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Bab 36 Takutnya Seorang Mukmin akan  

Terhapus Amalannya Tanpa Disadari 

Imam Ibrohim At Taimiy berkata : “Tidaklah aku keberatan untuk menyebut-

nyebut amalanku, melainkan aku khawatir aku akan didustkan”. Imam Ibnu Abi 

Mulaikah berkata : “aku menjumpai 30 sahabat Nabi �, semuanya khawatir 

kemunafikan menimpa diri mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang 

mengatakan, keimanan dirinya seperti keimanan Jibril � dan Mikaail �”. 

Disebutkan dari Imam Al Hasan bahwa beliau berkata : “Tidak ada yang 

merasa takut kecuali seorang Mukmin dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang 

Munafik”. Hendaknya diperingatkan kepada orang-orang yang terus menerus dalam 

kemunafikan dan kemaksiatan tanpa bertaubat dengan Firman Allah � : {“Dan mereka 

tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka Mengetahui”} [QS. Ali Imraan (3) : 135]    

 

Penjelasan : 

 

Imam Bukhori rohimahulloh  membawakan judul bab ini dalam 

masalah keimanan untuk menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa 

hendaknya kita tidak merasa tinggi hati dengan keimanan dan amalan yang 

telah dilakukannnya, karena tidak ada jaminan semua amalan sholih kita 

diterima oleh Allah �. Mungkin saja ada noda-noda kesyirikan baik yang 

berupa syirik besar yang dapat menghapuskan amalan kita semuanya. 

Sebagaimana Allah � memperingatkan Nabi-Nya yang mulia manusia 

terbaik yang dilahirkan di muka bumi dan juga kepada para Rosul dan Nabi 

sebelumnya dalam firman-Nya : 

 

 

 




N�P���# �̂ �O#�� �_
+���, .���,�# ����63�� 
��� �_� 
��) 
��̀�� �1�4�%
a�� /��b��
��+�� �_� ���! /��K��7�0���# ���� ����%�C��F���  
“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. 

"Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu 

termasuk orang-orang yang merugi”. (QS. Az Zumar (39) : 65). 

Ayat yang mulia ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa seandainya para 

Rosul dan Nabi saja akan terhapus amalannya jika melakukan kesyirikan, 

terlebih-lebih umatnya yang melakukan perbuatan kesyirikan. Nas’alullah 

salamatan wal ‘Afiyah. 

Kemudian syirik kecil, ini juga yang ditakukan oleh Nabi kita yang 

mulia � kepada umatnya kalau mereka terjatuh dalam perbuatan ini, 

sehingga gugurlah amalan yang dicampuri dengan noda-noda syirik ini. Nabi 

� bersabda : 

3��, �	��
�� ��� �	���� �*�7
+� �! �c
%@'�� �%�d
?ef� « .������) ����# �c
%@'�� �%�d
?ef� ��� �(��C�: ��3 �� �(��) » ij���@%�� �(��P�� ��3 �� 
/k�! 3R�S�# 
*�D�� �l
��� �9����+�P��� ��m�, �n�k�S �o�/A�� 
*�D�����
!�p�� �����"�m� .���, ����63�� 
*�0
A�4 ��#ij��%�[ .�U ��+
K-N�� �#�%�q
K��U �R�" 

��#�N�r�[ 
*�"�N
A�! sj��k�S «  
“Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat 

bertanya, ‘apa itu syirik kecil wahai Rosulullah?’. Nabi � menjawab : “Riya, Allah azza wa 

jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat pada saat manusia dibalas karena amal-amal 

yang telah dikerjakannya : “pergilah kepada orang-orang yang melakukan riya (pamer) didunia, 

lihatlah apakah mereka mendapatkan balasan atas amal yang telah mereka lakukan?”. (HR. 

Ahmad, dishahihkan oleh Imam Al Albani dan dihasankan oleh Syaikh Syu’aib Arnauth). 

Imam bukhori menutup judul babnya dengan menukil nasehat Imam 

Al Hasan kepada kita semua yang sekarang sedang bergelimang dengan 

kemaksiatan untuk segera bertaubat dan menghentikan perbuatannya 

diganti dengan amalan-amalan ketaatan kepada Robbnya. Beliau 

rohimahulloh  menyitir firman Allah � yang bunyi lengkapnya sebagai 

berikut : 
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“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri 

sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa 

lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan 

perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui”. (QS. Ali Imroon (3) : 135). 



Perkataan Imam Ibrohim At Taimiy yang dinukil Imam Bukhori, 

diriwayatkan dengan sanad yang bersambung kepada beliau rohimahulloh  

oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonafnya (8/224) beliau berkata : 

“haddatsanaa Muhammad bin Abdullah ibnuz Zubair dari Sufyan dari Abi 

Hayaan ia berkata, saya mendengar Ibrohim At Taimiy berkata : “Tidaklah 

aku keberatan untuk menyebut-nyebut amalanku, melainkan aku khawatir aku akan 

didustkan”. Muhammad dinilai Al Hafidz dalam “At Taqriib”, tsiqoh tsabat, 

namun ia memiliki kekeliruan dalam haditsnya dari Sufyan Ats Tsauri. 

Sufyan Ats Tsauri, seorang Imam yang Masyhur. Abu Hayaan Yahya bin 

Sa’id At Taimiy dinilai Al Hafidz dalam “At Taqriib”, tsiqoh dan ahli ibadah. 

Riwayat ini dikelurkan juga oleh Imam Ahmad dalam kitab zuhudnya (no. 

2106) dengan sanad bertemu sampai Muhammad bin Abdullah diatas. Rowi 

Muhammad bin Abdullah ini mendapatkan Mutaba’ah (penguat) dari : 

1. Muhammad bin Yusuf, riwayatnya ditulis Imam Al’lalika’I dalam Syaroh 

Ushul I’tiqod (no. 1268). Al Hafidz menilainya dalam “At Taqriib”, Tsiqoh, 

Fadhil dikatakan ia memiliki suatu kekeliruan dalam haditsnya dari 

Sufyan Ats Tsauri, namun dalam hal ini beliau disamakan dengan Imam 

Abdur Rozaq. 

2. Abdur Rokhman bin Mahdiy, riwayatnya ditulis oleh Imam Al Firyaabiy 

dalam kitabnya sifat Nifak (no. 89). Al Hafidz dalam “At Taqriib” 

menilainya, Tsiqoh, tsabat, hafidz pakar dalam ilmu rijal dan hadits. 

3. Qobiishoh bin ‘Uqbah, ditulis riwayatnya oleh Imam Ibnu Abid Dunya 

dalam Ashomit (no. 104). Dinilai Al Hafidz dalam “At Taqriib”, shoduq 

terkadang menyelisihi (rowi lainnya). 

Maksud dari perkataan Imam Ibrohim At Taimiy sebagaimana 

dijelaskan oleh Imam Ibnu Bathoh dalam syaroh Bukhorinya adalah beliau 

rohimahulloh merasa takut belum menunaikan secara sempurna amalannya 

ketika melakukan amar ma’ruf Nahi Mungkar, dimana Allah � mencela 

orang-orang yang tidak konsisten dengan apa yang diucapkannya dalam 

firman-Nya � : 
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“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu 

kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak 

kamu kerjakan”. (QS. Ash Shaaf (61) : 2-3). 

Perkataan Imam Ibnu Abi Mulaikah, diriwayatkan dengan sanad yang 

bersambung oleh Imam Bukhori sendiri dalam kitabnya “Tarikh Kabiir (no. 

412)” beliau rohimahulloh  berkata : “Al Hasan ibnur Robii’ berkata, 



haddatsanaa Abdul Jabbaar ibnul Warod-Abu Muhammad-, Muhammad bin 

Sa’id berkata, mengabariku Yahya ibnul Yamaan dari Sufyan dari Ibnu Juraij 

dari Ibnu Abi Mulaikah ia berkata : “sama seperti diatas”. 

Kedudukan sanad : 

1. Al Hasan Ibnur Robii’ (w. 220 atau 221 H), dinilai Al Hafidz dalam “At 

Taqriib”, tsiqoh. 
2. Abdul Jabbaar Ibnul Warod, dinilai Al Hafidz dalam "At Taqriib", shoduq 

keliru. 
3. Muhammad bin Sa’id (w. 220 H), dinilai Al Hafidz dalam "At Taqriib", 

Tsiqoh dan Tsabat. 
4. Yahya Ibnul Yamaan (w. 189 H), dinilai Al Hafidz dalam "At Taqriib", 

Shoduq, ahli ibadah banyak kelirunya dan berubah hapalannya. 
5. Sufyan Ats Tsauri (97 – 161 H), Imam yang Masyhur. 
6. Ibnu Juraij (w. 150 H lebih), dinilai Al Hafidz dalam "At Taqriib", tsiqoh, 

fadhil, ahli fiqih terkadang melakukan tadlis dan memursalkan hadits. 
7. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikan (w. 117 H), Tabi’I pertengahan, 

dinilai Al Hafidz dalam "At Taqriib", Tsiqoh dan Faqih. 
Abdul Jabbaar mendapatkan Mutaba’ah dari Abu Zur’ah Abdur Rokhman Ad 

Dimisyqiy (w. 281) yang dinilai Al Hafidz dalam "At Taqriib", tsiqoh, hafidz 

punya tulisan. Riwayatnya ditulis dengan sanad yang panjang dari Al Hafidz 

Ibnu Hajar dalam Taghliighut Ta’liiq.   
Hal ini menunjukkan pemahaman para Sahabat yang sangat dalam, 

bahwa tidak ada jaminan selama mereka masih hidup dapat selamat dari 

ketergelinciran. Misalnya diantara mereka adalah Umar ibnul Khothob � 

salah satu dari 10 orang yang diberikan kabar gembira oleh Rosulullah � 

sebagai penghuni jannah. Suatu hari beliau � pernah bertanya kepada 

Hudzaifah � yang dijuluki sebagai pemegang rahasia Rosulullah �, ketika 

Beliau � menyebutkan nama-nama orang Munafik hanya kepada Hudzaifah 

�. maka Umar � setelah Rosulullah � wafat, menanyakan kepada Hudzaifah 

� apakah dirinya termasuk deretan orang Munafik yang disebutkan oleh 

Rosulullah � kepadanya, karena khawatir dirinya termasuk orang Munafik. 

Dan jawabannya Hudzaifah � bahwa Umar � tidak termasuk orang Munafik.  

 Pernyataan ini juga bantahan kepada Murji’ah yang mengklaim bahwa 

Imannya tidak dipengaruhi oleh amalannya. Murjiah memiliki keyakinan 

bahwa Iman tidak bertambah dan berkurang serta amalan bukan bagian 

daripada Iman. 

 Perkataan Imam Al Hasan Al Bashri ditulis dengan sanad yang 

bersambung oleh Imam Al Firyaabii dalam kitabnya “Sifatun Nifak” dengan 



lafadz yang mirip sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar. Disini 

Imam Bukhori menggunakan bentuk kalimat pasif, yaitu perkataan beliau 

rohimahulloh disebutkan dari Al Hasan”. Padahal atsar Al Hasan ini 

shahih, kemungkinan menurut guru Al Hafidz Al Fadhl ibnul Husain, bahwa 

Imam Bukhori tidak mengkhususkan bentuk kalimat pasif untuk 

mengisyaratkan kedhoifan sanad, namun beliau gunakan ketika 

menyebutkan matan (isi) berita dengan maknanya atau meringkasnya.-

selesai- 

Sebagaimana diketahui, para ulama kita  diantaranya Imam Nawawi 

mengatakan dalam “Majmu Syarah (1/63) : “ulama peneliti ahli hadits dan yang 

lainnya berkata, jika hadits itu dhaif jangan disebutkan, Rosulullah � telah 

bersabda atau berbuat, menyuruh, melarang, memutuskan, menyebutkan dan bentuk 

kalimat aktif lainnya. Juga tidak boleh disebutkan, Abu Hurairah � telah 

meriwayatkan, mengatakan, menyebutkan atau yang semisalnya. Begitu juga jika 

sumber yang mengatakannya para Tabi’in dan orang-orang yang sesudah mereka, 

semua itu tidak boleh disebutkan dengan bentuk kalimat aktif, tetapi hendaknya 

disebutkan, telah diriwayatkan darinya, dikutip, diceritakan, disebutkan atau 

bentuk kalimat pasif lainnya, bukan bentuk kalimat aktif. Mereka para ulama 

berkata : “bentuk kalimat aktif digunakan untuk hadits-hadits shahih dan 

hasan, sedangkan bentuk kalimat pasif untuk selainnya. Alasannya karena 

kevalidan kalimat aktif membutuhkan penyandaran, maka seharusnya kalimat tersebut 

tidak digunakan melainkan untuk hal-hal yang valid, jika tidak berarti orang yang 

menisbahkannya melakukan kedustaan. (disadur dari Tamamul minah karya Imam Al Albani). 

Kemudian Imam Al Albani setelah menukil ucapan Imam Nawawi ini, 

memberikan pendapat yang brilian, beliau rohimahulloh  berkata : “adalah 

suatu hal yang layak menurut syariat, jika berbicara kepada masyarakat umum harus 

memperhatikan tingkat kemampuan dan keilmuwan mereka. Peristilahan dalam hadits 

tidak diketahui oleh mayoritas mereka, sehingga tidak bisa membedakan antara kata-

kata Rosulullah � “telah bersabda” dengan kata-kata “telah diriwayatkan dari Rasulullah 

�”. Hal ini karena sedikitnya orang-orang yang memperlajari ilmu Sunnah. Maka saya 

berpendapat untuk menghindari kekeliruan dalam peristilahan ini, maka 

penjelasan tentang shahih atau dhaifnya suatu hadits mutlak diperlukan. 

Sesuai dengan sabda Nabi ���� : 
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“Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu”. (HR. 

Tirmidzi dan Nasa’I, dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani).  



Syaikhul Islam kedua Ibnul Qoyyim rohimahulloh  berkata :”(seorang 

hendaknya) takut amalannya menjadi seperti amalan yang disinggung dalam Firman 

Allah � : 
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“Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) 

debu yang berterbangan”. 9QS. Ash Shof (25) : 23). 

Ini adalah amalan yang tidak ikhlas kepada Allah � dan tidak sesuai dengan perintah 

atau sunnah Rosulullah �. Dan hedaknya takut juga amalnya akan sia-sia pada masa 

akan datang, baik dengan meninggalkannya atau kemaksiatan yang membuatnya 

melalaikannya atau sesuatu yang menghapus amalannya dan menyebabkannya 

menjadi sia-sia. Kemudian keaadaan teman-temannya seperti kondisi pertemanan yang 

Allah sebutkan dalam Firman-Nya � : 
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“Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, 

dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali”. 

(QS. Al Baqoroh (2) : 166). 
 

Berkata Imam Bukhori : 
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Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 48484848    

“Haddatsanaa Muhammad bin ‘Ar’aroh ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Zubaid ia 

berkata, aku bertanya kepada Abu Waail tentang Murjiah, ia berkata haddatsanii Abdullah 

bahwa Nabi � bersabda : “mencela seorang Muslim itu kefasikan dan membunuhnya suatu 

kekufuran”. 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Nama : Abu Ibrohim Muhammad bin ‘Ar’aroh 

 Kelahiran : Wafat tahun 213 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 



 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Qooni’, 

Imam Al Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Imam Nasa’i 

menilainya’Laisa bihi Ba’sun’. 

 Hubungan antar : Syu’bah adalah salah seorang gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

2. Syu’bah ibnul Hajaj telah berlalu biografinya pada hadits no. 10 

 

3. Nama : Abu Abdur Rokhman Zubaid ibnul Haarits 

 Kelahiran : Wafat tahun 122 H atau setelahnya 

 Negeri tinggal : Kufah 

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

Imam Abu Hatim, Imam Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad dan 

Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : ‘Abu Waail adalah salah seorang gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

4. Nama : Abu Waail Syaqiiq bin Salamah  

 Kelahiran : Lahir pada tahun 1 H wafat pada masa kekhalifahan 

Umar bin Abdul Aziz 

 Negeri tinggal : Kufah 

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

Ibnu Sa’ad dan Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Abdil Bar 

berkata, ‘para ulama sepakat bahwa ia (Abu Waail) 

tsiqoh’. 

 Hubungan antar : Imam amr bin Muroh berkata, ‘saya pernah bertanya 

kepada Abu Ubaidah, siapakah penduduk Kufah yang 

paling pandai dalam haditsnya Abdullah (bin Mas’ud) �?, 

beliau menjawab : “Abu Waail”. 

5. Abdullah bin Mas’ud � pada hadits no. 32 

 

 

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

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Dalam sanad hadits ini, ketika Imam Abu Waail ditanya tentang Murjiah 

yaitu maksudnya keyakinan mereka kaum Murjiah, beliau rohimahulloh  

menjawab dengan membawakan hadits ini, maksudnya adalah 

bagaimana bisa keyakinan mereka yang mengatakan bahwa kemaksiatan 

perowi 

perowi 

perowi 



tidak mempengaruhi keimanan, padahal Nabi � bersabda bahwa seorang 

yang mencela seorang Muslim bisa terjatuh dalam kefasikan apalagi kalau 

membunuhnya bisa terjatuh dalam kekufuran. Demikian kira-kira 

penjelasan Al Hafidz dalam Al Fath. 

2. Imam ‘Ubaidillah bin Muhammad dalam Al Ibanah (no. 980) menukil 

Dalam masalah keimanan Murjiah mengatakan : “Jika seorang telah 

mengucapkan “Laa Ilaaha Illallah”, maka ia dalam masalah keimanan sama seperti 

Jibril �, Mikail � dan Nabi Ibrohim Kholilullah �”. Maha Tinggi Allah � dari 

apa yang mereka katakan. 

3. Hal ini menunjukkan bahwa bid’ah Murjiah sudah dikenal pada masa-

masa awal Islam, karena Abu Waail sendiri lahir pada tahun 1 H dan 

wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul ‘Aziz. Bahkan Nabi � 

sudah menyebutkan tentang Murjiah dalam sabdanya : 

��HA? �� ��� $ ��;%� ^ ! ���� 9�:NP�� 9`S%��#  
“Ada dua golongan umatku yang tidak dapat mendatangi telaga, yaitu Al Qodariyah dan 

Al Murjiah” (HR. Al Uqoily dalam “Adhu’aafaa’” (h. 156), Thobari dalam “At Tahdziib (2/180), Ibnu 

Abi Ashim dalam “As Sunnah” (no. 949) dan Allaalikaa’I dalam “Syaroh Ushul I’tiqod (no. 1157) 

demikian takhrij yang ditulis oleh Imam Al Albani dalam Silisilah As Shohihah (no. 2748) dan beliau 

menghasankanya) 

4. Hadits ini menunjukkan agungnya kehormatan kaum Muslimin, dimana 

mencelanya dianggap sebagai perbuatan fasik yaitu perbuatan yang 

mengeluarkan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal Allah � 

melarang berbuat fasik, terlebih di tanah haram pada musim haji, firman-

Nya � : 
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“barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka 

tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan 

haji”. (QS. Al Baqoroh (2) : 197). 

5. Adapun membunuh seorang Muslim tanpa hak diungkapkan sebagai 

kekufuran maka hal ini tidak sebagaimana yang dipahami oleh Khowarij 

dan telah berlalu penjelasannya. 

6. Orang yang senang mencela kehormatan kaum muslimin, sehingga 

manusia meninggalkannya karena enggan dengan lisannya yang keji 

adalah manusia yang paling jelek kedudukannya pada hari kiamat. Nabi � 

bersabda : 
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“Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah � pada hari kiamat adalah manusia 

yang orang-orang meninggalkannya karena menghindar dari kejelekan lisannya”. (HR. 

Bukhari-Muslim) 

7. Dalam hadits lain, Nabi � bersabda bahwa seorang yang melaknat 

seorang Mukmin seperti membunuhnya, sabda beliau � : 
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“Melaknat seorang Mukmin seperti membunuhnya”. (Muttafaqun ‘Alaih). 

8. Orang yang senang mencela saudaranya sesama Muslim apalagi sampai 

membunuhnya, maka bisa jadi ia akan menjadi orang yang bangkrut 

karena harus membagi-bagi amalan sholihnya kepada orang yang telah ia 

cela kehormatannya dan telah didholiminya. Nabi � bersabda : 
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“Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka yang pada hari 

kiamat membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Namun ia juha pernah mencela orang 

lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain (tanpa hak), menumpahkan darah 

orang lain dan pernah memukul orang lain. Maka diberikan kepada orang-orang (yang 

didholiminya tadi) kebaikan dari pahala amalannya, jika habis (dan masih ada orang lain 

yang belum dibayar qishosnya) maka kesalahan orang yang didholiminya diambil dan 

dibebankan kepadanya, lalu ia  pun dilemparkan kedalam neraka”. (HR. Muslim). 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 49494949    

“Akhbaronaa Qutaibah bin Sa’id, haddatsanaa Ismail bin Ja’far dari Humaid dari Anas � ia 

berkata akhbaronii ‘Ubadah ibnus Shoomit � bahwa pada suatu hari Rosulullah � keluar 

untuk memberi tahu tentang Lailatul Qodar, pada waktu itu ada dua orang Muslim (sahabat) 

yang sedang saling berdebat. Sehingga Nabi � pun bersabda : “aku keluar untuk memberitahu 

kepada kalian, kemudian ternyata ada fulan dan fulan yang saling berdebat dan mengangkat 

suaranya. mudah-mudahan yang ini lebih bagi kalian, carilah malam Lailatul Qodar pada 

malam 27, 29 dan 25 (pada bulan Romadhon). 

 Penjelasan biografi perowi hadits : 

1. Qutaibah bin Sa’id biografinya pada hadits no. 28 

2. Nama : Abu Ishaq Ismail bin Ja’far 

 Kelahiran : Wafat tahun 180 H di Baghdad 

 Negeri tinggal : Madinah 

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

Imam Ahmad, Imam Abu Zur’ah, Imam Nasa’i, Imam 

Ibnu Sa’ad dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : Humaid adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

3. Nama : Abu ‘Ubaidah Humaid bin Abi Humaid At Thowil 

 Kelahiran : Wafat tahun 142 atau 143 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

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

Abu Hatim, Imam Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli 

dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan antar : ‘Anas � adalah gurunya, namun beliau banyak 

meriwayatkan dari Anas � melalui Tsabit Al Bunaani, 

seorang perowi tsiqoh, kemudian beliau tadlis dan 

langsung meriwayatkannya dari Anas �. 

 

4. Anas bin Malik � pada hadits no. 13 

5. Ubadah ibnus Shoomit � pada hadits no. 18 

 

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

Hajar) 
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Penjelasan Hadits : 

1. Maksudnya Beliau � akan memberitahu para sahabatnya kapan waktu 

diturunkannya malam Lailatul Qodar. Penjelasan lebih lanjut pada babnya 

Insya Allah �. 

2. Dalam Al Fath, Al Hafidz Ibnu Hajar menukil riwayat dari Ibnu Dihyah, 

bahwa kedua sahabat yang tidak disebutkan namanya adalah Abdullah 

bin Abi Hadrad � dan Ka’ab bin Malik �. Dalam shahih Muslim (no. 2831) 

penyebab perdebatan tersebut adalah masalah penentuan Lailatul Qodar 

dan keduanya digoda oleh Setan sehingga menyebabkan masing-masing 

pihak mengangkat suaranya, padahal ini dilakukan di Masjid yang 

merupakan tempat untuk berdzikir dan beribadah dengan penuh 

kekhusyukan dan ketenangan. 

3. Kaitannya hadits ini dengan judul bab yang diberikan oleh Imam Bukhori 

adalah dalam isi hadits ini, disebutkan keduanya mengangkat suara 

padahal disitu terdapat Nabi � dan Allah � telah mengingatkan kepada 

umatnya bahwa mengangkat suara dihadapan Nabi � dapat 

menghapuskan amalan tanpa disadari. Allah � berfirman : 
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“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). 

Adapun hadits yang pertama dalam bab ini, kaitannya dengan judul bab 

adalah betapa banyak orang yang mudah menggerakkan lisan dan 

tangannya untuk menyakiti saudaranya tanpa ia sadari atau ia 

menyangka bahwa hal tersebut adalah hal biasa, padahal syariat 

menghukuminya sebagai dosa besar. Demikian intisari penjelasan Al 

Hafidz dalam Al Fath. 

 

 


