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

dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Maahak dari Abdullah bin Amr � ia 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. 
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 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Alasan para sahabat � tersebut tidak dapat menyempurnakan wudhu 

adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Bathol dalam “Syaroh 

Bukhori” (1/129) : 
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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. 

 


