	�̂_�a  x	]�_A kK#̂ a�f.
� a�d��_�c
� a!�g(:̂c
� )39 (�_  

̂�a�a5]�_; ]�d  d�k��a0 �f
k� éJ�_�]&#̂ �_1�a�a�]�g�_& ]�a�]�#̂ ]�wIa¬�_�9̀_� �_  �̂_�]�#̂ a�f.
� �_(k� ]�d  ��P̂c.a& dk� a�c@aec
� 
�f
k� d�f.d
 _	_ #̂ �f
#̂ ��a�a5]�_; �f
k� a��g)k� _3d
�̂ a�)n�
� n�:̂c
�a� g�d@
̂_� _	ĤcI#̂ k?�g�
� �
̂ ̂�a�.̂]�_) )40(  

“Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemud]. 

Berkatalah salah seorang diantara keduanya: "Sesungguhnya aku bermimpi, 

bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata: "Sesungguhnya aku 

bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan 

burung." Berikanlah kepada kami ta'birnya; sesungguhnya kami memandang 

kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi). Yusuf berkata: 

"Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan 

kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum 

makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa 

yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan 

agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar 
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kepada hari kemudian. Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu 

Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) 

mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari 

karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi 

kebanyakan manusia tidak mensyukuri(Nya). Hai kedua penghuni penjara, 

manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah 

Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah 

kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu 

membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang 

nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah 

memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang 

lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Yusuf (12) : 36-40). 

2. Hendaknya seorang pemilik ilmu tidak menyembunyikan 

ilmunya ketika ditanya oleh orang yang membutuhkan sekalipun 

ia sedang berkonsentrasi beribadah kepada Allah �. Allah � 

berfirman : 

fk� _�)d8f
� ̂�a�a�c@_) �_  �_�c
_�]�#̂ _�d  d$�_�n�_5c
� r_�a(c
�_� ]�d  d�]�_� �_  a��g�g�_� k?�g�.d
 �d+ kT�_�d@c
� _3d%
̂�w# 
a�a(a�_�c._) a�f.
� a�a(a�_�c._)_� ̂�a�d'�f.
�  

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami 

turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah 

Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati 

Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati” (QS. Al 

Baqoroh (2) : 159). 

3. Hadits ini memberikan faedah agar kita mengkonfirmasi lagi 

sesuatu yang telah kita lakukan tanpa disengaja kepada pemilik 

ilmu, apakah memang terdapat keringanan pada perkara 

tersebut, karena sesungguhnya syariat telah memaafkan 

kesalahan yang tidak disengaja, atau karena lupa dan sesuatu 

yang dipaksa. Nabi � bersabda : 

fk� _�f.
� _O_Y_� ]�_' hd�g w# ŷP̂_�c
� ̂�_�]�n�
�_� �_ _� ��a1k	c@a�]&� d�]�.̂_'  
“Sesungguhnya Allah � menghapus dosa umatku karena kesalahan tanpa 

disengaja, lupa dan karena dipaksa” (HR. Ibnu Majjah, dishahihkan oleh Imam 

Al Albani). 

4. Hendaknya seseorang pemberi fatwa memberikan kemudahan, 

selama ini tidak mengandung dosa, karena syariat ini dibangun 

diatas kemudahan yang bukan berarti harus bermudah-

mudahan. Allah � : 
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a�)k	a) a�f.
� a�w@k� _	]�a�c
� �
̂_� a�)k	a) a�w@k� _	]�a�c
�  
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu” (QS. Al Baqoroh (2) : 185). 

5. Hadits ini menunjukkan antusias Shahabat dalam mendapatkan 

ilmu, sehingga apa yang membuat mereka ragu langsung 

menanyakannya kepada Nabi �. 
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24 \ T�� ]�_  _T�_D#̂ �_�]�w�c
� dC_!�_"kzk� d�_�c
� k?c#g	
�_�  

Bab 24 Orang yang Menjawab Fatwa  

dengan Isyarat Tangan dan Kepala 

 

Penjelasan : 

 

Imam Bukhori masih melanjutkan berbagai macam cara dan 

bentuk penyampaian ilmu. Dalam bab ini beliau akan menampilkan 

hadits-hadits berkaitan penyampaian ilmu dengan isyarat, baik 

dengan tangan maupun dengan kepala. Allah � dalam Kitab-Nya 

juga menyebutkan kisah Nabi Zakariya � ketika Allah � akan 

memberinya seorang anak yang kelak menjadi Nabi yaitu Nabi 

Yahya �, dimana tanda-tandanya yaitu Nabi Zakariya � tidak 

bisa berbicara kepada orang lain, kecuali dengan isyarat. Oleh 

karenanya Nabi Zakariya � tetap menyampaikan ilmu, walaupun 

dengan isyarat. Allah � berfirman : 

�̂�L̂ nT_! c,_�]D� �d
 �X_)9̀ �̂�L̂ _3a�_)9̀ �f
#̂ _�q.@̂a; _?�g�
� X̂Ŵ�.̂Ŵ iK�g)#̂ �f
k� �b�] _! ]	wIc��_� _3g�_! �bGdHÎ ]Mn5_&_� 
n�d�_�c
�k� k!�@̂]�kzc
�_�  

“Berkata Zakariya: "Berilah aku suatu tanda (bahwa isteriku telah mengandung)." 

Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan 

manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu 

sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari” (QS. Ali 

Imran (3) : 41). 

_�_	_�+̂ h.̂_' d�d ]�L̂ _�d  kT�_	]ed�c
� h_�]�ŷ+̂ ]�k(]�
̂k� c#̂ ��aen5_& �C_	c@a� �ó�d�_'_�  
“Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada 

mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang” (QS. Maryam (19) : 

11). 

 

Imam Thobari dalam “Tafsirnya” berkata : 

�
�L� ):h_�]�ŷ+̂ ]�k(]�
̂k�  (��:) :!�"# ��(�
� �L� �@; 3.; C!�"ª� ��
�� T��@
��� G��� �3
� �Ò �(�) �� 
��' �  �)	)  

“Firman-Nya � : {fauhaa ilaihim}  maknanya : lalu ia memberi isyarat 

kepada mereka. Isyarat disini bisa berupa dengan tangan yaitu dengan 

tulisan atau selainnya, yang dapat memberikan pemahaman terhadap apa 

yang diinginkan”.  
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Kemudian Imam Thobari masih dalam kitab yang sama, menukil 

penafsiran dengan sanadnya sampai kepada Imam Mujahid bahwa 

yang dimaksud isyarat adalah Nabi Zakariya � menulis apa yang 

diinginkannya diatas tanah kepada mereka. Nukilan lain dari Imam 

As-Sudiy yang dimaksud isyarat disini adalah Nabi zakariya � 

menulis di sebuah buku apa yang diajarkannya kepada mereka. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

84 \ �_�Ŵg�_� h_&�a  a�]� ,̂�d'�_�]&k� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� xt]�_1a� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� aT�{)#̂ ]�_' X̂_ k	c@d' k�_' k�]�� i?�g5_' 
f#̂ ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ ,̂d%a& hd+ d�d�g�_� �̂�:̂+̂ ao]e_��̂ ,̂]5L̂ c#̂ _hd ]!#̂ � ŷ_ ]�ŷ+̂ d�d�_�k� �̂�L̂ 
2̂_� _�_	_�  .�̂�L̂ aoc:.̂_� ,̂]5L̂ c#̂ _M_�c�#̂  .ŷ_ ]�ŷ+̂ d�d�_�k� 2̂_� _�_	_�  

26262626). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 84848484    

“Haddatsanaa Musa bin Ismail ia berkata, haddatsanaa Wuhaib ia berkata, 

haddatsanaa Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas � bahwa Nabi � ditanya pada 

waktu hajian : ‘aku telah menyembelih sebelum melempar? Maka Beliau � 

mengisyaratkan dengan tangannya sambil berkata : “tidak mengapa”. Yang lain 

lagi bertanya : ‘aku telah mencukur, sebelum menyembelih?, Nabi � 

mengisyaratkan dengan tangannya, sambil berkata : “tidak mengapa”. 

Ditakhrij juga oleh Imam Muslim no. 1307. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1, 3, 4 & 5. Musa, Ayyub, Ikrimah & Ibnu Abbas � telah berlalu 

keterangannya. 

 

1.   Nama : Abu Bakar Wuhaib bin Khoolid bin ‘Ajlaan 

 Kelahiran : Wafat setelah 165 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Ath-

Thoyalisi, Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Sa’ad, 

Imam Abu Dawud dan Imam Al’ijli. 

 Hubungan Rowi : Ayyub adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 
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Penjelasan Hadits : 

1. Dalam hadits sebelumnya no. 83, Shahabat Abdullah bin Amr � 

meriwayatkan dari Nabi � bahwa ketika Beliau � ditanya, maka 

jawabanya : “Lakukan itu, lakukan ini, tidak mengapa”. 

Sedangkan Shahabat Ibnu Abbas � meriwayatkan bahwa Nabi � 

menjawabnya dengan isyarat tangannya dan perkataannya 

hanya : “tidak mengapa”. Maka kemungkinan terbaik untuk 

menggabungkannya adalah riwayat Shahabat Ibnu Amr � 

dibawa kepada pengertian pada awalnya ketika ditanya Nabi � 

menjawab dengan perkataanya : “lakukan hal tersebut, tidak 

mengapa”, namun ketika banyak datang pertanyaan yang 

senada, maka Beliau � mencukupkan dengan isyarat saja, 

karena mungkin sudah dipahami dari jawaban-jawaban 

sebelumnya. 

2. Pertanyaan-pertanyaan senada dilontarkan karena Shahabat 

takut bahwa jawaban Nabi � kepada temannya, hanya khusus 

kepada diri temannya tersebut, karena telah datang dalam 

bentuk umum misalnya bahwa urutan yang benar adalah 

memotong hewan kurban dulu, baru mencukur rambut. Dan 

khawatir juga bahwa temannya yang diperbolehkan Nabi � 

memang memiliki udzur, seperti yang disebutkan dalam Al 

Qur’an : 

�
̂_� ��w:d.]e_; ]�w@_&��Ja! hg�_� »̂w.]5_) a/]�_(c
� a�f.de_  ]�_�+̂ ̂�Î ]�w@]�d  �b-)k	_  ]�#̂ d�k� r��#̂ ]�d  d�d&c#_! 
vX_)]�d�+̂ ]�d  iK�_�dS ]�#̂ �XL̂_�_S ]�#̂ �3a�a�  

“dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat 

penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di 

kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa 

atau bersedekah atau berkorban” (QS. Al Baqoroh (2) : 196). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

85 \ �_�Ŵg�_� {hq@_�c
� a�]� _��d1�_	]�k� �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ wX.̂Q̂]�_� a�]� hk�#̂ ̂�_�c�a& ]�_' i�d
�_& �̂�L̂ ao]�d�_& �_�#̂ 
Ĉ_	])_	a1 k�_' nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �̂�L̂ » a�_5c:a) a�c.d�c
� � a	_(cQ_)_� w,](_�c
� a�_�d�c
�_� � a	wHc@_)_� 
a�]	_(c
� «  .,̂�dL �_) �̂�a&_! d�f.
� �_ _� a�]	_(c
� �̂�:̂+̂ �8̂@̂_1 d�d�_�k� � �_(+̂g	_e+̂ � a�g�ŷÎ a�)k	a) ,̂]�:̂c
�  
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27272727). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 85858585    

“Haddatsanaa Al Makkiy bin Ibrohim ia berkata, akhbaronaa Handholah bin Abi 

Sufyan dari Saalim ia berkata : ‘aku mendengar Abu Huroiroh � dari Nabi � 

bersabda : “Ilmu akan diangkat, kebodohan dan fitnah akan marak dan banyak Al 

Haroj”. Ditanyakan : ‘wahai Rasulullah apa itu Al Haroj? Beliau � 

mengisyaratkan dengan tangannya begini, beliau menggerakkanya seolah-olah ingin 

membunuh”. 

Imam Muslim juga meriwayatkannya no. 157). 

  

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1.   Nama : Abul Miskin Makkiy bin Ibrohim 

 Kelahiran : lahir 126 H Wafat 215 H 

 Negeri tinggal : Balkhi 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Al’ijli, 

Imam Daruquthni dan Imam Ibnu Hibban. 

Imam Abu Hatim menilainya, ‘mahaluhu 

Shidqu’ (kejujuran tempatnya), Imam Ibnu 

Ma’in menilainya, ‘Shoolih’. 

 Hubungan Rowi : Handholah adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Handholah bin Abi Sufyan bin Abdurrokhman 

 Kelahiran : Wafat 151 H 

 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Waki’, Imam Ahmad, 

Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Zur’ah, Imam 

Abu Dawud, Imam Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad 

dan Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnul Madini 

menilainya, ‘laa ba’sa bih’. 

 Hubungan Rowi : Salim adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

3.   Nama : Abu Umar Salim bin Abdullah bin Umar 

 Kelahiran : Wafat 106 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Seorang Imam yang tsiqoh dan 

tsabat, salah satu dari 7 Fuqoha Madinah pada 

zamannya. 

 Hubungan Rowi : Abu Huroiroh adalah salah seorang gurunya 

dan tinggl senegeri dengannya. sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
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(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini merupakan tanda diantara tanda-tanda hari kiamat 

yaitu dicabutnya ilmu, merajalelanya kebodohan dan banyaknya 

pembunuhan. Dalam riwayat lain lebih tegas menununjukkan 

bahwa hal-hal tersebut sebagai tanda kiamat. Nabi � bersabda : 

2̂ aK�w:_; wX_'�g�
� hg�_� _�_5c:a) a�c.d�c
� � _	wHc@_;_� w�kE2̂g�
� � _T_!�:̂_�_)_� w�_ g�
� � _	_(cQ_;_� a�_�d�c
� � _	wHc@_)_� 
a�]	_(c
� 

“Kiamat tidak akan terjadi, sampai dicabutnya ilmu, banyak kegoncangan, 

zaman berlalu dengan cepat, maraknya fitnah dan banyaknya pembunuhan”. 

2. Al Haroj adalah pembunuhan, sebagaimana telah datang 

riwayat-riwayat baik dalam shahihain maupun diluar shahihain 

yang menjelaskan bahwa Al Haroj adalah pembunuhan.  

3. Syahid dari hadits ini yang dijadikan judul bab oleh Imam 

Bukhori adalah isyarat Nabi � dengan tangannya ketika 

menjelaskan makna Al Haroj, yakni Beliau � menggerakkan 

tangannya seolah-seolah akan membunuh.  

4. Al Hafidz dalam “Al Fath” berkata : 

g�d@
̂ d�d8_1 C_0�_)n�
� ]�
̂ �_1_!#̂ �d+ �Q̂]�a  $�_)�_�n	
� �_(g�ŷÎ_� ]�d  G}�c�_; /k��g	
� ]�_' X.̂Q̂]�_� � fkz+̂ �_�#̂ X_��_�_' a��_�_! 
]�_' ?�g5_' Ô/k!�{�
� ]�_' �k�#̂ �dS�_' ]�_' X.̂Q̂]�_� �̂�L̂_� �d+ �	dA9  " :�_��_!#̂_� �a�#̂ �dS�_' a�g�ŷÎ Tk	]-_) <a�a' 

�_�]�kzc
� "  

“Namun tambahan ini, tidak aku lihat pada kebanyakan riwayat. Seolah-

olah ini adalah penafsiran rowi dari Handholah, karena Abu ‘Awaanah 

meriwayatkan dari jalan ‘Abbaad Ad-Duuriy dari Abi Ashim dari Handholah 

dst. Pada akhirnya ada perkataan : ‘Abu Ashim memperlihatkan kepada 

kami, seolah-olah ia sedang memukul leher orang’”. 

5. Selain dari sisi metode pengajaran, kaitanya hadits ini dengan 

bab ilmu adalah ini seharusnya memotivasi kita, terlebih lagi 

kejadian-kejadian yang disebutkan dalam hadits ini sudah 

benar-benar terjadi pada masa ini, sehingga selayaknya kita 

lebih giat belajar menuntut ilmu agar bisa terhindar dari fitnah-

fitnah yang ada. 
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Berkata Imam bukhori : 

 

86 \ �_�Ŵg�_� h_&�a  a�]� ,̂�d'�_�]&k� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� xt]�_1a� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� xK�_�d1 ]�_' X̂_�du�+̂ ]�_' J̀�_�]&#̂ ]o
̂�L̂ 
ao]�_;#̂ X̂_�d|�_' _hd1_� hq._Na; aoc.w:+̂ �_  wcy_" k?�g�
� ]$_!�_"ŷ+̂ h
̂k� }J�_�g�
� � ��̂kz+̂ a?�g�
� xK�_�dL � ]o
̂�:̂+̂ 

̂�_e]5a& d�f.
�  .aoc.wL vX_)9 ]$_!�_"ŷ+̂ �_(d&c#_	k� � ]r#̂ ]�_�_� � ao]�w:+̂ hg�_� hk�f*_�_; ah]�_�c
� � aoc._�_�+̂ {taS#̂ 
h.̂_' hd&c#_! J̀�_�c
� � _�d�_e+̂ _�f.
� g�_' f,_D_� {hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ h_�cW#̂_� d�]�.̂_' � g�wW �̂�L̂ » 

�_  ]�d  ïJ]h_" ]�
̂ ]�wI#̂ a�a�)k!w# f2k� a�a�])#̂_! hd+ hd �:̂_  hg�_� X̂g�_�c
� _!�g�
�_� � _hd��wy+̂ gh
̂k� ]�w@g�#̂ ̂�a�_�c�a; hd+ 
]�wIk!�a5wL � ,̂cHd  \ ]�#̂ �b5)k	L̂ 2̂ rk!]0#̂ gr#̂ _3d
�̂ ]o
̂�L̂ �J�_�]&#̂ \ ]�d  dX_�]�d+ kM�}�_�c
� k��gDg�
� � w��:̂a) �_  
_3a�c.d' �8̂_(k� k,aDg	
� �g ŷ+̂ a�d ]la�c
� \ k�#̂ a�dL�a�c
� 2̂ rk!]0#̂ �_�k(n)ŷk� ]o
̂�L̂ �J�_�]&#̂ \ w��w:_�+̂ _�a1 x�g�_ea  
w��a&_! d�f.
� �_�J̀�_D d$�_�n�_5c
�k� r_�a(c
�_� � �_�]5_Dŷ+̂ �_�]�_5g;�_� � _�a1 x�g�_ea   .��W*̂Ŵ � w��:̂a�+̂ ]�_� �bed
�_S � ]�L̂ 
�_�]�d._' ck� _o]�wI �b�dL�a�
̂ d�k� � �g #̂_� a<d+�_�a�c
� \ k�#̂ aT�_;]	a�c
� 2̂ rk!]0#̂ gr#̂ _3d
�̂ ]o
̂�L̂ �J�_�]&#̂ \ w��w:_�+̂ 

2̂ rk!]0#̂ � ao]�d�_& _?�g�
� ̂�w
�w:_) ��%]�_" a�a�c.w:+̂ «   

 

28282828). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 86868686    

“Haddatsanaa Musa bin Ismail ia berkata, haddatsanaa Wuhaib ia berkata, 

haddatsanaa Hisyaam dari Fatimah dari Asmaa’ ia berkata : ‘aku mendatangi 

Aisyah � yang sedang sholat (kusuf/gerhana matahari). Aku bertanya : ‘apa yang 

dilakukan orang-orang?’ Aisyah � mengisyaratkan keatas (maksudnya terjadi 

gerhana matahari). Ketika jamaah sholah berdiri, beliau � berkata : ‘Subhanallah 

(Maha Suci Allah)’. Aku bertanya : ‘apakah ini pertanda?’ Beliau � berisyarat 

dengan kepalanya, (maksudnya) ‘iya’. Aku berdiri (untuk sholat), namun aku 

hampir pingsan, maka aku mengguyurkan air di kepalaku. lala Nabi � memuji 

Allah Azza wa Jalla kemudian berkhutbah : “tidak ada sesuatupun yang 

diperlihatkan kepadaku kecuali aku melihatnya di tempatku berdiri hingga jannah 

dan neraka (telah dipelihatkan kepadaku). Telah diwahyukan kepadaku bahwa 

kalian akan difitnah (ditanya) dalam kuburan, seperti –atau mirip, aku tidak tahu 

yang mana yang dikatakan Asmaa’- fitnahnya Al-Masiih Ad-Dajjaal. (kalian 

akan) ditanya apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini (maksudnya Nabi �-

pent.), jika ia seorang Mukmin –atau orang yang yakin, aku tidak tahu yang mana 

yang dikatakan Asmaa’- akan menjawab ia adalah Muhammad Rasulullah, telah 

datang kepada kami dengan penjelasan dan petunjuk, lalu kami menerima dan 

mengikutinya, ia adalah Muhammad (diucapkan) sebanyak 3 kali. Maka dikatakan 
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kepadanya, tidurlah orang sholih, kami telah mengetahui bahwa kamu adalah 

orang-orang yang yakin terhadap hal ini. Adapun orang Munafik –atau orang 

yang ragu-ragu, aku tidak tahu yang mana yang dikatakan Asmaa’- akan 

menjawab ‘aku tidak tahu, orang-orang berkata sesuatu, maka akupun 

mengatakannya”. 

Imam Muslim mengeluarkan no. 905 

 

 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1, 2 & 3 Musa, Wuhaib dan Hisyaam bin Urwah telah berlalu 

keterangannya.    

 

4. Nama : Fatimah binti Al-Mudzir bin Zubair bin Awwaam 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Wasith, istrinya Hisyaam bir Urwah. 

Ditsiqohkan oleh Imam Al’ijli dan Imam Ibnu 

Hibban. 

 Hubungan Rowi : Asmaa adalah neneknya sekaligus salah 

seorang gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

5.   Nama : Asmaa’ binti Abu Bakar Ash-Shidiq �  

 Kelahiran : Wafat 73 atau 74 H di Mekkah 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Shohabiyah, istrinya Zubair bin Awwam. 

 Hubungan Rowi : Aisyah � adalah saudara kandungnya. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Gerhana matahari adalah fenomena alam yang jarang terjadi 

dan itu adalah salah satu tanda dari kekuasaan Allah �, 

sehingga hendaknya manusia tidak menyembah Mataharinya, 

namun seharusnya mereka menyambah yang menciptakannya. 

Allah �  berfirman : 
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]�d _� d�d;�_)9̀ w,]�f.
� a!�_(g�
�_� aB]�g�
�_� a	_�:̂c
�_� �
̂ ��a�a�]�_; kB]�g�.d
 �
̂_� k	_�:̂c.d
 ��a�a�]&�_� d�f.d
 /d8f
� 
g�a(:̂.̂_A ck� ]�a�]�wI a��g)k� ̂�a�a5]�_;  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan 

bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang 

menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak sembah.” (QS. Fushshilaat (41) 

: 37). 

2. Syahid dari hadits ini yang dijadikan judul bab oleh Imam 

Bukhori adalah isyaratnya Shahabat Aisyah � dengan 

menganggukan kepalanya ketika menjawab pertanyaan 

Shahabat Asmaa’ �, sekalipun hal ini adalah mauquf dari 

Shahabat Aisyah �, namun ia memiliki hukum marfu kepada 

Nabi �, karena Beliau � menyetujui, seandainya ini tidak benar, 

maka Beliau � akan mengingatkannya. Karena sekalipun Nabi � 

dalam posisi sholat, namun Beliau � dapat melihat orang-orang 

yang sholat dibelakang Beliau � berdasarkan hadits : 

��{�d;#̂ _��wI{	
� _0�a�{�
�_� � _�+̂rd8f
� h}�c�_� d�d�_�k� hn�k� ]�wI�_!~̀ ]�d  d�]�_� rk	](°̂ ��̂k� �_  ]�a�]�Î_! ��̂k�_� 
�_  ]�a;]�_�_&  

“Sempurnakanlah ruku’ dan sujud kalian, demi Yang jiwaku berada diTangan-

Nya, sungguh aku melihat kalian dibalik punggungku, ketika kalian ruku’ dan 

sujud”. 

3. Perkara-perkara ghoib yang ditunjukkan kepada Nabi �, 

menunjukkan bahwa Beliau � adalah utusan Rabb kita, karena 

hal ghoib tersebut hanya diketahui oleh Allah �, kecuali kalau 

Dia � mengajarkan kepada Rasul-Rasul-Nya �, Allah � 

berfirman : 

a�d
�_' kt]�_�c
� �.̂+̂ a	k(cQa) h.̂_' d�k5]�p̂ �b�_�#̂ )26 (�f
k� k�_  h_-_;]!� ]�d  i��a&_! a�g�kz+̂ a3w.]�_) ]�d  k�]�_� 
d�])_�_) ]�d _� d�d�c._A �b�_S_! )27 (_�.̂]�_�d
 c#̂ ]�L̂ ��a�.̂]�#̂ d$�
̂�_&k! ]�k(n�_! m̂�_�#̂_� �_�k� ]�k(])_�
̂ h_N]�#̂_� 
f,wI ]�_"ïJ �b0_�_' )28(  

“(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak 

memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada 

rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga 

(malaikat) di muka dan di belakangnya. Supaya Dia mengetahui, bahwa 

sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, 

sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia 

menghitung segala sesuatu satu persatu” (QS. Al Jin (72) : 26-28) 
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4. Fitnah atau adzab kubur adalah perkara akidah yang harus 

diyakini setiap Muslim, karena telah ditetapkan dalam Al Qur’an 

dan hadits yang berkaitan dengannya Mutawatir maknanya. 

Allah � berfirman : 

aon5Ĥa) a�f.
� _�)d8f
� ��a�_ 9̀ k�]�:̂c
�k� dok��fH
� �d+ dC�_�_ec
� �_�]�{�
� �d+_� dC_	dAØ̀c
�  
“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang 

teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat” (QS. Ibrohim (14) : 27). 

Nabi � bersabda : 

» )aon5Ĥa) a�f.
� _�)d8f
� ��a�_ 9 k�]�:̂c
�k� dok��fH
� (�̂�L̂ » ]o
̂_�_� hd+ kT�8̂_' k	]5:̂c
� w��:̂a�+̂ a�
̂ ]�_  _3{�_! 
w��w:_�+̂ _hn�_! a�f.
� _hn�k5_�_� x�g�_ea  \h.S �� ��.' �.&�\ ._3d
8̂+̂ a�w
]�L̂ g�_' f,_D_� )aon5Ĥa) a�f.
� 
_�)d8f
� ��a�_ 9 k�]�:̂c
�k� dok��fH
� hd+ dC�_�_ec
� �_�]�{�
� hd+_� dC_	dAµ� («  

“{Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang 

teguh}, Nabi � bersabda : “ayat ini turun berkaitan dengan azab kubur, (ketika 

itu mayat) ditanya : ‘siapa Rabbmu?, Mukmin menjawab : ‘Rabbku, Allah’ dan 

Nabiku Muhammad �’. Kata Nabi � : “demikianlah makna Firman Allah 

Azza wa Jalla : {Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan 

ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat} (Muttafaqun 

alaih, ini lafadz Muslim)”. 

Lajnah Daimah yang pada waktu itu diketuai oleh Imam Ibnu 

Baz berkata dalam salah satu jawabannya (no. 1979) : 

�L� $	;��; !�5A~� �' ��&! �� h.S �� ��.' �.&� Z $�5W ��l& o��� Z ��L $�5W� ����� ��+ 
�# ���8' t�� �;��:' �.�'� �¯ 2 ��) 2�Å 3�.
 Z �3
� �� ±	�) �' X��eN
� �Y! �� �(�' 
Z $�5W 3
� ¹±*A �8
� ��L �;�5H� ,1# X��
� X'�����  

“Telah mutawatir khabar dari Rasulullah tentang tetapnya pertanyaan 

kepada mayit di kuburannya dan tetapnya kenikmatan atau azab di 

kuburannya sesuai dengan keyakinan dan amalannya, tanpa adanya 

keraguan didalamnya. Hal ini juga tidak dikenal adanya perselisihan 

dikalangan Shahabat � tentang tetapnya hal tersebut, oleh karenanya ini 

adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jama’ah”. 
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25 \ T�� k�)k	]e_; nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� –  

 _�c+_� d�]5_' kB]�:̂c
� h.̂_' c#̂ ��wQ�̂]e_) ̂�_³}ª� _�c.d�c
�_� ��a	k5]�a)_� ]�_  ]�a1J̀�_!_�  

�̂�L̂_� a3d
�_  a�]� d�k	])_�aec
� �̂�L̂ �_�
̂ {hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� –  

 » ��a�kD]!� h
̂k� ]�w@�d.]1#̂ � ]�a1�a�q._�+̂ «  

Bab 25 Dorongan Nabi ���� kepada Utusan Abdul Qois  

untuk Menghapal Iman dan Ilmu  

serta Mengajarkannya kepada kaumnya 

Shahabat Malik ibnul Huwairits berkata : ‘Nabi ���� 

bersabda kepada kami’ : “Kembalilah kepada 

keluarga kalian, lalu ajari mereka”. 

 

Penjelasan : 

 

Hadits utusan Abdul Qois telah berlalu pada kitab Iman Bab 

40. Kaitanya dengan kitab Ilmu adalah bahwa Nabi � mengajarkan 

berapa perkara Akidah dan fiqih kepada mereka, lalu diperintahkan 

hal ini agar diajarkan kepada kaumnya, setibanya mereka nanti di 

kampung halamannya. Begitu juga yang Nabi � ajarkan kepada 

Shahabat Malik � berupa perkara-perkara agama seperti sholat, 

kemudian Nabi � memotivasi Shahabat Malik � agar sekembalinya 

di kampung halamannya untuk menyampaikan ilmu yang 

diperolehnya.  

Kisah tentang dorongan ini sangat banyak, disebukan dua 

kisah ini sebagai sample saja, cukuplah Firman Allah � yang 

mengatakan dan merekomendasikan para Shahabat � bahwa 

mereka adalah para Dai ilaallah, Firman-Nya � : 

]�a�]�wI _	]�_A �Xg w# ]o_Dk	]Aw# k?�g�.d
 ̂�a	a cy_; d±�a	]�_�c
�k� ̂]�_(]�_;_� k�_' k	@̂]�a�c
� ̂�a�d ]la;_� d�f.
�k�  
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah” 

(QS. Ali Imron (3) : 110). 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

87 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� i!�g�_� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� x!_�]�wp �̂�L̂ �_�Ŵg�_� wX_5]�a" ]�_' hk�#̂ Ĉ_	]�_D �̂�L̂ ao]�wI a�kD]	_;w# 
_�]�_� k�]�� i?�g5_' _�]�_�_� k?�g�
� �̂�:̂+̂ fk� _�c+_� d�]5_' kB]�:̂c
� �a�_;#̂ ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �̂�:̂+̂ » 
k�_  a�c+_�c
� \ ]�#̂ k�_  aK]�:̂c
� «  .��w
�L̂ wX_��k�_!  .�̂�:̂+̂ » �b5_�]	_  kK]�:̂c
�k�  \ ]�#̂ d�c+_�c
�k� \ _	]�p̂ �_)�_�_A 2̂_� 

h_ �_�_� «  .��w
�L̂ �g�k� _3�d;cy_� ]�d  �Xf:a" �C_��d�_� � �_�_�]�_�_� _3_�]�_�_� �8̂_1 {h_ec
� ]�d  k!�f�wI _	_-a  � 2̂_� aO�dP_�]�_� 
c#̂ _3_�d;cy_� f2k� hd+ i	](_" iK�_	_� �_�]	a�+̂ i	] ŷk� ]	k5]�a� d�k� ]�_  �_�J̀�_!_� � w,aA]�_� d�k� X̂g�_�c
�  .]�a1_	_ ŷ+̂ iO_�]!ŷk� � 

]�a1�_(_�_� ]�_' iO_�]!#̂ ]�a1_	_ #̂ d�_³}ª�k� d�f.
�k� g�_' f,_D_� a�_�]�_�  .�̂�L̂ » c,_1 ̂�a!]�_; �_  w�_³}ª� d�f.
�k� a�_�]�_� 
«  .��w
�L̂ a�f.
� a�w
�a&_!_� a�.̂]'#̂  .�̂�L̂ » wC_0�_(_" c#̂ 2̂ _�
̂k� f2k� a�f.
� f#̂_� �b�g�_ea  w��a&_! d�f.
� � aK�L̂k�_� 

dC*̂gN
� � �J�_�)k�_� dC�Îg�
� � aK]�_S_� ̂�_-_ _! � ��wP]�a;_� _Ba�a�c
� _�d  k�_�]�_�c
� «  .]�a1�_(_�_� k�_' }J�g�{�
� 
k�_�]�_ec
�_� dof+_�a�c
�_�  .�̂�L̂ wX_5]�a" �_�g�a! �̂�L̂ kGd:g�
� � �_�g�a!_� �̂�L̂ k	g�:̂a�c
�  .�̂�L̂ » a��wQ�̂]�� a��a	k5]A#̂_� ]�_  
]�wIJ̀�_!_� «  

29292929). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 87878787    

“Haddatsanaa Muhammad bin Basysyaar ia berkata, haddatsanaa Gundar ia 

berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Abi Hamzah ia berkata : ‘aku menjadi 

penerjemah untuk Ibnu Abbas � dan orang-orang, beliau � berkata’ : 

‘sesungguhnya utusan Abdul Qois ketika mendatangi Nabi �, Beliau � bertanya 

kepada mereka : “dari (mana kalian) dari suatu kaum atau dari utusan?”, mereka 

berkata : ‘dari Rabii’ah’. Nabi � berkata : “selamat datang suatu kaum atau suatu 

utusan tanpa ada rasa segan dan penyesalan”. Mereka berkata : ‘Kami mendatangi 

engkau dari kampung yang jauh, antara kami dengan engkau ada suatu kampung 

dari suku Kafir Mudhor, kami tidak dapat menemui engkau, kecuali pada bulan-

bulan Harom,. Perintahkanlah kepada kami suatu amalan yang nanti kami akan 

sampaikan kepada kaum kami yang dapat memasukkan kami ke Jannah-Nya.. 

Kemudian Nabi � memerintahkan kepada mereka 4 perkara dan melarang mereka 

4 perkara juga, memerintahkan kepada untuk beriman kepada Allah saja. Nabi � 

bersabda : “tahukan kalian apakah itu Iman kepada Allah saja?”, mereka 

menajawab : ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu’. Nabi � menjelaskan : “yaitu 

Syahadat bahwa Tidak ada Illah yang berhak disembah kecuali Allah saja dan 

bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, 

puasa Ramadhon dan memberikan harta rampasan perang sebesar seperlimanya. 

Kemudian Nabi � melarang mereka minuman keras Ad Dubaa’ (terbuat dari 
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kupasan gandum yakni ketika sudah mengering), Al Hantam (yang terbuat dari 

pohon Tiin, gandum dan darah), , Al Muzaqqot (terbuat dari tumbuhan Ter), 

Syu’bah berkata : ‘terkadang Beliau � berkata An Naqiir (yang terbuat dari 

kurma), terkadang Beliau � berkata Al Muqoyyar (terbuat dari sejenis tumbuhan 

bila kering dapat terbakar dan digunakan untuk mengecet kapal). Kemudian Nabi 

� bersabda : “Hapalkanlah itu semua, kemudian sampaikan kepada kaum kalian”. 

Ditkahrij juga oleh Imam Muslim no. 17 & 1997. 

Telah berlalu penjelasannya. 
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26 \ T�� dX.̂]�n	
� hd+ dX
̂ŷ]�_�c
� dX
̂kE�g�
� k��d.]�_;_� d�d.]1#̂  

Bab 26 Mengadakan Perjalanan Tentang Masalah 

Yang Terjadi dan Mengajarkan kepada Keluarganya 

 

Penjelasan : 

 

Nazilah adalah kejadian baru yang butuh kepada hukum 

syar’I. istilah ini menjadi populer pada zaman ini dikalangan ahli 

fiqih, sehingga lahirlah pembahasan tentang tema-tema fiqih 

Nawazil yang merupakan jamak dari Nazilah. Yaitu fiqih tentang 

kejadian-kejadian akibat dari penemuan teknologi baru yang 

secara tegas belum dijelaskan hukumnya dalam Al-Qur’an maupun 

Al-Hadis. Maksudnya nash secara leterleck tidak menyebutkannya, 

seperti permasalahan perbankan, asuransi, hukum bayi tabung, 

hukum kloning dan semisalnya.  

Namun secara implisit sebenarnya nash Al Qur’an dan Al-

Hadits telah menjelaskannya dan hal ini diketahui oleh orang-orang 

yang mendalam ilmunya, karena syariat Islam telah sempurna dan 

tercakup didalamnya semua permasalahan tersebut. Allah � 

berfirman : 

_K]�_�c
� aoc._�cI#̂ ]�w@
̂ ]�w@_�)d0 ao]�_�];#̂_� ]�w@]�.̂_' �d�_�]�k� ao�dY_!_� a�w@
̂ _K*̂]&}ª� ���)d0  
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu” (QS. Al Maidah (5) : 3). 

Firman-Nya � dalam tempat lain : 

�_�c
g�_�_� _3]�.̂_' _T�_�d@c
� �b��_�]5d; q,w@d
 ïJ]�_" rb�a1_� �X_�]�_!_� r_	]�a�_� _jd�d.]�a�c.d
  
“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala 

sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 

berserah diri” (QS. An Nahl (16) : 89). 

Shahabat Abu dzar � berkata : 

]�:̂
̂ �_�Î_	_; w��a&_! }�� hf._S ��� d�]�.̂_' _�f._&_� �_ _� atf.:̂_�_) �d+ }J�_�g�
� x	d|�û �f
k� �_�_	fI�̂ a�]�d  �b�c.d'  
“Sungguh Rasulullah � telah meninggalkan kami, tidaklah seekor burung 

mengepakkan sayapnya di langit kecuali Nabi � telah menyebutkan kepada kami 

ilmunya” (HR. Ahmad dan selainnya dihasankan oleh Syaikh Syu’aib Arnauth). 
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Al Hafidz dalam “Al-Fath” mengkritik penggalan kalimat akhir 

dari judul bab ini, kata beliau rohimahulloh : 

�d+_� X_)�_�k! X_³k	Î  " :��d.]�_;_� �.]1#̂  "�]�_� �
]�L̂ �d+ X
̂ŷ]�_�c
� X
̂kE�g�
� � T�_�gN
�_� �_(+c8_� �_(g�ŷd
 �d;cy_; �d+ T�_� 	_A9  

“dalam riwayat Kariimah “dan Mengajarkan kepada Keluarganya” setelah 

kata masalah Nazilah, yang benar menghilangkan kalimat (riwayat Karimah) 

ini, karena kalimat tersebut ada pada bab berikutnya”. 

Memang kalau dilihat hadits yang dibawakan oleh Imam Bukhori 

pada bab ini secara jelas tidak menyebutkan pengajaran kepada 

keluarganya, namun kalau kita amati lebih dalam, maka 

sebenarnya terdapat pengajaran kepada keluarganya, yakni 

buktinya setelah Shahabat Uqbah � bertanya kepada Nabi � 

tentang masalah Nazilah yang baru dialaminya, yakni bahwa ia 

ternyata menikahi saudara sepersusuannya sendiri, kemudian 

beliau � langsung menceraikan istrinya, tentu hal ini tersirat 

mengadung pengajaran kepada keluarganya bahwa tidak sah 

pernikahan sesama mahram dan saudara sepersusuan termasuk 

adalah Mahram, sebagaimana firman Allah � dalam Kitab-Nya yang 

Mulia : 

]o_ n	a� ]�w@]�.̂_' ]�w@a;�_(g w# ]�w@a;�_�_�_� ]�w@a;�_�_A#̂_� ]�w@a;�g�_'_� ]�w@a;�
̂�_A_� a$�_�_�_� kåŷc
� a$�_�_�_� do]Awyc
� 
_(g w#_�a�w@a;� �d;�f.
� ]�w@_�]�_Y]!#̂ ]�w@a;�_�_A#̂_� _�d  dX_'�_Yg	
� a$�_(g w#_� ]�w@d|�_�k� a�w@a5d|�_�_!_� �d;�f.
� �d+ 

]�wIk!�a�a� ]�d  a�w@d|�_�k� �d;�f.
� ]�a�c._A_0 g�k(k� ckz+̂ ]�
̂ ��a��w@_; ]�a�c._A_0 g�k(k� �.̂+̂ _��_�aD ]�w@]�.̂_' w,d|�.̂_�_� 
a�w@d|�_�]�#̂ _�)d8f
� ]�d  ]�w@k��.̂]S#̂ c#̂_� ��a�_�]�_; _�]�_� k�]�_�]Awyc
� �f
k� �_  ]�L̂ _�.̂_& fk� _�f.
� ̂�Î �b!�w�p̂ �b��d�_!  

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; 

saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 

saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-

ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan 

sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa 

lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An 

Nisaa’ (4) : 23). 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

88 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� i,d;�:̂a  �a�#̂ k�_�_ec
� �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ a�]5_' d�f.
� �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ a	_�a' a�]� d��d�_& k�]� hk�#̂ 
i�]�_�a� �̂�L̂ hk�Ŵg�_� a�]5_' d�f.
� a�]� hk�#̂ X̂@̂]�.̂a  ]�_' X̂_5c:a' k�]� d�k!�_ec
� a�g�#̂ _�g�_�_; �X_�]�� hk�~̀ kT�_1k� k�]� 
i�)k�_' � a�]�_;ŷ+̂ vC#̂_	] � ]o
̂�:̂+̂ hn�k� ]�L̂ ao]�_Y]!#̂ X̂_5c:a' hd�f
�_� _�g�_�_; �_(k�  .�̂�:̂+̂ �_(
̂ wX_5c:a' �_  a�.̂]'#̂ d3g�#̂ 

hk�d�]�_Y]!#̂ 2̂_� hk�d;]	_5]A#̂  ._tdI_	+̂ h
̂k� k��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ dX_�)d�_�c
�k� a�
̂ŷ_�+̂ � �̂�:̂+̂ 
w��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ » _�]�Î ]�L̂_� ,̂�dL «  .�_(L̂_!��̂+̂ wX_5c:a' � ]o_e@̂_�_� �bD]�_E a�_	]�p̂  

 

30303030). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 88888888    

“Haddatsanaa Muhammad bin Muqootil Abul Hasan ia berkata, akhbaronaa 

Abdullah ia berkata, akhbaronaa Umar bin Sa’id bin Abi Husain ia berkata 

haddatsanii Abdullah bin Abi Mulaikah dari ‘Uqbah ibnul Harits �, bahwa 

beliau � menikahi anaknya Abi Ihaab bin Aziiz, lalu datang seorang perempuan 

yang berkata : ‘aku telah menyusui Uqbah dan wanita yang dinikahinya’. Uqbah 

� berkata kepadanya : ‘aku tidak tahu bahwa engkau telah menyusuinya dan 

tidak memberitahuku’, maka Uqbah segera menaiki kendaraannya menemui 

Rasulullah � di Madinah untuk bertanya tentang masalah ini. Rasulullah � 

bersabda : “bagaimana, sedang telah diketahui seperti itu”, maka Uqbah 

menceraikannya dan menikahi orang lain”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1.   Nama : Abul Hasan Muhammad bin Muqootil 

 Kelahiran : Wafat 226 H 

 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Al-Khothiib Al 

Baghdaadiy, Imam Al-Kholiiliy dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, Shoduq. 

 Hubungan Rowi : Abdullah adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2. Abdullah ibnul Mubarok telah berlalu keterangannya. 

 

3.   Nama : Umar bin Sa’id bin Abi Husain 

 Kelahiran : - 
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 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Nasa’I, Imam Al’Ijli dan Imam 

Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Ibnu Abi Mulaikah adalah salah seorang 

gurunya, dan tinggal senegeri dengannya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

4.   Nama : Abu Bakr Abdullah bin Ubaidillah bin Abi 

Mulaikah 

 Kelahiran : Wafat 117 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Abu 

Zur’ah, Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Sa’ad, 

Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Uqbah � adalah salah seorang gurunya dan 

tinggl senegeri dengannya. sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

5.   Nama : Abu Saruu’ah Uqbah ibnul Harits bin ‘Aamir 

 Kelahiran : Wafat setelah 50 H 

 Negeri tinggal : Mekah 

 Komentar ulama : Sahabat 

 Hubungan Rowi : beliau � bertanya kepada Nabi � dari Mekkah 

ke Madinah sebagaimana dalam hadits ini. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menjelaskan bahwa saudara sepersusuan adalah 

Mahrom yang tidak diperbolehkan dinikahi sebagaimana dalam 

ayat diatas. 

2. Bagi orang yang tidak tahu bahwa istrinya adalah mahrom 

baginya, setelah ia tahu wajib baginya menceraikannya. 

3. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan agama 

terutama permasalahan yang baru dan pelik, hendaknya 

bertanya kepada ahli ilmu. 

4. Semangatnya para Shahabat dalam menuntut ilmu, sekalipun 

dalam satu masalah agama, mereka rela mengadakan 

perjalanan jauh untuk mendapatkannya. 
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5. Sunnahnya mencari sanad yang tinggi, karena seandainya 

Uqbah � bertanya kepada para sahabat lain yang ada di kota 

Mekkah tentu mencukupi, namun beliau � lebih memilih 

bertanya langsung kepada Nabi � yang masih hidup untuk 

mendapatkan sanad yang tinggi dan lebih memuaskan 

jawabannya. 

6. Kejujuran dan sifat amanah yang tinggi dari Shahabat, maka 

ketika seorang wanita yang diceritakan dalam hadits ini, demi 

mengetahui bahwa ‘Uqbah yang pernah disusuinya menikahi 

wanita yang juga pernah disusuinya, maka wanita � tersebut 

segera memberitahunya, sekalipun resikonya, memutuskan tali 

pernikahan mereka berdua dan takut menyembunyikan apa 

yang seharusnya disampaikan. Allah � berfirman : 

]�_ _� a�.̂c°#̂ ]�g�d  _�_�Î �C_0�_(_" a�_�]�d' _�d  d�f.
�  
“Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah 

yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah 

yang ada padanya?” (QS. Al Baqoroh (2) : 140). 

7. Istri pertama yang dinikahi Shahabat Uqbah yang ternyata 

adalah saudara sepersusuannya bernama Ummu Yahya 

Ghoniyyah dan istri kedua yang dinikahinya setelah 

menceraikan istri yang pertama adalah Thuroib �. 
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27 \ T�� kTa��_�g�
� hd+ k�c.d�c
�  

Bab 27 Saling Bergantian dalam Menuntut Ilmu 

 

Penjelasan : 

Maksudnya adalah kerjasama seseorang dengan temannya 

untuk secara bergantian didalam mendengarkan ilmu, karena 

dengan adanya kesibukan untuk mencari nafkah dunia, tidak 

menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu, ia bisa mengatur 

cara agar tetap mendapatkan ilmu dari pengajar ilmu, tanpa 

mengganggu pekerjaannya mencari nafkah, misalnya dengan cara 

bergantian dengan temannya untuk menghadiri majelis ilmu 

sebagaimana yang dilakukan Shahabat Umar � bersama 

tetangganya. Shahabat Umar � sehari mendengarkan majelis Nabi 

� dan tetangganya mencari nafkah, kemudian pada keesokan 

harinya Shahabat Umar � mencari nafkah tetangganya hadir di 

majelisnya Nabi �, kemudian mereka saling berbagi tentang ilmu 

yang didapatkan masing-masing dari Nabi �. 

Terlebih lagi kita pada zaman sekarang ini sarana dan 

prasarana begitu mudahnya mendapatkan ilmu baik melalui media 

elektronik maupun cetak, sehingga dengan kesibukkan dunianya ia 

tetap masih bisa mengambil faedah ilmu. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

89 \ �_�Ŵg�_� �a�#̂ d�_�_�c
� �_�_	_5]A#̂ xt]�_�a" k�_' nrk	]1{�
� � �̂�L̂ �a�#̂ d�]5_' d�f.
� �̂�L̂_� a�]�� it]1_� �_�_	_5]A#̂ 
aBa��a) k�_' k�]�� iT�_(d" ]�_' d�]�_5a' d�f.
� k�]� d�]5_' d�f.
� k�]� hk�#̂ i!]�Ŵ ]�_' d�]5_' d�f.
� k�]� i?�g5_' ]�_' _	_�a' �̂�L̂ 
ao]�wI �_�#̂ x!�_D_� hd
 _�d  k!�_N]�~̀� hd+ hk�_� X̂g�_ w# k�]� ��])_E � _h]1_� ]�d  hd
�_�_' dX_�)d�_�c
� � �g�wI_� aT_��_�_�_� 

�̂�a�{�
� h.̂_' k��a&_! d�f.
�  \ h.S �� ��.' �.&� \ w�k�]�_) �b ]�_) w�k�]�#̂_� �b ]�_) � ��̂kz+̂ aoc
_�_� a�a�c%kD k	_5_�k� 
_3d
�̂ kK]�_�c
� _�d  kh]�_�c
� d�k	]�p̂_� � ��̂k�_� �̂_�_� ,̂_�+̂ ,̂cHd  _3d
�̂ � �̂_�_�+̂ hk5d��_S {rk!�_N]�~̀� _K]�_) d�d�_�]�_� � 

_T_	_-+̂ hk��_� �b�]	_Y �b�)d�_"  .�̂�:̂+̂ g�Ŵ#̂ _�a1 ao]'k��̂+̂ ao]D_	_�+̂ d�]�
̂k� �̂�:̂+̂ ]�L̂ �̂_�_� x	] #̂ x��dQ_'  .�̂�L̂ 
aoc._A_�+̂ h.̂_' X̂_Nc�_� ��̂kz+̂ _hd1 hd@]5_; aoc.w:+̂ g�w@:̂f.û w��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ ]o
̂�L̂ 

2̂ rk!]0#̂  .g�wW aoc._A_0 h.̂_' nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ aoc.w:+̂ �_�#̂_� x�d|�L̂ _oc:f.û#̂ _̈ J̀�_�k� �̂�L̂ 
» 2̂ «  .aoc.w:+̂ a�f.
� a	_5cI#̂  
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31313131). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 89898989    

“Haddatsanaa Abul Yamaan, akhbaronaa Syu’aib dari Az-Zuhri (ganti sanad) 

Abu Abdillah dan Ibnu Wahhab berkata, akhbaronaa Yunus dari Ibnu Syihaab 

dari ‘Ubaidillah bin Abdillah bin Abi Tsaur dari Abdullah bin ‘Abbaas � dari 

Umar � ia berkata : ‘aku bersama dengan tetanggaku orang Anshar dari Bani 

Umayyah bin Zaid yaitu daerah di Madinah. Kami saling bergantian mendatangi 

Rasulullah �, ia datang hari ini, aku datang pada keesokannya, jika aku 

menghadiri (majelis Nabi �) aku mengabarkan kepadanya pada hari itu berkaitan 

dengan wahyu yang turun atau selainnya, (begitu Juga) ketika (tetanggaku) 

mendatangi (Nabi �) ia akan melakukan sepertiku. Pada suatu hari sahabatku 

Anshor ini mendatangi Nabi �, kemudian sekembalinya, ia mengetuk pintuku 

dengan keras sekali’. Ia berkata : ‘gawat ini’. Aku pun menjadi cemas, aku segera 

menemuinya, lalu ia berkata : ‘telah terjadi suatu perkara besar’. Kemudian aku 

masuk menemui Hafshoh � (anak Umar �) yang sedang menangis, aku berkata 

kepadanya : ‘Rasulullah � menceraikan kalian?’ Hafshoh � menjawab : ‘aku 

tidak tahu’, lalu aku masuk menemui Nabi � aku berkata kepada Beliau � dalam 

keadaan berdiri : ‘apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?’, Beliau � 

menjawab : ‘tidak’, aku berkata : Allahu Akbar’. 

Muslim meriwayatkan no. 1479 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semuanya perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

   Nama : Ubadillah bin Abdullah bin Abu Tsaur 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I pertengahan. Ditsiqohkan Imam Ibnu 

Hibban.  

 Hubungan Rowi : Abdullah bin Abbaas � adalah salah seorang 

gurunya dan tinggal senegeri dengannya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Kemulian Shahabat Umar � dan tetangganya yang dikatakan 

oleh Ibnul Qoshtholaaniy bernama ‘Itban bin Malik �, 

sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz dalam “Al-Fath”, namun Al-
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Hafidz mengomentari bahwa Al Qoshtholaaniy tidak 

menyebutkan dalil yang memperkuat hal ini. 

2. Tidak ada alasan bagi kita karena kesibukan dunia 

menyebabkan tidak bisa menuntut ilmu. Bukankah Allah � 

berfirman bahwa salah satu yang menyebabkan orang-orang 

kafir semakin jaug dari agama Allah � adalah karena mereka 

mengutamakan dunia. Diantara Firman-Nya � : 

]�_  _	�̂Î d�f.
�k� ]�d  d�]�_� d�k��_³k� �f
k� ]�_  _�k	cIw# a�a5c.L̂_� ×�d%_�cPa  d�_³kzc
�k� ]�d@
̂_� ]�_  _�_	_" k	c�w@c
�k� �b!]�_S 
]�k(]�.̂_�+̂ xt_-p̂ _�d  d�f.
� ]�a(
̂_� xT�8̂_' x��dQ_' )106 (_3d
�̂ a�a(g�ŷk� ��{5_e_�]&� Ĉ�_�_ec
� �_�]�{�
� h.̂_' 
dC_	dAØ̀c
� f#̂_� _�f.
� �
̂ /d�](_) _K]�:̂c
� _�)k	d+�@̂c
� )107(  

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat 

kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap 

tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan 

dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya 

azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka 

mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada 

memberi petunjuk kepada kaum yang kafir” (QS. An-Nahl (16) : 106-107). 

3. Riwayat ini dalil wajibnya menerima khobar dari orang tsiqoh 

walaupun 1 orang, kalau tidak seperti itu, tentu para Shahabat 

yang diwakili Shahabat Umar � dan tetangganya tidak akan 

menerima riwayat masing-masing mereka. Hal ini sesuai dengan 

mafhum (pemahaman terbalik) ayat Allah � : 

�_) �_({)#̂ _�)d8f
� ��a�_ 9̀ ck� ]�wIJ̀�_D x<d&�+̂ iz_5_�k� ��a�g�_5_�+̂  
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 

suatu berita, maka periksalah dengan teliti” (QS. Al Hujuraat (49) : 6). 

4. Hadits ini bantahan telak kepada mereka yang menolak khabar 

Ahad baik secara total maupun yang parsial, seperti kalau dalam 

masalah akidah ditolak namun kalau selainnya diterima. Karena 

para Shahabat yang diwakili oleh Shahabat  Umar � dan 

tetangganya dalam riwayat ini, saling menerima khobar masing-

masing dari Nabi � baik yang berkaitan dengan Al Qur’an 

maupun selainnya yang mencakup juga masalah akidah dan 

selainnya. 
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28 \ T�� kt_-_�c
� hd+ dXQ̂d']�_�c
� k��d.]�g�
�_� ��̂k� r#̂_! �_  a�_	c@_)  

Bab 28 Marah Pada Saat Memberikan Pengarahan 

dan Pelajaran Jika Dipandang ada Suatu Perkara 

yang Dibenci 

 

Penjelasan : 

 

Adakalanya seorang pendidik untuk memberikan pelajaran 

kepada para muridnya bahwa suatu perkara yang menyimpang dari 

syariat ketika dikerjakan akan membuat kemurkaan Allah �, 

sehingga sang pendidik tersebut juga menampakan kemarahannya 

sebagai peringatan kepada muridnya agar menjauhi perbuatan 

tersebut. Al Qur’an juga telah menceritakan kisah Nabi Musa � 

yang berkata dengan marah kepada kaummnya, ketika 

sekembalinya Nabi Musa � dari munajat kepada Rabbnya, 

ternyata mendapati kaumnya telah melakukan kesyrikan dengan 

beribadah kepada patung anak sapi. Allah � berfirman : 

�g�
̂_� _O_D_! h_&�a  h
̂k� d�d ]�L̂ ̂�_5]-p̂ ���d&#̂ �̂�L̂ �_�_�c%k� �k��a�a�c�.̂_A ]�d  /d�]�_� ]�a�c.k�_'#̂ _	] #̂ ]�w@n�_! 
h:̂c
#̂_� _��_�c
ŷc
� 8̂_A#̂_� k?c#_	k� d��dA#̂ a�{	a�_) d�]�
̂k� �̂�L̂ _�]�� gKw# fk� _K]�:̂c
� �k��w�_�]-_�]&� ��a0�Î_� �k�_��w.a�c:_) �.̂+̂ 

]od�]�a; _�k� J̀�_�]'ŷc
� �
̂_� �k�c._�]�_; _O_  kK]�:̂c
� _jd�d
�fQ
�  
“Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati 

berkatalah dia: "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah 

kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musapun 

melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya 

(Harun) sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata: "Hai anak ibuku, 

sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka 

membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira 

melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang 

yang zalim"” (QS. Al A’raf (7) : 150). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

90 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� iGdHÎ �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ w�_�c�a& k�_' k�]�� hk�#̂ ��d
�_A ]�_' kB]�L̂ k�]� hk�#̂ iKkE�_� ]�_' hk�#̂ 
�0�a�]�_  nrk!�_N]�~̀� �̂�L̂ �̂�L̂ v,aD_! �_) �̂�a&_! d�f.
� � 2̂ a0�Î#̂ ä k!]0w# Ĉ*̂gN
� �g�d  w�n�P̂a) �_�k� v*̂w+ � �_�+̂ 
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ao])#̂_! ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ hd+ �XQ̂d']�_  g�_"#̂ �b5_-p̂ ]�d  �8d%d ]�_) �̂�:̂+̂ » �_({)#̂ a?�g�
� � 
]�w@g�k� ̂�a	q�_�a  � ]�_�+̂ hf._S k?�g�
�k� ]�q�_�a�c.+̂ � fkz+̂ a�k(�d+ _�)k	_�c
� _��d�g-
�_� ��̂_� dX_D�_ec
� «  

 

32323232). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 90909090    

“Haddatsanaa Muhammad bin Katsiir ia berkata akhbaronaa Sufyan dari Ibnu 

Abi Khoolid dari Qois bin Abi Haazim dari Abu  Mas’ud Al Anshori ia berkata, 

seorang sahabat � berkata : ‘wahai Rasulullah hampir saja aku tidak jadi 

mengerjakan sholat karena panjangnya waktu sholat yang dilakukan oleh fulan 

yang mengimami kami’. Aku tidak melihat Nabi � dalam memberikan nasehat 

sangat marah selain pada hari tersebut. Nabi � bersabda : “wahai manusia, 

sesungguhnya kalian membuat orang lari, barangsiapa yang mengimami manusia 

hendaknya ia meringankannya, karena didalamnya terdapat orang yang sakit, 

lemah dan keperluan yang mendesak”. 

Ditakhrij juga oleh Imam Muslim no. 466 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semuanya perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1. Nama : Abu Abdillah Muhammad bin Katsiir 

 Kelahiran : Lahir 133 H wafat 223 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. Imam 

Abu Hatim menilainya, shoduq. Imam Ibnu 

Ma’in melemahkannya. 

 Hubungan Rowi : Sufyan Ats-Tsauriy adalah salah seorang 

gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

5. Nama : Abu Mas’ud Uqbah bin ‘Amr bin Tsa’labah 

 Kelahiran : Wafat lebih dari 40 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Shahabat   

 Hubungan Rowi : pernah ikut perang Badar bersama dengan 

Rasulullah �. 

 

 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 
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Kedudukan sanad: 

 

Sebagaimana terlihat didalam sanad ini terdapat perowi yang 

dilemahkan oleh Imam Jarh wa Ta’dil yang handal Imam Yahya bin 

Ma’in, beliau berkata tentang Muhammad bin Katsiir : 

2 ��5�@; ��' � � ��L  :� �@) X:H
�� .  
“Jangan kalian tulis haditsnya, lalu berkata : ‘ia tidak tsiqoh’”. 

Ibnul Junaid pernah berkata : 

� ��L ��� ����� � �' ��� j�   :�I Ý �H)�� Þ��
# ô ��yI ���Y ô ² o
y& ��' � ��:+  :� �@) 
,|��
 # t�@) ��'  

“dari Ibnu Ma’in ia berkata : ‘dalam hadits (Muhammad bin Katsiir) ada 

lafadz-lafadz (sepertinya Ibnu Ma’in melemahkannya)’. Kemudian aku (Ibnu 

Junaid) bertanya kepada beliau tentang rowi ini, Beliau rohimahulloh 

menjawab : ‘jangan sekali-sekali bagi yang bertanya untuk menulis 

haditsnya’”. (penilaian Ibnu Ma’in ini dinukil dari Tahdzibain). 

 

Namun dalam “At-Taqriib” Al Hafidz membela rowi 

Muhammad ini, kata beliau rohimahulloh : “ ��� �� ��� �� �
 ! ” 

(tsiqoh, tidak benar orang yang melemahkannya). Barangkali 

menurut Al-Hafidz karena rowi ini telah ditsiqohkan oleh Imam 

Ibnu Hibban dan penilaian shoduq oleh Imam Abu Hatim serta dua 

Amirul Mukminin fill Hadits Imam Bukhori dan Imam Muslim telah 

menulis haditsnya.  

 

Namun terlepas dari itu semua, bahwa hadits ini memiliki 

penguat (syahid) dari Abu Huroiroh � yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhori-Muslim dalam shahihnya, bahwa Nabi � bersabda : 

��̂k� hf._S ]�wIa�_�#̂ k?�g�.d
 ]�q�_�a�c.+̂ � fkz+̂ a�a(]�d  _��d�g-
� _��d:g�
�_� _Gk5@̂c
�_� � ��̂k�_� hf._S ]�wIa�_�#̂ 
d�}�c�_�d
 c�n�P̂a�c.+̂ �_  J̀�_"  

“Jika kalian mengimami manusia, maka hendaknya diperingan, karena ada 

diantara mereka yang lemah, sakit dan berusia lanjut. Jika sholat sendirian, maka 

panjangkanlah sekehendaknya”. 

Kemudian kisah dalam haditsnya Muhammad bin Katsiir 

diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam “As-Sunan” (no. 1039), 

sanadnya dishahihkan oleh Imam Al-Albani dari Jabir ia berkata : 

hf._S w��_�a  a�]� i,_5_D {rk!�_N]�~̀� d�k��_e]Sŷk� Ĉ*̂_S }J�_�d�c
� �̂g�P̂+̂ ]�k(]�.̂_' _±_	_N]��+̂ v,aD_! �g�d  hf._N+̂ 
_	k5]Awy+̂ v��_�a  _'a�]� �̂�:̂+̂ a�g�k� x<d+�_�a  .�g�.̂+̂ »̂.̂_� _3d
�̂ ,̂aDg	
� ,̂_A_0 h.̂_' k��a&_! d�f.
� \h.S �� ��.' 
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�.&�\ a�_	_5]Aŷ+̂ �_  �̂�L̂ a�
̂ v��_�a  �̂�:̂+̂ {hk5g�
� \h.S �� ��.' �.&�\ » a�)k	a;#̂ c#̂ ̂�w@_; �b��g�+̂ �_) 
w��_�a  ��̂k� _o]�f._S k?�g�
�k� c#_	cL�+̂ kB]�g�
�k� �_1�_eaY_� kMn5_&_� _�]&� _3n�_! h.̂]'~̀� k,]�f.
�_� ��̂k� h_�]�_) c#_	cL�_� 
k�]&�k� _3n�_! «  

“Muadz bin Jabal � mengimami teman-temannya pada waktu sholat Isya, beliau 

� memanjangkannya, maka salah seorang dari kami berpaling dari jamah. Lalu 

Muadz � diberitahu perihal ini, maka kata beliau � : ‘ia orang Munafik’. Ketika 

hal ini sampai kepada laki-laki yang berpaling tersebut, ia menemui Nabi � dan 

menceritakan apa yang telah dikatakan oleh Muadz �. Maka Nabi � bersabda 

kepada Muadz � (setelah bertemu dengan Muadz �) : “apakah engkau akan 

membuat fitanh wahai Muadz, jika engkau mengimami manusia, maka bacalah 

surat Adh-Dhuha, surat Al-A’laa, surat Al-Lail dan surat Iqroo”. 

Laki-laki yang dikatakan munafik oleh Shahabat Muadz �, bernama 

Shahabat Hazm bin Abi Ka’ab �, kata Al-Hafidz dalam “Al-Fath”. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Bagi para Imam hendaknya memperhatikan kondisi jama’ahnya, 

agar tidak membuat mereka lari dari sholat berjamaah. 

2. Kemarahan ketika larangan Allah � dilanggar adalah suatu hal 

yang disyariatkan, sekalipun bukan berarti kemarahan tersebut 

tidak terkendali yang menyebabkan larangan Allah � yang 

lainnya dilanggar. 

3. Kemarahan Nabi � bukan kemarahan yang membabi buta, 

namun itu adalah kemarahan wahyu Illahi. Allah � berfirman : 

�_ _� a<dP]�_) k�_' r_�_(c
� )3 (ck� _�a1 �f
k� x�]�_� h_��a) )4(  
“dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa 

nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 

(kepadanya)” (QS. An Najm (53) : 3-4). 

4. Metode pengajaran dari Nabi � yang selayaknya ditiru oleh para 

pendidik, yaitu dapat bersikap sesuai dengan situasi dan kondisi 

dalam rangka mengajak manusia ke jalan Allah � dan ini adalah 

sikap hikmah dalam berdakwah. Allah � berfirman : 

a�]0� h
̂k� k,�k5_& _3n�_! dX_�c@dec
�k� dXQ̂d']�_�c
�_� dX_�_�_ec
� ]�a(c
d0�_D_� �d�f
�k� _�d1 a�_�]�#̂  
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” (QS. An Nahl (16) : 125). 

Dalam catatan kaki terjemah Al Qur’an DEPAG RI tertulis : 
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“845]. Hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat 

membedakan antara yang hak dengan yang bathil.”. 

Berkata Imam Bukhori : 

 

91 \ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�f.
� a�]� ��g�_ea  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� �a�#̂ i	d �_' �̂�L̂ �_�Ŵg�_� w�_�]�.̂a& a�]� i�*̂k� {hk�)d�_�c
� ]�_' 
X̂_��k�_! k�]� hk�#̂ d�]5_' k�_�]�g	
� ]�_' _�)k�_) h
̂]�_  dFd�_5]�a�c
� ]�_' d�])_E k�]� ��d
�_A nhk�_(a�c
� f#̂ ghk5g�
� \ h.S 

�� ��.' �.&� \ a�
̂ŷ_& v,aD_! k�_' dXP̂:̂s.
� �̂�:̂+̂ » ]±k	]'� �_1J̀�Îk� \ ]�#̂ �̂�L̂ �_1J̀�_'k� \ �_(_S��̂d'_� � 
g�wW �_(c+n	_' �X_�_& � g�wW ]Od�]�_�]&� �_(k� � ckz+̂ J̀�_D �_({�_! �_1n0ŷ+̂ d�]�
̂k� «  .�̂�L̂ wXf
�_-+̂ k,k�}ª� _td-_�+̂ hg�_� 

]$g	_�]�� a��_�_�]D_� \ ]�#̂ �̂�L̂ g	_�]�� a�a(]D_�  \ �̂�:̂+̂ » �_ _� _3
̂ �_(
̂_� �_(_�_  �_1a¬�:̂d& �_1a¬�8̂d�_� � a0k	_; 
J̀�_�c
� � h_']	_;_� _	_�g�
� � �_1]!8̂+̂ hg�_� �_1�:̂c._) �_({�_! «  .�̂�L̂ wXf
�_-+̂ k�_�_�c
� �̂�L̂ » _3
̂ ]�#̂ _3�dA~̀ ]�#̂ 

ktc|q8.d
 «  

    

33333333). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 91919191    

“Haddatsanaa Abdullah bin Muhammad  ia berkata, haddatsanaa Abu ‘Aamir ia 

berkata, haddatsanaa Sulaiman bin Bilaal Al Madiiniy dari Rabii’ah bin Abdur 

Rakhman dari Yaziid maula Al-Munba’atsi dari Zaid bin Khoolid Al Juhniy 

bahwa Nabi � ditanya oleh seseorang tentang barang temuan. Maka Nabi � 

bersabda : “kenalilah tali bejananya –atau Nabi � bersabda- bejananya dan tutup 

bejananya, lalu diumumkan selama setahun, baru kemudian dimanfaatkan, jika 

datang pemiliknya, maka kembalikan kepadanya”. Fadholah � berkata : ‘kalau 

Unta (bagaimana?) maka Nabi � marah hingga memerah pipinya –atau memerah 

wajahnya-, Nabi � bersabda : “apa urusanmu! Ia memiliki tempat air, alas kaki 

yang bisa digunakan untuk mencari air dan mencari makan di pepohonan, maka 

biarkan Unta tersebut hingga bertemu dengan pemiliknya”. Fadholah � bertanya 

lagi : ‘(bagaimana dengan) Kambing?’, Nabi � menjawab : “itu untukmu atau 

untuk saudaramu atau untuk Serigala”. 

Muslim meriwayatkannya no. 1722. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semuanya perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1. Nama : Abu Abdur Rokhman Zaid bin Khoolid 

 Kelahiran : Wafat 68 atau 78 H 

 Negeri tinggal : Madinah 
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 Komentar ulama : Sahabat Masyhur 

 Hubungan Rowi : Beliau � yang membawa bendera untuk suku 

Juhainah pada waktu penaklukan Mekkah. 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Shahabat yang bertanya dalam hadits ini, kata Al-Hafidz dalam 

“Al-Fath” adalah Umair � ayahnya Malik. 

2. Nabi � marah dengan pertanyaan Fadholah �, karena bisa jadi 

bahwa memungut Unta yang hilang telah dilarang sebelumnya, 

sebagaimana kata Al Hafidz. 

3. Penjelasan lebih lanjut pada babnya Insya Allah �. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

92 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� }J*̂_�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� �a�#̂ X̂_ �_&w# ]�_' ��])_	a� ]�_' hk�#̂ Ĉ_0]	a� ]�_' hk�#̂ h_&�a  �̂�L̂ 
,̂d%a& {hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ ]�_' J̀�_�]"#̂ �_(_1k	Î � �g�.̂+̂ _	dHcIw# d�]�.̂_' _td-p̂ � g�wW �̂�L̂ k?�g�.d
 

» hk��w._& �g�_' ]�a�c%d" «  .�̂�L̂ v,aD_! ]�_  hk�#̂ �̂�L̂ » _̈ �a�#̂ wX+̂�8̂a� «  ._K�:̂+̂ a	_A9 �̂�:̂+̂ ]�_  hk�#̂ �_) 
�̂�a&_! d�f.
� �̂�:̂+̂ » _̈ �a�#̂ x�d
�_& h
̂]�_  X̂_5]�_" «  .�g�.̂+̂ r#̂_! a	_�a' �_  hd+ d�k(]D_� �̂�L̂ �_) �̂�a&_! d�f.
� � 

�g�k� aT�a�_� h
̂k� d�f.
� g�_' f,_D_�  
34343434). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 92929292    

“Haddatsanaa Muhammad ibnu ‘Alaa ia berkata, haddatsanaa Abu Usamah dari 

Yazid dari Abi Burdah dari Abi Musa �, Nabi � ditanya tentang sesuatu yang 

tidak disukainya, maka ketika banyak yang bertanya tentang hal tersebut, Nabi � 

marah dan berkata : “Tanyalah kepadaku apa yang kalian kehendaki” berkata 

seseorang : ‘siapa bapakku?’, Nabi � menjawab : “bapakmu Khudzafah”. Yang 

lain berdiri lagi lalu bertanya : ‘siapa bapakku wahai Rasulullah?’. Nabi � 

menjawab : “bapakmu Saalim maula Syaibah”. Maka ketika Umar � melihat 

sesuatu di wajah Nabi �, beliau � berkata : ‘Wahai Rasulullah, kami bertaubat 

kepada Allah Azza wa Jalla. 

Imam Muslim mentakhrijnya no. 2360 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semuanya perowinya telah berlalu keterangannya 
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Penjelasan Hadits : 

1. Nabi � sebenarnya tidak suka ditanyai tentang suatu perkara, 

diantaranya berkaitan dengan hari kiamat, sebagaimana 

dijelaskan Al Hafidz dalam “Al-Fath”. namun karena mereka 

bertanya terus, akhirnya Nabi � meluluk (bs. jawa) mereka agar 

mereka bertanya sekehendaknya, sehingga sebagian para 

Shahabat � yang tidak paham bertanya banyak perkara, namun 

dengan kedalaman pemahamannya, Shahabat Umar bin 

Khothob � melihat bahwa Nabi � tidak senang banyak ditanyai 

hal tersebut, sehingga Shahabat Umar � mengajak sahabat 

lainnya untuk bertaubat kepada Allah � dari mendapatkan 

kemurkaan Rasulullah � yang notabene akan berakibat kepada 

kemurkaan Allah �. Nabi � bersabda :    

̂�Î h_(]�_) ]�_' ,̂�dL �̂�L̂_� � dC_	cHÎ_� k��_l{�
� � dX_'�_Yk�_� k��_�c
�  
“Beliau � melarang dari gosip, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta” 

(Muttafaqun ‘Alaih).    

2. Al Hafidz dalam “Al-Fath” menyebutkan sebuah isykal, bahwa 

Nabi � pernah melarang seorang hakim untuk memutuskan 

perkara pada saat sedang marah, sebagaimana sabda Nabi � :    

2̂ g�_�d-c:_) x�@̂_� _�]�_� k�]�_�cW� _�]1_� w�_5]-p̂  
“tidak boleh seorang hakim mengadili perkara diantara dua orang dalam 

keadaan marah” (Muttfaqun ‘Alaih).    

Namun dalam riwayat bab ini, Nabi � marah-marah kepada 

sebagian Shahabatnya, maka dapat dijawab : 

1. Bahwa hadits dalam bab ini berbicara mengenai pengajaran, 

sehingga marahnya Nabi � merupakan metode jitu agar 

orang yang keliru segera kembali dari kesalahannya, karena 

dapat menyebabkan kemarahan Rasulnya.    

2. Dalam hadits no. 92 disana disebutkan bahwa ketika Nabi � 

menjawab pertanyaan Abdullah bin Khudzafah � dan sahabat 

lainnya, tentang siapa bapaknya, Beliau � memutuskan 

bahwa bapaknya ‘fulan, fulan’. Maka hal ini termasuk bab 

qodho (keputusan). Maka mudah mengkompromikannya, 

bahwa sekalipun Nabi � marah, maka tidak keluar dari 

lisannya kecuali kebenaran, sebagaimana firman Allah dalam 

surat An-Najm ayat 3 & 4 yang telah dinukil sebelumnya, dan 

dikuatkan juga dengan hadits, diantaranya dari Abdullah bin 

‘Amr �, beliau � berkata :    
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ao]�wI ata�cI#̂ f,wI ïJ]h_" a�a�_�]&#̂ ]�d  k��a&_! d�f.
� \h.S �� ��.' �.&�\ a�)k!w# a�Q̂c�d� 
hk�]�_(_�+̂ xÓ])_	wL ��w
�L̂_� ata�c@_;#̂ f,wI ïJ]h_" a�a�_�]�_; w��a&_!_� d�f.
� \h.S �� ��.' �.&�\ x	_�_� 
a�f.@̂_�_) hd+ kt_-_�c
� �_Yn	
�_� aoc@_�] ŷ+̂ k�_' kT�_�d@c
� a$]	Î8̂+̂ _3d
�̂ k��a&_	d
 d�f.
�  \h.S �� 
��.' �.&�\ ŷ_ ]�ŷ+̂ d�d�a5]Swyk� h
̂k� d��d+ �̂�:̂+̂ » ]ta�cI� rd8f
�_�+̂ h}�c�_� d�d�_�k� �_  a�a	]�_) a�]�d  f2k� 
×<_� «  

“aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah � untuk aku hapal. 

Orang-orang  Quraisy melarangku, mereka berkata : ‘apakah kamu menulis 

semua yang kamu dengar dari Rasulullah � Beliau � adalah manusia biasa 

yang kadang berbicara dalam keadaan marah atau ridho?’. Maka aku 

menahan diri dari menulis, lalu aku sebutkan hal tersebut kepada 

Rasulullah �, maka Beliau � mengisyaratkan jarinya ke mulutnya dan 

bersabda : “tulislah, demi dzat yang jiwaku berada ditangannya, tidaklah 

keluar dari (mulut Beliau �) kecuali kebenaran” (HR. Abu Dawud, 

dishahihkan oleh Imam Al-Albani).     

3. Pemahaman yang mendalam dari para sahabat �, karena jika 

mereka tidak segera bertaubat, mereka dikhawatirkan akan 

menjadi kafir, sebagaimana umat terdahulu yang menjadi kafir, 

karena banyak bertanya menentang Nabinya �. Allah � 

berfirman :    

�_) �_({)#̂ _�)d8f
� ��a�_ 9̀ �
̂ ��w
ŷ]�_; ]�_' J̀�_�]"#̂ ck� _�]5a; ]�w@
̂ ]�wI]la�_; ck�_� ��w
ŷ]�_; �_(]�_' _jd� w�g�_�a) 
w9̀]	w:c
� _�]5a; ]�w@
̂ ��̂_' a�f.
� �_(]�_' a�f.
�_� x!�w�p̂ x��d._� )101 (]�L̂ �_(
̂ŷ_& xK]�L̂ ]�d  ]�w@d.]5L̂ g�wW ��ae_5]S#̂ 

�_(k� _�)k	d+�Î )102(  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) 

hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika 

kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan 

diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan 

manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi 

mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya” (QS. Al Maidah (5) : 101-

102). 

Berkata tim penerjemah Depag RI :  ‘Maksudnya: sesudah 

diterangkan kepada mereka hukum-hukum yang mereka tanyakan itu, 

mereka tidak menaatinya, hal ini menyebabkan mereka menjadi kafir’. 
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29 \ T�� ]�_  _̈ _	_� h.̂_' d�]�_�_5cIa! _�]�d' kK�_ }ª� k�#̂ d�n�_ea�c
�  

Bab 20 Orang yang Berlutut dihadapan  

Imam atau Muhaddits 

 

Penjelasan : 

 

Bab ini merupakan kelanjutan hadits dari kisah Shahabat 

Umar � dalam hadits sebelumnya (no. 92), dimana dalam riwayat 

yang nanti akan dibawakan oleh Imam Bukhori, terdapat kisah 

bahwa setelah Shahabat Umar � mengetahui kemarahan Nabi �, 

beliau � segera bertaubat dan berlutut dihadapan Nabi �, sambil 

mengucapkan kata-kata yang nanti akan datang riwayatnya. 

 

Hal ini dicantumkan oleh Imam Bukhori dalam kitab ilmu, 

berkaitan dengan adab penuntut ilmu kepada gurunya, dalam 

hadits sebelumnya pada kitab Iman, Imam Bukhori juga 

membawakan hadits Jibril � yang menjelma menjadi seorang laki-

laki yang putih bersih, dimana laki-laki tersebut merapatkan 

duduknya dengan Nabi �, sehingga lututnya bertempelan dengan 

lutut Nabi �. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa berlutut 

diperbolehkan, karena ketika Shahabat Umar � berlutut, Nabi � 

membiarkannya yang menunjukkan persetujuan Beliau �, adapun 

bersujud, maka Nabi � sangat keras melarangnya. Nabi � bersabda 

ketika melihat sahabatnya bersujud, karena meniru perilaku orang 

Kafir dalam mengagungkan tokoh-tokohnya : 

]�
̂ ao]�wI �b	d 9 �b�_�#̂ c#̂ _�a�]�_) ��_�~̀ a$]	_ ~̀ Ĉ#̂]	_�c
� c#̂ _�a�]�_; �_(kD]�_�d
  
“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, 

niscaya aku perintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya” (HR. Ashabus 

Sunnan, kecuali Imam Nasa’I, dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-

Albani). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

93 \ �_�Ŵg�_� �a�#̂ d�_�_�c
� �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ xt]�_�a" k�_' nrk	]1{�
� �̂�L̂ hk�_	_5]A#̂ aB_�#̂ a�]� �3d
�_  f#̂ �̂�a&_! 
d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ _�_	_A � _K�:̂+̂ a�]5_' d�f.
� a�]� X̂+̂�8̂a� �̂�:̂+̂ ]�_  hk�#̂ �̂�:̂+̂ » _̈ �a�#̂ wX+̂�8̂a� 
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«  .g�wW _	ĤcI#̂ c#̂ �̂�w:_) » hk��w._& «  ._̈ _	_5+̂ a	_�a' h.̂_' d�]�_�_5cIa! �̂�:̂+̂ �_��dY_! d�f.
�k� �ó�_! � kK*̂]&}ª�k�_� 
�b�)d0 � ��g�_ea�k�_�  \ h.S �� ��.' �.&� \ �ó�k5_� � _o@̂_�+̂  

35353535). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 93939393    

“Haddatsanaa Abul Yaman ia berkata, akhbaronaa Syu’aib dari Az-Zuhriy ia 

berkata, akhbaronii Anas bin Malik � bahwa Rasulullah � keluar, lalu berdirilah 

Abdullah bin Khudzafah � ia berkata : ‘siapa bapakku?’, Nabi � menjawab : 

“Bapakmu adalah Khudzaafah”. Kemudian banyak yang bertanya, sehingga Nabi 

� berkata : “tanyalah kepadaku”. Maka Umar � berlutut sambil berkata : ‘kami 

ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad � sebagai Nabi. 

Maka akhirnya Nabi � diam dari menjawab”. 

Ditakhrij Imam Muslim no. 2359. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semuanya perowinya telah berlalu keterangannya 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Apa yang dikatakan oleh Shahabat Umar �, ketika 

diimplementasikan akan mendapatkan kelezatan iman, 

sebagaimana sabda Nabi � : 

_R��̂ _�]�û d�_³}ª� ]�_  _hdY_! d�f.
�k� �ó�_! kK*̂]&}ª�k�_� �b�)d0 ��g�_ea�k�_� �2�a&_!  
“Rasakan kelezatan iman, orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, islam 

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

2. Dalam riwayat lain orang yang mengatakan seperti itu akan 

masuk kedalam jannah, sebagaimana riwayat Shahabat Abu 

Said Al Khudriy �, bahwa Nabi � berkata kepadanya : 

�_) �_�#̂ ���d�_& ]�_  _hdY_! d�f.
�k� �ó�_! kK*̂]&}ª�k�_� �b�)d0 ��g�_ea�k�_� �ó�k5_� ]o_5_D_� a�
̂ wXg�_�c
�  
“Wahai Abu Said, orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, islam sebagai 

agamanya dan Muhammad sebagai Nabinya, wajib baginya jannah” (HR. 

Muslim). 

3.  Seorang penuntut ilmu hendaknya menghormati gurunya, 

sebagaimana sabda Nabi � : 

]�_  ]�
̂ ]�_�]	_) �_�_Gd�_S ]±k	]�_)_� g<_� �_�kGk5Î _B]�.̂+̂ �g�d  
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“Orang yang tidak menyayangi orang kecil kami dan tidak mengetahui hak 

orang besar kami, bukan dari kami” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dan ini 

lafadz Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Albani), 

Imam Tirmidzi berkata dalam “Sunannya” (no. 2046) : 

�̂�L̂ a�]�_� k,]1#̂ k�c.d�c
� h_�]�_  k�]�L̂ nhk5g�
�  \h.S �� ��.' �.&�\ » _B]�
̂ �g�d  « .w��w:_) _B]�
̂ ]�d  �_�d�g�a& w��w:_) 
_B]�
̂ ]�d  �_�k�_0#̂ .�̂�L̂_� {hd._' a�]� nhk�)d�_�c
� �̂�L̂ h_�]e_) a�]� ���d�_& ̂�Î w�_�c�a& {rk!]�fH
� a	d@]�a) �8̂_1 _G}�c�g�
� _B]�
̂ �g�d  
w��w:_) _B]�
̂ �_�.̂cHd .  

“Sebagian ulama berkata : ‘makna sabda Nabi � “bukan dari kami” 

adalah bukan dari kebiasaan (sunah) kami dan bukan dari adab kami’. 

Imam Ali ibnul Madiniy berkata, Imam Yahya bin Said berkata : ‘Imam 

Sufyan Ats-Tsauriy mengingkari penafsiran ‘bukan dari kami’ dengan 

‘bukan seperti kami’”. 
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30 \ T�� ]�_  _0�_'#̂ F̂)d�_ec
� ��W*̂Ŵ _�_(c�a�d
 a�]�_'  
 �̂�:̂+̂ » 2̂#̂ w�]�L̂_� k!�{�
� «  .�_�+̂ �̂�_E �_1a!n	@̂a)  

 �̂�L̂_� a�]�� _	_�a' �̂�L̂ {hk5g�
�  \ h.S �� ��.' �.&� \ » c,_1 ao]�f._� «  .��W*̂Ŵ  

Bab 30 Mengulangi Pembicaraan sebanyak 3 kali 

agar Dapat Mudah Dipahami 

Nabi ���� bersabda : “hati-hatilah dari ucapan 

(sumpah) palsu, Beliau ���� senantiasa mengulang-

ulanginya. 

Ibnu Umar ���� berkata, Nabi ���� bersabda : “Bukankah 

aku sudah menyampaikan?” sebanyak 3 kali. 

 

Penjelasan : 

 

Dengan berulang-ulangnya pembicaraan, maka akan dapat 

dipahami oleh yang mendengarkan, karena terkadang ucapan yang 

diucapkan sekali belum memberikan pemahaman yang baik bagi 

pendengarnya, bahkan terkadang berkali-kali pembicaraan juga 

belum bisa memberikan pemahaman kepada pendengarnya. Allah 

� juga banyak mengulang-ulang ayat-Nya agar dapat memberikan 

penjelasan bagi manusia, namun dasar manusia bebal yang kafir, 

ayat-ayat tersebut tidak membuatnya sadar dari kegelapan dan 

kesesatan, kerena mereka lebih memilih kekafiran daripada 

keimanan. Allah � berfirman : 

_3d
8̂Î_� a±n	_Na� d$�_)Ø̀c
� ��w
�w:_�d
_� _o]&_!_0 a�_�n�_5a�d
_� iK]�:̂d
 ̂�a�.̂]�_)  
“Demikianlah Kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya (orang-orang yang 

beriman mendapat petunjuk) dan supaya orang-orang musyrik mengatakan: "Kamu 

telah mempelajari ayat-ayat itu (dari Ahli Kitab)", dan supaya Kami menjelaskan 

Al Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui” (QS. Al An’aam (6) : 105). 

Dalam ayat lain, Firman-Nya � : 

a�f.
� �̂g�_� _�_�]�#̂ dF)d�_ec
� �b��_�dI �b(k��_�_�a  _�k��Ĥ_  
“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa 

(mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang” (QS. Az Zumar (39) : 23). 

Tim penterjemah Depag RI berkata : “Maksud berulang-ulang di sini 

ialah hukum-hukum, pelajaran dan kisah-kisah itu diulang-ulang 

menyebutnya dalam Al Quran supaya lebih kuat pengaruhnya dan lebih 
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meresap. Sebahagian ahli Tafsir mengatakan bahwa maksudnya itu ialah 

bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya seperti tersebut 

dalam mukaddimah surat Al Faatihah”. 

 

Seandainya Allah � saja yang firman-Nya sangat jelas, fasih 

dan gamblang diulang-ulang penyebutanya, begitu juga Rasul-Nya 

� orang Arab asli yang sangat fasih, jelas dan gamblang bahasanya 

juga diulang-ulang ucapanya, apalagi kita khususnya orang ajam 

yang kemampuan bahasa arabnya sangat minim, sehingga ucapan 

kita atau pelajaran yang kita dapat harus diulang-ulang agar 

memberikan pemahaman yang benar. Allah � berfirman : 

c,wL ]�a�])#̂_!#̂ ck� 8̂_A#̂ a�f.
� ]�w@_�]�_& ]�wI_!�_N]�#̂_� _�_�_A_� h.̂_' ]�w@k��w.wL ]�_  x�
̂k� a	]�p̂ d�f.
� ]�w@�d;cy_) d�k� ]	wQ]�� 
_�]�Î a±n	_Na� d$�_)Ø̀c
� g�wW ]�a1 ̂�w+d�]N_)  

“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan 

penglihatan serta menutup hatimu, siapakah tuhan selain Allah yang kuasa 

mengembalikannya kepadamu?" Perhatikanlah bagaimana Kami berkali-kali 

memperlihatkan tanda-tanda kebesaran (Kami), kemudian mereka tetap berpaling 

(juga).” (QS. Al An’aam (6) : 46). 

 

Sabda Nabi � : “Hatilah-hatilah dari sumpah palsu”. 

Diriwayatkan dengan sanad bersambung oleh Imam Bukhori dan 

Imam Muslim, namun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi � 

mengulang-ulangi sabdanya tersebut hanya diriwayatkan oleh 

Imam Bukhori (no. 2654). 

 

Sedangkan sabdanya yang “Bukankah aku sudah 

menyampaikan?” sebanyak 3 kali diriwayatkan dengan sanad 

bersambung oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Dalam riwayat 

keduanya juga disebutkan jumlahnya sebanyak 2 kali. 

Dimungkinkan bahwa sahabat ini mendengarnya 3 kali, sedangkan 

Shahabat lainnya mendengarnya sebanyak 2 kali. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

94 \ �_�Ŵg�_� wC_�]5_' �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�_�gN
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�f.
� a�]� hg�Ĥa�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� wX_ �_�wW a�]� 
d�]5_' d�f.
� ]�_' iB_�#̂ k�_' nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ a�g�#̂ ̂�Î ��̂k� _�f._& _�f._& ��W*̂Ŵ � ��̂k�_� _�f.@̂_; 

�X_�d.@̂k� �_1_0�_'#̂ ��W*̂Ŵ  
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36363636). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 94949494    

“Haddatsanaa ‘Abdah ia berkata, haddatsanaa Abdus Shomad ia berkata, 

haddatsanaa Abdullah Ibnul Mutsanaa ia berkata, haddatsanaa Tsumaamah bin 

Abdullah dari Anas � dari Nabi � bahwa Beliau � jika memberikan salam 

sebanyak 3 kali dan jika berbicara mengulanginya sebanyak 3 kali”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semuanya perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

95 \ �_�Ŵg�_� wC_�]5_' a�]� d�]5_' d�f.
� �_�Ŵg�_� a�]5_' d�_�gN
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�f.
� a�]� hg�Ĥa�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� 
wX_ �_�wW a�]� d�]5_' d�f.
� ]�_' iB_�#̂ k�_' nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ a�g�#̂ ̂�Î ��̂k� _�f.@̂_; �X_�d.@̂k� �_1_0�_'#̂ 
��W*̂Ŵ hg�_� _�_(c�a; a�]�_' � ��̂k�_� h_;#̂ h.̂_' iK]�L̂ _�f._�+̂ ]�k(]�.̂_' _�f._& ]�k(]�.̂_' ��W*̂Ŵ  

37373737). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 95959595    

“Haddatsanaa ‘Abdah bin Abdullah, haddatsanaa Abdus Shomad ia berkata, 

haddatsanaa Abdullah Ibnul Mutsanaa ia berkata, haddatsanaa Tsumaamah bin 

Abdullah dari Anas � dari Nabi � bahwa Beliau � jika berbicara mengulanginya 

sebanyak 3 kali sampai dapat dipahami dan jika mendatangi suatu kaum 

memberikan salam kepada mereka sebanyak 3 kali”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semuanya perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

96 \ �_�Ŵg�_� x0g�_�a  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� �a�#̂ X̂_��_�_' ]�_' hk�#̂ i	]�k� ]�_' _�a&�a) k�]� _3_1�_  ]�_' d�]5_' d�f.
� k�]� 
�i	]�_' �̂�L̂ _�f._�_; w��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ hd+ i	�̂_& a��_�]	+̂�_& �_�Î_!]0ŷ+̂ ]�L̂_� �_�c:_1]!#̂ 

Ĉ*̂gN
� Ĉ*̂_S k	]N_�c
� a�]e_�_� wygY_�_�_� � �_�c._�_�+̂ aM_�]�_� h.̂_' �_�d.aD]!#̂ � r_0�_�+̂ h.̂]'ŷk� d�d;]�_S » v,])_� 
kT�:̂]'Û̀d
 _�d  k!�g�
� «  .k�]�_;g	_  ]�#̂ ��W*̂Ŵ  
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38383838). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 96969696    

“Haddatsanaa Musaddad ia berkata, haddatsanaa Abu  ‘Awaanah dari Abu Bisyr 

dari Yusuf bin Maahak dari Abdullah bin Amr � ia berkata : ‘Rasulullah � 

mengajak kami dalam safar, kami mendapatkan sholat Ashar waktunya hampir 

selesai, sehingga kami terburu-buru, kami berwudhu, pada saat kami membasuh 

kaki, Nabi � memanggil dengan suara keras : “Celakalah tumit-tumit di neraka”, 

dua atau 3 kali”. 

Muslim meriwayatkannya no. 241. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semuanya perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Sunahnya mengulang-ulang pembicaraan agar dapat lebih 

mudah dipahami. 

2. Wajibnya menyempurnakan wudhu, dan bagian anggota wudhu 

yang tidak terkena basuhan air, maka wudhunya tidak sah. Dan 

penejelasan lebih lanjut pada babnya Insya Allah �. 

3. Bolehnya meninggikan suara didalam memberikan pelajaran dan 

Alhamdulillah pada zaman ini telah ada microphone yang dapat 

memperbesar suara, tanpa perlu mengeluarkan tenaga extra. 

4. Namun terhadap seorang guru tidak boleh seorang murid 

meninggikan suaranya, karena ini kurang beradab. Dahulu para 

sahabat dilarang meninggikan suaranya kepada Nabi �. Allah � 

berfirman : 

�_) �_({)#̂ _�)d8f
� ��a�_ 9̀ �
̂ ��a�+̂]	_; ]�w@_;�_�]S#̂ _R]�+̂ d$]�_S n�k5g�
� �
̂_� ��a	_(]�_; a�
̂ k�]�:̂c
�k� k	](_�Î 
]�w@d-]�_� i�]�_5d
 c#̂ Í̂_5]e_; ]�w@w
�_�]'#̂ ]�a�]�#̂_� �
̂ ̂�a	a�]�_;  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu 

melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara 

yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang 

lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak 

menyadari” (QS. Al Hujuraat (49) : 2). 
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31 \ T�� k��d.]�_; k,aDg	
� a�_�_ #̂ a�.̂]1#̂_�  

Bab 31 Pengajaran Seseorang Kepada Budaknya  

dan Keluarganya 

 

Penjelasan : 

 

Imam Bukhori pada bab ini akan menampilkan hadits tentang 

berpahalanya seseorang yang mengajarkan kepada budak 

perempuannya. Kemudian diikutkan kata keluarga, karena setelah 

setelah budak tersebut dinikahi dan dibebaskan, maka ia adalah 

anggota keluarga yang wajib untuk mendapatkan pengajaran dan 

bimbingan suaminya sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana 

firman Allah � : 

�_) �_({)#̂ _�)d8f
� ��a�_ 9̀ ��wL ]�w@_�w�]�#̂ ]�w@�d.]1#̂_� �b!�_�  
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka” (QS. At Tahriim (66): 6) 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

97 \ �_�_	_5]A#̂ x�g�_ea  \ _�a1 a�]�� iK*̂_& \ �_�Ŵg�_� {hk�k!�_ea�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� aMd
�_S a�]� ̂�g�_� �̂�L̂ �̂�L̂ 
x	d �_' {hk5]�g�
� hk�Ŵg�_� �a�#̂ Ĉ_0]	a� ]�_' d��k�#̂ �̂�L̂ �̂�L̂ w��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ » vXŴ*̂Ŵ 
]�a(
̂ d�_	]D#̂ v,aD_! ]�d  k,]1#̂ kT�_�d@c
� _�_ 9 d�n�k5_�k� � _�_ 9_� ��g�_ea�k� \ h.S �� ��.' �.&� \ a�]5_�c
�_� 

ä �w.]�_�c
� ��̂k� rg0#̂ g<_� d�f.
� g<_�_� d��d
�_�_  � v,aD_!_� ]o_��Î a�_�]�d' vX_ #̂  }�_1alP̂_)  {�_(_�g0ŷ+̂ � _�_�]�ŷ+̂ 
�_(_5)d0cy_; � �_(_�f._'_� _�_�]�ŷ+̂ �_(_��d.]�_; � g�wW �_(:̂_�]'#̂ �_(_Dg�_�_�+̂ � a�.̂+̂ d�_	]D#̂ «  .g�wW �̂�L̂ x	d �_' �_(Î�_�]�P̂]'#̂ 

k	]�_�k� ïJ]h_" � ]�L̂ ̂�Î atÎ]	a) �_��d+ �_(_��a0 h
̂k� dX_�)d�_�c
�  

39393939). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 97979797    

“Akhbaronaa Muhammad –ibnu Salaam- haddatsanaa Al Muhaaribiy ia berkata, 

haddatsanaa Shoolih bin Hayyaan ia berkata, ‘Aamir Asy-Sya’biy berkata, 

haddatsanii Abu Burdah dari Bapaknya (Abu Musa �) ia berkata : Rasulullah � 

bersabda : “ada 3 orang yang akan mendapatkan dua pahala, (yang pertama) 

seorang Ahlu Kitab yang beriman kepada Nabinya � dan beriman kepada 

Muhammad �. (yang kedua) seorang budak jika menunaikan hak Allah � dan hak 

tuannya. (yang ketiga) seorang yang memiliki budak perempuan (yang digaulinya) 

lalu dididik sehingga bagus pendidikannya lalu diajari sehingga bagus 
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pengajarannya, kemudian dimerdekakan dan dinikahinya, maka ia akan 

mendapatkan dua pahala”. 

A’amir berkata : ‘kami memberimu hadits tanpa pengorbanan apapun, sungguh 

telah berjalan orang selainmu (untuk mendapatkan hadits ini) ke kota Madinah”. 

Muslim mentakhrijnya no. 154 & 2811. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semuanya perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

Al Muharibiy adalah Abdur Rohman bin Muhammad bin Ziyaad, 

ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Nasa’I dan Imam 

Daruquthni.  

 
Penjelasan Hadits : 

1. Ahlu kitab yang beriman kepada Nabi � akan mendapatkan dua 

pahala, sebagaimana surat Rasulullah � kepada kaisar Romawi 

pada waktu itu Hiraklius, dimana Beliau � menulis : 

 k��d�g	
� k�_�]�g	
� d�f.
� k�]�k� . kK�{	
� k��dQ_' ,̂cL_	d1 h
̂k� d�d
�a&_!_� d�f.
� d�]5_' ��g�_ea  ]�d  . h.̂_' xK*̂_&
]0#̂ hn�kz+̂ a�]�_� �g #̂ � r_�a(c
� _O_5g;� k�_  k�]�_;g	_  _̈ _	]D#̂ a�f.
� _3d;]la) � ]�.̂]�_; ]�d.]&#̂ � kK*̂]&}ª� dX_)�_'d�k� _̈ �a'

 _� _jn�}�)k!~̀� _�cWk� _3]�.̂_' fkz+̂ _o]�f
_�_; ckz+̂ � ) ]�w@_�]�_�_� �_�_�]�_� ïJ�_�_& �X_�d.Î h
̂k� �]�
̂�_�_; kT�_�d@c
� ,̂]1#̂ �_)
f2k� _�a5]�_� 2̂ c#̂ �]�f
_�_; ckz+̂ d�f.
� d�a0 ]�d  �b��_�]!#̂ �b-]�_� �_�a-]�_� 8̂d�g�_) 2̂_� ��%]�_" d�k� _̈ k	]�a� 2̂_� _�f.
� 

 ̂�a�d.]�a  �g�ŷk� ��a�_(]"� ��w
�w:+̂(  
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, 

dari Muhammad hamba Allah dan Rosul-Nya kepada Hiroql pembesar 

Romawi. Kesejahteraan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba’du, aku 

mengajakmu untuk memeluk Islam, maka masuk islamlah niscaya engkau akan 

selamat, Allah akan memberimu pahala dua kali. Namun jika engkau menolak, 

engkau akan menanggung dosa rakyat Ariisiyyin {Katakanlah: "Hai ahli kitab, 

marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada 

perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan 

tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita 

menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka 

berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah 

orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)} (QS. Ali Imron (3) : 64)” 

(Muttafaqun Alaih). 
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2.  Budak yang menunaikan hak Allah � tentu akan mendapatkan 

ganjaran dari-Nya, kemudian ia akan mendapatkan ganjaran 

lagi dengan menunaikan hak tuannya. Allah � berfirman : 

�_) �_({)#̂ _�)d8f
� ��a�_ 9̀ ��w+]�#̂ d0�w:a�c
�k�  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS. Al Maidah (5) : 

1). 

Tim penerjemah DEPAG RI berkata : “Aqad (perjanjian) mencakup: 

janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh 

manusia dalam pergaulan sesamanya”. 

3. Seseorang yang mengajari budak perempuannya, sehingga 

pendidikannya bagus, lalu ia membebaskannya akan 

mendapatkan ganjaran, kemudian ia menikahinya agar bisa 

terus mendidiknya akan mendapatkan ganjaran lagi. 

Memerdekakan budak adalah suatu amalan yang sulit, sehingga 

berpahala besar. Allah � berfirman : 

�_ _� _̈ �_!]0#̂ �_  wX_5:̂_�c
� )12 ({3+̂ �X_5L̂_! )13(  
“Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?. (yaitu) melepaskan 

budak dari perbudakan” (QS. Al Balad (90) : 12-13). 
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32 \ T�� dXQ̂d' kK�_ }ª� J̀�_�n�
� g�k(d��d.]�_;_�  

Bab 32 Nasehatnya Imam kepada Wanita dan 

Pengajarannya kepada Wanita 

 

Penjelasan : 

 

Para Imam yang merupakan kaum lelaki wajib memberikan 

nasehat kepada para wanita, karena kaum lelaki adalam Qoyyum 

(pemimpin) nya para wanita. Allah � berfirman :  

w��_Dn	
� ̂�a �g�L̂ h.̂_' }J�_�n�
�  
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” (QS. An Nisaa’ (4) : 34). 

Imam Al Biqoo’I dalam tafsirnya berkata : 

 }��D	
� � ��L  {/# K��L C2�
�  }h.' J���
�  {Z t)0y�
� ��.��
�� ,I� 	 # �®�  

“Laki-laki adalah pemimpin yang mengatur urusan wanita dalam pendidikan, 

pengajaran serta semua perkara yang diperintahkan  dan yang dilarang”. 

Pada Kitab Iman sebelumnya, kami telah menyinggung nasehat 

Nabi � kepada kaum lelaki untuk senantiasa memberikan nasehat 

kepada kaum wanita. 

 

Namun yang perlu diperhatikan oleh para lelaki hendaknya 

dalam menasehati wanita agar menjaga diri dari fitnahnya wanita, 

karena dengan kelembutannya, wanita bisa menjadi sumber fitnah 

bagi lelaki yang dapat berakibat kepada kerusakan hati laki-laki 

berupa zina. Allah � berfirman : 

�g�.̂+̂ r#̂_! a�_N�d�L̂ g�wL ]�d  i	a�a0 �̂�L̂ a�g�k� ]�d  g�wId�]�Î fk� g�wI_�]�Î x��dQ_'  
“Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang 

berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, 

sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar” (QS. Yusuf (12) : 28). 

Nabi � bersabda : 

��w:g;�_� J̀�_�n�
� fkz+̂ �̂g�#̂ dX_�]�d+ hk�_� ,̂�d|�_	]&k� ]o_��Î hd+ }J�_�n�
�  
“Waspadalah terhadap wanita, karena awal fitnahnya Bani Israil adalah karena 

wanita” (HR. Muslim). 

Dalam sabdanya � yang lain : 

�_  aocI_	_; rd�]�_� �X_�]�d+ g	_Y#̂ h.̂_' k��_Dn	
� _�d  }J�_�n�
�  
“Tidaklah aku tinggalkan setelahku yang lebih membahayakan seorang laki-laki 

daripada (fitnahnya) wanita” (Muttafaqun Alaih). 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

98 \ �_�Ŵg�_� w�_�]�.̂a& a�]� iT]	_� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� wX_5]�a" ]�_' _T�{)#̂ �̂�L̂ ao]�d�_& éJ�P̂_' �̂�L̂ ao]�d�_& _�]�� 
i?�g5_' �̂�L̂ a�_(]"#̂ h.̂_' nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ \ ]�#̂ �̂�L̂ ÙJ�P̂_' a�_(]"#̂ h.̂_' k�]�� i?�g5_' \ 

f#̂ �̂�a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ _�_	_A a�_�_ _� v�*̂k� � g�Q̂+̂ a�g�#̂ ]�
̂ kOd�]�a) J̀�_�n�
� g�a(Q̂_'_�+̂ 
� g�a1_	_ #̂_� dXL̂_�gN
�k� � do.̂_�_�+̂ wC#̂]	_�c
� hd:c.a; m̂]	w:c
� _�_;�_�c
�_� � v�*̂k�_� w8aAcy_) hd+ d±_	û d�k�]�Ŵ  .�̂�L̂_� 

w,�d'�_�]&k� ]�_' _T�{)#̂ ]�_' ïJ�P̂_' �̂�L̂_� k�_' k�]�� i?�g5_' a�_(]"#̂ h.̂_' nhk5g�
�  \ h.S �� ��.' �.&� \  
40404040). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 98989898    

“Haddatsanaa Sulaiman bin Harb ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Ayyub ia 

berkata, aku mendengar Athoo’ ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas � ia 

berkata : ‘aku menyaksikan (solat Ied) bersama Nabi � -atau Athoo’ berkata : ‘aku 

menyaksikan (solat Ied) bersama Ibnu Abbas �- bahwa Rasulullah � pergi 

bersama Bilaal (setelah memberikan khutbah I’ed), Beliau � berpikir para wanita 

tidak mendengar khutbahnya, maka Beliau � memberikan nasehat kepada mereka. 

Lalu memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka para wanita melemparkan 

anting dan cincin perhiasannya dan Bilaal mengumpulkannya dengan ujung 

bajunya”. 

Ismail berkata dari Ayyub dari ‘Athoo dan berkata dari Ibnu Abbas � ia berkata : 

‘aku menyaksikan (solat Ied) bersama Nabi �’. 

Ditakhrij juga oleh Muslim no. 884. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semuanya perowinya telah berlalu keterangannya  

 

Kedudukan Sanad : 

 

Imam Bukhori meriwayatkan dari jalam Sulaiman bin Harb 

seorang perowi Imam yang tsiqoh lagi Hafidz, sebagaimana 

penilaian Al Hafidz dalam “At Taqriib” dengan lafadz yang terjadi 

keraguan apakah Ibnu Abbas � yang berkata “aku menyaksikan 

sholat Ied bersama Nabi �” atau ‘Athoo yang berkata “aku 

menyaksikan sholat Ied bersama Ibnu Abbas �”. Kemudian Imam 

Bukhori pada ujung haditsnya meriwayatkan dengan tegas bahwa 

Shahabat Ibnu Abbas yang mengatakan : “aku menyaksikan sholat 

Ied bersama Nabi �” dari jalan Ismail. Seolah-olah Imam Bukhori 
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ingin merojihkan bahwa riwayat yang benar adalah perkataan Ibnu 

Abbas �, bukan perkataan Athoo rohimahulloh. 

 

Ismail disini adalah Ismail bin Ulaiyyah (110 H – 193 H) 

seorang perowi yang tsiqoh lagi hafidz, sebagaimana dikatakan Al 

Hafidz dalam “At Taqriib”.   Berdasarkan data kelahiran dan 

wafatnya, maka Imam Bukhori yang wafat tahun 256 H tidak 

mungkin bertemu dengannya, sehingga ini adalah hadits Mu’alaq. 

Namun bukan seperti itum karena Imam Bukhori dalam kitab 

shahihnya ini (no. 1449) meriwayatkan dari Muammal (wafat 253 

H) seorang perowi tsiqoh (At Taqriib), dari Ismail ini, sehingga ini 

adalah hadits yang bersambung. Kemudian juga dikuatkan oleh 

riwayat dari jalan lainnya yang Imam Bukhori sebutkan dalam 

kitabnya ini, bahwa yang berkata memang hanya Shahabat Ibnu 

Abbas �, sehingga kuat dugaan riwayat yang berisi keraguan ini, 

kesalahan berasal dari Imam Sulaiman bin Harb. Wallahu A’lam.  

 

Penjelasan Hadits : 

1. Kaum laki-laki punya tugas mendidik kaum wanita, sebagai 

amanah yang telah telah dititipkan Allah � kepadanya. Nabi � 

bersabda : 

��w:g;�+̂ _�f.
� hd+ }J�_�n�
� ]�w@g�kz+̂ g�a1�a�a;c8_A#̂ d�_ ŷk� d�f.
� ]�a�c..̂]e_�]&�_� g�a(_D�a	w+ dX_�d.@̂k� d�f.
�  
“Takutlah kepada Allah � terhadap wanita (istri) kalian, karena kalian telah 

mengambilnya dengan amanah Allah � dan kalian telah menghalalkan 

kemaluan mereka dengan kalimat Allah �”. 

2. Karena kaum laki-laki sebagai pembimbing wanita yang akan 

mengajari mereka, maka konsekuensinya seorang laki-laki 

harus belajar ilmu agar bisa menjadi Imam mereka. 

Sebagaimana pada bab-bab sebelumnya Imam Bukhori telah 

menyinggung beberapa sahabat laki-laki yang diajari oleh 

Rasulullah �, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan 

kepada orang lain termasuk juga wanita. 

3. Sekalipun kaum laki-laki nanti yang mendidik para wanita, 

bukan berarti para wanita berpangku tangan menunggu 

pendidikan dari suaminya, mereka juga dapat menuntut ilmu 

selama aman dari fitnah dan telah disinggung pada pembahasan 

sebelumnya, bagaimana wanita para shahabiyah � mereka 

belajar langsung kepada Nabi �.  Sabdanya � : 
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at.̂û k�c.d�c
� vX_-)k	+̂ h.̂_' q,wI i�d.]�a  
“Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah, dishahihkan oleh 

Imam Al-Albani). 

Sekalipun disini dalam bentuk isim mudzakar (nama laki-laki) 

yakni ditujukan kepada Muslim (laki-laki), namun mencakup 

juga didalamnya para wanita, karena telah ditetapkan dalam 

ilmu ushul fiqih, bahwa khithob (obyek) syar’I yang ditujukan 

secara bahasa dengan bentuk mudzakar (laki-laki), maka itu 

mencakup juga wanita selama tidak ada dalil yang 

mengkhususkannya. Imam Ibnul Qoyyim dalam “I’lamul 

Muwaqi’in” (1/122) berkata : 

]�L̂ g	:̂_�]&� �d+ d±]	a' k�k!�g�
� f#̂ _K�@̂]�ŷc
� Ĉ_!�wIc8_�c
� dX_��dNk� _�)k	fI8̂a�c
� ��̂� ]o:̂d.cuw# ]�
̂_� c:_;ck	_� dFg�_la�c
�k� �_(g�kz+̂ 
w�_��_�_�_; �̂�_Dn	
� J̀�_�n�
�_�  

“telah baku dalam istilah syariat bahwa hukum yang disebutkan dengan 

bentuk mudzakar jika dimutlakkan dan tidak digabungkan dengan 

muanats (bentuk wanita) maka ia mencakup laki-laki dan wanita”. 

Bahkan sebelumnya Imam Al Amidiy dalam “Al Ahkam” (2/287) 

telah menukil adanya ijma hal ini, kata beliau rohimahulloh : 

# 	HI# 	 ��# �	�
� T�Pò 	I8�� O  0�:��� ��Âª� h.' # J���
� �I!��) ��D	
� Z K�@�# 3.; 
	 ��~� �
� � �.A�) Z 3
� T�P§� �� �I 3
8I  

“kebanyakan perintah syariat dalam bentuk obyeknya mudzakar (laki-laki) 

bersama adanya ijma bahwa wanita sama kedudukannya dengan laki-laki 

dalam masalah hukum-hukum perintah tersebut, seandainya wanita tidak 

dicakupkan dalam obyek perintah syariat, tentu wanita berarti tidak 

diperintah dan dilarang”. 

Maksud perkataan Imam Al Amidi, seandainya wanita tidak 

dikatakan tercakup dalam obyek pensyariatan, karena Syar’I 

mayoritasnya ketika memberikan beban taklifi dalam bentuk 

yang ditujukan kepada isim mudzakar baik mufrod (tunggal) 

maupun jamak, berarti syar’I hanya berbicara kepada kaum 

laki-laki, sehingga wanita terbebas dari hukum syariat, ini tentu 

tidak akan dikatakan oleh orang yang sehat akalnya. Sehingga 

khithob syar’I yang berbentuk mudzakar (laki-laki) mencakup 

juga didalamnya para wanita. Kecuali memang adanya 

pengkhususan bahwa hal ini berlaku bagi laki-laki saja, tentu 

syariat akan menjelaskannya.  

Komisi tetap ulama saudi Arabia yang pada waktu itu diketuai 

oleh Imam bin Baz dalam salah satu fatwanya (no. 5921) 

menjawab : 



Penjelasan Shahih Bukhori | Kitab Ilmu 

 

192 

,S~� Z K�@�~� K���
� ��D	.
 J���
�� ���Â 2� �  J�D ��+ J��H�&� �¤��~  
“Asal dalam masalah hukum adalah umum kepada laki-laki dan wanita 

semuanya, kecuali ada pengkhususan pada salah satunya”. 
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33 \ T�� ḱ ]	dec
� h.̂_' dF)d�_ec
�  

Bab 33 Semangat dalam Mencari Hadits 

 

Penjelasan : 

 

Sahabat � sebagai generasi terbaik yang pertama dari umat 

ini adalah manusia yang sangat antusias untuk mendengarkan dan 

mengambil faedah dari hadits-hadits Nabi �. Shahabat Ibnu Abbas 

� sempat menggambarkan hal tersebut yang diceritakan oleh 

Imam Muslim dalam shahihnya (no. 21), kata Shahabat Ibnu Abbas 

� ketika diceritakan hadits oleh Busyair Al ‘Adawy : 

�̂�:̂+̂ a�]�� i?�g5_' �g�k� �g�wI �Cg	_  ��̂k� �_�]�d�_& �*aD_! w��w:_) �̂�L̂ w��a&_! d�f.
� \h.S �� ��.' �.&�\ 
a�];_!_�_�]�� �_�a!�_N]�#̂ �_�]�_�]S#̂_� d�]�
̂k� �_�k���̂Øk� �g�.̂+̂ _tdI_! a?�g�
� _t]�gN
� �̂�w
f8
�_� ]�
̂ c8aAcy_� _�d  k?�g�
� f2k� �_  
a±k	]�_� 

“Sesungguhnya kami dahulu jika mendengar seseorang berkata “Rasulullah � 

bersabda”, maka kami konsentrasikan penglihatan dan pendengaran kami 

kepadanya, namun tatkala terjadi fitnah ditengah-tengah manusia, maka kami 

tidak mengambil hadits kecuali dari orang yang kami kenal”. 

 

Kemudian semangat ini diteruskan oleh generasi berikutnya 

sampai tiba zaman dimana terjadi kemalasan dari sebagian kaum 

muslimin untuk menuntut ilmu dan menggali sumber-sumber 

keilmiahannya, mereka meninggalkan ilmu yang diwariskan para 

salafus sholih, khususnya ilmu hadits, sehingga akhirnya mereka 

sibuk dengan filsafat Yunani dan ilmu-ilmu rusak bangsa kafirin, 

sehingga akhirnya setan mengusai mereka, sebagaimana Firman-

nya � : 

]�_ _� aÓ]�_) ]�_' k	cId� k�_�]�g	
� ]�n�:̂a� a�
̂ �b��P̂]�_" _�a(+̂ a�
̂ x�)k	L̂  
“Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al 

Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah 

yang menjadi teman yang selalu menyertainya” (QS. Az Zukhruf (43) : 36). 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

99 \ _��_�Ŵg� a�]5_' k�)k�_�c
� a�]� d�]5_' d�f.
� �̂�L̂ hk�Ŵg�_� w�_�]�.̂a& ]�_' �k	]�_' k�]� hk�#̂ �i	]�_' ]�_' d��d�_& k�]� 
hk�#̂ ���d�_& nrk	a5c:_�c
� ]�_' hk�#̂ Ĉ_	])_	a1 a�g�#̂ �̂�L̂ ,̂�dL �_) �̂�a&_! d�f.
� � ]�_  a�_�]&#̂ k?�g�
� _3d�_'��̂_�k� _K]�_) 

dX_ �_�d:c
� �̂�L̂ w��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ » ]�:̂
̂ ao]�_�°̂ �_) �_�#̂ Ĉ_	])_	a1 c#̂ 2̂ hk�
̂ŷ]�_) ]�_' 
�8̂_1 dF)d�_ec
� x�_�#̂ w�g�#̂ _3]�d  � �_�d
 ao])#̂_! ]�d  _3dS]	d� h.̂_' dF)d�_ec
� � a�_�]&#̂ k?�g�
� hd�_'��̂_�k� _K]�_) 

dX_ �_�d:c
� ]�_  �̂�L̂ 2̂ _�
̂k� f2k� a�f.
� � �bNd
�_A ]�d  d�k5c.L̂ ]�#̂ d�}�c�_� «  

41414141). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 99999999    

“Haddatsanaa Abdul Aziz bin Abdullah ia berkata, haddatsanii Sulaiman dari 

‘Amr bin Abi ‘Amr dari Said bin Abi Said Al Maqburiy dari Abu Huroiroh � 

bahwa ia � berkata : ‘ditanyakan kepada Rasulullah �, ‘siapakah manusia yang 

paling berbahagia dengan safaatmu pada hari kiamat?, Rasulullah � menjawab : 

“aku telah menduga wahai abu Huroiroh bahwa engkau akan menanyaiku tentang 

hadits ini yang belum seorang pun lebih dulu menanyakannya, karena aku melihat 

semangatmu dalam mencari hadits. Manusia yang paling berbahagia dengan 

safaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan : Laa ilaaha illallah, 

tulus dari lubuk hatinya atau jiwanya”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

Abul Qosim Abdul Aziz bin Abdullah, tinggal di Madinah dinilai 

tsiqoh oleh Imam Ya’qub bin Syaibah, Imam Abu Dawud, Imam 

Daruquthni dan Imam Ibnu Hibban, dinilai shoduq oleh Imam Abu 

Hatim. Sulaiman bin Bilaal adalah gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya (Tahdzibain). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Keutamaan Shahabat Abu Huroiroh � yang sangat antusias 

mendapatkan hadits, maka dengan masa persahabatannya yang 

tidak begitu lama dengan Rasulullah �, namun Beliau � sebagai 

sahabat no. 1 yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi 

�.  

2. Orang yang bertauhid dengan benarlah yang akan mendapatkan 

safaat Nabi �, bukan kaum Musyrikin yang bahkan anehnya 

menuhankan Nabi �. Allah � berfirman : 
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_K]�_)_� ]�a1a	a�]e_) �_ _� ̂�a�a5]�_) ]�d  d�a0 d�f.
� w��w:_�+̂ ]�a�]�#̂#̂ ]�a�c..̂]Y#̂ /d0�_5d' }J�
̂al_1 ]K#̂ ]�a1 ��s._Y 
,̂�k5g�
� )17 (��w
�L̂ _3_��_e]5a& �_  ̂�Î �d�_5]�_) �_�
̂ c#̂ 8̂d�g�_� ]�d  _3k��a0 ]�d  J̀�_�d
]�#̂ ]�d@
̂_� ]�a(_�]�g�_  

]�a1J̀�_�9̀_� hg�_� ��a�_� _	cIq8
� ��a��Î_� �b ]�L̂ �b!�a� )18(  
“Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa 

yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang disembah); 

"Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka 

sendirikah yang sesat dari jalan (yang benar)?. Mereka (yang disembah itu) 

menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain 

engkau (untuk jadi) pelindung, akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan 

bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingati 

(Engkau); dan mereka adalah kaum yang binasa” (QS. Al Furqon (25) : 17-18). 

 Tim penerjemah DEPAG RI berkata : “1059]. Maksudnya: setelah 

mereka dikumpulkan bersama-sama apa yang mereka sembah, yaitu: 

malaikat, Uzair, nabi Isa a.s dan berhala-berhala dan setelah Tuhan 

menanyakan kepada yang disembah itu, apakah mereka yang 

menyesatkan orang-orang itu ataukah orang- orang itu yang sesat 

sendirinya, maka yang disembah itu menjawab bahwa tidaklah patut bagi 

mereka untuk menyembah selain Allah, apalagi untuk menyuruh orang 

lain menyembah selain Allah”. 
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34 \ T�� _�]�Î a�_5c:a) a�c.d�c
�  
_t_�Î_� a	_�a' a�]� d�]5_' k�)k�_�c
� h
̂k� hk�#̂ k	c@_� k�]� iK]�_� ]	wQ]�� �_  ̂�Î ]�d  dF)d�_� k��a&_! d�f.
� \ h.S �� 

��.' �.&� \ a�]5a�cI�+̂ � hn�kz+̂ aoc�dA _?�a!a0 k�c.d�c
� _T�_1�̂_� }J�_�.̂a�c
� � 2̂_� c,_5c:_; f2k� F̂)d�_� nhk5g�
� \ 
h.S �� ��.' �.&� \ � ��a�c�a�c
_� _�c.d�c
� � ��a�d.]�_�c
_� hg�_� _�f._�a) ]�_  2̂ a�.̂]�_) � fkz+̂ _�c.d�c
� 2̂ a3d.](_) 
hg�_� ̂�w@_) �ó	d& .  

�_�Ŵg�_� �J*̂_�c
� a�]� d�]5_' k!�g5_�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]5_' k�)k�_�c
� a�]� i�d.]�a  ]�_' d�]5_' d�f.
� k�]� i!�_�)d0 _3d
8̂k� � hk�]�_) 
F̂)d�_� _	_�a' k�]� d�]5_' k�)k�_�c
� h
̂k� d�d
]�L̂ _T�_1�̂ }J�_�.̂a�c
�  

Bab 34 Bagaimana Cara Dicabutnya Ilmu 

Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin 

Hazm : ‘lihatlah hadits Rasulullah ����, lalu tulislah. Aku 

khawatir (punahnya) kajian ilmu (hadits) dan kepergian 

(wafatnya) para ulama. Jangan tulis kecuali hadits Nabi ���� 

lalu sebarkan ilmu (hadits) tersebut, buatlah majelis ilmu 

sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu, sebab ilmu 

tidak punah sampai ia menjadi langka. 

Haddatsanaa Al’alaa’ bin Abdul Jabbaar ia berkata, 

haddatsanaa Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar 

seperti itu, yakni hadits (maqtu’) Umar bin Abdul Aziz, 

namun hanya sampai kepada ucapannya “perginya ulama”. 

 

Penjelasan : 

 

Ucapan yang dinukil oleh Imam Bukhori diatas diriwayatkan 

secara bersambung sanadnya oleh Imam Bukhori sendiri seperti 

diatas dari jalan Al’alaa’ dari Abdul Aziz dari Abdullah bin Dinar dari 

Umar bin Abdul Aziz rohimahulloh. Umar bin Abdul Aziz seorang 

Tabi’I maka ini yang dinamakan dengan hadits Maqtu’, sebagian 

ulama lain mengistilahkannya dengan “Atsar”, karena hadits untuk 

sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi � sedangkan jika 

dinisbatkan kepada selain Beliau �, seperti kepada sahabat, Tabi’in 

atau generasi berikutnya digunakan istilah atsar. 

 

Kedudukan sanad : semuanya adalah perowi tsiqoh 

sebagaimana penilaian Al Hafidz. Namun riwayat yang maushul ini 

kata Imam Bukhori sendiri diatas adalah sampai kepada perkataan 

Kholifah Umar bin Abdul Aziz “kepergian ulama”. Berarti kalimat 
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berikutnya yang dijadikan mukadimah judul bab oleh Imam 

Bukhori diriwayatkan dengan sanad lain, namun kata Al Hafidz 

tidak ditemukan riwayat lainnya yang lebih dari kata “Kepergian 

ulama”, sehingga Al Hafidz dalam “Al Fath” menduga bahwa 

tambahan tersebut adalah kata Imam Bukhori sendiri bukan 

perkataan Umar bin Abdul Aziz rohimahulloh. Namun kalau kita 

lihat kontek kalimatnya yaitu “Jangan tulis, kecuali hadits Nabi � 

dst” maka ini masih berkaitan dengan perkataan Umar bin Abdul 

Aziz, sehingga lebih baik berasumsi bahwa kalimat ini memang 

perkataannya kholifah Umar bin Abdul Aziz, hanya saja sanadnya 

masih belum ditemukan. Wallahu A’lam. 

 

Perintah kholifah Umar bin Abdul Aziz untuk menulis hadits 

tidak hanya kepada Imam Abu Bakr bin Hazm saja, namun juga 

kepada ulama-ulama lainnya yang berada dibawah 

pemerintahannya. Syaikh DR. Muhammad Az-Zahrani telah 

membuat suatu kajian dalam bukunya yang berjudul “Tadwiinus 

Sunnah Nabawiyah” yang menulis bahwa Kholifah Umar bin Abdul 

Aziz telah memerintahkan kepada segenap ulamanya untuk 

menulis hadits, Syaikh DR. memberikan contoh sebagai berikut : 

1. Dari Imam Az-Zuhriy ia berkata : “Umar bin Abdul Aziz 

memerintahkan kami untuk mengumpulkan hadits-hadits, maka 

kami menulisnya satu buku - satu buku, kemudian buku 

tersebut dibagikan kepada daerah yang berada dibawah 

pemerintahannya” (Jami’ Bayan Imam Ibnu Abdil Bar 1/76). 

2. Imam Darimi menulis dengan sanadnya (1/104) : 

“sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada 

penduduk Madinah : ‘kalian lihatlah hadits Rasulullah �, lalu 

tulislah, aku khawatir hilangnya ilmu dan wafatnya ulama”. 

3. Imam Ibnu Abdil Bar (1/76) meriwayatkan dengan sanadnya 

kepada Imam Malik beliau berkata : “orang yang pertama 

mengkodifikasi ilmu hadits adalah Ibnu Syihaab Az-Zuhriy”. 

 

Berdasarkan hal inilah banyak terjadi kesalah pahaman 

dibenak orang-orang yang tidak mengkaji hadits, bahwa yang 

pertama kali menulis hadits adalah Imam Az-Zuhriy (w. 124 H) 

yang mana notabene beliau adalah Tabi’I shoghir yang hidup pada 

abad kedua hijriyah. Padahal sebenarnya pada masa Rasulullah � 

hidup, hadits telah ditulis oleh para sahabatnya �, Syaikh DR. Az-

Zahrani dalam bukunya tersebut telah menunjukkan bukti bahwa 
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hadits telah ditulis pada masa sahabat, diantara bukti yang beliau 

kemukakan : 

1. Pada waktu fathu mekkah, beliau berkhutbah, kemudian : 

J̀�_�+̂ v,aD_! ]�d  k,]1#̂ k�_�_�c
� �̂�:̂+̂ ]ta�cI� hd
 �_) �̂�a&_! d�f.
�  .�̂�:̂+̂ » ��a5a�cI� k�~̀h �*̂w+ «  

“datang sesorang dari penduduk Yaman (yang bernama Abu Syah) ia berkata : 

‘wahai Rasulullah! Tuliskan untukku?’ maka Nabi � bersabda : “tulislah 

untuk Abu Fulan (Abu Syah)”. 

2. Shahabat Ibnu Abbas � meriwayatkan bahwa ketika sakit Nabi 

� semakin keras. Maka beliau � berkata : 

hk��a�c|� iT�_�d@k� ata�cI#̂ ]�w@
̂ �b��_�dI 2̂ ��s.d-_; a�_�]�_�  
“Berikan kepadaku alat tulis, aku akan menulis untuk kalian sesuatu yang 

kalian tidak akan sesat selamanya setelahnya”. 

3. Shahabat Abu Huroiroh � berkata : 

�_  ]�d  kT�_e]S#̂ nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ x�_�#̂ _	ĤcI#̂ ��H)d�_� a�]�_' hn�d  � f2k� �_  ̂�Î ]�d  
d�]5_' d�f.
� k�]� �i	]�_' a�g�kz+̂ ̂�Î ata�c@_) 2̂_� ata�cI#̂  

“Tidak seorang pun sahabat Nabi � yang paling banyak meriwayatkan hadits 

dibandingkan denganku, kecuali Abdullah bin Amr, karena ia menulis, 

sedangkan aku tidak menulis”. 

Semua riwayat ini ditulis oleh Imam Bukhori dalam Kitab Ilmu bab 

Kitabah ilmu. Kemudian sebelumnya kami telah menukil kisah 

Shahabat Abdullah bin Amr � yang menulis segala sesuatu dari 

Nabi �, yang kemudian diprotes oleh sebagian orang, karena 

mungkin ada yang berasal dari sesuatu yang tidak diridhoi Nabi �, 

karena sedang marah dan seterusnya. 

 

Kemudian Syaikh DR. juga menukil tulisan-tulisan Shahabat 

kepada Shahabat lainnya tentang beberapa perkara sunnah 

Nabawi, kemudian anjuran para Shahabat � kepada para muridnya 

untuk menulis hadits dan penulisan hadits pada lembaran-

lembaran yang ditulis oleh para Shahabat, seperti lembaran 

(catatan) Shahabat Abu Bakar shidiq � yang berisi tentang 

kewajiban zakat, catatan Shahabat Ali bin Abi Thalib � dan masih 

banyak lainnya. Bagi yang ingin penjelasan yang lebih silahkan 

merujuk kepada buku karya Syaikh DR. Muhammad Az-Zahrani 

tersebut. 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

100 \ �_�Ŵg�_� w,�d'�_�]&k� a�]� hk�#̂ iB])_�w# �̂�L̂ hk�Ŵg�_� x3d
�_  ]�_' kK�_�d1 k�]� Ĉ_�]	a' ]�_' d��k�#̂ ]�_' d�]5_' 
d�f.
� k�]� �k	]�_' k�]� ḱ �_�c
� �̂�L̂ ao]�d�_& �̂�a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ w��w:_) » fk� _�f.
� 2̂ 

a�k5c:_) _�c.d�c
� �b'�_�d�]�� � a�a'k�_�]�_) _�d  d0�_5d�c
� � ]�d@
̂_� a�k5c:_) _�c.d�c
� k�]5:̂k� }J�_�.̂a�c
� � hg�_� ��̂k� ]�
̂ k<]5a) 
�b�d
�_' � 8̂_�g;� a?�g�
� �b&��Ja! �2�g(aD ��w.d%a�+̂ � �]�_�c+ŷ+̂ k	]�_�k� i�c.d' � ��s._-+̂ ��s._Y#̂_� «  .�̂�L̂ {rk	]�_	d�c
� 
�_�Ŵg�_� x?�g5_' �̂�L̂ �_�Ŵg�_� wX_5]�_�wL �_�Ŵg�_� x	)k	_D ]�_' iK�_�d1 a�_�]e_�  

 

42424242). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 100100100100    

“Haddatsanaa Ismail bin Abi Uwais ia berkata, haddatsanii Malik dari Hisyaam 

bin Urwah dari Bapaknya dari Abdullah bin Amr ibnul Ash ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah � bersabda : “Sesungguhnya Allah � tidak mencabut ilmu 

dari hamba-hamba-Nya dengan sekali cabut, namun Allah � mencabutnya dengan 

mewafatkan ulama, hingga jika tidak tersisa lagi seorang alim, manusia akan 

mengambil orang bodoh sebagai pemimpin, lalu ia ditanya dan memberikan 

jawaban tanpa ilmu, ia sesat dan menyesatkan”. 

Firobriy berkata, haddatsanaa Abbas ia berkata, haddatsanaa Qutaibah, 

haddatsanaa Jariir dari Hisyam semisalnya. 

Imam Muslim meriwayatkannya no. 2673. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya.  

Kemudian Imam Bukhori mendatangkan sanad lain untuk 

menguatkannya yaitu : 

1. Firobriy atau Farobriy Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin 

Mator, temannya Imam Bukhori, dinilai tsiqoh lagi Waro’ oleh 

Imam Adz-Dzhabi dalam “Al ‘Ibar” (1/122). 

2. Abbas bin Abdul Adzhim Abul Fadhl (w. 240 H) dinilai tsiqoh, lagi 

Hafidz dalam “At-Taqriib”. 

3. Qutaibah bin Sa’id  (150 H – 240 H) dinilai tsiqoh lagi tsabat 

dalam “At-Taqriib”. 

4. Jariir bin Abdul Hamid (w. 188 H) dinilai tsiqoh, shahihul kitab 

dalam “At-Taqriib”. 
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Penjelasan Hadits : 

1. Inilah zaman yang telah diberitakan oleh Nabi �, dimana 

sekarang ulama jumlahnya sangat sedikit sekali dan munculah 

orang-orang yang menokohkan dirinya atau ditokohkan oleh 

masyarakat, padahal sejatinya orang tersebut minim 

pengetahuannya tentang Islam, namun masyarakat 

mengangkatnya sebagai ulama, akhirnya ia sesat dan 

menyesatkan orang lain. Nas’alulllaha salamat wal afiyyah. 

2. Diantara kelamnya zaman ini adalah banyaknya orang-orang 

yang berpenampilan ulama, tapi sebenarnya ia adalah ulama 

shu’ (jelek). Hal-hal yang jelas-jelas baik oleh Islam, maka ia 

tampilkan dalam bentuk jelek dan hal-hal yang jelas-jelas 

buruk, maka ia poles seolah-olah itu adalah amal yang sangat 

bernilai tinggi. 

3. Kondisi umat Islam sekarang ini nyaris mirip dengan kelakukan 

ahli kitab, Allah � berfirman : 

��w8_�g;� ]�a1_!�_5]�#̂ ]�a(_��_5]1a!_� �b��_�]!#̂ ]�d  d�a0 d�f.
�  
“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai 

tuhan selain Allah” (QS. At Taubah (9) : 31). 

Tim penerjemah Depag RI berkata : “[639]. Maksudnya: mereka 

mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan 

membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh 

membuat maksiat atau mengharamkan yang halal”. 
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35 \ T�� c,_1 w,_�]�a) }J�_�n�.d
 xK]�_) h.̂_' �C_�d� hd+ k�c.d�c
�  

Bab 35 Apakah perlu dibuat untuk Wanita Pelajaran 

Khusus pada Hari Tertentu 

 

Penjelasan : 

 

Para wanita dalam kaitanya sebagai hamba Allah � tentu 

berkewajiban menjalankan syariat agama ini, sama seperti kaum 

laki-laki. Syariat hanya mengkhuskan mereka dalam beberapa 

kasus, seperti pada saat sedang Haidh maka wanita tidak boleh 

melakukan sholat dan puasa misalnya. Oleh karenanya mereka pun 

wajib tahu tentang syariat agama ini, apa yang harus dikerjakan 

dan apa yang harus ditinggalkan. Terlebih dalam masalah akidah 

yang merupakan pondasi dasar yang harus ditanamkan oleh setiap 

Muslim. Berdasarkan hal inilah, Imam Muhammad bin Abdul Wahab 

ketika menulis bukunya “Ushul Tsalasah” beliau berkata : 

]�.̂]'� _3_�d�_! ��� �g�#̂ atk�_) h.̂_' õk,wI i�d.]�a  ��X_�d.]�a _� a�s._�_; d�d8_1 d�*fH
� �,d|�_�_  w,_�_�c
�� g�k(k�  

“Ketahuilah, semoga Allah merahmati anda, bahwa wajib bagi setiap Muslim 

laki-laki dan Muslim wanita untuk mempelajari 3 masalah ini dan beramal 

dengan 3 permasalahan tersebut”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

101 \ �_�Ŵg�_� aK_09 �̂�L̂ �_�Ŵg�_� wX_5]�a" �̂�L̂ hk�Ŵg�_� a�]�� nhk��_(_5]S~̀� �̂�L̂ ao]�d�_& �_�#̂ iMd
�_S ̂�_�cI�̂ 
w�n�_ea) ]�_' hk�#̂ ���d�_& nrk!]�a�c
�  .do
̂�L̂ �J�_�n�
� nhk5g�.d
 \ h.S �� ��.' �.&� \ �_�_5.̂p̂ _3]�.̂_' 
w��_Dn	
� � c,_�]D�+̂ �_�
̂ �b ]�_) ]�d  _3}�c�_�  .g�a1_�_'_�+̂ �b ]�_) g�a(_�d:
̂ d��d+ � g�a(Q̂_'_�+̂ g�a1_	_ #̂_� � ̂�@̂+̂ �_��d+ 

�̂�L̂ g�a(
̂ » �_  g�w@]�d  vC#̂_	] � aKn�:̂a; �XŴ*̂Ŵ ]�d  �_1d�
̂_� f2k� ̂�Î �_(
̂ �b��_�d� _�d  k!�g�
� «  .do
̂�:̂+̂ vC#̂_	] � 
k�]�_�cW�_� �̂�:̂+̂ » k�]�_�cW�_� «   

43434343). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 101101101101    

“Haddatsanaa  Adam ia berkata haddatsanaa Syu’bah ia berkata haddatsanii 

Ibnul Ashbahaaniy ia berkata aku mendengar Abu Sholih Dzakwaan 

mengahditskan dari Abu Said Al Khudriy �, para wanita berkata kepada Nabi � 

: ‘para pria telah mendominasi (ta’lim) engkau, maka berikan untuk kami pada hari 

tertentu (ta’lim khusus) darimu?’, maka Nabi � pun menjanjikan untuk mereka 

hari khusus, lalu (pada hari tersebut) Nabi � menasehati dan memerintahkan 
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kepada mereka. (salah satu isinya) Nabi � bersabda kepada mereka : “tidak seorang 

wanita pun yang ditinggal mati oleh ketiga anaknya, kecuali itu akan menjadi 

pelindungnya dari api neraka kelak”. 

Seorang wanita berkata : ‘bagaimana kalau dua anak?’. Maka Nabi � menjawab : 

“(begitu juga) dua anak”. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

 

102 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� i!�g�_� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� x!_�]�wp �̂�L̂ �_�Ŵg�_� wX_5]�a" ]�_' d�]5_' k�_�]�g	
� k�]� nhk��_(_5]S~̀� 
]�_' ̂�_�cI�̂ ]�_' hk�#̂ ���d�_& nrk!]�a�c
� k�_' nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ �8̂_(k�  .]�_'_� d�]5_' 

]�g	
�k�_� k�]� nhk��_(_5]S~̀� �̂�L̂ ao]�d�_& �_�#̂ iKkE�_� ]�_' hk�#̂ Ĉ_	])_	a1 �̂�L̂ » �XŴ*̂Ŵ ]�
̂ ��a�w.]5_) F̂]�dec
� «  

44444444). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 102102102102    

“Haddatsanaa Muhammad bin Basyar ia berkata, haddatsanaa Ghundar ia 

berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Abdur Rokhman ibnul Ashbahaan dari 

Dzakwaan dari Abu Sa’id Al Khudriy dari Nabi � idem. 

Dari Abdur Rokhman ibnul Ashbahaaniy ia berkata, aku mendengar Abu Haazim 

dari Abi Huroiroh �, Nabi � bersabda : “tiga anak yang belum baligh (dewasa) “. 

Dikeluarkan juga oleh Imam Muslim no. 2634. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 

 

1.   Nama : Abdur Rokhman bin Abdullah ibnul 

Ashbahaaniy 

 Kelahiran : Wafat pada masa kepempinan Kholid di Irak 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Tabi’I shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Abu Zur’ah, Imam Nasa’I, Imam 

Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim 

menilainya, Laa ba’sa bih, Sholihul Hadits. 

 Hubungan Rowi : Dzakwan dan Abu Hazim adalah salah seorang 

gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Haazim Salmaan Al Asjaa’i 

 Kelahiran : Wafat 100 H 

 Negeri tinggal : Kufah 



Penjelasan Shahih Bukhori | Kitab Ilmu 

 

203 

 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, 

Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Dawud, Imam 

Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan, 

bahwa para ulama sepakat mentautsiqnya. 

 Hubungan Rowi : Abu Huroiroh �  adalah salah seorang 

gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Kedudukan sanad : 

 

Lafadz lengkap hadits dari Abu Huroiroh � diriwayatkan oleh 

Imam Bukhori secara Mua’alaq pada kitab shahihnya ini yaitu : 

]�_  _$�_  a�
̂ vXŴ*̂Ŵ _�d  d�
̂_�c
� ]�
̂ ��a�w.]5_) F̂]�dec
� ̂�Î a�
̂ �b��_�d� _�d  k!�g�
� � ]�#̂ ,̂_A_0 X̂g�_�c
�  
“Barangsiapa yang memiliki 3 anak yang meninggal dunia yang belum baligh maka 

itu sebagai perisai dari api neraka atau akan dimasukkan kedalam Jannah”. 

Imam Ahmad dalam “Al Musnad” (no. 10923) meriwayatkan 

dengan sanadnya sampai kepada Shahabat Abu Huroiroh �, bahwa 

beliau � berkata : 

]$J̀�_D vC#̂_	] � h
̂k� k��a&_! }�� hf._S ��� d�]�.̂_' _�f._&_� ��
̂_�k� �_(
̂ �i�)k	_  �a']�_) a�
̂ }J��̂n�
�k� �dX_�d+�_�c
�_� 
]o
̂�:̂+̂ :�_) �̂�a&_! �}�� ]�L̂ _$�_  �d
 vXŴ�.̂Ŵ  .�̂�L̂ " :�d+ kK�.̂]&kzc
� �  "]o
̂�L̂ :�d+ �kK�.̂]&kzc
� �̂�:̂+̂ " :�_  

]�d  i�d.]�a  aKn�:̂a) �XŴ�.̂Ŵ �d+ kK�.̂]&kzc
�  ]�
̂ ��a�w.]5_) F̂]�dec
� �]�a(a5}�_�]e_) �f
k� _	Q̂_�]�� i	Q̂_ek�  _�d  k!�g�
� "  
 

“Datang seorang wanita kepada Rasulullah � dengan membawa anaknya yang 

sedang sakit, ia ingin minta didoakan supaya anaknya sembuh dan afiat, wanita 

tadi berkata : ‘wahai Rasulullah, 3 orang anakku telah meninggal (sebelumnya)’. 

Nabi � berkata : ‘dalam Islam?’ wanita tadi menjawab : ‘dalam Islam’. Nabi � 

bersabda : “tidak seorang Muslimpun yang ditinggal mati ketiga anaknya dalam 

Islam yang belum baligh yang ia berharap kepada mereka, kecuali itu akan 

mencegahnya dari sentuhan api neraka” (Syaikh Syu’aib menyatakan sanadnya 

kuat). 

Barangkali kisah yang ada di Musnad Ahmad ini lebih sesuai 

dengan bab ini, kemudian dapat kita rangkaikan dengan hadits no. 

101-nya dalam bab ini, setelah Nabi � menyampaikan hal tersebut, 

maka ada seorang wanita yang menambahi: “bagaimana kalau 2 
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anak?”. Maka Nabi � pun menjawab : “dua anak juga”. Maksudnya 

sama mendapatkan keutamaan seperti itu. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Dianjurkannya bagi pengajar pria untuk membuat kajian khusus 

bagi wanita. 

2. Keutamaan bersabar, sekalipun ia ditimpa musibah yang besar 

dengan kehilangan anak yang diharapkan menjadi penerus 

keturunannya, maka dengan kesabarannya ia akan 

mendapatkan jannah-Nya dan dibebaskan dari api neraka. Allah 

� berfirman : 

]�w@g�_�w.]5_�
̂_� ïJ]�_�k� _�d  d±]�_�c
� k��a�c
�_� i©c:_�_� _�d  k��_�] ŷc
� kBw�]�ŷc
�_� d$�_	_�fH
�_� k	n�_�_� 
_�)k	k��gN
� )155 (_�)d8f
� ��̂k� ]�a(]�_��_S#̂ vX_5�dNa  ��w
�L̂ �g�k� d�f.d
 �g�k�_� d�]�
̂k� ̂�a�kD�_! )156 (_3d%
̂�w# 

]�k(]�.̂_' x$�_�.̂_S ]�d  ]�k(n�_! vX_�]�_!_� _3d%
̂�w#_� a�a1 ̂�a�_�](a�c
� )157(  
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 

gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila 

ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi 

raaji'uun". Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan 

rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat 

petunjuk” (QS. Al Baqoroh (2) : 155-157). 

Musibah ini adalah sesuatu yang telah dikehendaki Allah �, 

maka bersabarlah. Allah � berfirman : 

�_  _T�_S#̂ ]�d  �X_5�dNa  �f
k� dc�kzk� d�f.
� ]�_ _� ]�d ]la) d�f.
�k� d�](_) a�_5c.L̂ a�f.
�_� q,w@k� ïJ]�_" x��d._'  
“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin 

Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi 

petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. 

Ath-Thaghaabun (64) : 11). 

3. Kesungguhan para Shahabat � dalam menuntut ilmu yang tidak 

hanya dimiliki oleh kaum laki-lakinya saja, tapi merata juga 

kepada kaum wanitanya. Pantaslah kalau Allah � 

merekomendasikan mereka sebagai generasi terbaik yang patut 

diteladani. Allah � berfirman : 

ckz+̂ ��a�_ 9̀ k,cHd�k� �_  ]�a�]�_ 9̀ d�k� d�:̂+̂ �]�_�_�]1�  
“Maka jika mereka beriman kepada apa yang kalian telah beriman kepadanya, 

sungguh mereka telah mendapat petunjuk” (QS. Al Baqoroh (2) : 137). 
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36 \ T�� ]�_  _Od�_& ��%]�_" _O_D�_	+̂ hg�_� a�+̂k	]�_)  

Bab 36 Orang yang Mendengarkan Sesuatu lalu Ia 

Mengkonfirmasinya Lagi Hingga Paham 

 

Penjelasan : 

 

Terkadang seseorang ketika mendengar sesuatu yang 

menurutnya bertentangan dengan apa yang selama ini dipahami, 

maka akan timbul rasa pertentangan terhadap apa yang 

didengarnya, sehingga seorang Muslim yang bijak akan 

mengkonfirmasi ulang apa yang didengarnya tersebut. dan 

seharusnya ia lakukan konfirmasi tersebut kepada orang yang 

berkompeten dibidangnya. Dalam kaitannya dengan agama ini, 

maka tentu saja ulama yang mendalam ilmu yang dapat dijadikan 

rujukan dalam melakukan klarifikasi dan konfirmasi masalah 

tersebut. Allah � berfirman : 

��̂k�_� ]�a1J̀�_D x	] #̂ _�d  k�] ŷc
� k�#̂ d±]�_�c
� ��a'��̂#̂ d�k� ]�
̂_� a��{0_! h
̂k� k��a&g	
� h
̂k�_� �d
�w# k	] ŷc
� ]�a(]�d  
a�_�d._�
̂ _�)d8f
� a�_��wPk5]�_�]�_) ]�a(]�d  �
̂]�
̂_� w,]-+̂ d�f.
� ]�w@]�.̂_' a�a�_�]�_!_� a�a�]�_5g;�
̂ ̂�P̂]�g�
� �f
k� ��.�d.L̂  

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun 

ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya 

kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 

mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil 

Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah 

kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)” (QS. An 

Nisaa’ (4) : 83). 

Tim penerjemah DEPAG RI berkata : “[323]. Menurut mufassirin yang 

lain maksudnya ialah: kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan 

itu disampaikan kepada Rasul dan Ulil Amri, tentulah Rasul dan Ulil Amri 

yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

103 \ �_�Ŵg�_� a��d�_& a�]� hk�#̂ _�_)]	_  �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ aOd+�_� a�]� _	_�a' �̂�L̂ hk�Ŵg�_� a�]�� hk�#̂ X̂@̂]�.̂a  f#̂ X̂_�d|�_' 
_�]�_E nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ ]o_��Î 2̂ aO_�]�_; ��%]�_" 2̂ a�w+k	]�_; f2k� ]o_�_D�_! d��d+ hg�_� a�+̂k	]�_; � 
f#̂_� ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �̂�L̂ » ]�_  _td&�a� _Tq8a' «  .]o
̂�L̂ wX_�d|�_' aoc.w:+̂ _�#̂ _B]�
̂ 
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w��w:_) a�f.
� h
̂�_�_;  )_±]�_�+̂ at_&�_ea) �b��_�d� �bG}�_)  (]o
̂�L̂ �̂�:̂+̂ » �_�g�k� _3d
�̂ a·]	_�c
� � ]�d@
̂_� ]�_  
_ÓdL�a� _T�_�dec
� ]3d.](_) «  

45454545). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 103103103103    

“Haddatsanaa Sa’id bin Abi Maryam, ia berkata, akhbaronaa Naafi’ ia berkata, 

haddatsanii Ibnu Abi Mulaikah bahwa Aisyah � istri Nabi � pernah mendengar 

sesuatu yang belum dipahami kecuali setelah mengkonfirmasinya lagi, sehingga ia 

paham. Bahwa Nabi � bersabda : “Barangsiapa yang dihisab akan diadzab”. 

Aisyah � berkata : ‘bukankah Allah � berfirman : “maka dia akan diperiksa 

dengan pemeriksaan yang mudah” (QS. Al Insyiqooq (84) :8). 

Maka Nabi � bersabda : “itu adalah pemeriksaan, namun 

(maksudnya) barangsiapa yang didebat dalam hisabnya, maka ia 

akan binasa”. 

Muslim mengeluarkan haditsnya no. 2876. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya.  

 

Penjelasan Hadits : 

1. Boleh saja seorang murid bertanya kepada gurunya, sesuatu 

yang belum ia pahami, agar tidak terjadi kesalah pahaman, 

sehingga berakibat fatal terhadap pengamalan kehidupannya 

sehari-hari. Allah � berfirman : 

��w
�L̂_� ]�
̂ �g�wI aO_�]�_� ]�#̂ w,d:]�_� �_  �g�wI �d+ kT�_e]S#̂ kGd�g�
�  
“Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan 

(peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka 

yang menyala-nyala” (QS. Al Mulk (67) : 10). 

2. Tidak ada pertentangan sedikitpun antara Firman Allah � 

dengan sabda Nabi �, karena Allah � sendiri yang berfirman : 

�.̂+̂#̂ ̂�a	g�_�_�_) ̂9̀]	w:c
� ]�
̂_� ̂�Î ]�d  d�]�d' k	]�p̂ d�f.
� ��a�_D_�
̂ d��d+ ��+�.̂d�]A� �bGdHÎ  
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al 

Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang 

banyak di dalamnya” (QS. An Nisaa’ (4) : 82). 

3. Hadits ini dalil dalam istilah ushul fiqih, bahwa lafadz ‘aam 

(umum) tetap diberlakukan, karena ketika Nabi � bersabda : 

‘bahwa barangsiapa yang dihisab maka akan diazab’, berarti ini 

menunjukkan keumuman tentang siapa saja yang dihisab pasti 
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akan diazab, padahal Allah � berfirman bahwa ada diantara 

hamba-Nya yang akan mendapatkan hisab yang ringan, maka 

Nabi � tidak mempermasalahkan pemahaman Aisyah � 

terhadap keumuman sabda Beliau �, namun Nabi � 

menjelaskan bahwa orang yang didebat dalam hisabnya pasti 

akan binasa, karena hisab Allah � sangat teliti, sebagaimana 

firman-Nya � : 

aO_-_�_� _�)kE�_�_�c
� Í̂]�d:c
� kK]�_�d
 dX_ �_�d:c
� �.̂+̂ a�.̂cQa; xBc�_� ��%]�_" ck�_� ̂�Î �̂�:̂cHd  �Xg5_� ]�d  i�_0]	_A 
�_�]�_;#̂ �_(k� h�̂Î_� �_�k� _jk5d&�_�  

“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah 

dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji 

sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai 

pembuat perhitungan” (QS. Al Anbiyaa’ (21) : 47).  

Disamping sangat teliti juga sangat cepat, firman-Nya � : 

_�_D_�_� _�f.
� a�_�]�d' a��f+_�+̂ a�_��_�d� a�f.
�_� aO)k	_& kT�_�dec
�  
“Dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan 

kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat 

cepat perhitungan-Nya” (QS. An Nuur (24) : 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penjelasan Shahih Bukhori | Kitab Ilmu 

 

208 

37 \ T�� k»q._5a�d
 _�c.d�c
� a�d1�g�
� _td|�_�c
�  
 a�
̂�L̂ a�]�� i?�g5_' k�_' nhk5g�
�  \ h.S �� ��.' �.&� \  

Bab 37 Hendaknya Yang Hadir Menyampaikan Ilmu 

kepada Yang Tidak Hadir 

Ini adalah perkataan Nabi ���� yang dinukil Ibnu 

Abbas ����  

 

Penjelasan : 

 

Berbagai macam cara telah ditunjukkan syariat didalam 

proses belajar dan mengajar, diantaranya saling menyampaikan 

ilmu dari orang-orang yang hadir di majelis ilmu kepada mereka 

yang tidak sempat hadir. Para ulama kontemporer berdalil dengan 

hadits ini untuk menerangkan bolehnya rekaman pelajaran dengan 

menggunakan kaset-kaset atau CD elektronik, karena hal tersebut 

mencakup keumuman hadits ini. Al Qur’an juga telah 

mengabadikan kisah-kisah para Nabi � terdahulu yang tidak 

dilihat dan dialami oleh orang yang Al Qur’an mengajaknya 

berbicara, firman-Nya � : 

�_ _� _o]�wI ktk��_�k� n�k�]	_�c
� c�k� �_�]�_-L̂ h
̂k� h_&�a  _	] ŷc
� �_ _� _o]�wI _�d  _�)d�d1�g�
�  
“Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi yang sebelah barat ketika Kami 

menyampaikan perintah kepada Musa, dan tiada pula kamu termasuk orang-orang 

yang menyaksikan.” (QS. Al Qashash (28) : 44). 

 

Judul bab Imam Bukhori yang dikatakan sebagai sabda Nabi 

� dari jalan Shahabat Abdullah bin Abbas � tidak ditemukan 

dengan sanad yang bersambung dengan lafadz seperti itu, namun 

yang ada adalah dihilangkan kata ilmu dan belum ditemukan jalan 

riwayat dari Shahabat Ibnu Abbas yang meriwayatkan dari Nabi � 

sabdanya ini, namun telah diriwayatkan oleh sahabat lainnya 

seperti Abu Bakrah �, demikian intisari penjelasan Al Hafidz dalam 

“Al-Fath”.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

104 \ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�f.
� a�]� _�a&�a) �̂�L̂ hk�Ŵg�_� wF]�f.
� �̂�L̂ hk�Ŵg�_� x��d�_& ]�_' hk�#̂ iM])_	a" a�g�#̂ �̂�L̂ 
�k	]�_�d
 k�]� ���d�_& _�]1_� wF_�]5_) �̂�a�a5c
� h
̂k� X̂f@_  c8̂c|� hd
 �_({)#̂ aGd ~̀� _3cWn�_�w# �2]�L̂ _K�L̂ d�k� {hk5g�
� \ 
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h.S �� ��.' �.&� \ _�_�c
� d ]� kK]�_) kM]��̂c
� � a�]�_�d�_& _r�_�w�w# a��_'_�_� hk5c.L̂ � a�];_	_N]�#̂_� _r�_�]�_' � _jd� 
_�f.@̂_; d�k� � _�d�_� _�f.
� h_�cW#̂_� d�]�.̂_' g�wW �̂�L̂ » fk� X̂f@_  �_(_ g	_� a�f.
� � ]�
̂_� �_(] n	_ea) a?�g�
� � *̂+̂ s,de_) 

iàk	] d2 a�d ]la) d�f.
�k� kK]�_�c
�_� k	dAµ� c#̂ _3d�]�_) �_(k� �b _0 � 2̂_� _�d-]�_) �_(k� �C_	_�_" � ckz+̂ x�_�#̂ _©gA_	_; 
k��_�d:d
 k��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ �_(�d+ ��w
�w:+̂ fk� _�f.
� ]�L̂ ̂d�#̂ d�d
�a&_	d
 � ]�
̂_� c�̂cy_) ]�w@
̂ 

 .�_�g�k�_� ̂d�#̂ hd
 �_(�d+ �X_'�_& ]�d  i!�_(_� � g�wW ]$_0�_' �_(a�_ ]	a� _K]�_�c
� �_(d�_ ]	aeÎ kB] ~̀�k� � k»q._5a�c
_� a�d1�g�
� 
_td|�_�c
� «  .,̂�d:+̂ hk�~̀ iM])_	a" �_  �̂�L̂ �x	]�_' �̂�L̂ �_�#̂ a�.̂]'#̂ _3]�d  �_) �_�#̂ iM])_	a" � 2̂ w8�d�a) �b�dS�_' � 2̂_� 

�ó!�+̂ iK_�k� � 2̂_� �ó!�+̂ �X_�]	_�k�  

46464646). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 104104104104    

“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, haddatsanii Al-laits ia berkata, 

haddatsanii Sa’id  dari Abi Syuraih bahwa ia berkata kepada ‘Amr bin Sa’id  yang 

sedang diutus ke Mekkah : ‘ijinkan aku wahai pemimpin, aku akan menceritakan 

hadits yang mana Nabi � pernah berkhutbah pada keesokan harinya setelah 

penaklukan Mekkah, aku mendengarnya dengan kedua telingaku, hatiku 

berkonsentrasi penuh dan kedua mataku melihatnya ketika Beliau � 

mengucapkannya, beliau � (pertamakali) memuji Allah � kemudia bersabda : 

“Sesungguhnya Mekkah, Allah � telah mengharamkannya, bukan manusia yang 

mengharamkannya, maka tidak halal seorang pun yang beriman kepada Allah dan 

hari akhir untuk menumpahkan darah dan memotong tumbuhannya. Maka jika ada 

seorang yang dikecualikan untuk dibunuh oleh Rasulullah �, maka katakan 

bahwa sesungguhnya Allah � telah mengizinkannya bagi Rasul-Nya, namun 

tidak diizinkan bagi kalian, hanyalah itu diizinkan kecuali sesaat pada siang hari, 

kemudian kembali keharamannya pada hari ini seperti keharamannya pada hari 

kemarin. Hendaknya yang hadir menyampaikannya kepada yang tidak hadir”. 

Maka ditanyakan kepada Abu Syuroih tentang apa yang dikatakan oleh ‘Amr, 

maka Amr � berkata : ‘aku lebih tahu darimu wahai Aba Syuroih, Mekkah bukan 

tempat perlindungan orang yang bermaksiat, bukan tempat pelarian orang yang 

berperang dan mencuri”. 

Muslim mengeluarkan haditsnya juga no. 1354. 

  

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Sa’id disini adalah 

Said bin Abi Said Al Maqbariy, sedangkan gurunya : 
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1.   Nama : Abu Syuraih dikatakan namanya Khuwailid bin 

‘Amr �  

 Kelahiran : Wafat 68 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Sahabat. 

 Hubungan Rowi : Beliau � masuk Islam pada hari penaklukan 

Mekkah. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

2.   Nama : ‘Amr bin Sa’id ibnul ‘Ash bin Umayyah �  

 Kelahiran : Wafat pada perang Ajnadiin pada masa 

kekhilafahan Abu Bakar �. 

 Negeri tinggal : Madinah. 

 Komentar ulama : Sahabat. 

 Hubungan Rowi : Beliau � pernah hijrah 2 kali ke Habasyah 

(Ethiopia) dan ke Madinah, ikut berperang 

pada saat penaklukan Mekkan dan perang 

Hunain. (Biogarfinya dirujuk dari “Asadul Ghobah” 

(1/851) karya Ibnu Hajar). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

105 \ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�f.
� a�]� d�]5_' kT�g1_�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� x0�g�_� ]�_' _T�{)#̂ ]�_' ��g�_ea  k�_' k�]�� hk�#̂ 
Ĉ_	c@_� ]�_' hk�#̂ Ĉ_	c@_� _	dIw� {hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �̂�L̂ » fkz+̂ ]�wIJ̀�_ d0 ]�w@
̂�_�] #̂_� \ �̂�L̂ 

x�g�_ea  a�a5}�]�#̂_� �̂�L̂ ]�w@_Y�_	]'#̂_� \ ]�w@]�.̂_' xK�_	_� dX_ ]	aeÎ ]�w@d ]�_) �8̂_1 hd+ ]�wIk	](_" �8̂_1 � 2̂#̂ k»q._5a�d
 
a�d1�g�
� a�w@]�d  _td|�_�c
� «  .̂�Î_� x�g�_ea  w��w:_) _R_�_S w��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ ̂�Î 

_3d
�̂ » 2̂#̂ c,_1 ao]�f._� « k�]�_;g	_  

47474747). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 105105105105    

“Haddatsanaa Abdullah bin Abdul Wahhab ia berkata, haddatsanaa Hammaad 

dari Ayyub dari Muhammad dari Ibnu Abi Bakrah dari Abu Bakrah � , 

disebutkan bahwa Nabi � bersabda : “sesungguhnya darah, harta kalian – 

Muhammad berkata : ‘aku menyangka Nabi � bersabda juga : “kehormatan 

kalian” – haram diantara kalian, seperti haramnya hari ini, bulan kalian ini. 

Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir”. Muhammad 



Penjelasan Shahih Bukhori | Kitab Ilmu 

 

211 

berkata : “Benarlah Rasulullah – lalu berkata : “bukankah aku telah 

menyampaikan?” Nabi � mengulanginya 2 kali. 

Muslim mentakhrijnya no. 1679. 

 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Hammaad disini 

adalah Hammaad bin Zaid, Ayyub Sikhtiyaniy dan Muhammad bin 

Siriin, sedangkan gurunya : 

 

 

1.   Nama : Abu Bahr Abdur Rokhman bin Abi Bakrah 

 Kelahiran : Lahir 14 H wafat 96 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Tabi’I Kabir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu 

Sa’ad, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Abu Bakrah � adalah Bapaknya sekaligus 

gurunya. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Keistimewaan kota Mekkah, dimana ia adalah tanah Haram dan 

terdapat masjid yang pertama kali didirikan di muka bumi ini. 

Allah � berfirman : 

fk� �̂g�#̂ �o]�_� _OdYa� k?�g�.d
 /d8f.
̂ X̂f@_5k� ��I_!�_5a  rb�a1_� _jd�
̂�_�c.d
  
“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) 

manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi 

petunjuk bagi semua manusia” (QS. Ali Imroon (3) : 96). 

2. Namun bukan berarti karena keharamannya, maka orang yang 

berbuat jahat di tanah haram (mekkah) tidak boleh ditegakkan 

hukum kepadanya yang berupa qishash. Sama seperti bulan 

haram, maka hukum qishash tetap diberlakukan, Firman-Nya � 

: 

�̂a	](g�
 aK�_	_ec
� k	](g�
�k� kK�_	_ec
� a$�_ a	aec
�_� x́ �_NdL  
“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, 

berlaku hukum qishaash” (QS. Al Baqoroh (2) : 194). 
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3. Haramnya jiwa, harta dan kehormatan seorang Muslim yang 

sangat besar sebagaimana keharamannya hari, bulan, tahun 

dan tanah haram di Mekkah pada waktu haji Wada’. 

4. Hadits ini juga merupakan rekomendasi Rasulullah � kepada 

para Shahabat �, karena Nabi � memerintahkan mereka untuk 

menyampaikan ilmu agama, oleh karenanya ulama hadits 

sepakat bahwa semua sahabat Rasulullah � adalah adil. 
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38 \ T�� k�cWk� ]�_  _T8̂Î h.̂_' nhk5g�
�  \ h.S �� ��.' �.&� \  

Bab 38 Dosa Bagi Orang yang Berdusta Atas Nabi ����  

 

Penjelasan : 

 

Berdusta adalah perbuatan yang sangat tercela dan ini 

adalah salah satu sifat dari orang-orang Munafik. Allah � berfriman 

: 

Z ]�k(k��w.wL x·_	_  a�a1_0�_�+̂ a�f.
� �bY_	_  ]�a(
̂_� xT�8̂_' x��d
#̂ �_�k� ��a��Î ̂�a�d8c@_)  
“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi 

mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta” (QS. Al Baqoroh (2) :10). 

Kemudian yang paling keras atas hal itu adalah berdusta atas 

nama Allah dan Rasul-Nya. Firman-Nya : 

]�_  a�.̂c°#̂ k�g�d  r_	_�c+� h.̂_' d�f.
� �b�d8Î _3d%
̂�w# ̂�aY_	]�a) h.̂_' ]�k(n�_! w��w:_)_� a0�_(]"ŷc
� }J�
̂al_1 _�)d8f
� 
��a�8̂Î h.̂_' ]�k(n�_! �
̂#̂ wX_�]�
̂ d�f.
� h.̂_' _jd�d
�fQ
�  

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta 

terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para 

saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan 

mereka." Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim” (QS. 

Huud (11) : 18). 

Orang-orang yang berdusta kepada Allah � dan Rasul-Nya, 

mukanya hitam pada hari kiamat, Allah � berfirman : 

_K]�_)_� dX_ �_�d:c
� r_	_; _�)d8f
� ��a�8̂Î h.̂_' d�f.
� ]�a(a1�aDa� vCg0_�]�a  _B]�
̂#̂ �d+ _�g�_(_D rb�cH_  _�)k	n5@̂_�a�c.d
  
“Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta 

terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu 

ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?” (QS. Az-Zumar (39) : 

60). 

Firman-Nya � : 

_K]�_) {�_�]5_; x��aDa� {0_�]�_;_� x��aDa� �g ŷ+̂ _�)d8f
� ]$g0_�]&� ]�a(a1�aDa� ]�a;]	�̂Î#̂ _�]�_� ]�w@k��_³k� ��wL�w8+̂ _T�8̂_�c
� 
�_�k� ]�a�]�wI ̂�a	w�c@_;  

“pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka 

yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada 

mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu 

rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu” (QS. Ali Imroon (3) : 106). 
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Imam Baghowi dalam tafsirnya menukil perkataan Shahabat Ibnu 

Abbas � : 

��5; ��D� ,1# X��
� 0��;� ��D� ,1# X'�5
�  

“Putih wajahnya Ahlus Sunnah dan hitam wajahnya Ahlu bid’ah”.  

Perkataan Ibnu Abbas tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi 

Hatim dalam “Tafsir” (no. 4000 & 4001) dari jalan haddatsanaa 

Muhammad ibnul Abbas, haddatsanaa Muhammad bin Ali bin 

Hamzah Al Marwaziy, haddatsanaa Hafsh bin Umar Al Muqriy, 

haddatsanaa Ali bin Qudamah dari Mujaasyi’ bin ‘Amr dari Abdul 

Karim Al Jaziriy dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas � semisal 

perkataan diatas. 

Kedudukan sanad :  

1. Muhammad ibnul Abbas, pamannya Imam Syafi’I, dinilai Al 

Hafidz dalam “At Taqriib” shoqud. 

2. Muhammad bin Ali bin Hamzah, ditsiqohkan oleh Imam Nasa’I 

dalam “Masyaikhoh Nasa’I”. 

3. Hafsh bin Umar ( 150 H – 246/248 H), dinilai Al Hafidz dalam 

“At Taqriib”, laa ba’sa bih. 

4. Ali bin Qudamah, belum aku temukan biografinya. 

5. Mujaasyi’ bin ‘Amr, Imam Ibnu Ma’in menilainya sebagai 

seorang pendusta. (lisanul Mizan (2/231)). 

6. Abdul Karim (w. 127 H), perowi Bukhori-Muslim, dinilai tsiqoh 

lagi mutqin oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

7. Sa’id bin Jubair (w. 95 H), Tabi’I wasith, perowi Bukhori-Muslim 

salah seorang Imam Ahlus Sunnah pada zamannya. 

Kesimpulan : berdasarkan sanad diatas, maka atsarnya adalah 

Sangat lemah. Wallahu A’lam. 

 

Salah satu bentuk kedustaan terhadap hadits Nabi juga 

adalah menceritakan hadits yang diketahui kebatilannya, namun 

tidak menjelaskannya. Nabi � bersabda : 

]�_  �̂g�_� hn�_' �F)d�_ek� r_	a) a�g�#̂ xTd8Î _�a(+̂ a�_�#̂ _jk�d��@̂c
�  
“Barangsiapa yang menceritakan hadits dariku dengan suatu hadits yang ia 

pandang itu kedustaan, maka ia adalah salah satu pendusta” (HR. Muslim). 

Bagaimana jika orang yang tidak tahu tentang status suatu hadist 

apakah ia shahih atau dhoif kemudian ia asal menceritakannya, 

maka ini juga termasuk berdusta atas nama Nabi �, karena Nabi � 

bersabda : 
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h�̂Î }J]	_�c
�k� �b�d8Î c#̂ �̂n�_ea) q,w@k� �_  _Od�_&  
“Cukuplah seorang dikatakan pendusta, ia menceritakan setiap apa yang 

didengarnya” (HR. Muslim). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

106 \ �_�Ŵg�_� {hd._' a�]� d�]�_�c
� �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ wX_5]�a" �̂�L̂ hk�_	_5]A#̂ x!�aN]�_  �̂�L̂ ao]�d�_& ghd�]�k! _�]� iö�_	d� 
w��w:_) ao]�d�_& �ó�d._' w��w:_) �̂�L̂ {hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ » 2̂ ��a�d8c@_; gh.̂_' � a�g�kz+̂ ]�_  _T8̂Î 
gh.̂_' kßd._�c.+̂ _!�g�
� «  

48484848). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 106106106106    

“Haddatsanaa Ali ibnul Ju’di ia berkata, akhbaronaa Syu’bah, ia berkata 

akhbaronii Manshuur ia berkata aku mendengar Rob’iy bin Hiroosy berkata aku 

mendengar Ali berkata : Nabi � bersabda : “Janganlah kalian berdusta atas 

namaku, karena barangsiapa yang berdusta atas namaku maka tempatnya di 

neraka”. 

Muslim meriwayatkannya dalam Mukadimahnya no. 1. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Manshur disini 

adalah ibnul Mu’tamir dan gurunya : 

 

 

1.   Nama : Abu Maryam Rob’iy bin Hiroosy 

 Kelahiran : Wafat 100 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Tabi’I Kabir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu 

Sa’ad, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Ali bin Abi Tholib adalah gurunya, sebagaimana 

dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

107 \ �_�Ŵg�_� �a�#̂ d��d
_�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� wX_5]�a" ]�_' kOd �_D k�]� �0�g�_" ]�_' k	d �_' k�]� d�]5_' d�f.
� k�]� k	]�_�{�
� 
]�_' d��k�#̂ �̂�L̂ aoc.wL k	]�_�{�.d
 hn�k� 2̂ _3a�_�]&#̂ w�n�_ea; ]�_' k��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �_�Î 

w�n�_ea) v*̂w+ v*̂w+_�  .�̂�L̂ �_ #̂ hn�k� ]�
̂ a�cLk!�+̂w# ]�d@
̂_� a�a�]�d�_& w��w:_) » ]�_  _T8̂Î gh.̂_' c#g�_5_�_�c.+̂ a�_�_�c:_  
_�d  k!�g�
� «  

49494949). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 107107107107    

“Haddatsanaa Abul Waliid ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Jaami’ bin 

Syadaad dari ‘Aamir bin Abdullah bin Zubair dari Bapaknya, ia berkata : aku 

bertanya kepada Zubair : ‘aku tidak mendengar engkau  menceritakan hadits dari 

Rasulullah �, sebagaimana yang dilakukan fulan dan fulan. Beliau � menjawab : 

‘sedangkan aku sebenarnya tidak pernah berpisah dengan Nabi �, namun aku 

mendengar Beliau � bersabda : “Barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka 

siapkanlah tempat duduknya di neraka”. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1.   Nama : Abul Walid Hisyaam bin Abdul Malik Ath-

Thoyaalisiy 

 Kelahiran : Lahir 133 H Wafat 227 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Imam Ahmad mengatakannya sebagai Syaikhul 

Islam. Imam Abu Hatim mengatakannya 

sebagai Amirul Mukminin fill hadits.  

 Hubungan Rowi : Syu’bah adalah gurunya, sebagaimana dinukil 

oleh Imam Al Mizzi. 

 

2. Syu’bah juga seorang Amirul Mukminin fill hadits. 

 

3.   Nama : Abu Shokhroh Jaami’ bin Syadaad 

 Kelahiran : Wafat 127 atau 128 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Abu Hatim, Imam Nasa’I, Imam 

Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : ‘Aamir adalah gurunya, sebagaimana dinukil 

oleh Imam Al Mizzi. 
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4.   Nama : Abul Harits ‘Aamir bin Abdullah bin Zubair bin 

Awwam 

 Kelahiran : Wafat 100 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, 

Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Hatim, Imam 

Nasa’I, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Abdullah bin Zubair � adalah Bapaknya 

sekaligus gurunya, sebagaimana dinukil oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

5.   Nama : Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Awwam �  

 Kelahiran : Lahir 1 H Wafat 73 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Sahabat 

 Hubungan Rowi : Rasulullah � meninggal pada saat Ibnu Zubair 

berumur 9 tahun. Zubair adalah Bapaknya 

pernah menjadi kholifah. 

 

6.   Nama : Abu Abdillah Zubair bin Awwam �  

 Kelahiran : Wafat 36 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Shahabat. 

 Hubungan Rowi : Salah satu dari 10 Shahabat yang dijamin 

masuk jannah. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

Berkata Imam Bukhori : 

 

108 \ �_�Ŵg�_� �a�#̂ i	_�]�_  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�k!�_�c
� ]�_' d�]5_' k�)k�_�c
� �̂�L̂ xB_�#̂ a�g�k� hk�a�_�]�_�
̂ c#̂ 
]�w@Ŵn�_�w# ��H)d�_� �bGdHÎ f#̂ ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �̂�L̂ » ]�_  _�g�_�_; gh.̂_' �b�d8Î c#g�_5_�_�c.+̂ 
a�_�_�c:_  _�d  k!�g�
� «  

50505050). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 108108108108    

“Haddatsanaa Abu Ma’mar ia berkata, haddatsanaa Abdul Waarits dari Abdul 

Aziz ia berkata, Anas � berkata : ‘sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku 

untuk menyampaikan hadits banyak-banyak kepada kalian, kecuali bahwa Nabi � 
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pernah bersabda : “Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka 

siapkan tempat duduknya di Neraka”. 

Muslim meriwayatkannya dalam Mukadimah no. 3. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1.   Nama : Abu Ma’mar Abdullah bin Amr bin Abil Hajaaj 

 Kelahiran : Wafat 224 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu 

Zur’ah, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

Imam Abu Hatim menilainya, shoduq mutqin, 

kuat haditsnya, namun ia tidak memiliki hafdh 

dan memiliki pemikiran Qodariyah. 

 Hubungan Rowi : Abdul Warits adalah gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana dinukil oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

Perowi lainnya telah berlalu keterangannya. 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

109 \ �_�Ŵg�_� {hq@_  a�]� _��d1�_	]�k� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�)k�_) a�]� hk�#̂ ��]�_5a' ]�_' X̂_�.̂_& �̂�L̂ ao]�d�_& ghk5g�
� \ 
h.S �� ��.' �.&� \ w��w:_) » ]�_  c,w:_) gh.̂_' �_  ]�
̂ c,wL#̂ c#g�_5_�_�c.+̂ a�_�_�c:_  _�d  k!�g�
� «  

51515151). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 109109109109    

“Haddatsanaa Makkiy bin Ibrohim ia berkata, haddatsanaa Yazid bin Abi Ubaid 

dari Salamah ia berkata aku mendengar Nabi � bersabda : “Barangsiapa yang 

mengatakan atas namaku sesuatu yang tidak aku katakan, maka siapkan tempat 

duduknya di neraka”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1. Makkiy sudah berlalu keterangannya. 

 

2.   Nama : Abu Kholid Yazid bin Abi Ubaid 

 Kelahiran : Wafat 140an H 

 Negeri tinggal : Hijaz 
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 Komentar ulama : Tabi’I shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Abu Dawud, Imam Al’ijli dan 

Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Salamah �  adalah maulanya sekaligus 

gurunya dan tinggal senegeri dengannya, 

sebagaimana dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

 

3.   Nama : Abu Muslim Salamah bin ‘Amr ibnu Akwa’ �  

 Kelahiran : Wafat 74 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Shahabat. 

 Hubungan Rowi : ikut baiat Ridwan. 

 

 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Kedudukan sanad : 

 

Sanad ini adalah tsulasiy yakni antara diri penulis hadits 

(dalam hal ini Imam Bukhori) dengan Rasulullah � hanya ada 3 

orang perantara (perowinya). Para ahli hadits sangat 

membanggakan sanad seperti ini, karena menunjukkan tinggi 

sanadnya. Al Hafidz dalam “Al Fath” mengatakan bahwa sanad 

tsulasiy yang seperti ini dalam Shahih Bukhori ada sekitar 20-an 

dan beliau rohimahulloh memiliki karangan khusus tentangnya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

110 \ �_�Ŵg�_� h_&�a  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� �a�#̂ X̂_��_�_' ]�_' hk�#̂ ijdN_� ]�_' hk�#̂ iMd
�_S ]�_' hk�#̂ Ĉ_	])_	a1 k�_' 
nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �̂�L̂ » �]�g�_�_; hd�]&�k� 2̂_� ��a�_�c@_; hd�_�]�w@k� � ]�_ _� hk�9_! hd+ kK�_�_�c
� 
]�:̂+̂ hk�9_! � fkz+̂ ̂�P̂]�g�
� 2̂ w,fH_�_�_) hd+ hd;_!�aS � ]�_ _� _T8̂Î gh.̂_' �b�n�_�_�a  c#g�_5_�_�c.+̂ a�_�_�c:_  _�d  k!�g�
� 
« 

52525252). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 110110110110    

“Haddatsanaa Musa ia berkata, haddatsanaa Abu Awaanah dari Abu Hashiin 

dari Abu Shoolih dari Abu Huroiroh � dari Nabi � beliau � bersabda : 

“Namailah kalian dengan namaku, namun janganlah berkunyah dengan kunyahku. 

Barangsiapa yang bermimpi melihatku, maka sungguh ia benar-benar melihatku, 
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karena setan tidak dapat menyerupai wujudku. Barangsiapa yang berdusta atas 

namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka”. 

Muslim meriwayatkannya no. 3. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1.   Nama : Abu Salamah Musa bin Ismail 

 Kelahiran : Wafat 223 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu 

Hatim, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli dan 

Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Abu Awaanah Wadhoh bin Abdullah adalah 

gurunya, sebagaimana dinukil oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

3.   Nama : Abu Hishiin Ustman bin ‘Aashim bin Hishiin 

 Kelahiran : Wafat 127 H atau setelahnya 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, 

Imam Ibnu Ma’in, Imam Nasa’I, Imam Abu 

Hatim, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban 

 Hubungan Rowi : Abu Sholih Dzakwan adalah gurunya, 

sebagaimana dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Para ulama ketika mencontohkan hadits mutawatir yang berupa 

lafadznya, mereka mencontohkan dengan hadits ini. 

2. Ancaman yang sangat berat bagi orang yang berdusta terhadap 

hadits Nabi � dan termasuk dosa yang sangat besar. 

3. Tidak ada alasan apapun untuk memalsu hadits Nabi �, 

sekalipun pelakunya bertujuan untuk kebaikan, sebagaimana 

yang dilakukan oleh orang-orang shufi yang memalsukan 

hadits-hadits tentang keutamaan Al Qur’an dengan tujuan agar 

orang tidak meninggalkan Al Qur’an. Maka dengan 

kebodohannya mereka merusak Islam tanpa mereka sadari. 

4. Keutamaan para Shahabat � yang mana mereka sangat 

berhati-hati didalam menyampaikan hadits-hadits Nabi �. 
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5. Diletakkannya bab ini dalam kitab ilmu, karena agar kita tidak 

terjerumus dengan ancaman sabda Nabi � tersebut, maka kita 

perlu belajar khususnya ilmu Mustholah hadits, agar kita dapat 

membedakan mana riwayat yang shahih dan yang lemah. Kalau 

kita tidak mampu maka tanyalah kepada ulama yang mumpuni. 

6. Hadits-hadits Nabi � sekalipun banyak dipalsukan oleh para 

penjahat, namun Allah � tetap menjaganya, karena hadits 

adalah penjelas Al Qur’an. Allah � berfirman : 

�g�k� a�]e_� �_�c
g�_� _	cIq8
� �g�k�_� a�
̂ ̂�wQd+�_e
̂  
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami 

benar-benar memeliharanya” (QS. Al Hijr (15) : 9). 

7. Penjagaan Allah � berupa dibangkitkannya para ulama yang 

menjelaskan kecurangan para pemalsu hadits. Syaikh DR. 

Muhammad Az-Zahrani dalam bukunya “Tadwinus Sunnah” 

menukil kisah bahwa suatu hari didatangkan zindik untuk 

dibunuh kepada khalifah Harun Ar-Rasyid, lalu zindik ini berkata 

: ‘bagaimana (sikap)mu dengan seribu hadits yang telah saya 

palsukan?’, dia menjawab : ‘bagaimana sikapmu wahai musuh 

Allah dari tindakan Abu Ishaq Al-Fazari dan Ibnul Mubarok. 

Keduanya akan menghilangkannya dan mengeluarkannya huruf 

demi huruf (dari hadits palsu tersebut)’. lihat Tadzkirah Al 

Huffazh, Adz-Dzahabi 1/273. 
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39 \ T�� dX_��_�dI k�c.d�c
�  

Bab 39 Penulisan Ilmu 

 

Penjelasan : 

 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya pada bab “yang 

hadir menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir”, bahwa 

penulisan (kodifikasi) hadits telah ada sejak zaman sahabat. 

Memang benar bahwa yang pertamakali menyusun hadits dalam 

sebuah buku yang secara sistematis adalah dilakukan oleh Imam 

Az-Zuhriy atas petunjuk kholifah Umar bin Abdul Aziz pada waktu 

itu yang mana notabene Imam Az-Zuhri hidup pada abad kedua 

hijriyah. Namun sejatinya penulisan hadits sendiri telah ada pada 

saat Rasulullah � hidup. Buktinya akan dipaparkan oleh Imam 

Bukhori dengan mengetengahkan beberapa hadits dalam bab ini. 

 

Sebagian orientalis yang kemudian diikuti oleh budak-budak 

anak Islam, mencoba memberikan keraguan ditengah umat, 

mereka mengesankan bahwa hadits-hadits Nabi � baru ditulis 

setelah seratusan tahun lebih wafatnya Nabi �. Mereka 

mengeksploitasi hadits dari Abu Said Al Khudriy � berikut untuk 

menanamkan dibenak penggemar orientalis bahwa Nabi � 

melarang untuk menulis hadits, demikian haditsnya : 

2̂ ��a5a�c@_; hn�_' ]�_ _� _t_�Î hn�_' _	]�p̂ d9]	w:c
� a�ae]�_�c.+̂  
“Janganlah kalian menulis hadits dariku, barangsiapa yang menulis dariku selain 

Al Qur’an, hendaknya ia menghapusnya (HR. Muslim secara marfu’). 

Imam Bukhori dan selainnya mengatakan bahwa hadits ini mauquf. 

 

Namun para ulama tidak tinggal diam saja, lalu bangkitlah 

Imam Al-Khothib Al Baghdadiy yang menyusun kitab khusus yang 

berjudul “Taqyid al-ilmu”. Berikut akan kami ringkaskan dari 

penelitian Syaikh DR. Muhammad Az-Zahrani yang banyak 

mengambil faedah dari kitabnya Imam Al-Khothib tersebut.  

 

Pasal Alasan tidak diperbolehkannya menuliskan hadits 

 

Imam Al Khothib menyimpulkan alasan tersebut kata beliau : 

“Telah tetap bahwa sebab generasi pertama dari para sahabat yang 

melarang kodifikasi hadits adalah agar tidak ada sesuatu pun yang 
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menyerupai Al Qur’an, atau orang menyibukkan diri dengannya dan 

melalaikan Al Qur’an. Adapun yang saya temukan tentang dilarangnya 

penulisan hadits pada awal masa Islam adalah karena sedikitnya ahli fikih 

pada waktu itu, begitu pula yang bisa membedakan antara wahyu dengan 

selainnya, akrena kebanyakan orang-orang Badui belum paham agama dan 

mereka juga tidak belajar kepada para ulama, maka dikhawatirkan mereka 

menganalogikan  sesuatu yang mereka temukan dengan Al Qur’an dan 

mereka menganggap sesuatu yang dikandungnya sebagai Al Qur’an (lihat 

Taqyidul ilmi hal.57). 

Sebab berikutnya juga kata Imam Al-Khothib adalah karena 

manusia diperintah menghafal hadits dimana sanadnya masih 

dekat, kalau mereka bersandar saja pada tulisan, hal tersebut 

dapat merusak hafalan mereka. 

 

Pasal Riwayat yang marfu kepada Rasulullah ���� yang 

membolehkan penulisan hadits 

 

Riwayat-riwayat inilah yang sebagiannya ditampilkan oleh 

Imam Bukhori dalam bab ini. 

 

Pasal merajihkan pendapat dalam hal ini 

 

Shahabat Abu Sa’id � sendiri pernah mengatakan : 

�  ��I t�@� �%�" Gp 9	:
� �(��
��  
“Dahulu kami tidak pernah menulis sesuatu pun selain Al Qur’an dan Tasyahud” 

Imam Al Khothib mengomentari riwayat ini : “padahal Abu Said � 

sendiri yang meriwayatkan bahwa Nabi � melarang menulis selain 

Al Qur’an”. 

Telah dimaklumi bahwa Tasyahud bukanlah Al Qur’an, namun ia 

adalah hadits dari pengajaran Nabi �, sehingga Abu Said 

memahami bahwa pelarangan penulisan hadits adalah 

sebagaimana alasan sebelumnya, sehingga jika tidak ada 

kekhawatiran bercampurnya hadits dengan Al Qur’an, maka 

penulisan hadits diperbolehkan. 

 

Penelitian Imam Al-Khothib dalam permasalahan ini sangat 

penting, yang dapat menjawab teka-teki selama ini tentang 

larangan penulisan hadits pada masa Rasulullah � hidup, sehingga 

terbungkamlah mulut-mulut budak-budak orientalis. Inilah hasil 

yang paling penting yang dapat disarikan dari buku tersebut : 
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1. Sesungguhnya hadits yang menjelaskan larangan menuliskan 

hadits itu tidak ada yang shahih kecuali hadits Abu Said Al 

Khudriy � dalam riwayat Muslim, disertai dengan perbedaan 

pendapat antara Imam Bukhori dan Imam Muslim dalam derajat 

marfu’ dan mauquf dari hadits tersebut. 

2. Sesungguhnya kebolehan penulisan hadits telah ada sejak 

zaman Rasulullah �, dapat dilihat hadits-haditsnya dalam bab 

ini. 

3. Kodifikasi dalam makna luas (yaitu pengumpulan) telah dimulai 

pada zaman Nabi �. 

4. Para ulama yang melarang penulisan sunnah tidak berdalil 

dengan hadits Abu Said � ini, namun mereka berdalil : 

A. Kekhawatiran manusia disibukkan dengan tulisan, sehingga 

melalaikan dari Al Qur’an. 

B. Kekhawatiran hilangnya kemampuan menghafal karena 

bersandar kepada tulisan. 

Demikian nukilan dari bukunya Syaikh DR. Muhammad, dimana 

kesimpulannya penulisan hadits sah dilakukan pada zaman 

Rasulullah � masih hidup. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

111 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� iK*̂_& �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ xO�dI_� ]�_' ̂�_�c�a& ]�_' �±n	P̂a  k�_' nhk5]�g�
� ]�_' hk�#̂ 
X̂�̂]�_eaD �̂�L̂ aoc.wL Öhd._�d
 c,_1 ]�wI_�]�d' xT�_�dI �̂�L̂ 2̂ � f2k� aT�_�dI d�f.
� � ]�#̂ x�](+̂ a�_�dP]'w# v,aD_! x�d.]�a  � 

]�#̂ �_  hd+ d�d8_1 dX�̂�degN
�  .�̂�L̂ aoc.wL �_�+̂ hd+ d�d8_1 dX�̂�degN
� �̂�L̂ w,c:_�c
� � ä �@̂+̂_� kGd&~̀� � 2̂_� w,_�c:a) 
x�d.]�a  i	d+�@̂k�  

 

53535353). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 111111111111    

“Haddatsanaa Muhammad bin Salaam ia berkata, akhbaronaa Wakii’ dari Sufyan 

dari Muthorif dari Asy-Sya’biy dari Abi Juhaifah ia berkata, aku bertanya kepada 

Ali �, apakah engkau memiliki kitab?’ beliau � menjawab : ‘tidak, kecuali 

Kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang Muslim atau apa yang 

ada dalam lembaran ini’. Aku berkata : ‘apa isi lembaran tersebut?’ Ali � 

menjawab : ‘diyat dan pembebasan tawanan serta tidak boleh seorang Muslim 

dibunuh karena seorang Kafir”. 

Muslim meriwayatkannya no. 1370. 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1, 2, 3 & 5 Muhammad bin Salaam Al Baghindiy, Waaki ibnu Jaroh, 

Sufyan bin Sa’id Ats-Tsauriy dan ‘Aamir Asy-Sya’bi telah berlalu 

keterangannya. 

 

4.   Nama : Abu Bakar Muthorif bin Thorif 

 Kelahiran : Wafat 141 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnul 

Madiniy, Imam Abu Hatim, Imam Al’ijli dan 

Imam Ibnu Syahiin. 

 Hubungan Rowi : Aamir Asy-Sya’bi adalah gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana dinukil oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

6.   Nama : Abu Juhaifah Wahhab bin Abdullah �  

 Kelahiran : Wafat 73 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Sahabat 

 Hubungan Rowi : Ali bin Abi Tholib �  adalah gurunya, 

sebagaimana dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Batilnya orang Syiah yang sesat yang mengatakan bahwa 

Shahabat Ali � memilki kitab Al Qur’an yang bukan seperti Al 

Qur’annya umat Islam. 

2. Keutamaan Amirul Mukminin Ali � yang juga giat menulis 

hadits. 

3. Shahabat Ali � juga salah satu sekretaris Nabi � yang menulis 

wahyu yang turun kepada Beliau �. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

112 \ �_�Ŵg�_� �a�#̂ i�]�_�a� w,]-�̂c
� a�]� i�]�Îa0 �̂�L̂ �_�Ŵg�_� w�_5]�_" ]�_' h_�]e_) ]�_' hk�#̂ X̂_�.̂_& ]�_' hk�#̂ 
Ĉ_	])_	a1 f#̂ X̂_'�_�aA ��w._�L̂ �*aD_! ]�d  hk�_� �F]�
̂ _K�_' kM]�+̂ X̂f@_  i,�d�:̂k� ]�a(]�d  a��w._�L̂ � _	k5]Awy+̂ _3d
8̂k� {hk5g�
� \ 
h.S �� ��.' �.&� \ _tdI_	+̂ a�_�.̂d��_! � _tP̂_�+̂ �̂�:̂+̂ » fk� �_�f.
 _B_5_� ]�_' X̂f@_  ,̂]�:̂c
� \ k�#̂ 
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,̂�d�c
� g3_" �a�#̂ d�]5_' d�f.
� \ Í̂f._&_� ]�k(]�.̂_' �̂�a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ _jk�d ]la�c
�_� � 2̂#̂ 
�_(g�k�_� ]�
̂ f,de_; ��_�~̀ hd.]5L̂ � 2̂_� s,de_; ��_�~̀ rd�]�_� 2̂#̂ �_(g�k�_� ]of._� hd
 �X_'�_& ]�d  i!�_(_� � 2̂#̂ �_(g�k�_� 

hd�_'�_& d�d8_1 xK�_	_� � 2̂ h.̂_�]�a) �_(wI]�_" � 2̂_� a�_-]�a) �_1a	_�_" � 2̂_� wÍ:̂_�c.a; �_(a�P̂dL�_& f2k� ��d�]�a�d
 � 
]�_�+̂ ,̂d�wL _�a(+̂ k	]�_�k� k�])_	Q̂g�
� �g k� c#̂ ,̂:̂]�a) � �g k�_� c#̂ _0�:̂a) w,]1#̂ k,�d�:̂c
� «  .J̀�_�+̂ v,aD_! ]�d  k,]1#̂ 

k�_�_�c
� �̂�:̂+̂ ]ta�cI� hd
 �_) �̂�a&_! d�f.
�  .�̂�:̂+̂ » ��a5a�cI� hk�~̀ �*̂w+ «  .�̂�:̂+̂ v,aD_! ]�d  iÓ])_	wL f2k� 
_	dAc�}ª� �_) �̂�a&_! d�f.
� � �g�kz+̂ a�w._�]�_� hd+ �_�d;�a�a� �_�k!�a5wL_�  .�̂�:̂+̂ {hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ » 

f2k� _	dAc�}ª� � f2k� _	dAc�}ª� «  .�̂�L̂ �a�#̂ d�]5_' d�f.
� w��:̂a) a0�:̂a) d±�:̂c
�k�  .,̂�d:+̂ hk�~̀ d�]5_' d�f.
� {r#̂ ïJ]h_" 
_t_�Î a�
̂ �̂�L̂ _t_�Î a�
̂ d�d8_1 X̂_5cPa�c
�  

54545454). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 112112112112    

“Haddatsanaa Abu Nu’aim Al-Fadhl bin Dukain ia berkata, haddatsanaa 

Syaibaan dari Yahya dari Abi Salamah dari Abu Huroiroh � bahwa suku 

Khuza’ah telah membunuh seorang dari Bani Laits pada waktu penaklukan 

Mekkah karena dulu pernah membunuh salah satu anggota suku mereka, sehingga 

mereka pun membunuh orang tersebut. lalu hal ini pun dikabarkan kepada Nabi �, 

sehingga Beliau � memacu tunggangannya kesana, lalu berkhutbah : 

“Sesungguhnya Allah � telah menahan pembunuhan di kota Mekkah –atau 

tentara Gajah. Abu Abdillah ragu-ragu-dan Rasulullah � serta kaum Mukimin 

telah dibrikan kekuasaan terhadapnya. Ingatlah pembunuhan di kota Mekkah  

tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal juga bagi seorang pun 

setelahnya, ketahuilah hal itu dihalalkan untukku sesaat pada siang hari, 

ketahuilah bahwa waktu saat ini adalah Haram, tidak boleh mencabut semak-

semaknya dan memotong pepohonannya dan tidak boleh memungut barang yang 

jatuh ditempat ini kecuali bagi orang yang memang kehilangan barang tersebut. 

Barangsiapa yang dibunuh maka ia mendapatkan dua pilihan yang terbaik, entah 

minta pembayaran denda atau dikembalikan kepada keluarganya untuk menuntut 

qishosh. Lalu datang seorang laki-laki dari Yaman dan berkata : ‘Tuliskan 

untukku wahai Rasulullah?’ Nabi � berkata : “tuliskan untuk Abu Fulan”. Lalu 

datang seorang dari Quraisy berkata : ‘dikecualikan idkhir wahai Rasulullah, 

karena kami jadikan sebagai atap rumah kami dan kubur kami. Maka Nabi � 

berkata : ‘kecuali idzkhir, kecuali idzkhir”. 

Abu Abdillah berkata, dikatakan Yuqoodu dengan qof. Dikatakan kepada Abu 

Abdillah : ‘apa yang ditulis untuknya, Abu Abdillah menjawab : ditulis untuknya 

khutbah tersebut’. 
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Muslim mentakhrijnya no. 1355. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1,  3, 4 & 5 Abu Nu’aim, Yahya bin Abi Katsir, Abu Salamah dan Abu 

Huroiroh �  telah berlalu keterangannya. 

 

2.   Nama : Abu Muawiyah Syaibaan bin Abdur Rokhman 

 Kelahiran : Wafat 164 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan 

Imam Ibnu Syahiin. 

 Hubungan Rowi : Yahya adalah gurunya, sebagaimana dinukil 

oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Keharaman kota Mekkah. 

2. Hadits ini adalah terjadi pada waktu penaklukan Mekkah, 

dimana hal tersebut adalah akhir-akhir menjelang Nabi � wafat, 

sehingga sekalipun hadits Abu Sa’id � benar sebagai pelarangan 

hadits secara mutlak, maka riwayat ini dapat dijadikan nasikh 

(penghapus) untuk hukum yang ada dalam hadits Abu Said � 

tersebut. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

 

113 \ �_�Ŵg�_� {hd._' a�]� d�]5_' d�f.
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� w�_�c�a& �̂�L̂ �_�Ŵg�_� �x	]�_' �̂�L̂ hk�_	_5]A#̂ at]1_� a�]� ��n5_�a  
]�_' d��dA#̂ �̂�L̂ ao]�d�_& �_�#̂ Ĉ_	])_	a1 w��w:_) �_  ]�d  kT�_e]S#̂ nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ x�_�#̂ _	ĤcI#̂ 

��H)d�_� a�]�_' hn�d  � f2k� �_  ̂�Î ]�d  d�]5_' d�f.
� k�]� �i	]�_' a�g�kz+̂ ̂�Î ata�c@_) 2̂_� ata�cI#̂  .a�_�_��_; x	_�]�_  ]�_' 
iK�g�_1 ]�_' hk�#̂ Ĉ_	])_	a1  

55555555). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 113113113113    

“Haddatsanaa Ali bin Abdullah ia berkata, haddatsanaa Sufyan ia berkata, 

haddatsanaa Amr ia berkata, akhbaronii Wahhab bin Munabbih dari saudaranya 

ia berkata, aku mendengar Abu Huroiroh � berkata : ‘tidak ada seorang sahabat 



Penjelasan Shahih Bukhori | Kitab Ilmu 

 

228 

Nabi � yang paling banyak meriwayatkan hadits dibanding aku, kecuali apa yang 

ada pada Abdullah bin ‘Amr, karena beliau � menulis, sedangkan aku tidak 

menulis”. 

Dikuatkan oleh Ma’mar dari Hammaam dari Abu Huroiroh �. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1, 2 & 6 Ali bin Abdullah, Sufyan bin Uyyainah dan Abu Huroiroh �  telah 

berlalu keterangannya. 

 

3.   Nama : Abu Muhammad ‘Amr bin Dinar 

 Kelahiran : Wafat 126 H 

 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, 

Imam Sufyan bin Uyyainah, Imam Yahya bin 

Sa’id, Imam Abu Zur’ah, Imam Abu Hatim, 

Imam Nasa’I dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Wahhab adalah gurunya, sebagaimana dinukil 

oleh Imam Al Mizzi. 

 

4.   Nama : Abu Abdillah Wahhab bin Munabbih 

 Kelahiran : Lahir 34 H Wafat 111an H 

 Negeri tinggal : Yaman 

 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Abu 

Zur’ah, Imam Al’ijli, Imam Nasa’I dan Imam 

Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Hammam adalah saudaranya sekaligus 

gurunya, sebagaimana dinukil oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

5.   Nama : Abu Uqbah Hammaam bin Munabbih 

 Kelahiran : Wafat 132 H 

 Negeri tinggal : Yaman 

 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Abu Huroiroh � adalah gurunya, sebagaimana 

dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 
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Kedudukan sanad :  

 

Riwayat ini dikuatkan dari jalan Imam Abdur Rozaq dalam “Al 

Mushonaf” (no. 20489) dari jalan Ma’mar bin Rosyid dari Hammam 

bin Munabbih dari Abu Huroiroh �. Ini adalah sanad yang lebih 

tinggi yang dimiliki oleh Imam Abdur Rozaq, karena ia tsulatsiyah. 

Penjelasan Hadits : 

1. Keutamaan Shahabat Abu Huroiroh � yang memiliki hapalan 

kuat dan juga Shahabat Abdullah bin ‘Amr yang rajin menulis 

apa yang didengar dari Nabi �. 

2. Para ulama hadits dalam menjelaskan dhobith, maka mereka 

membagi 2, yaitu dhobith shodr, artinya hapalan yang kokoh 

didada dan dhobith kitab, artinya tulisannya shahih dan terjaga, 

kedua-duanya dapat diterima haditsnya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

114 \ �_�Ŵg�_� h_�]e_) a�]� ̂�_�]�.̂a& �̂�L̂ hk�Ŵg�_� a�]�� it]1_� �̂�L̂ hk�_	_5]A#̂ aBa��a) k�_' k�]�� iT�_(d" ]�_' 
d�]�_5a' d�f.
� k�]� d�]5_' d�f.
� k�_' k�]�� i?�g5_' �̂�L̂ �g�
̂ g�_�]"� nhk5g�
�k� \ h.S �� ��.' �.&� \ a�a�_D_� �̂�L̂ » 

hk��a�c|� iT�_�d@k� ata�cI#̂ ]�w@
̂ �b��_�dI 2̂ ��s.d-_; a�_�]�_� «  .�̂�L̂ a	_�a' fk� ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ 
a�_5.̂p̂ aO_D_�c
� �_�_�]�d'_� aT�_�dI d�f.
� �_�a5]�_� ��w�.̂_�]A�+̂ _	wHÎ_� wÍ_�f.
�  .�̂�L̂ » ��a �wL hn�_' � 2̂_� hd�_5]�_) 

rd�]�d' a�aE�_�g�
� «  ._�_	_�+̂ a�]�� i?�g5_' w��w:_) fk� X̂g)kEg	
� f,wI dXg)kEg	
� �_  �̂�_� _�]�_� k��a&_! d�f.
� \ h.S 
�� ��.' �.&� \ _�]�_�_� d�k��_�dI  

56565656). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 114114114114    

“Haddatsanaa Yahya bin Sulaiman ia berkata, haddatsanii Ibnu Wahhab ia 

berkata, akhbaronii Yunus dari Ibnu Syihaab dari ‘Ubaidillah bin Abdullah dari 

Ibnu Abbas � ia berkata, ketika sakit Nabi � bertambah parah Beliau � 

bersabda : “berikan aku alat tulis, aku akan menuliskan untuk kalian sesuatu yang 

kalian tidak akan sesat setelahnya”. Umar � berkata : ‘Sesungguhnya Nabi 

sedang dikuasai demam dan kita memiliki Kitabullah yang mencukupinya, maka 

orang-orang berselisih dan banyak kegaduhan’. Nabi � bersabda : “pergilah dariku, 

tidak selayaknya disisiku terjadi perselisihan”. Maka Ibnu Abbas � keluar sambil 

berkata ini musibah semuanya musibah kecuali yang ada pada Rasulullah � dan 

antara Kitabnya”. 

Muslim menulisnya no. 1637. 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowi telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Umar � memahami bahwa apa yang ada sekarang berupa Al 

Qur’an dan As Sunnah sudah sangat mencukupi, sebagaimana 

firman Allah � : 

�_�c
g�_�_� _3]�.̂_' _T�_�d@c
� �b��_�]5d; q,w@d
 ïJ]�_" rb�a1_� �X_�]�_!_� r_	]�a�_� _jd�d.]�a�c.d
  
“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan 

segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang 

yang berserah diri” (QS. An Nahl (16) : 89). 

2. Al Hafidz dalam “Al Fath” menukil ucapan Imam Ibnul Jauzi yang 

mengemukakan alasan keberatan Shahabat Umar � ketika Nabi 

� hendak menuliskan sesuatu, kata Beliau � : 

�_�g�k�_� _±�_A 	_�a' c#̂ �w@_) �_  a�5a�c@_) �d+ X
̂�_� X_5.̂p̂ ·_	_�c
� �k�_�+̂ _3d
8̂k� ̂�w:d+�_�a�c
� ��.�k5_& h
̂k� �]�fP
� �d+ 
_3d
�̂ T�a�c@_�c
�  

“Hanyalah Umar � khawatir apa yang nanti akan ditulis oleh Nabi � 

ketika sedang sakit keras akan membuka peluang bagi Munafikin untuk 

mencela apa yang akan ditulisnya”. 

3. Hadits ini juga dalil yang menguatkan kebolehan untuk menulis 

hadits Nabawi. 
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40 \ T�� k�c.d�c
� dXQ̂d�c
�_� k,]�f.
�k�  

Bab 40 Pengajaran Ilmu pada Malam Hari 

 

Penjelasan : 

 

Imam Bukhori ingin menjelaskan lagi bahwa penyampaian 

ilmu dapat dilakukan di beberapa tempat dalam kondisi apapun, 

dengan berbagai cara dan kesempatan waktu-waktu yang ada, 

termasuk malam hari. Padahal Nabi � membenci atau tidak suka 

berbincang-bincang setelah sholat Isya. Shahabat Abu Barzah � 

meriwayatkan bahwa : 

̂�Î_� a�_	c@_) _K]�g�
� �_(.̂]5L̂ F̂)d�_ec
�_� �_1_�]�_�  
“Nabi � membenci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya” 

(Muttafaqun ‘Alaih). 

Sehingga makna hadits ini dibawa kepada berbincang-bincang atau 

bergadang yang tidak berfaedah, namun jika memperbincangkan 

ilmu, maka larangan ini dikhususkan. Demikian penjelasan Al 

Hafidz dalam “Al Fath”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

115 \ �_�Ŵg�_� wXL̂_�_S �_�_	_5]A#̂ a�]�� X̂_�]�_�a' ]�_' i	_�]�_  k�_' nrk	]1{�
� ]�_' ��]�d1 ]�_' nKw# X̂_�.̂_& �i	]�_'_� 
h_�]e_)_� k�]� ���d�_& k�_' nrk	]1{�
� ]�_' ��]�d1 ]�_' nKw# X̂_�.̂_& do
̂�L̂ �̂:̂]�_�]&� {hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� 

\ _$��̂ �X.̂]�
̂ �̂�:̂+̂ » ̂�_e]5a& d�f.
� ��̂�_  �̂k�]�w# X̂.̂]�f.
� _�d  k�_�d�c
� ��̂�_ _� _Md�w+ _�d  k�d|�_�_�c
� ��wQd:])#̂ 
d$�_5d��_�_S k	_�aec
� � gTa	+̂ �X_�d&�Î hd+ �_�]�{�
� �X_)k!�_' hd+ dC_	dAµ� «  

57575757). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 115115115115    

“Haddatsanaa Shodaqoh, akhbaronaa Ibnu Uyainah dari Ma’mar dari Az-Zuhriy 

dari Hindin dari Ummu Salamah �. 

Dari ‘Amr dan Yahya bin Sa’id dari Az-Zuhriy dari Hindin dari Ummu Salamah 

� ia berkata : Nabi � bangun pada malam hari, lalu berkata : “Subhanallah apa 

yang diturunkan pada malam ini berupa fitnah dan apa yang dibukakan dari 

perbendaharannya, bangunlah para penghuni kamar, karena terkadang orang yang 

berpakaian didunia akan telanjang diakhirat”. 

Muslim meriwayatkannya no. 2196. 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1.   Nama : Abul Fadhl Shodaqoh ibnul Fadhl 

 Kelahiran : Wafat 223 atau 226 H 

 Negeri tinggal : Marwazy 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Nasa’I dan Imam Ibnu 

Hibban. 

 Hubungan Rowi : Sufyan bin Uyyainah adalah gurunya, 

sebagaimana dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Hindun binti Al Harits 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu 

Hibban. 

 Hubungan Rowi : Ummu salamah �  adalah gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana dinukil oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkan mengajarkan kepada keluarga sekalipun pada 

malam hari, terutama bagi keluarga yang sudah memiliki anak, 

terkadang waktu yang luang bagi suami untuk mengajari 

istrinya adalah pada malam hari setelah anak-anak sudah tidur. 

2. Fitnahnya umat ini banyak bersumber dari harta yang 

ditampakkan kepada mereka, sekalipun harta tersebut 

sebenarnya menjauh dari mereka. 

_�n)aE k?�g�.d
 {ta� d$�_�_(g�
� _�d  }J�_�n�
� _jk�_5c
�_� kGdu�_�:̂c
�_� dC_	P̂]�:̂a�c
� _�d  kt_1f8
� dXg-d�c
�_� k,]�_�c
�_� 
dX_ g�_�a�c
� kK�_�]�ŷc
�_� d�]	_ec
�_� _3d
�̂ a��_�_  dC�_�_ec
� �_�]�{�
� a�f.
�_� a�_�]�d' a�]�a� kTØ̀_�c
�  

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 

diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah 

kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 

(surga).” (QS. Ali Imroon (3) : 14). 

3. Orang-orang yang berpakaian didunia, kemudian telanjang 

diakhirat, dimungkinkan maknanya adalah karena pakaian yang 
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didapatkan didunia dengan cara yang haram sehingga itu tidak 

bisa menjadi bekal diakhiratnya. Sebagaimana ia dulu memiliki 

mata untuk melihat, namun tidak digunakan untuk mempelajari 

agama ini, sehingga ia tersesat, oleh karenanya Allah � 

membangkitkannya dalam keadaan buta. Firman-Nya � : 

]�_ _� _·_	]'#̂ ]�_' /k	cId� fkz+̂ a�
̂ �X_��d�_  ��@]�_Y a�a	a�]e_�_� _K]�_) dX_ �_�d:c
� h_�]'#̂ )124 (�̂�L̂ nT_! _�d
 
�k�_;]	_�_� h_�]'#̂ ]�L̂_� ao]�wI �bGdN_� )125( �̂�L̂ _3d
8̂Î _3]�_;#̂ �_�a;�_)9̀ �_(_��}�_�+̂ _3d
8̂Î_� _K]�_�c
� 

h_�]�a; )126 (_3d
8̂Î_� /k�]�_� ]�_  _±_	]&#̂ ]�
̂_� ]�d ]la) d$�_)Ø̀k� d�n�_! aT�8̂_�
̂_� dC_	dAØ̀c
� {�_"#̂ h:̂]�#̂_� 
)127(  

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya 

penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari 

kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau 

menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah 

seorang yang melihat?". Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu 

ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini 

kamupun dilupakan. Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui 

batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab 

di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal” (QS. Thaahaa (20) : 124-127). 

4. Hadits ini anjuran agar kita banyak bersedekah sebagai 

investasi diakhirat kelak. 
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41 \ T�� k	_�g�
� k�c.d�c
�k�  

Bab 41 Bergadang dalam Menuntut Ilmu 

 

Penjelasan : 

 

Pengajaran ilmu dan berdakwah memang tidak mengenal 

waktu, kapanpun ada kesempatan maka dapat dilaksanakan, 

sebagaimana Allah � menggambarkan dakwah Nabi Nuh � yang 

terus menerus dengan berbagai macam cara mulai dari secara 

terbuka, secara tersembunyi kemudian kombinasi dari hal tersebut 

dan disampaikan pada waktu siang dan malam hari. Allah � 

berfirman : 

�̂� nT_! �n�k� a$]�_'_0 �d ]�L̂ ��.]�
̂ �b!�_(_�_�  
“Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan 

siang” (QS. Nuh (71) : 5). 

 

Kaum Muslimin harus bersemangat dalam menuntut ilmu, 

bukankah musuh-musuh mereka dari kaum kafirin dan kaum 

munafikin selalu merencanakan niat-niat jahat mereka. Bahkan 

mereka rela bergadang pada malam hari untuk membuat rencana 

bagaimana cara menghancurkan Islam dan kaum Muslimin. Allah � 

berfirman : 

̂�w
�w:_)_� vX_'�û ��̂kz+̂ ��aE_	_� ]�d  _̈ d�]�d' _og�_� vX�̂d|�û ]�a(]�d  _	]�p̂ /d8f
� w��w:_; a�f.
�_� ata�c@_) �_  ̂�a�n�_5a) 
]·k	]'ŷ+̂ ]�a(]�_' c,fI_�_;_� h.̂_' d�f.
� h�̂Î_� d�f.
�k� ��.�dI_�  

“Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: "(Kewajiban kami hanyalah) 

taat." Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka 

mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka 

katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka 

berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah 

menjadi Pelindung” (QS. An Nisaa’ (4) : 91). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

116 \ �_�Ŵg�_� a��d�_& a�]� i	]��̂a' �̂�L̂ hk�Ŵg�_� wF]�f.
� �̂�L̂ hk�Ŵg�_� a�]5_' k�_�]�g	
� a�]� ��d
�_A k�_' k�]�� 
iT�_(d" ]�_' i�d
�_& hk�#̂_� k	c@_� k�]� ̂�_�]�.̂a& k�]� hk�#̂ X̂_�cH_� f#̂ _�]5_' d�f.
� _�]� _	_�a' �̂�L̂ hf._S �_�k� {hk5g�
� \ 
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h.S �� ��.' �.&� \ J̀�_�d�c
� hd+ k	dA9 d�d;�_�_� � �g�.̂+̂ _�f._& _K�L̂ �̂�:̂+̂ » ]�w@_�])#̂_!#̂ ]�w@_�.̂]�
̂ d�d8_1 � fkz+̂ 
_?c#_! dX|̂�d  �X_�_& �_(]�d  2̂ h:̂]5_) ]�g�d  _�a1 h.̂_' k	](°̂ k·]!~̀� x�_�#̂ «  

58585858). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 116116116116    

“Haddatsanaa Sa’id bin ‘Ufair ia berkata, haddatsanii Al-Laits ia berkata, 

haddatsanii Abdur Rokhman bin Khoolid dari Ibnu Syihaab dari Saalim dan Abi 

Bakr bin Sulaiman bin Abi Khatsmah bahwa Abdullah bin Umar � berkata : 

‘kami sholat Isya bersama Rasulullah � pada akhir hayatnya, ketika selesai salam, 

Nabi � berceramah : “Apakah kalian tidak melihat malam ini, karena 

sesungguhnya setiap penghujung 100 tahun, tidak ada orang yang dapat hidup 

(lebih dari 100 tahun) diatas bumi. 

Dikeluarkan juga oleh Muslim no. 2537. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1.   Nama : Abu Khoolid Abdur Rokhman bin Khoolid bin 

Musaafir 

 Kelahiran : Wafat 127 H 

 Negeri tinggal : Mesir 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni, Imam 

Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim 

menilainya, sholihul hadits. Imam Nasa’I 

menilainya, laa ba’sa bih. 

 Hubungan Rowi : Az-zuhri adalah gurunya, sebagaimana dinukil 

oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Bakr bin Sulaiman bin Abi Khatsmah 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Hatim mengatakan bahwa 

Abu Bakr termasuk Ulamanya Quroisy (jarh wa 

ta’dil). 

 Hubungan Rowi : Abdullah bin Umar �  adalah gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 



Penjelasan Shahih Bukhori | Kitab Ilmu 

 

236 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Perkataan Ibnu Umar � bahwa ia sholat bersama Nabi � 

menjelang wafatnya Nabi �, seolah-olah mengisyaratkan bahwa 

hadits ini dapat dijadikan nasikh (penghapus hukum) larangan 

Nabi � berbicang-bincang setelah waktu Isya. 

2. Mayoritas umur umatnya manusai setelah diutusnya Nabi 

Muhammad � kurang dari 100 tahun. Apabila ada orang yang 

hidup lebih dari 100 tahun, maka prosentasenya sangat sedikit 

sekali. Allah � berfirman : 

c,wL �
̂ a3d.] #̂ �}�c�_�d
 �ó	_Y �
̂_� �b�c�_� �f
k� �_  J̀�_" a�f.
� q,w@d
 �Xg w# v,_D#̂ ��̂k� J̀�_D ]�a(w._D#̂ �.̂+̂ ̂�a	dAcy_�]�_) 
�X_'�_& �
̂_� ̂�a d�c:_�]�_)  

“Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak 

(pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah." 

Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka 

mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) 

mendahulukan(nya).” (QS. Yunus (10) : 49). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

117 \ �_�Ŵg�_� aK_09 �̂�L̂ �_�Ŵg�_� wX_5]�a" �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�@̂_ec
� �̂�L̂ ao]�d�_& _��d�_& _�]� i	]�_5aD k�_' k�]�� 
i?�g5_' �̂�L̂ {ok� hd+ do]�_� hd�
̂�_A X̂_��a�]�_  do]�k� d�k!�_ec
� k�]�_E nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ ̂�Î_� 
{hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �_1_�]�d' hd+ �_(d�.̂]�
̂ � hf._N+̂ {hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ 

J̀�_�d�c
� � g�wW J̀�_D h
̂k� d�d
k�]�_  � hf._N+̂ _O_�]!#̂ �$�_�Î_! � g�wW _K�_� � g�wW _K�L̂ � g�wW �̂�L̂ » _K�_� a�n�.̂a�c
� «  .]�#̂ 
�X_�d.Î �_(a(k5]�a; � g�wW _K�L̂ ao]�w:+̂ ]�_' d�k!�_�_) � hk�.̂_�_�+̂ ]�_' d�k��d�_) � hf._N+̂ _B]�_A �$�_�Î_! g�wW hf._S 

k�]�_�_�cI_! � g�wW _K�_� hg�_� ao]�d�_& a�P̂�dPp̂ \ ]�#̂ a�P̂�dP_A \ g�wW _�_	_A h
̂k� dC*̂gN
�  
59595959). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 117117117117    

“Haddatsanaa Adam ia berkata, haddatsanaa Syu’bah, haddatsanaa Al Hakam ia 

berkata, aku mendengar Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas � ia berkata : ‘aku 

bermalam dirumah bibiku Maimunah binti Al Harits istri Nabi � dan pada waktu 

itu Nabi � giliran mengunjunginya. Maka Nabi � sholat Isya, lalu setelah selesai 

pulang ke rumahnya dan melakukan sholat 4 rakaat, lalu tidur, lalu sholat lagi, 

kemudian berkata (kepada Ibnu Abbas �) : “tidur anak kecil!”. Atau kalimat yang 

serupa. Kemudian Nabi � sholat dan aku pun ikut sholat disebelah kiri Beliau �, 
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lalu Nabi � menggeserku ke sebelah kanannya, lalu Nabi � sholat 5 rakaat, lalu 

sholat 2 rakaat, lalu tidur hingga aku mendengar dengkuran, lalu Nabi � keluar 

untuk sholat Subuh”. 

Muslim pada no. 763. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1.   Nama : Abu Muhammad Al Hakam bin ‘Utaibah 

 Kelahiran : Wafat 1132 H atau setelahnya 

 Negeri tinggal : Kufah  

 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Abu Hatim, Imam Nasa’I, Imam 

Ibnu Sa’ad dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Sa’id bin Jubair adalah gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana dinukil oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Diambil faedah dari hadits ini bahwa sholat bagi 2 orang maka, 

makmumnya berada disebelah kanan Imamnya. 

2. Keutamaan Shahabat Ibnu Abbas � yang giat mencontoh 

perbuatan Nabi �. 

3. Pada hadits pertama bab ini, adalah bergadang dalam ilmu 

secara perkataan, sedangkan dalam bab ini adalah dari 

perbuatan Nabi �, dimana Ibnu Abbas � sengaja menginap 

dirumah bibinya yang merupakan istri Nabi � dalam rangka 

mengambil faedah dari perbuatan Nabi � didalam rumah 

tangganya dan ibadahnya di rumahnya. 
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42 \ T�� d�c�d� k�c.d�c
�  

Bab 42 Menghapal Ilmu 

 

Penjelasan : 

 

Salah satu cara Allah � menjaga agama ini adalah dengan 

dibangkitkannya para ulama yang menghapal Al Qur’an dan Sunah 

Nabi-Nya �. Maka lahirlah diberbagai penjuru negeri-negeri Islam 

para panghapal Al Qur’an dan hadits-hadits Nabi �. Para penghapal 

ini dimulai dari generasi terbaik Shahabat, diteruskan oleh Tabi’in 

dan Tabi’it Tabi’in dan seterusnya. Mereka adalah Hufadz Islam 

yang membawa agama ini. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

118 \ �_�Ŵg�_� a�]5_' k�)k�_�c
� a�]� d�]5_' d�f.
� �̂�L̂ hk�Ŵg�_� x3d
�_  k�_' k�]�� iT�_(d" k�_' ~̀�k�_	]' ]�_' hk�#̂ 
Ĉ_	])_	a1 �̂�L̂ fk� _?�g�
� ̂�w
�w:_) _	ĤcI#̂ �a�#̂ Ĉ_	])_	a1 � 2̂]�
̂_� d�_�_)9 hd+ kT�_�dI d�f.
� �_  aocWg�_� ��H)d�_� � g�wW 
�w.]�_)  )fk� _�)d8f
� ̂�a�a�c@_) �_  �_�c
_�]�#̂ _�d  d$�_�n�_5c
�  (h
̂k� d�d
]�L̂  )a��d�g	
�  (fk� �_�_��_�]Ak� _�d  _�)k	kD�_(a�c
� 
̂�Î a�a(w._�]�_) a<c�gN
� kR�_�]&~̀�k� � fk�k� �_�_��_�]Ak� _�d  k!�_N]�~̀� ̂�Î a�a(w._�]�_) w,_�_�c
� hd+ ]�k(d
�_�] #̂ � fk�_� 
�_�#̂ Ĉ_	])_	a1 ̂�Î aK_�c._) �̂�a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ kO_5d�k� d�k�cP_� a	a-]e_)_� �_  2̂ ̂�a	a-]e_) � 

w��̂]e_)_� �_  2̂ ̂�wQ�̂]e_)  
60606060). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 118118118118    

“Haddatsanaa Abdul Aziz  nin Abdullah ia berkata, haddatsanii Malik dari Ibnu 

Syihaab dari Al A’roj dari Abu Huroiroh � ia berkata : ‘sesungguhnya manusia 

berkata, yang paling banyak meriwayatkan hadits adalah Abu Huroiroh �.  

Seandainya tidak ada 2 ayat dalam Kitabullah aku tidak akan meriwayatkan 1 

hadits pun, lalu beliau � membaca ayat : {Sesungguhnya orang-orang yang 

menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan 

(yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al 

Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang 

dapat mela'nati. kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan[105] 

dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima 

taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang } (QS. 

Al Baqoroh (2)  : 159-160). 
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Sesungguhnya saudara-saudara kami orang-orang Muhajirin sibuk dengan 

perdagangan dipasar-pasar, sedangkan saudara-saudara kami dari Anshor sibuk 

dengan pekerjaan mereka memutar uangnya, sedangkan Abu Huroiroh � 

senantiasa bermulazamah dengan Rasalullah � dalam keadaan lapar perutnya, 

maka aku hadir pada saat mereka tidak hadir dan aku hapal pada saat orang lain 

tidak menghapalnya”. 

Muslim pada no. 2492. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1.   Nama : Abul Qosim Abdul Aziz bin Abdullah bin Yahya 

bin Amr 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah  

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Dawud, Imam 

Daruquthni dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu 

Hatim menilainya, shoduq. 

 Hubungan Rowi : Malik bin Anas adalah gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana dinukil oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Keutamaan Abu Huroiroh yang menyibukkan dirinya dengan 

ilmu dan hapalan. 

2. Tradisi pondok pesantren dengan sistem mulazamah kepada 

sang guru adalah warisan salaf. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

119 \ �_�Ŵg�_� a�_�]�#̂ a�]� hk�#̂ i	c@_� �a�#̂ it_�]Na  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� _��d1�_	]�k� k�]� i!�_�)d0 k�_' k�]�� hk�#̂ 
itc|d� ]�_' ���d�_& nrk	a5c:_�c
� ]�_' hk�#̂ Ĉ_	])_	a1 �̂�L̂ aoc.wL �_) �̂�a&_! d�f.
� � hn�k� aO_�]&#̂ _3]�d  ��H)d�_� �bGdHÎ 
a��_�]�#̂  .�̂�L̂ » cÍa�]�� _̈ J̀�_0k! « a�a�cP_�_5+̂  .�̂�L̂ _±_	_�+̂ d�])_�_�k� g�wW �̂�L̂ » a�{�aY « a�a�]�_�_-+̂ �_�+̂ ao�}�_� 
��%]�_" a�_�]�_�  .�_�Ŵg�_� a��d1�_	]�k� a�]� k!d8]�a�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]�� hk�#̂ �3])_�w+ �8̂_(k� ]�#̂ �̂�L̂ _±_	p̂ d�d�_�k� d��d+  
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61616161). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 119119119119    

“Haddatsanaa Ahmad bin Abi Bakr Abu Mush’ab ia berkata, haddatsanaa 

Muhammad bin Ibrohim bin Dinar dari Ibnu Abi Dzi’b dari Sa’id Al Maqbariy 

dari Abu Huroiroh � ia berkata : ‘Wahai Rasulullah aku mendengar dari engkau 

hadits, namun banyak yang aku lupa, (maka) doakanlah aku? Nabi � berkata : 

“bentangkan selendangmu”. Maka aku membentangkan selendangku, lalu Nabi � 

mengambilnya kemudian berkata : “lipatlah”, maka akupun melipatnya sehingga 

setelahnya aku tidak lagi lupa hadits-hadits Rasulullah �”. 

Haddatsanaa Ibrohim ibnul Mundzir ia berkata haddatsanaa Ibnu Abi Fudaik 

dengan sanad ini, Abu Huroiroh berkata : ‘Nabi � mengambil selendang yang 

dibentangkan tadi dengan tangannya’. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1.   Nama : Abu Mush’ab Ahmad bin Abi Bakar  

 Kelahiran : Lahir 152 H wafat 242 H 

 Negeri tinggal : Madinah  

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. Imam 

Abu Hatim dan Abu Zur’ah menilainya, shoduq. 

 Hubungan Rowi : Muhammad bin Ibrohim adalah gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Abdillah Muhammad bin Ibrohim bin Diinar  

 Kelahiran : Wafat 182 H 

 Negeri tinggal : Madinah  

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam 

Daruquthni. Imam Abu Hatim berkata bahwa 

ia adalah fuqohanya Madinah sama seperti 

Imam Malik. 

 Hubungan Rowi : Muhammad bin Abdur Rokham ibnul Mughiroh 

Ibnul Harits bin Abi Dzi’b  adalah gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 

dinukil oleh Imam Al Mizzi. 
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(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Kedudukan sanad : 

 

Sanad dalam hadits ini adalah orang Madinah semuanya, 

namun dalam sanad ini terdapat seorang perowi yang bernama Abu 

Mush’ab dimana beliau hanya mendapatkan tautsiq dari Imam Ibnu 

Hibban, sedangkan dua Imam yang lebih pakar darinya yakni 

Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur’ah hanya menilainya shoduq, 

sehingga barangkali hal inilah yang membuat Al Hafidz dalam “At 

Taqriib” juga hanya memberikan penilaian shoduq.  

 

Tentu saja Imam Bukhori sebagaimana yang sudah sering 

kita bahas dalam memasukkan perowi yang derajatnya seperti ini 

tentu sudah melalui berbagai pertimbangan dan kemungkinan 

salah satu pertimbangannya bahwa hadits ini telah memiliki 

penguat dari jalan lain. Saya akan mengambil salah satu jalan 

penguat tersebut yang diriwayatkan dari para perowi shahih yang 

haditsnya hampir mirip lafadznya dengan hadits dalam nomor ini, 

yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam “As-Sunan” (no. 

4206)  kata beliau : 

�_�Ŵg�_� �a�#̂ h_&�a  a�g�_ea  a�]� hg�Ĥa�c
� �_�Ŵg�_� w�_�cHa' a�]� _	_�a' �_�Ŵg�_� a�]�� hk�#̂ itc|d� ]�_' ���d�_& nrk	a5c:_�c
� ]�_' hk�#̂ Ĉ_	])_	a1  

“Haddatsanaa Abu Musa Muhammad ibnul Mutsana, haddatsanaa Utsman bin 

Umar, haddatsanaa Ibnu Abi Dzi’b dari Sa’id Al Maqbariy dari Abu Huroiroh � 

: idem”. 

 

Kedudukan sanad : Muhammad ibnul Mutsana (167 – 252 H) 

perowi Bukhori-Muslim, dinilai tsiqoh tsabat oleh Al Hafidz dalam 

“At Taqriib”. Utsman bin Umar (w. 209 H) perowi Bukhori-Muslim, 

ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in dan Imam Al’ijli 

(Tahdzibain). Sisa perowinya telah berlalu keterangannya. 

Kesimpulannya : sanad ini shahih memenuhi syarat Bukhori-

Muslim. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Barokah Doa Nabi � yang membuat Shahabat Abu Huroiroh � 

memiliki hapalan yang kokoh. 

2. Dhohirnya bahwa Shahabat Abu Huroiroh � tidak menulis 

hadits, namun beliau bersandar 100 persen kepada hapalannya. 

Namun dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Wahhab dari jalan Al 
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Hasan bin ‘Amr bin Umayyah ia berkata : ‘aku diceritakan 

sebuah hadits oleh Abu Huroiroh �, lalu ia menuntunku ke 

rumahnya dan kami diperlihatkan sebuah buku yang berisi 

hadits Nabi �’. Abu Huroiroh � berkata : ‘ini adalah tulisan yang 

aku miliki’.  

Maka dalam riwayat ini seolah-olah bertentangan dengan 

pernyataan Abu Huroiroh � sendiri yang katanya beliau � tidak 

menulis dan beliau � hanya menghapal saja. Kompromi dari 

riwayat tersebut yang terbaik adalah bahwa buku tersebut 

bukan hasil tulisannya, karena telah tsabit bahwa Shahabat Abu 

Huroiroh tidak bisa menulis, sehingga itu adalah buku hadits 

koleksi Shahabat Abu Huroiroh � dari tulisan orang lain. 

Wallahu A’lam (dinukil dari Fathul Bari).  

3. Lupa adalah sifat alamiah manusia, Nabi Adam � pun pernah 

lupa akan larangan Allah � untuk tidak mendekati suatu pohon 

di jannah. Firman-Nya � : 

]�:̂
̂_� �_�]�k(_' h
̂k� _K_09̀ ]�d  w,]5L̂ _�}�_�+̂ ]�
̂_� ]�k�_� a�
̂ �b ]�_'  

“Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia 

lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat.” 

(QS. Thaahaa (20) : 115). 

Muridnya Nabi Musa � pun pernah lupa, firman-Nya � : 

�̂�L̂ _o])#̂_!#̂ c�k� �_�])_�#̂ h
̂k� dC_	]�gN
� �n�kz+̂ ao�}�_� _$�aec
� �_ _� a��k��_�]�#̂ �f
k� w�P̂]�g�
� c#̂ a�_	wIc�#̂ 
8̂_�g;�_� a�.̂�k5_& �d+ k	]e_5c
� �b5_�_'  

“Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung 

di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan 

tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan dan 

ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali” (QS. Al 

Kahfi (18) : 63). 

Oleh karenanya kita seharusnya senantiasa memohon kepada 

Rabbunaa yang tidak pernah lupa sebagaimana dalam Kitabnya 

: 

�̂�L̂ �_(a�c.d' _�]�d' �n�_! �d+ iT�_�dI �
̂ s,d-_) �n�_! �
̂_� h_�]�_)  

“Musa menjawab: "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam 

sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa” (QS. 

Thaahaa (20) : 52). 

Inilah doa yang selayaknya kita panjatkan : 
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�_�g�_! �
̂ �_�c8dA�_la; ck� �_��}�_� ]�#̂ �_�cyP̂]A#̂ �_�g�_! �
̂_� c,d�]e_; �_�]�.̂_' �b	]Sk� �_�Î a�_�c._�_� h.̂_' _�)d8f
� ]�d  
�_�d.]5L̂ �_�g�_! �
̂_� �_�c.n�_ea; �_  �
̂ X̂L̂�û �_�
̂ d�k� a�]'�_� �g�_' ]	d�cp�_� �_�
̂ �_�]�_�]!�_� _o]�#̂ �_��
̂]�_  �_�]	aN]��+̂ h.̂_' 
kK]�:̂c
� _�)k	d+�@̂c
�  

“(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 

lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada 

kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 

sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 

yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan 

rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap 

kaum yang kafir."” (QS. Al Baqoroh (2) : 286). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

120 \ �_�Ŵg�_� w,�d'�_�]&k� �̂�L̂ hk�Ŵg�_� hdA#̂ k�_' k�]�� hk�#̂ itc|d� ]�_' ���d�_& nrk	a5c:_�c
� ]�_' hk�#̂ Ĉ_	])_	a1 
�̂�L̂ aocQd�_� ]�d  k��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ k�])J̀�_'k� � �g ŷ+̂ �_�a1a�_�#̂ a�a�cHĤ_5+̂ � �g #̂_� a	_Aµ� 
]�.̂+̂ a�a�cHĤ_� _OdPwL �8̂_1 aK�a�c.a5c
�  

62626262). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 120120120120    

“Haddatsanaa Ismail ia berkata, haddatsanii Saudaraku dari Ibnu Abi Dzi’b dari 

Sa’id Al Maqbariy dari Abu Huroiroh � ia berkata : ‘aku hapal dari Rasulullah � 

dua karung hadits, yang satu karung saya sampaikan adapun yang lain , 

seandainya disampaikan maka akan dipotong urat leherku”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1.   Nama : Abu Bakar Abdul Hamiid bin Abdullah Abi Uwais 

 Kelahiran : Wafat 202 H 

 Negeri tinggal : Madinah  

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Daruquthni dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Ibnu Abi Dz’ib adalah gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana dinukil oleh 

Imam Al Mizzi. 
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(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits yang tidak diceritakan oleh Shahabat Abu Huroiroh � 

adalah berkaitan dengan sesuatu yang dikabarkan oleh 

Rasulullah � berupa kerusakan-kerusakan dan perubahan 

zaman, dimana pada saat Shahabat Abu Huroiroh � hidup 

sepeninggalnya Nabi � mulailah terjadi. Seandainya Shahabat 

Abu Huroiroh � menyebutkan pihak-pihak yang telah 

dikabarkan oleh Rasulullah � yang terlibat dalam fitnah ini, 

tentu nyawanya sendiri tidak akan aman. Oleh karenanya 

Abdullah bin Umar � berkata : 

]�
̂ ]�wI_	_5]A#̂ �a�#̂ Ĉ_	])_	a1 ]�w@g�#̂ ̂�w.a�c:_; ]�w@_��̂�d._A ̂�w._�c�_;_� �8̂Î �8̂Î_� ]�a�c.w:
̂ _T8̂Î �a�#̂ Ĉ_	])_	a1  

“Kalau Abu Huroiroh � mengabarkan kepada kalian, niscaya kalian akan 

memerangi kholifah kalian dan melakukan pergolakan ini dan itu, 

sehingga kalian mengatakan, Abu Huroiroh telah berdusta” (dinukil dari 

Majmu Fatawa Syaikhul Islam (3/182). 

2. Riwayat ini bukan berarti Shahabat Abu Huroiroh � 

menyembunyikan ilmu, karena ini adalah rahasia yang bukan 

konsumsi publik, sebagaimana Shahabat Khudzaifah ibnul 

Yaman � yang diberitahu oleh Rasulullah � nama-nama 

Munafikin yang ada, dimana Khudzaifah � tidak menyebutkan 

nama-nama tersebut kepada orang lain. 
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43 \ T�� d$�_N]�}ª� }J�_�.̂a�c.d
  

Bab 43 Konsentrasi Menyimak Ulama 

 

Penjelasan : 

 

Untuk mendapatkan ilmu perlu dilakukan konsentrasi penuh 

baik penglihatan, pendengaran dan hati agar ilmu yang 

disampaikan oleh para ulama dapat meresap diterima. Allah � 

berfirman : 

fk� �d+ _3d
�̂ r_	cId8
̂ ]�_�d
 ̂�Î a�
̂ xtc.L̂ ]�#̂ h:̂c
#̂ _O]�g�
� _�a1_� x��k(_"  
“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi 

orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, 

sedang dia menyaksikannya” (QS. Qof (50) : 37). 

Syaikhul Islam Ibnul Qoyyim Al Jauziyah dalam kitabnya “Miftah 

Darus Sa’adah” (1/169) berkata : 

, y�+ �  oæ �81 Þ��
2� �  E��I �.�
� ��I� M��; �V�'�	  �5�.
 T���� �.�
� r�U�� ��I� <.��) T�� 
�.�
� ��' �  �U�¤� K�'� �V�'�	  ��z+ ���e5& 	 # �0�5' � ��	���) �;�)9 C�.��� X'����� X�|	��� C0�(��� 

�¯ �@; C	I8; �� �I �
 t.L z+ �  K�' t.:
� �'��
� �' �� � O���) ,@� X)9 	= ��.' �
� $	  �� 
,I X)9 !�	 � $�)2� ��.' ��.PI B��
� 	�:
�� K���
�� �1!�	 � h.' �  2 	N� �
 ��z+ �I �
 t.L 
�I X
Õ¯ GN5
� ��� $	  �� $��|	�� ��z+ �1�	) �@
� t��S t.:
� 2 O���) �5.:� 2� �)	 y� �¤��� � 

�	-¥ ��(�)� �� h:.) ��
� z+ �I �5|�p ��' �	+��  Z �� 2� $��(�
�� $2��§�� 2 O���) �� ��z+ 
�	-�� ��("� � O���) 2� �� h:.) ��� h�N)� ���.@� �� �'�)�  ��   

“Perhatikanlah kalimat berikut yang merupakan gudangnya ilmu dan 

bagaimana caranya seorang hamba membuka pintu-pintu ilmu dan petunjuk 

dan bagaimana juga bisa pintu ilmu tersebut tertutup karena mengabaikan 

dan tidak memperhatikannya. Sesungguhnya Allah � telah memerintahkan 

kepada hamba-Nya untuk memperhatikan ayat yang dibacanya dengan 

menyimaknya dan melihat mempersaksikannya yang mana hal tersebut 

adalah sebagai pelajaran bagi orang yang memiliki hati, karena orang yang 

tidak memiliki hati yang konsentrasi dari ayat-ayat Allah � tidak akan 

bermanfaat semua ayat yang ia lewati, sekalipun seluruh ayat telah ia lewati 

atau telah melewatinya, seperti berlalunya terbitnya Matahari, Bulan dan 

Bintang kepada orang yang tidak memiliki penglihatan. Maka jika seorang 

memiliki hati maka ia seperti orang yang melihat jika berlalu kepadanya 

sesuatu yang terlihat, karena ia melihatnya. Namun pemilik hati tidak akan 

bermanfaat hatinya kecuali dengan 2 perkara, pertama ia hadir dan 

menyaksikannya apa yang terlintas dihatinya, jika ia tidak hadir yaitu ia 
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bersafar dalam angan-angan, syahwat dan khayalan tidak akan bermanfaat 

hatinya, begitu juga jika ia hadir menyaksikan tidak juga bisa memberi 

manfaat, kecuali jika ia mengarahkan pendengarannya berkonsentrasi 

menyimak seluruh pelajaran yang disampaikan kepadanya”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

121 \ �_�Ŵg�_� x��g�_� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� wX_5]�a" �̂�L̂ hk�_	_5]A#̂ {hd._' a�]� �̈ k!]�a  ]�_' hk�#̂ X̂_']!aE ]�_' i	)k	_D f#̂ 
ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ �̂�L̂ a�
̂ hd+ dXg�_� k��_0_�c
� » dodN]�_�]&� _?�g�
� « �̂�:̂+̂ » 2̂ ��a�kD]	_; 
rd�]�_� �b!�f�wI aTk	]-_) ]�w@a-]�_� _T�L̂k! i�]�_� «  

63636363). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 121121121121    

“Haddatsanaa Hajjaaj ia berkata, haddatsanaa Syu’bah ia berkata, akhbaronii  Ali 

bin Mudrik dari Abu Zur’ah dari Jariir � bahwa Nabi � berkata kepadanya pada 

waktu Haji Wada’ : “diamkanlah orang-orang”. Kemudian Nabi � bersabda : 

“Janganlah kalian kembali setelahku menjadi kufur sebagian kalian memukul leher 

sebagian lainnya”. 

Muslim meriwayatkannya no. 65. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1.   Nama : Abu Abdillah Jariir bin Abdullah bin Jaabir Al 

Balji 

 Kelahiran : Wafat 51 H 

 Negeri tinggal : Yaman  

 Komentar ulama : Sahabat. 

 Hubungan Rowi : Beliau � masuk islam pada tahun wafatnya 

Nabi �. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadit ini menunjukkan agar seorang dapat menerima ilmu yang 

akan disampaikan, hendaknya ia diam untuk berkonsentrasi 

mendengarkannya. 
2. Nasehat Nabi � agar umat Islam bersatu tidak saling bertikai 

sehingga terjadi pembunuhan dimana-mana. 
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÷÷T�� �_  {t_e_�]�a) k�d
�_�c.d
 ��̂k� ,̂d%a& {r#̂ k?�g�
� a�.̂]'#̂ w,d@_�+̂ _�c.d�c
� h
̂k� d�f.
�  

Bab 44 Dianjurkan Seorang Alim Ketika Ditanya 

Siapa Manusia Yang Paling Berilmu Untuk 

Menyerahkan Ilmunya Kepada Allah ���� 

Penjelasan : 

Pada dasarnya Allah � adalah yang paling mengetahui siapa 

diantara hambanya yang paling bertakwa, siapa diantara 

hambanya yang mendapatkan petunjuk dari ilmu yang 

diperolehnya dan siapa diantara hambanya yang paling berilmu. 

Allah � berfirman : 

fk� ]�w@_ _	cI#̂ _�]�d' d�f.
� ]�wI�:̂];#̂ fk� _�f.
� x��d._' xGk5_A  

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 

yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal” (QS. Al Hujuraat (49) : 13). 

Dalam ayat lain, Firman-Nya � : 

�.̂+̂ ��sI_�a; ]�w@_�w�]�#̂ _�a1 a�.̂]'#̂ k�_�k� h:̂g;�  

“maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui 

tentang orang yang bertakwa” (QS. An Najm (53) : 32). 

Firman-Nya Azza wa Jalla : 

fk� _3g�_! _�a1 a�.̂]'#̂ ]�_�k� f,_Y ]�_' d�d.�k5_& _�a1_� a�.̂]'#̂ _�)d�_�](a�c
�k�  

“Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari 

jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk” (QS. Al Qolam (68) : 7). 

Sehingga ketika seorang alim ketika ditanya siapakah 

manusia yang lebih berilmu darinya, ia menyerahkan ilmunya 

kepada Allah � karena Dia-lah yang Maha Mengatahui siapa 

hambanya yang paling berilmu. Sesungguhnya Allah � telah 

memberitahukan kepada kita semua bahwa hambanya yang paling 

terbaik yang ada dimuka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad � 

tuannya Bani Adam. Allah � berfirman : 
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h_�_' c#̂ _3Ĥ_�]5_) _3{�_! �b �:̂_  �b0�a�]e_  

“mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji” (QS. Al 

Israa (17) : 79). 

Ini adalah janji Allah � kepada Nabi Muhammad � dan Allah � 

telah mengangkat kedudukan Rasulullah � sebagai manusia yang 

paling terbaik dimuka bumi baik didunia maupun diakhirat. Allah � 

berfirman : 

�_�]�+̂_!_� _3
̂ _̈ _	cId�  

“Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu” (QS. Alam Nasyrah (94) : 4). 

Imam As-Sa’diy dalam Tafsirnya berkata : 

���.'# �¨!�L ��.�D� 3
 J��H
� ���� � ��
� /8
� � ,N) ��
� ��# �  �<.§� *+ 	I8) �� 2� 	I� ��  
�
�&! h.S �� ��.' ��.&� ��I Z ��A�
� Z �K*&ª� Z� ���~� �X �Lª�� �tP§�� Gp� 3
� �  
!� ~� 
� h.'# �� �« 	I� �
�&! ��4 h.S �� ��.' �.&�. �
� Z T�.L �� # �  X5º� �*Dª�� 

��Q��
�� �  B�
 ��~ ��Gp ��� �� ����; ����+ �� �' �� # ,-+# �  r�D �b�5� �' �� #.  

“Kami tinggikan kedudukanmu, kami jadikan untukmu pujian yang sangat 

bagus dan tinggi yang tidak pernah dicapai oleh seorang makhluk pun. 

Tidaklah disebut nama Allah � kecuali disebutkan bersamanya nama 

Rasulullah �, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang akan masuk 

Islam, dalam adzan, dalam iqomah, dalam kutbah dan perkara lainnya 

yangmana Allah � telah meninggikan penyebutan Rasul-Nya Muhammad �. 

Beliau � meresap dihati umatnya kecintaan, pemuliaan dan pengagungan 

yang tidak diberikan seperti itu kepada selainnya setelah Allah �, maka Allah 

� memberikan ganjaran yang paling utama kepada umatnya”. 

Dalam hadits mutawatir tentang syafaat, maka ketika 

manusia mendatangi para Nabi � untuk memberikan syafaat, 

mereka menyerahkannya kepada Nabi Muhammad � karena 

Beliaulah � penghulunya Bani Adam. 

Berkata Imam Bukhori : 

122 \ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�f.
� a�]� ��g�_ea  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� w�_�c�a& �̂�L̂ �_�Ŵg�_� �x	]�_' �̂�L̂ hk�_	_5]A#̂ a��d�_& a�]� 
i	]�_5aD �̂�L̂ aoc.wL k�]�d2 i?�g5_' fk� ��+]�_� ghd
�@̂k5c
� a�a']�_) f#̂ h_&�a  _B]�
̂ h_&�a�k� hk�_� ,̂�d|�_	]&k� � �_�g�k� _�a1 
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h_&�a  a	_A9  .�̂�:̂+̂ _T8̂Î {�a�_' d�f.
� � �_�Ŵg�_� {h_�w# a�]� it]�Î k�_' nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ 
�̂�L̂ » _K�L̂ h_&�a  {hk5g�
� �b5�dP_A hd+ hk�_� ,̂�d|�_	]&k� � ,̂d%a�+̂ {r#̂ k?�g�
� a�.̂]'#̂ �̂�:̂+̂ �_�#̂ a�.̂]'#̂  ._t_�_�+̂ a�f.
� 
d�]�.̂_' � c�k� ]�
̂ g0a	_) _�c.d�c
� d�]�
̂k� � h_�]�ŷ+̂ a�f.
� d�]�
̂k� f#̂ �b�]5_' ]�d  rd0�_5d' kO_�]�_�k� k�])_	]e_5c
� _�a1 a�.̂]'#̂ _3]�d  

 .�̂�L̂ �_) nT_! _�]�Î_� d�k� ,̂�d:+̂ a�
̂ c,d�]�� �b;�a� hd+ i,_�c@d  ��̂kz+̂ a�_;]�:̂+̂ _�](+̂ g�Ŵ � _<.̂P̂]��+̂ _<.̂P̂]��_� a��_��̂k� 
_O_"�a) k�]� ��a� � *̂_�_�_� �b;�a� hd+ i,_�c@d  � hg�_� �_��Î _�]�d' dC_	]�gN
� �_�_Y_� ��Ja!�_�a(_& �_ �_�_� f,_�]��+̂ 

a$�aec
� _�d  k,_�c@d�c
� 8̂_�g;�+̂ a�.̂�k5_& hd+ k	]e_5c
� �b�_	_& � ̂�Î_� h_&�a�d
 a��_�+̂_� �b5_�_' � �:̂.̂P̂]��+̂ X̂g�d:_� 
�_�k(d�.̂]�
̂ �_�k(d ]�_)_� �g�.̂+̂ _M_5]S#̂ �̂�L̂ h_&�a  a��_��̂d
 �_�d;9 �_�J̀�_�p̂ � ]�:̂
̂ �_��d:
̂ ]�d  �_�k	�̂_& �8̂_1 �b5_N_� � ]�
̂_� 

]�k�_) h_&�a  �ó�_  _�d  kt_Ng�
� hg�_� _E_��_D ̂�@̂_�c
� rd8f
� _	d w# d�k�  .�̂�:̂+̂ a�
̂ a��_�+̂ _o])#̂_!#̂ c�k� �_�])_�#̂ h
̂k� 
dC_	]�gN
� hn�kz+̂ ao�}�_� _$�aec
� � �̂�L̂ h_&�a  _3d
�̂ �_  �g�wI hd�]5_� � �g�_;]!�+̂ h.̂_' �_�d1k!�Ŵ9 �bN_NL̂ � �g�.̂+̂ 

�_�_(_�]�� h
̂k� dC_	]�gN
� ��̂k� v,aD_! hó�_�a  iT]�Ĥk�  \ ]�#̂ �̂�L̂ hg�_�_; d�k�]�Ĥk� \ _�f._�+̂ h_&�a   .�̂�:̂+̂ 
a	d-_�c
� hg�#̂_� _3dY]!ŷk� aK*̂g�
� �̂�:̂+̂ �_�#̂ h_&�a   .�̂�:̂+̂ h_&�a  hk�_� ,̂�d|�_	]&k� �̂�L̂ ]�_�_�  .�̂�L̂ c,_1 
_3a�k5g;#̂ h.̂_' c#̂ hk�_�q._�a; �g�d  _o]�q.a' �b�_"_! �̂�L̂ _3g�k� ]�
̂ _O�dP_�]�_; _hd�_  �b	]5_S � �_) h_&�a  hn�k� h.̂_' 
i�c.d' ]�d  k�c.d' d�f.
� d��k�_�f._' 2̂ a�a�.̂]�_; _o]�#̂ � _o]�#̂_� h.̂_' i�c.d' a�@̂_�f._' 2̂ a�a�.̂]'#̂  .�̂�L̂ hk�a�k�_�_& ck� 
J̀�_" a�f.
� �b	k��_S � 2̂_� hdN]'#̂ _3
̂ �b	] #̂ � �:̂.̂P̂]��+̂ d�_�d�]�_) h.̂_' k,d��_& k	]e_5c
� _B]�
̂ �_�a(
̂ vX_��d�_& � 

]$g	_�+̂ �_�k(k� vX_��d�_& � ]�a1�a�f.@̂+̂ c#̂ _)�_�a1�w.d�]e � _±k	a�+̂ a	d-_�c
� � �_�a1�w._�_e+̂ k	]�_�k� i�]�_� � J̀�_�+̂ 
x!�w�]Na' _OL̂_�+̂ h.̂_' d±]	_� dX_��d�g�
� � _	:̂_�+̂ �C_	c:_� ]�#̂ k�]�_;_	c:_� hd+ k	]e_5c
�  .�̂�:̂+̂ a	d-_�c
� �_) h_&�a  � �_  

_©:̂_� hd�c.d' _3a�c.d'_� ]�d  k�c.d' d�f.
� f2k� dC_	c:_�Î �8̂_1 k!�w�]Na�c
� hd+ k	]e_5c
�  ._�_�_�+̂ a	d-_�c
� h
̂k� i�]�
̂ ]�d  
k��_�c
#̂ dX_��d�g�
� a�_'_�_�+̂  .�̂�:̂+̂ h_&�a  xK]�L̂ �_��w._�_� k	]�_�k� i�]�_� � _$]�_�_' h
̂k� ]�k(d�_��d�_& �_(_�cL_	_�+̂ _Rk	]�a�d
 
�_(.̂]1#̂ �̂�L̂ ]�
̂#̂ c,wL#̂ _3g�k� ]�
̂ _O�dP_�]�_; _hd�_  �b	]5_S �̂�L̂ 2̂ hk�c8dA�_la; �_�k� ao�}�_�  .do_��@̂+̂ h
̂��~� ]�d  
h_&�a  �b��_�]�k�  .�:̂.̂P̂]��+̂ ��̂kz+̂ xK*̂wp at_�c._) _O_  d�_�c.d�c
� � 8̂_Aŷ+̂ a	d-_�c
� d�d&c#_	k� ]�d  a�*̂]'#̂ _O.̂_�cL�+̂ a�_&c#_! 
d�d�_�k�  .�̂�:̂+̂ h_&�a  _oc._�L̂#̂ �b�c�_� �Xg�dI_E k	]�_�k� iBc�_� �̂�L̂ ]�
̂#̂ c,wL#̂ _3
̂ _3g�k� ]�
̂ _O�dP_�]�_; _hd�_  �b	]5_S \ 
�̂�L̂ a�]�� X̂_�]�_�a' �8̂_1_� a�Î]�#̂  \ �:̂.̂P̂]��+̂ hg�_� ��̂k� �_�_;#̂ ,̂]1#̂ �X_)]	L̂ �_�_�cP_�]&� �_(.̂]1#̂ � +̂�]�_�ŷ c#̂ �_�a1�w�n�_-a) 

� �_�_D_�+̂ �_(�d+ �b!�_�kD a�)k	a) c#̂ g�:̂]�_) a�_ �L̂ŷ+̂  .�̂�L̂ a	d-_�c
� d�d�_�k� a�_ �L̂ŷ+̂  .�̂�:̂+̂ a�
̂ h_&�a  ]�
̂ _oc%d" 
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_$c8_�g;2̂ d�]�.̂_' �b	]D#̂  .�̂�L̂ �8̂_1 aR�_	d+ hk�]�_� _3k�]�_�_� «  .�̂�L̂ {hk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ » 
a�_�]	_) a�f.
� h_&�a  � �_�]0d0_�
̂ ]�
̂ _	_5_S hg�_� g©:̂a) �_�]�.̂_' ]�d  �_�d1k	] #̂ «  

64646464). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 122122122122    

“Haddatsanaa Abdullah bin Muhammad ia berkata, haddatsanaa Sufyan ia 

berkata, haddatsanaa ‘Amr ia berkata, akhbaronii Sa’id bin Jubair ia berkata, aku 

berkata kepada Ibnu Abbas � bahwa Naufa Al Bikaaliy menduga bahwa Musa 

disni bukan Musanya Bani Isroil, melainkan ia adalah Musa yang lain. Ibnu 

Abbas � berkata : ‘dusta musuh Allah, haddatsanaa Ubay bin Ka’ab dari Nabi 

sw bahwa beliau � bercerita : “Nabi Musa � berdiri berkutbah dikalangan Bani 

Isroil, lalu ditanya siapakah manusia yang paling berilmu? Beliau � menjawab : 

‘saya orang yang paling berilmu’, maka Allah � menegurnya, ketika Beliau � 

tidak menyandarkan pengetahuan tersebut kepada Allah �. Lalu Allah � 

mewahyukan kepada Nabi Musa � bahwa ada seorang hamba Allah � yang 

berada dipertemuan dua laut yang lebih berilmu darinya. Nabi Musa � berkata : 

‘wahai Rabbku bagaimana cara menempuh jalan kesana?’. Maka dikatakan 

kepadanya ikutilah ikan dilautan maka jika ia menghilang maka tempatnya disana. 

Lalu Nabi Musa � pun pergi kesana bersama dengan muridnya yang bernama 

Yusya’ bin Nuun, keduanya mengikuti jejak ikan dilautan, sehingga ketika mereka 

sampai di sebuah batu mereka meletakkan kepalanya di batu tersebut dan tertidur, 

Ikannya tadi sudah menghilang dari lautan dengan menempuh suatu jalan tertentu 

yang membuat Nabi Musa � dan muridnya merasa takjub. Mereka menempuh 

perjalananya lagi malam dan siang, maka ketika keesokan harinya, Nabi Musa � 

berkata kepada muridnya : ‘kita akan menempuh perjalan besok lagi’. Muridnya 

berkata kepada Nabi Musa � : ‘Tahukah engkau tatkala kita mencari tempat 

berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan 

itu’. Nabi Musa � berkata : ‘Itulah (tempat) yang kita cari." Lalu keduanya 

kembali, mengikuti jejak mereka semula. Maka ketika mereka sampai di batu 

tersebut, keduanya bertemu dengan seorang yang tertutup bajunya atau bajunya 

menutupinya, maka Nabi Musa � pun menyalaminya. Khidhir berkata : ‘salam 

juga dari mana engkau?’ Nabi Musa � menjawab : ‘aku Musa’, Khidhir 

bertanya lagi : ‘Musa dari Bani Isroil?’, jawab Nabi Musa � : ‘iya’, Bolehkah 

aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara 

ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?, Khidhir menjawab: "Sesungguhnya 

kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku, wahai Musa aku memiliki 

ilmu  yang telah Allah � ajarkan kepadaku yang engkau belum mengetahuinya 
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dan engkau juga memiliki ilmu yang Allah � ajarkan kepadamu  yang aku tidak 

mengetahuinya. Nabi Musa � menjawab : ‘Insya Allah, engkau akan 

mendapatkan aku bersabar’, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu 

urusanpun.  Lalu keduanya berjalan di bibir pantai yang tidak terdapat sebuah 

kapal pun, ketika mereka melewati sebuah kapal, mereka berdua meminta kepada 

pemilik kapal untuk ikut naik, maka mereka tahu bahwa itu adalah Khidhir, maka 

pemilik kapal mempersilakan mereka berdua naik kapal tanpa dipungut biaya. 

(pada saat mereka berlayar) datanglah seekor burung yang hinggap diujung perahu, 

kemudia ia meneguk sekali atau dua kali teguk air laut, Khidhir berkata : ‘wahai 

Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu dibanding ilmu Allah � kecuali seperti seteguk 

air burung ini. Kemudian Khidhir sengaja melubangi perahu tersebut, lalu 

meninggalkannya. Nabi Musa � berkata : ‘ia adalah milik kaum yang membawa 

kita tanpa upah, lalu engkau sengaja melubangi perahu tersebut yang dapat 

menenggelamkan pemilknya’. Khidhir berkata : ‘bukankah aku sudah bilang bahwa 

engkau tidak akan mampu bersabar denganku’. Nabi Musa � berkata : 

‘janganlah engkau menghukumku dengan sesuatu yang aku lupa’. Ini adalah 

pertamakali Nabi Musa � lupa. Kemudian keduanya berjalan, ketika berjumpa 

dengan seorang anak yang sedang bermain bersama dengan dua temannya, lalu 

Khidihir memegang kepalanya dari bagian atasnya, lalu mencabutnya. Maka Nabi 

Musa � berkata : ‘engkau membunuh seorang anak yang masih bersih tanpa 

melakukan kesalahan?’. Khidhir berkata : ‘bukankah aku sudah bilang bahwa 

engkau tidak akan sabar bersamaku. Ibnu Uyyainah berkata : ‘ini atau atas 

demikian’. Lalu keduanya berjalan lagi hingga bertemu dengan penduduk 

kampung, mereka berdua minta dijamu makananan, namun para penduduknya 

enggan untuk menjamu keduanya, lalu keduanya mendapati sebuah tembok yang 

hampir rubuh, lalu khidhir pun membetulkannya, Khidhir berkata : ‘dengan 

tanganku, aku akan memperbaikinya’. Nabi Musa � berkata kepadanya : ‘kalau 

engkau mau, engkau dapat mengambil upah atas pekerjaanmu ini. Khidhir berkata 

: ‘ini adalah pemisah antaraku denganmu’. Nabi � bersabda : ‘Semoga Allah � 

merahmati Musa �, kami berharap, seandainya Musa � bersabar, hingga 

diceritakan kepada kita seluruh perkara mereka berdua”. 

Muslim pada 2340. 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Para perowinya telah berlalu keterangannya 

Penjelasan Hadits : 

Telah berlalu keterangannya. 
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45 \ T�� ]�_  �̂ŷ_& a1_�_� x�d|�L̂ �b�d
�_' bBd
�_D  

Bab 45 Seorang Yang Bertanya dalam Keadaan 

Berdiri Sedangkan Orang Alimnya Duduk 

Penjelasan : 

Kata Al Hafidz dalam “Al Fath”, ini tidak termasuk masalah 

seorang yang suka untuk dihormati dengan berdiri, bahkan dalam 

masalah ini diperbolehkan dengan syarat aman dari rasa kagum. 

Pada zaman sekarang ini, sering kita dapatkan dalam sebuah 

majelis ilmu, terkadang sang pengajar duduk pada sebuah kursi, 

kemudian ketika pada session pertanyaan, maka bagi para 

pendengar yang akan bertanya diminta untuk berdiri. Hal ini 

bertujuan agar yang bertanya dapat terlihat dan lebih didengar 

suaranya. Maka perkara seperti ini sudah lazim terjadi pada zaman 

sekarang.  

Berkata Imam Bukhori : 

123 \ �_�Ŵg�_� w�_�cHa' �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ x	)k	_D ]�_' i!�aN]�_  ]�_' hk�#̂ i,d|�_� ]�_' hk�#̂ h_&�a  �̂�L̂ J̀�_D v,aD_! 
h
̂k� nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ �̂�:̂+̂ �_) �̂�a&_! d�f.
� � �_  w��_�d:c
� hd+ k,�k5_& d�f.
� fkz+̂ �_�_�_�#̂ 

w,d;�:̂a) �b5_-p̂ � w,d;�:̂a)_� �Xg�d�_�  ._O+̂_	+̂ d�]�
̂k� a�_&c#_! \ �̂�L̂ �_ _� _O+̂_! d�]�
̂k� a�_&c#_! f2k� a�g�#̂ ̂�Î �b�d|�L̂ \ �̂�:̂+̂ 
» ]�_  ,̂_;�L̂ ̂�w@_�d
 wX_�d.Î d�f.
� _hd1 �_�c.a�c
� _�a(+̂ hd+ k,�k5_& d�f.
� g�_' f,_D_� «   

65656565). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 123123123123    

“Haddatsanaa Utsman ia berkata, akhbaronaa Jariir dari Manshur dari Abi Wail 

dari Abi Musa ia berkata, Seorang laki-laki datang kepada Nabi � : ‘wahai 

Rasulullah, manakah yang dikatakan berperang di jalan Allah �? Karena ada 

diantara kami yang berperang karena marah dan karena keberanian’. Maka Nabi 

� menengadahkan kepadalanya –tidaklah Nabi � mengangkat kepalanya kecuali 

karena yang bertanya tadi berdiri- lalu Nabi � menjawab : “Barangsiapa yang 

berperang agar kalimat Allah itu tinggi, maka ia berperang di jalan Allah”. 

Muslim meriwayatkannya no. 1904. 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya 
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Penjelasan Hadits : 

1. Yang nampak bahwa kalimat –tidaklah Nabi � mengangkat 
kepalanya, kecuali karena yang bertanya tadi berdiri- adalah 

perkataan Shahabat Abu Musa � atau perkataan perowi 
dibawahnya, sehingga ini adalah mudraj (sisipan) pada matan 

hadits, demikian yang dikatakan oleh Al Hafidz dalam “Al Fath”. 
2. Hadits ini dalil bolehnya si penanya berdiri. 

3. Kalimat Allah � memang tinggi dan akarnya kokoh di tanah, 
sebagaimana perumpamaannya didalam Al Qur’an. Firman-Nya 

� : 

]�
̂#̂ _	_; _�]�Î _T_	_Y a�f.
� ��.Ĥ_  �X_�d.Î �X_5n�û �C_	_�_�Î �X_5n�û �_(w.]S#̂ xok��Ŵ �_(a']	+̂_� �d+ }J�_�g�
� )24( 
�d;]la; �_(.̂wIw# f,wI ijd� dc�kzk� �_(n�_! )25(  

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 

kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 

(menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim 

dengan seizin Tuhannya.” (QS. Ibrohim (14) : 24-25). 

4. Amal yang diterima oleh Allah � adalah amal yang ikhlas 

karena-Nya. 
5. Hendaknya seorang pengajar untuk memberikan kelonggaran, 

ketika situasi dan kondisinya tidak memungkinkan bagi para 
pendengarnya teratur seperti pada kondisi normal. Sehingga 

dalam tempat, kondisi dan situasi bagaimanapun ilmu tetap 
dapat tersampaikan. Sebagaimana ilmu juga terkadang 

diungkapkan dengan dzikir, maka ilmu juga dapat disampaikan 
seperti kondisi orang yang berdzikir. Allah � berfirman : 

��a	wIc��+̂ _�f.
� �b �_�dL �b0�a�wL_� h.̂_'_� ]�w@k��a�aD  

“ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring” (QS. 

An Nisaa’ (4) : 103). 
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46 \ T�� k��_l{�
� �_�]�w�c
�_� _�]�d' kh] _! k!�_�k�c
�  

Bab 46 Soal dan Fatwa ketika Melempar Jumrah 

Penjelasan : 

Sekarang Imam Bukhori menampilkan kembali kondisi 

majelis ilmu yaitu dalam tempat manapun ilmu tetap dapat 

disampaikan. Oleh karenanya ketika orang-orang Islam yang hidup 

di daerah yang dikuasai oleh kaum kafir yang mana mereka sangat 

dibatasi untuk menjalankan agamanya, maka mereka ditegur keras 

mengapa mereka tidak berpindah ke negeri lain, dimana negeri 

Allah � itu luas, sehingga aktivitas keagamaannya tidak terganggu. 

Firman Allah � : 

f _�)d8f
� a�a1�f+_�_; wX@̂d|�.̂_�c
� �d�d
�°̂ ]�k(}�w�]�#̂ ��w
�L̂ _��d+ ]�a�]�wI ��w
�L̂ �g�wI _jd�_�]-_�]�a  �d+ k·]!ŷc
� 
��w
�L̂ ]�
̂#̂ ]�w@_; a·]!#̂ d�f.
� �X_�d&�_� ��a	kD�_(a�+̂ �_(�d+ _3d%
̂�wy+̂ ]�a1�_�cy_  a�g�_(_D ]$J̀�_&_� �bGdN_  

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya 

diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kamu 

ini?." Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri 

(Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu 

dapat berhijrah di bumi itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan 

Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali” (QS. An Nisaa’ (4) : 97). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

124 \ �_�Ŵg�_� �a�#̂ i�]�_�a� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]5_' k�)k�_�c
� a�]� hk�#̂ X̂_�.̂_& k�_' nrk	]1{�
� ]�_' h_��d' k�]� X̂_ec.û 
]�_' d�]5_' d�f.
� k�]� �i	]�_' �̂�L̂ ao])#̂_! ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ _�]�d' dC_	]�_�c
� _�a1_� w�ŷ]�a) � 

�̂�:̂+̂ v,aD_! �_) �̂�a&_! d�f.
� a$]	_e_� ,̂]5L̂ c#̂ _hd ]!#̂  .�̂�L̂ » kK]!� 2̂_� _�_	_� «  .�̂�L̂ a	_A9 �_) �̂�a&_! d�f.
� 
aoc:.̂_� ,̂]5L̂ c#̂ _	_e]�#̂  .�̂�L̂ » ]	_e]�� 2̂_� _�_	_� «  .�_�+̂ ,̂d%a& ]�_' ïJ]h_" _Kn�wL 2̂_� _	nAw# f2k� �̂�L̂ c,_�c+� 

2̂_� _�_	_�   

65656565). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 124124124124    

“Haddatsanaa Abu Nu’aim ia berkata, haddatsanaa Abdul Aziz bin Abi Salamah 

dari Az-Zuhriy dari Isa bin Tholhah dari Abdullah bin ‘Amr ia berkata, aku 
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melihat Nabi � ketika sedang melempar jumroh beliau ditanya, seorang laki-laki 

bertanya : ‘wahai Rasulullah, aku menyembelih sebelum melempar jumroh’?. Nabi 

� menjawab : “lemparlah, tidak mengapa”. Berkata yang lain : ‘aku bercukur 

sebelum menyembelih?, Nabi � : “cukurlah tidak mengapa”. Tidaklah Nabi � 

ditanya tentang sesuatu tidak diawalkan atau diakhirkan kecuali bersabda : 

“lakukanlah dan tidak mengapa”. 

Muslim pada no. 1306. 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

1.   Nama : Abu Abdillah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi 

Salamah 

 Kelahiran : Wafat 164 H 

 Negeri tinggal : Madinah  

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Zur’ah, Imam Abu 

Hatim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa’I dan 

Imam Ibnu Sa’ad 

 Hubungan Rowi : Az-Zuhri adalah gurunya, sebagaimana dinukil 

oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan bahwa ditempat manapun boleh untuk 

menyampaikan ilmu, termasuk ketika sedang menunaikan haji. 
2. Kemudahan syariat Islam, ketika terdapat udzur didalamnya. 
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47 \ T�� k�]�L̂ d�f.
� h
̂�_�_;  )�_ _� ]�a��d;�w# _�d  k�c.d�c
� f2k� �*�d.L̂ (  

Bab 47 Firman Allah ���� : “dan tidaklah kamu diberi 

pengetahuan melainkan sedikit”  

(QS. Al Israa (17) : 85) 

Pengetahuan : 

Telah berlalu pada bab 44 tentang kisah Nabi Musa � 

dengan Nabi Khidhir �, dimana Nabi Khidhir � sempat 

mengatakan bahwa perumpamaan ilmu yang diberikan kepada 

dirinya dan Nabi Musa � adalah seperti setetes air dilautan luas 

dibandingkan dengan ilmunya Allah �. Demikianlah para Nabi � 

mereka mengetahui dengan yakin bahwa kadar keilmuan mereka 

sangatlah sedikit dibandingkan ilmunya Allah �. Inilah Nabi Isa � 

yang berkata, sebagaimana diabadikan dalam Al Qur’an : 

c�k�_� �̂�L̂ a�f.
� �_) h_��d' _�]�� _�_)]	_  _o]�#̂#̂ _oc.wL k?�g�.d
 �k��w8d�g;� _�n w#_� k�]�_(
̂k� ]�d  d�a0 d�f.
� �̂�L̂ 
_3_��_e]5a& �_  w�w@_) �d
 c#̂ �̂�wL#̂ �_  _B]�
̂ �d
 Ö<_ek� ck� ao]�wI a�a�c.wL ]�:̂+̂ a�_�]�d._' a�.̂]�_; �_  �d+ �}�c�_� 

�
̂_� a�.̂]'#̂ �_  �d+ _3}�c�_� _3g�k� _o]�#̂ aK�f._' kT�a�a�c
�  

“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu 

mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain 

Allah?." Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan 

apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka 

tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui 

apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara 

yang ghaib-ghaib."” (QS. Al Maidah (5) :116 ). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

125 \ �_�Ŵg�_� aB]�L̂ a�]� i©c�_� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�d��_�c
� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� aÓ_�]'~̀� w�_�]�.̂a& ]�_' _��d1�_	]�k� 
]�_' X̂_�:̂c._' ]�_' d�]5_' d�f.
� �̂�L̂ �_�]�_� �_�#̂ hd�] #̂ _O_  nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&� \ hd+ kTk	_A dX_�)d�_�c
� 
� _�a1_� wyfI_�_�_) h.̂_' it�}�_' a�_�_  � g	_�+̂ i	�̂_�k� _�d  d0�a(_�c
� � �̂�:̂+̂ ]�a(a-]�_� i�]�_5d
 a��w._& k�_' k��{	
�  .

�̂�L̂_� ]�a(a-]�_� 2̂ a��w
ŷ]�_; 2̂ �Jhk�_) d��d+ ïJ]h_�k� a�_��a1_	c@_;  .�̂�:̂+̂ ]�a(a-]�_� a�g�
̂ŷ]�_�
̂  ._K�:̂+̂ v,aD_! ]�a(]�d  
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�̂�:̂+̂ �_) �_�#̂ k�d&�:̂c
� � �_  a��{	
� _o@̂_�+̂  .aoc.w:+̂ a�g�k� h_��a) d�]�
̂k�  .ao]�w:+̂ � �g�.̂+̂ h.̂_�]�� a�]�_' � �̂�L̂  )
_3_��w
ŷ]�_)_� k�_' k��{	
� k,wL a��{	
� ]�d  k	] #̂ hn�_! �_ _� ��a;�w# _�d  k�c.d�c
� f2k� �*�d.L̂  . (�̂�L̂ aÓ_�]'~̀� 

�8̂@̂_1 hd+ �_�d;J̀�_	dL  

66666666). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 125125125125    

“Haddatsanaa Qois bin Khisin ia berkata, haddatsanaa Abdul Wahid ia berkata, 

haddatsanaa Al A’masy Sulaiman dari Ibrohim dari Alqomah dari Abdullah ia 

berkata : ‘ketika aku berjalan bersama Nabi � disebuah tempat yang sudah 

menjadi puing-puing di Madinah, dengan berpegang pada sebuah tongkat dari 

dahan pohon kurma. Lalu beberapa orang Yahudi melewati kami, berkata sebagian 

mereka kepada temannya yang lain : ‘tanyalah kalian kepada Nabi � tetntang 

ruh?’. Sebagian orang tadi berkata, ‘jangnlah kalian bertanya kepadanya sesuatu 

yang dapat mendatangkan perkara yang tidak disukainya. Sebagian yang lain 

berkata, kita akan bertanya kepadanya, maka berdirilah salah seorang diantara 

mereka : ‘wahai Abal Qosim, apa itu ruh?’, maka Nabi � terdiam. Aku (Ibnu 

Mas’ud) berkata : ‘sesungguhnya beliau � sedang diberikan wahyu’. Aku pun 

berdiri, lalu ketika wahyu sudah selesai, Beliau � bersabda : “Dan mereka 

bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, 

dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”.  

Al A’masy berkata : ‘ini adalah bacaan kami’. 

Muslim meriwayatkannya no. 2796. 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini adalah asbabun nuzul dari ayat 85 surat Al Isroo’. 
2. Sebenarnya orang-orang Yahudi sudah mengetahui kebenaran, 

ketika mereka hendak mengajukan pertanyaan, maka mereka 
takut akan membuat Nabi � tidak senang, sebagaimana dahulu 

mereka sering bertanya kepada Nabinya Musa � yang 
menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah �. Misalnya kisah 

Nabi Musa � dalam surat Al Baqoroh agar mereka 
menyembelih sapi betina, namun mereka banyak bertanya 

sehingga akhirnya mereka sendiri yang mendapatkan kesulitan 
dan masih banyak kisah lainnya. Maka pantaslah Allah � 

memurkai mereka, firman-nya : 
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c,wL c,_1 ]�w@w%n5_�w# Ö	_�k� ]�d  _3d
�̂ �X_��wH_  _�]�d' d�f.
� ]�_  a�_�_�
̂ a�f.
� _td-p̂_� d�]�.̂_' ,̂_�_D_� a�a(]�d  Ĉ_0_	d:c
� 
_	)kE�_�_�c
�_� _�_5_'_� _$�wp�fP
� _3d%
̂�w# ×	_" �b��@̂_  s,_Y#̂_� ]�_' }J�_�_& k,�k5g�
�  

“Katakanlah: "Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang 

yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, yaitu 

orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang 

dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut?." Mereka itu 

lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al 

Maidah (5) : 60). 

3. Ruh adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah � 
hakikatnya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan 

ruh-ruh inilah nanti akan dibangkitkan bersama dengan jasad-
jasad manusia. Allah � berfirman : 

��̂k�_� a?�w�{�
� ]o_Dn�aE  

“dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)” (QS. At-Takwir (81) : 7) 
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48 \ T�� ]�_  _̈ _	_; _�]�_� k!�_�d�]Ad2� X̂+̂�_�_  c#̂ _	aNc:_) a�](+̂ k�]�_� k?�g�
� a�]�_' 
��a�:̂_�+̂ hd+ g�_"#̂ a�]�d  

Bab 48 Seorang Meninggalkan Sebagian Pendapat 

Pilihannya karena Khawatir Sebagian Manusia 

Kurang Memahami Pilihan Pendapatnya, maka 

dapat Terjadi Perkara yang Lebih Parah Darinya 

Penjelasan : 

Karena kesalahpahaman seseorang terhadap suatu masalah, 

maka ia dapat bertindak hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. 

Oleh karenanya seorang Alim dituntut untuk memahami terlebih 

dahulu siapa yang akan diajak bicara agar tidak terjadi fitnah yang 

tidak diinginkan. Namun bukan berarti ia harus menyembunyikan 

kebenaran, yang dituntut adalah penyampaian kebenaran secara 

bertahap, sebagaimana Aisyah � pernah berkata : 

�_�g�k� �̂_�_� �̂g�#̂ �_  �̂_�_� a�]�d  vC_!�a& _�d  k,gN�̂a�c
� �_(�d+ a	cId� dXg�_�c
� k!�g�
�_� hg�_� ��̂k� _T�Ŵ a?�g�
� h
̂k� 
kK*̂]&}ª� �̂_�_� w�*̂_ec
� aK�_	_ec
�_� � ]�
̂_� �̂_�_� �̂g�#̂ ïJ]h_" 2̂ ��a�_	]�_; _	]�_�c
�  .��w
�:̂
̂ 2̂ a�_�_� _	]�_�c
� 

�b�_�#̂  .]�
̂_� �̂_�_�  .2̂ ��a�]�_;  .��w
�:̂
̂ 2̂ a�_�_� �_�n�
� �b�_�#̂  

 “Sesungguhnya hanyalah yang pertamakali diturunkan kepada Nabi � berupa 

surat-surat yang panjang yang disebutkan didalamnya Jannah dan Neraka, sampai 

ketika orang-orang telah kokoh keislamannya, baru diturunkan tentang perkara 

halal dan haram, kalau yang diturunkan pertamakali ‘janganlah minuman keras’, 

niscaya mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan minuman keras 

selamanya dan seandainya yang diturunkan, ‘janganlah berzina’, niscaya mereka 

akan mengatakan, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya”. (HR. Bukhori). 

Berkata Imam Bukhori : 

126 \ �_�Ŵg�_� _5a'a�]� d�f.
� a�]� h_&�a  ]�_' ,̂�d|�_	]&k� ]�_' hk�#̂ _R�_e]&k� k�_' d0_�]&~̀� �̂�L̂ �̂�L̂ hd
 a�]�� 
k	]�_�{�
� ]o_��Î wX_�d|�_' {	}�a; _3]�
̂k� �bGdHÎ �_�+̂ _3]�Ŵg�_� hd+ dX_5]�@̂c
� aoc.wL ]o
̂�L̂ hd
 �̂�L̂ {hk5g�
� \ h.S �� 
��.' �.&� \ » �_) wX_�d|�_' � 2̂]�
̂ d3a ]�L̂ vF)d�_� ]�a1a�](_' \ �̂�L̂ a�]�� k	]�_�{�
� i	c�w@k� \ ao]-:̂_�
̂ 

X̂_5]�@̂c
� aoc._�_�+̂ �_(
̂ k�]�_��_� xT�_� w,aA]�_) a?�g�
� � xT�_�_� ̂�aDa	]�_) «  .a�.̂_��̂+̂ a�]�� k	]�_�{�
�  
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67676767). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 126126126126    

“Haddatsanaa Ubaidillah bin Musa dari Isroil dari Abi Ishaq dari Al Aswad ia 

berkata, berkata kepadaku Ibnu Zubair : ‘Aisyah � banyak bercerita kepada 

engkau banyak hadits, apa yang beliau � ceritakan tentang Ka’bah? Aku (Al 

Aswad) berkata : ‘Aisyah � berkata kepadaku bahwa Nabi � bersabda : “Wahai 

Aisyah, sekiranya kaummu belum jauh dari kekafiran –dikatan oleh Ibnu Zubair- 

niscaya aku akan merombak ka’bah dan akan menjadikannya 2 pintu, satu pintu 

untuk masuknya manusia dan satu pintu untuk akses keluar”. Lalu hal ini 

dilakukan oleh Ibnu Zubair �. 

Muslim meriwayatkan no. 1333 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menjelaskan kaidah mempertimbangkan maslahat 
dibandingkan dengan mudhorotnya. 

2. Hadits ini menunjukkan makna bahwa orang Arab 

mengagungkan perkara ka’bah, sehingga dikhawatirkan kalau 
terjadi perombakan ka’bah, padahal mereka baru saja memeluk 

Islam akan kembali menjadi kufur karena terjadi pertentangan 
terhadap renovasi ka’bah tersebut. 
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49 \ T�� ]�_  g©_A k�c.d�c
�k� �b ]�L̂ ̂�a0 iK]�L̂ X̂_�d1�_	Î c#̂ 2̂ ��a�_(c�_)  

Bab 49 Seorang yang Memberikan Ilmu Khusus kepada Suatu 

Kaum yang Tidak Diberikan kepada Kaum yang Lain, karena 

Tidak Suka Mereka Nantinya Tidak Memahaminya 

Penjelasan : 

Tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama karena berkaitan dengan 

daya nalar dan pengalaman mereka terhadap suatu masalah, oleh karenanya seorang 

pengajar dituntut untuk mengetahui tingkat pemahaman obyek dakwahnya, sehingga 

didalam memberikan materi pengajaran tidak memberatkan mereka yang bisa 

menyebabkan lari dari majelis ilmu. Berdasarkan hal inilah Allah � menurunkan Al 

Qur’an dalam bahasa Arab, yaitu bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad dan 

obyek dakwah kaumnya pada waktu itu, Firman-Nya � : 

�}�g� a��_�c._�_D �b�9̀]	wL �ó�k�_	_' ]�w@f._�
̂ ̂�w.d:]�_;  

“Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya)” 

(QS. Az-Zukhruf (43) : 3). 

Inilah Nabi Musa � yang ketika diperintahkan dakwah kepada Fir’aun, Beliau � 

berdoa kepada Allah � agar ucapannya dapat dipahami oleh fir’aun, doanya : 

�̂�L̂ nT_! ]�_	]"� �d
 /k!]�_S )25 (]	n�_)_� �d
 /k	] #̂ )26 (c,w.]��_� �C_�c:a' ]�d  �k��_�d
 )27 (��a(:̂c�_) �d
]�L̂ )28(  

“Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku 

urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku”  

 

Berkata Imam Bukhori : 

127 \ �̂�L̂_� ×hd._' ��wWn�_� _?�g�
� �_�k� ̂�w+k	]�_) � ̂�{5dea;#̂ c#̂ _Tf8@̂a) a�f.
� a�w
�a&_!_� �_�Ŵg�_� a�]�_5a' d�f.
� a�]� h_&�a  ]�_' 
d±�a	]�_  k�]� ���a�g	_A ]�_' hk�#̂ k,]��̂sP
� ]�_' Öhd._' _3d
8̂k�  

68686868). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 127127127127    

“Ali � berkata : ‘Bicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka pahami, apakah kalian 

suka Allah dan Rasul-Nya didustakan?  

Haddatsanaa Ubaidillah bin Musa dari Ma’ruuf bin Khorrobuudz dari Abith Thufail � dari Ali 

� seperti itu. 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1. Ubaidillah bin Musa telah berlalu keterangannya 

 

2.   Nama : Ma’ruuf bin Khorrbuudz 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. 

Imam Abu Hatim menilainya, ditulis haditsnya. Imam 

Ibnu Ma’in mendoifkannya. Imam As-Sajiy 

menilainya, shoduq, begitu juga Al Hafidz 

 Hubungan Rowi : Abu Thufail adalah gurunya 

 

3 & 4 Abu Thufail �  dan Ali � 2 orang sahabat yang mulia 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan 

Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Kedudukan sanad : 

 

Dalam sanad ini, sebagaimana diketahui terdapat rowi yang bernama Ma’ruuf 

dimana beliau kalau kita mau pertengahan dalam menilainya adalah seorang perowi 

shoduq yang berarti Hasan haditsnya.  Kemudian hadits ini mauquf kepada 

perkataan Shahabat Ali �. Namun hadits ini termasuk tsulatsinya Imam Bukhori 

karena sanadnya terdiri dari 3 orang sampai ke sahabat �. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hendaknya para Dai mudah dalam penyampaian materi keagamaan kepada para 

mad’unya, sehingga membuat mereka nyaman dalam majelis ilmu. 

2. Dari atsar ini, terdapat sinyal agar kita jangan berdebat dengan orang awam yang 

bodoh, karena akan menyebabkan dia mengeluarkan pernyataan dan perkataan 

yang mendustkan Allah dan Rasul-Nya. Allah � berfirman : 

d8aA _�c�_�c
� ]	a c#_� d±]	a�c
�k� ]·k	]'#̂_� k�_' _jd.d1�_�c
�  

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah 

dari pada orang-orang yang bodoh” (QS. Al A’raf (7) : 199). 

Dan juga terkadang mereka membalas cacian kita dengan lebih parah, Firman-

Nya � : 

�
̂_� ��{5a�_; _�)d8f
� ̂�a']�_) ]�d  d�a0 d�f.
� ��{5a�_�+̂ _�f.
� �b�]�_' k	]�_�k� i�c.d'  
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena 

mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan” (QS. Al 

An’aam (6) : 108). 

3. Hendaknya para pengajar dalam menyampaikan materinya bertahap sesuai 

dengan tingkatan pemahaman para muridnya. 
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Berkata Imam Bukhori : 

 

128 \ �_�Ŵg�_� aR�_e]&k� a�]� _��d1�_	]�k� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� w��_�a  a�]� iK�_�d1 �̂�L̂ hk�Ŵg�_� hk�#̂ ]�_' Ĉ_0�_�L̂ �̂�L̂ �_�Ŵg�_� aB_�#̂ a�]� 
�3d
�_  f#̂ ghk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ v��_�a _� a�w�)d0_! h.̂_' k,]�g	
� �̂�L̂ » �_) w��_�a  _�]� _5_Di, «  .�̂�L̂ _3]�g5
̂ �_) 
�̂�a&_! d�f.
� _3])_�]�_&_�  .�̂�L̂ » �_) w��_�a  «  .�̂�L̂ _3]�g5
̂ �_) �̂�a&_! d�f.
� _3])_�]�_&_�  .��W*̂Ŵ .�̂�L̂ » �_  ]�d  ��_�#̂ a�_(]�_) 

c#̂ 2̂ _�
̂k� f2k� a�f.
� f#̂_� �b�g�_ea  w��a&_! d�f.
� ��L]�dS ]�d  d�k5c.L̂ f2k� a�_ g	_� a�f.
� h.̂_' k!�g�
� «  .�̂�L̂ �_) �̂�a&_! d�f.
� � *̂+̂#̂ 
a	k5]Aw# d�k� _?�g�
� ��a	d�]5_�]�_�+̂ �̂�L̂ » ���k� ��w.d@g�_) «  ._	_5]A#̂_� �_(k� v��_�a  _�]�d' d�d;]�_  �b�sWŷ_; 

69696969). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 128128128128    

“haddatsanaa Ishaq bin Ibrohim ia berkata, haddatsanaa Muadz bin Hisyam ia berkata, 

haddatsanii Bapakku dari Qotadah ia berkata, haddatsanaa Anas bin Malik � bahwa Nabi � 

dan Muadz � berboncengan dalam sebuah kendaraan. Nabi � berkata : “Wahai Muadz bin 

Jabal!”, Muadz � berkata : ‘Labaik Ya Rasulullah wa sa’daik’. Nabi � berkata lagi : “Wahai 

Muadz!”, Muadz � pun menjawab : ‘Labaik Ya Rasulullah wa sa’daik’ (sebanyak 3 kali). Nabi 

� bersabda : “Tidak seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada Ilaah yang berhak disembah 

kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah � 

akan mengharamkan neraka kepadanya”. Muadz � berkata : ‘wahai Rasulullah, apakah 

sebaiknya aku beritahu orang-orang, sehingga mereka bergembira?’. Nabi � menjawab : “nanti 

mereka bergantung”. Muadz � memberitahukannya ketika menjelang wafatnya, takut berdosa”. 

Muslim meriwayatkannya no. 32 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1. Ishaq telah berlalu keterangannya 

 

2.   Nama : Muadz bin Hisyaam bin Abi Abdillah 

 Kelahiran : 200 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Qooni’ dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Ibnu Ma’in, Imam Ibnu Adiy 

menilainya, shoduq, namun dalam waktu lain Imam 

Ibnu Ma’in menilainya tsiqoh, tsiqoh. 

 Hubungan Rowi : Hisyam adalah Bapaknya sekaligus gurunya. 

 

3.   Nama : Hisyaam bin Abi Abdillah 

 Kelahiran : Lahir 76 H wafat 154 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

Imam Al Jauzajaaniy berkata bahwa ia termasuk 
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orang yang atsbat namun ia diperbincangkan karena 

memiliki pemahaman Qodariyah. 

 Hubungan Rowi : Qotadah adalah gurunya. 

 

4 & 5 Qotadah dan Anas � telah berlalu. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan 

Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Kedudukan sanad : 

 

Dalam sanad ini terdapat perowi yang tertuduh sebagai Mubtadi yaitu qodari 

yang bernama Hisyam bin Abi Abdullah. Namun Imam Muslim dalam “Shahihnya” 

(no. 152) dan Imam Ibnu Abi Ashim dalam “Al Ahad wal Matsani” (no. 1642) 

meriwayatkan dari jalan Haddaab bin Kholid,  akhbaronaa Hamaam bin Yahya, 

akhbaronaa Qotadah dari Anas � dari Muadz � dengan redaksi cerita yang lebih 

panjang. Haddaab dan Hamam perowi Bukhori-Muslim yang tsiqoh dan terbebas dari 

tuduhan sebagai mubtadi’.  

Berkata Imam Bukhori : 

 

129 \ �_�Ŵg�_� x0g�_�a  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� x	d�_�]�a  �̂�L̂ ao]�d�_& hk�#̂ �̂�L̂ ao]�d�_& �b�_�#̂ �̂�L̂ _	dIw� hd
 f#̂ ghk5g�
�  \ h.S �� 
��.' �.&� \ �̂�L̂ ���_�a�d
 » ]�_  _hd:
̂ _�f.
� 2̂ ä k	]�a) d�k� ��%]�_" ,̂_A_0 X̂g�_�c
� «  .�̂�L̂ 2̂#̂ a	n�_�w# _?�g�
� �̂�L̂ » 2̂ � hn�k� 

a±�_A#̂ c#̂ ��w.d@g�_) « 
70707070). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 129129129129    

“haddatsanaa Musaddad ia berkata, haddatsanaa Mu’tamir  ia berkata, aku mendengar 

Bapakku berkata, aku mendengar Anas � berkata, diceritakan kepadaku bahwa Nabi � berkata 

kepada Muadz : “Barangsiapa yang berjumpa dengan Allah � tidak mempersekutukan sesuatu 

apapun, ia akan masuk Jannah”. 

Muslim meriwayatkannya no. 32 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Bisa jadi seorang pengajar menunda menyampaikan suatu perkara, sekalipun itu 

menyenangkan, karena khawatir orang yang tidak paham akan menjadikannya 

sebagai pegangan sehingga ia enggan untuk melakukan kebaikan yang banyak. 

2. Namun kalau dirasa bahwa orang yang akan disampaikan masalah tersebut dapat 

memahaminya dengan baik, maka tidak ada halangan untuk memberikan materi 

tersebut. dan inilah atsar yang dijadikan syahid untuk judul babnya Imam 

Bukhori ini. 



Penjelasan Shahih Bukhori | Kitab Ilmu 

 

265 

3. Rasulullah � adalah orang yang paling amanah, begitu juga para sahabatnya, 

sehingga permasalahan apapun yang diajarkan kepadanya akan disampaikan, 

hanya saja waktu penyampaiannya melihat kepada situasi, kondisi dan orang-

orangnya.  

4. Keutamaan tauhid yakni mampu membebaskan orang yang meyakininya dari 

kekelan di Neraka.  

5. Hadits ini terkandung pelajaran dalam ilmu ushul fiqih, yakni bahwa syariat 

kepada seorang Shahabat Nabi � juga berlaku umum kepada seluruh manusia, 

kecuali terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal itu adalah syariat yang 

khusus kepadanya. 
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50 \ T�� }J�_�_ec
� hd+ k�c.d�c
�  

 �̂�L̂_� x�d1�_�a  2̂ a�f._�_�_) _�c.d�c
� ih]e_�]�a  2̂_� x	k5c@_�]�a   .]o
̂�L̂_� wX_�d|�_' _�]�k� �J�_�n�
� �J�_�k� k!�_N]�~̀� ]�
̂ g�a(]�_�]�_) �J�_�_ec
� 
c#̂ _�](f:�̂_�_) hd+ k�)n�
�  

Bab 50 Malu Berkaitan dengan Ilmu 

Mujahid berkata : ‘Tidaklah bisa mengambil ilmu orang yang malu dan 

sombong’, Aisyah ���� berkata : ‘sebaik-baik wanita adalah wanita Anshor, tidak 

menghalangi mereka rasa malu untuk mempelajari agamanya’. 

Penjelasan : 

Pada Kitab Iman sebelumnya, Imam Bukhori telah menampilkan bahwa malu 

adalah cabang dari Iman, karena dengan adanya rasa malu kepada Allah �, maka 

seseorang tidak jadi bermaksiat kepada Rabbnya. Namun rasa malu untuk menuntut 

ilmu dapat menyebabkan seseorang terhalang dari mendapatkan faedah yang banyak. 

Rasa malu yang seperti ini hendaknya dijauhi oleh setiap Muslim dan kita 

mengeluhkan kepada Allah � pada zaman ini, dimana mulai timbul rasa malu pada 

sebagian kaum Muslimin untuk menampilkan dirinya bahwa ia adalah seorang 

Muslim, terlebih lagi dengan lingkungan sekitarnya yang membuatnya merasa 

minder untuk mengakui dirinya adalah seorang Muslim. Padahal Allah � menyuruh 

kita untuk menampilkan bahwa diri kita adalah Muslim yang baik. Allah � 

berfirman : 

+̂��w
�w: ��a�_(]"� �g�ŷk� ̂�a�d.]�a  

“katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri 

(kepada Allah)” (QS. Ali Imroon (3) : 64). 

Kaum Muslimin mengalami krisis identitas, hampir saja kita dapati semua 

kaum Muslimin tidak bisa dibedakan dengan kafirin, baik dari segi ideologi, pikiran, 

tingkah laku, perkataan, perbuatan dan penampilan bahkan tata cara ibadah kaum 

Muslimin banyak meniru orang-orang kafir, seperti perayaan Maulid (ulang tahun) 

Nabi Muhammad � yang mengadopsi perayaan orang Nashrani yang katanya 

memperingati hari kelahiran tuhan mereka Nabi Isa � yaitu hari Natal, padahal 

Nabi � bersabda : 

]�_  _�g5_�_; iK]�:̂k� _�a(+̂ ]�a(]�d  

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk darinya” (HR.Abu Dawud, Tirmidzi 

dishahihkan oleh Imam Al Albani ). 

Oleh karena itu, hendaknya kaum Muslimin tidak usah merasa malu, 

sehingga ia tidak segan-segan untuk mengunjungi majelis ilmu, karena orang yang 
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malu belajar, sulit untuk mendapatkan ilmu , seperti perkataan Imam Mujahid yang 

dinukil oleh Imam Bukhori disini dan perkataan Ummul Mukminin Aisyah �. 

Perkataan Imam Mujahid diriwayatkan dengan sanad bersambung oleh Imam Abu 

Nu’aim dalam “Al Hilyah”, dari jalan Ali ibnul Madini dari Sufyan bin Uyainah dari 

Manshur dari Mujahid. Sanad ini sesuai dengan syarat Bukhori semua perowinya 

tsiqoh, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz dalam “Al Fath”. Sedangkan 

perkataan Shahabat Aisyah � diriwayatkan dengan sanad bersambung oleh Imam 

Muslim dalam “Shahihnya” (no. 776). 

Berkata Imam Bukhori : 

130 \ �_�Ŵg�_� a�g�_ea  a�]� iK*̂_& �̂�L̂ �_�_	_5]A#̂ �a�#̂ X̂_)k��_�a  �̂�L̂ �_�Ŵg�_� xK�_�d1 ]�_' d��k�#̂ ]�_' _t_�])_E dX_�]�� nKw# X̂_�.̂_& ]�_' nKw# 
X̂_�.̂_& ]o
̂�L̂ ]$J̀�_D {Kw# i�]�.̂a& h
̂k� k��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \ ]o
̂�:̂+̂ �_) �̂�a&_! d�f.
� fk� _�f.
� 2̂ hk�]e_�]�_) 

_�d  n<_ec
� � c,_(+̂ h.̂_' dC#̂]	_�c
� ]�d  i,]�wp ��̂k� ]o_�.̂_�]�� �̂�L̂ {hk5g�
�  \ h.S �� ��.' �.&� \ » ��̂k� d$#̂_! J̀�_�c
� «  .
]ofP_�+̂ {Kw# X̂_�.̂_& \ hk�]�_; �_(_(]D_� \ ]o
̂�L̂_� �_) �̂�a&_! d�f.
� a�d._�]e_;_� wC#̂]	_�c
� �̂�L̂ » ]�_�_� ]o_�k	_; d3a��d�_) _�k5+̂ �_(a(k5]�a) 
�_1a�
̂_� «  

71717171). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 130130130130    

“haddatsanaa Muhammad bin Salaam ia berkata, akhbaronaa Abu Mu’awiyah ia berkata, 

haddatsanaa Hisyaam dari Bapaknya dari Zainab anaknya Ummi Salamah dari Ummu Salamah 

ia berkata  : ‘Ummu Sulaim � mendatangi Rasulullah �, lalu bertanya : ‘wahai Rasulullah , 

sesungguhnya Allah � tidak malu dari kebenaran, apakah seorang wanita itu mandi janabah 

jika bermimpi?’, Nabi � menjawab : “jika ia melihat air maninya”, maka Ummu Salamah � 

berkerut wajahnya, lalu berkata : ‘wahai Rasulullah, apakah wanita juga bermimpi (lalu keluar 

maninya)?’’ Nabi � menjawab : “benar, lalu bagaimanakah seorang anak menirunya”. 

Muslim dalam shahihnya no. 313 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1, 2, 3 & 4 Muhammad, Abu Muawiyah, Hisyam dan Urwah telah berlalu 

keterangannya 

 

5.   Nama : Zainab bintu Abi Salamah �  

 Kelahiran : 73 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Sahabiyah. 

 Hubungan Rowi : Ummu Salamah �  adalah Ibunya sekaligus gurunya. 

 

6. Ummu Salamah � adalah Ummul Mukminin 
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7.   Nama : Ummu Sulaim bintu Milhaan �  

 Kelahiran : wafat pada masa kekhilafahan Utsman �  

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Shahabiyah, ibunya Anas bin Malik �. 

 Hubungan Rowi : Wanita ahli fikihnya Shahabat. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan 

Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Mencari kebenaran tidak perlu untuk malu. 

2. Keutamaan Ummu Sulaim � yang tidak malu untuk menuntut ilmu kepada 

Rasulullah �. 

3. Mukjizat Nabi � yang mengetahui tentang ilmu genetika yang terbukti pada 

zaman ini, berkaitan dengan masalah keturunan. 

4. Seorang yang mimpi basah baik laki-laki ataupun wanita, wajib mandi janabah, 

selama keluar maninya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

131 \ �_�Ŵg�_� w,�d'�_�]&k� �̂�L̂ hk�Ŵg�_� x3d
�_  ]�_' d�]5_' d�f.
� k�]� i!�_�)d0 ]�_' d�]5_' d�f.
� k�]� _	_�a' f#̂ �̂�a&_! d�f.
� \ h.S 
�� ��.' �.&�  \ �̂�L̂ » fk� _�d  k	_�g�
� �C_	_�_" 2̂ wÍw:]�_) �_(wL_!_� � _hd1_� w,Ĥ_  k�d.]�a�c
� � hk��wWn�_� �_  _hd1 «  .

_OL̂_�+̂ a?�g�
� hd+ k	_�_" dX_)d0�_5c
� � _OL̂_�_� hd+ h}�c�_� �_(g�#̂ wX.̂]�g�
�  .�̂�L̂ a�]5_' d�f.
� ao]�_�]e_�]&�+̂  .��w
�:̂+̂ �_) �̂�a&_! d�f.
� � 
�_�]	k5]A#̂ �_(k�  .�̂�:̂+̂ w��a&_! d�f.
�  \ h.S �� ��.' �.&� \ » _hd1 wX.̂]�g�
� « .  

�̂�L̂ a�]5_' d�f.
� aocWg�_e+̂ hk�#̂ �_�k� _OL̂_� hd+ h}�c�_� �̂�:̂+̂ c~̀ ̂�w@_; �_(_�c.wL {t_�#̂ gh
̂k� ]�d  c#̂ ̂�w@_) hd
 �8̂Î �8̂Î_�  

72727272). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 131131131131    

“haddatsanaa  Ismail ia berkata, haddatsanii Malik dari Abdullah  bin Dinar dari Abdullah bin 

Umar  � bahwa Rasulullah � bersabda : “Sesungguhnya ada sebuah pohon yang tidak gugur 

daunnya, ia seperti seorang Muslim, beritahukan kepadaku, pohon apakah itu?”. Maka orang-

orang menebak pohon-pohon tertentu, sedangkan dalam diriku, itu adalah pohon Kurma. 

Abdullah (bin Umar) � berkata : ‘aku merasa malu (untuk mengatakannya)’. Akhirnya orang-

orang berkata : ‘wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami apa pohon itu?’. Rasulullah � 

menjawab : “itu adalah pohon Kurma”. 

Abdullah (bin Umar) � berkata : ‘aku ceritakan hal itu kepada Bapakku (Umar �), maka 

beliau � berkata : ‘kalau engkau mengatakannya, itu lebih aku sukai daripada ini dan itu’. 

Muslim meriwayatkannya pada 2811. 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

Penjelasan Hadits : 

1. Pendidikan para Shahabat kepada anaknya, agar mereka tidak malu dan minder 

dalam berprestasi menuntut ilmu, sebagaimana yang dilakukan Shahabat Umar � 

yang merasa kecewa kepada anaknya Shahabat Ibnu Umar �, mengapa tidak 

menebak teka-teki yang diberikan Nabi �, padahal ia sudah ketemu jawaban 

yang tepat. 
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51 \ T�� k�_  �_�]e_�]&� _	_ ŷ+̂ a�_	]�p̂ k��_l{�
�k�  

Bab 51 Orang Yang Malu, lalu ia Menyuruh Orang Lain untuk 

Bertanya 

Penjelasan : 

Ada sebuah pameo yang terkenal “malu bertanya, sesat dijalan”, barangkali 

pameo ini ada benarnya, karena ketika ia malu bertanya padahal ia butuh kepada 

jawaban tersebut, tentu akan membuat ia tersesat dalam bertindak dan beramal. Oleh 

karenanya Allah � sudah memerintahkan kepada kita : 

��w
ŷ]&�+̂ ,̂]1#̂ k	cIq8
� ck� ]�a�]�wI �
̂ ̂�a�.̂]�_;  

“maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (QS.  

Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa rasa malu pasti masih menghinggapi setiap 

orang, terutama ketika ia akan bertanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan 

dirinya, entah ia merasa malu terhadap yang ditanya atau karena masalah yang akan 

ditanyakan dan bisa juga sebab lainnya. 

Berkata Imam Bukhori : 

132 \ �_�Ŵg�_� _�a x0g� �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]5_' d�f.
� a�]� _0a��_0 k�_' kÓ_�]'~̀� ]�_' i!d8]�a  nrk!]�fH
� ]�_' ��g�_ea  k�]�� dXg�d�_�_ec
� ]�_' 
Öhd._' �̂�L̂ ao]�wI �*aD_! éJ�f8_  a$]	_ ŷ+̂ _0�_�c:d�c
� c#̂ �̂ŷ]�_) ghk5g�
�  \ h.S �� ��.' �.&�  \ a�
̂ŷ_�+̂ �̂�:̂+̂ » d��d+ 

�J�aYa�c
� «  

73737373). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 132132132132    

“haddatsanaa  Musaddad ia berkata, haddatsanaa Abdullah bin Dawud dari Al A’masy dari 

Mundzir  Ats-Tsauriy dari Muhammad ibnul Hanafiyyah dari Ali � ie berkata : ‘aku adalah 

seorang laki-laki yang sering keluar madzi, maka aku menyuruh Miqdaad untuk bertanya kepada 

Nabi �, lalu beliau pun � bertanya, kemudian dijawab oleh Nabi � : “untuk berwudhu karena 

keluar madzi”. 

Muslim pada hadits no. 303 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1. Musaddad telah berlalu keterangannya 

 

2.   Nama : Abu Abdir Rokhman Abdullah bin Dawud bin ‘Aamir  

 Kelahiran : Lahir 126  H wafat 213 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 
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 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Zur’ah, 

Imam Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Daruaquthni 

dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim menilainya 

shoduq. 

 Hubungan Rowi : Al A’masy  adalah gurunya, sebagaimana dikatakan 

oleh Imam Al Mizzi. 

 

3. Al A’masy telah berlalu keterangannya. 

 

4.   Nama : Abu Ya’la Al Mundzir bin Ya’la 

 Kelahiran : -  

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in dan Imam Ibnu 

Hibban. 

 Hubungan Rowi : Muhammad Al Hanafiyah adalah gurunya, 

sebagaimana dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

5.   Nama : Muhammad bin Ali bin Abi Tholib 

 Kelahiran : Wafat setelah 80an H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Kibar. Ditsiqohkan oleh Imam Al’ijli dan Imam 

Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Ali bin Abi Tholib  adalah Bapaknya sekaligus 

gurunya, sebagaimana dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

6.   Nama : Abul Aswad Al Miqdaad bin ‘amr bin Tsa’labah �  

 Kelahiran : Wafat 33 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Sahabat. 

 Hubungan Rowi : Shahabat yang masyhur. 

 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan 

Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Boleh mewakilkan pertanyaan kepada orang lain jika malu untuk bertanya 

sendiri. 

2. Pembahasan tentang thoharoh pada babnya Insya Allah �. 
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52 \ T�� k	cId� k�c.d�c
� �_�]�w�c
�_� hd+ d�k�]�_�c
�  

Bab 52 Tentang Penyampaian Ilmu dan Fatwa di Masjid 

Penjelasan : 

Masjid sejatinya adalah sentra kegiatan umat Islam, tidak hanya untuk 

pelaksanaan sholat saja sebagaimana yang terjadi pada zaman ini di hampir seluruh 

masjid yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Mereka hanya menjadikan masjid sebagai 

sarana perlombaan untuk bermegah-megahan yang nyatanya kosong dari aktivitas 

memakmurkan masjid. Sebagian masjid lagi diisi dengan acara dan ritual bid’ah 

bahkan kesyirikan. Padahal masjid adalah sarana untuk mentauhidkan Allah �, 

sebagaimana Firman-Nya : 

f#̂_� _�kD�_�_�c
� d�f.d
 �.̂+̂ ��a']�_; _O_  d�f.
� �b�_�#̂  

“Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah 

seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah” (QS. Al Jin (72) : 18). 

Orang-orang yang beriman seharusnya memakmurkan masjid-masjid Allah � 

dengan banyak mengadakan kajian ilmu, pelaksanaan sholat 5 waktu, tempat 

bermusyawarah dan selainnya. Allah � berfirman : 

�_�g�k� a	a�]�_) _�kD�_�_  d�f.
� ]�_  _�_ 9̀ d�f.
�k� _�c
�_�kK]� k	dAØ̀c
� _K�L̂#̂_� Ĉ�.̂gN
� h_;9̀_� Ĉ�Îg�
� ]�
̂_� _Ó]�_) �f
k� _�f.
� h_�_�+̂ _3d%
̂�w# c#̂ ��a��w@_) _�d  
_�)d�_�](a�c
� 

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari 

kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain 

kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang 

mendapat petunjuk” (QS. At Taubah (9) : 18)  

Berkata Imam Bukhori : 

133 \ hk�Ŵg�_� wX_5]�_�wL a�]� ���d�_& �̂�L̂ �_�Ŵg�_� wF]�f.
� a�]� ��]�_& �̂�L̂ �_�Ŵg�_� xOd+�_� h
̂]�_  d�]5_' d�f.
� k�]� _	_�a' k�]� kT�fP_�c
� 
]�_' d�]5_' d�f.
� k�]� _	_�a'  .f#̂ �*aD_! _K�L̂ hd+ d�k�]�_�c
� �̂�:̂+̂ �_) �̂�a&_! d�f.
� � ]�d  _�])#̂ �_�a	a cy_; c#̂ f,k(a� �̂�:̂+̂ w��a&_! d�f.
� 
\ h.S �� ��.' �.&� \ » s,k(a) w,]1#̂ dX_�)d�_�c
� ]�d  rd� dX�̂]�.̂aec
� � s,k(a)_� w,]1#̂ kKcyg�
� _�d  dX�̂]ea�c
� � s,k(a)_� w,]1#̂ 

��]�_� ]�d  �]	L̂ «  .�̂�L̂_� a�]�� _	_�a' ̂�a�a']�_)_� f#̂ �̂�a&_! d�f.
�  \ h.S �� ��.' �.&�  \ �̂�L̂ » s,k(a)_� w,]1#̂ k�_�_�c
� 
]�d  _�.̂]�.̂_) «  .̂�Î_� a�]�� _	_�a' w��w:_) ]�
̂ ]�:̂c+#̂ d�d8_1 ]�d  k��a&_! d�f.
� \ h.S �� ��.' �.&� \  

74747474). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 133133133133    

“haddatsanaa  Qutaibah bin Sa’id ia berkata, haddatsanaa Al-Laits bin Sa’ad ia berkata, 

haddatsanaa Nafi’  Maula Abdullah bin Umar bin Khothob � dari Abdullah bin Umar � 

bahwa seorang laki-laki  berdiri di Masjid ia berkata : ‘Wahai Rasulullah, darimana kami mulai 
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bertahalul? Maka Rasulullah  �  menjawab : “Penduduk Madinah bertahalul dari Dzul 

Hulaifah, penduduk Syam  dari Juhaifah, penduduk Nejed dari Qorn”. Ibnu Umar �  berkata : 

‘mereka menyangka bahwa Rasulullah � bersabda : “penduduk Yaman dari Yamlamlam”. Ibnu 

Umar � berkata : ‘aku tidak  hapal  kalimat yang terakhir ini dari Rasulullah �”. 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

Penjelasan Hadits : 

1. Inilah tempat-tempat yang dijadikan miqot makani untuk pelaksanaan Haji dan 

Umroh. 

2. Ketelitiaan dan amanahnya Shahabat Ibnu Umar �, bahwa beliau � berterus 

terang tempat terakhir yang katanya dari Rasulullah � adalah pernyataan dari 

orang lain bukan berasal dari hapalan pribadinya. 
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53 \ T�� ]�_  _T�_D#̂ ,̂d|�g�
� _	ĤcIŷk� �g�d  a�
̂ŷ_&  

Bab 53 Orang Yang Menjawab Pertanyaan Lebih Banyak dari Yang 

Ditanyakan kepadanya 

Penjelasan :  

Seorang Alim ketika ditanya tentang suatu masalah, kemudian ia melihat 

disana ada faedah yang bermanfaat bagi penanya ketika memberikan jawaban yang 

lain lebih dari yang ditanyakan, maka hendaknya ia memberikan jawaban tersebut. 

bahkan Allah � juga memberikan jawaban tambahah ketika ditanya melalui Rasul-

Nya �, Firman-Nya � : 

_3_��w
ŷ]�_) k�_' k	](g�
� kK�_	_ec
� i��_�dL d��d+ c,wL v��_�dL d��d+ xGk5Î ×�_S_� ]�_' k,�k5_& d�f.
� x	c�wI_� d�k� d�k�]�_�c
�_� kK�_	_ec
� a��_	]Ak�_� d�d.]1#̂ a�]�d  a	_5cI#̂ 
_�]�d' d�f.
� wX_�]�d�c
�_� a	_5cI#̂ _�d  k,]�:̂c
�  

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan 

itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi 

masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan 

berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh.” (QS.  

Berkata Imam Bukhori : 

134 \ �_�Ŵg�_� aK_09 �̂�L̂ �_�Ŵg�_� a�]�� hk�#̂ itc|d� ]�_' iOd+�_� k�_' k�]�� _	_�a' k�_' nhk5g�
�  \ h.S �� ��.' �.&� \  .
k�_'_� nrk	]1{�
� ]�_' i�d
�_& k�_' k�]�� _	_�a' k�_' nhk5g�
� \ h.S �� ��.' �.&�  \ f#̂ �*aD_! a�
̂ŷ_& �_  aB_5c._) aKk	]ea�c
� �̂�:̂+̂ 

» 2̂ kB_5c._) _©�d�:̂c
� 2̂_� X̂_ �_�d�c
� 2̂_� ,̂)k��_	g�
� 2̂_� _Ba�]	a5c
� 2̂_� �b�]�Ŵ a�g�_  a?]!_�c
� k�#̂ w�_	�̂]'g�
� � ckz+̂ ]�
̂ d�k�_) 
k�]�.̂]�g�
� kB_5c._�c.+̂ k�]�f�a�c
� �_�a(]�P̂c:_�c
_� hg�_� �_��w@_) _o]e_; k�]�_5]�@̂c
� «  

75757575). Hadits). Hadits). Hadits). Hadits    nononono. . . . 134134134134    

“haddatsanaa Adam ia berkata, haddatsanaa Ibnu Abi Dzi’b dari Naafi’ dari Ibnu Umar dari 

Nabi �.  

Dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dari Nabi � bahwa seseorang bertanya kepada Nabi 

� tetntang apa yang dikenakannya pada waktu ihram, Nabi � menjawab : “jangan memakai 

gamis, imamah, celana panjang, mantel yang memiliki penutup kepala dan pakaian yang dicelup 

dangan pewarna merah atau za’faran, jika engkau tidak punya sepasang sandal, maka gunakan 

sepasang khuf, namun dipotong sehingga dibawah mata kaki tingginya”. 

Muslim meriwayatkannya pada no. 1177 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
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Penjelasan Hadits : 

1. Nabi � memandang perlu memberikan jawaban yang lebih dari yang ditanyakan, 

karena memandang ada kemaslahatan disana dalam jawaban yang lebih tersebut. 

2. Kemudahan Nabi � dalam memberikan fatwa. 

3. Penjelasan tentang masalah Ihram pada babnya Insya Allah.  

 

Penutup : 

Alhamdulillah atas nikmat Allah � yang telah diberikan kepada kita, 

khususnya kepada penulis yang dapat menyelesaikan penjelasan Shahih Bukhori ini 

sampai Kitab Ilmu. Penulis sangat memohon kepada Allah � agar diberikan umur 

dan waktu yang barakah serta ilmu yang bermanfaat, sehingga dapat menyelesaikan 

seluruh penjelasan Shahih Bukhori. Tegur sapa dan kritik dari pembaca sangat 

diharapkan untuk perbaikan tulisan-tulisan ini.  

 


