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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 : 
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“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 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 : 
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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!”. (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. Oleh 

karenanya 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”. 

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 demikian, 

ia meninggal sebagai syahid. Imam Ibnu Abdil Bar rohimahulloh  berkata 

: 
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“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.  

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 “ p[A �d ^B ” 

(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). 

4. Yang kedua keutamaan ilmu lebih utama daripada keutamaan amal. 

Imam Ibnu Abdil Bar berkata : 
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“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, “ �% z-) �� �L?� ” 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 : 
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“Keutamaan ilmu lebih aku cintai dari keutamaan ibadah dan sebaik-baik agama 

kalian adalah sikap Waro’”. 

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, seorang rafidhoh dinilai shoduq dan 

terkadang melakukan kekeliruan dalam hadits oleh Al Hafidz. Imam 

Adz-Dzahabi menukil penilaian dari Imam Ibnu Ma’in terhadapnya, 

Laisa bisyain. 

2. Al A’masy telah berlalu sebelumnya. 

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 setalah pertengahan, dinilai tsiqoh 

dan ahli ibadah oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “At Taqriib”.  

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 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). 

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. 

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 dibawahnya 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) 

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 

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 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 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 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 (menunjukan 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 : 
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“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. 

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. 

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 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. 

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) : 
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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”. 



18. Orang yang menuntut ilmu adalah seperti jihad. Imam Ibnu Abdil Bar 

berkata : 
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“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 : 
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“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 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 : 
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“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), 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 : 
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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 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 

kdeudukan hadits-hadits tersebut. Walhamdulillah. 


