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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 

menunjukan 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 ‘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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“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 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 setahu?’ 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. 

 

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

 

2.  Nama : Abul Hasan Ali bin Abdul Hamid 

 Kelahiran : Wafat 222 H 

perowi 



 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 dalah 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 

menunjukan 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 : 

» T4 �M��  � ��N O� �P�( ��Q� � )5�� 5� �H4 �'(x� 5( �F+d�� («  
“bahwa Nabi � melaknat orang yang menyesatkan orang buta dalam menunjukkan jalan”.  

3. Penjelasan tentang rukun Islam telah berlalu. 

 

 

perowi 

perowi 


