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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 menunjukan 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) 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“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’.  

 Hubungan antar : Abdullah bin Dinar adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh 

Imam Al Mizzi. 

perowi 

perowi 



 

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. 

 


