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Bab 33 Semangat dalam Mencari Hadits 

 

Penjelasan : 

 

Sahabat � sebagai generasi terbaik yang pertama dari umat ini adalah 

manusia yang sangat antusias untuk mendengarkan dan mengambil faedah 

dari hadits-hadits Nabi �. Shahabat Ibnu Abbas � sempat menggambarkan 

hal tersebut yang diceritakan oleh Imam Muslim dalam shahihnya (no. 21), 

kata Shahabat Ibnu Abbas � ketika diceritakan hadits oleh Busyair Al 

‘Adawy : 
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“Sesungguhnya kami dahulu jika mendengar seseorang berkata “Rasulullah � bersabda”, maka 
kami konsentrasikan penglihatan dan pendengaran kami kepadanya, namun tatkala terjadi 

fitnah ditengah-tengah manusia, maka kami tidak mengambil hadits kecuali dari orang yang 

kami kenal”. 

 

Kemudian semangat ini diteruskan oleh generasi berikutnya sampai 

tiba zaman dimana terjadi kemalasan dari sebagian kaum muslimin untuk 

menuntut ilmu dan menggali sumber-sumber keilmiahannya, mereka 

meninggalkan ilmu yang diwariskan para salafus sholih, khususnya ilmu 

hadits, sehingga akhirnya mereka sibuk dengan filsafat Yunani dan ilmu-ilmu 

rusak bangsa kafirin, sehingga akhirnya setan mengusai mereka, 

sebagaimana Firman-nya � : 
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“Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami 

adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang 

selalu menyertainya” (QS. Az Zukhruf (43) : 36). 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa Abdul Aziz bin Abdullah ia berkata, haddatsanii Sulaiman dari ‘Amr bin Abi 

‘Amr dari Said bin Abi Said Al Maqburiy dari Abu Huroiroh � bahwa ia � berkata : 

‘ditanyakan kepada Rasulullah �, ‘siapakah manusia yang paling berbahagia dengan 

safaatmu pada hari kiamat?, Rasulullah � menjawab : “aku telah menduga wahai abu 
Huroiroh bahwa engkau akan menanyaiku tentang hadits ini yang belum seorang pun lebih 

dulu menanyakannya, karena aku melihat semangatmu dalam mencari hadits. Manusia yang 

paling berbahagia dengan safaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan : Laa 

ilaaha illallah, tulus dari lubuk hatinya atau jiwanya”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

Abul Qosim Abdul Aziz bin Abdullah, tinggal di Madinah dinilai tsiqoh oleh 

Imam Ya’qub bin Syaibah, Imam Abu Dawud, Imam Daruquthni dan Imam 

Ibnu Hibban, dinilai shoduq oleh Imam Abu Hatim. Sulaiman bin Bilaal 

adalah gurunya dan tinggal senegeri dengannya (Tahdzibain). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Keutamaan Shahabat Abu Huroiroh � yang sangat antusias mendapatkan 

hadits, maka dengan masa persahabatannya yang tidak begitu lama 

dengan Rasulullah �, namun Beliau � sebagai sahabat no. 1 yang paling 

banyak meriwayatkan hadits dari Nabi �.  

2. Orang yang bertauhid dengan benarlah yang akan mendapatkan safaat 

Nabi �, bukan kaum Musyrikin yang bahkan anehnya menuhankan Nabi 

�. Allah � berfirman : 
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“Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka 

sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang disembah); "Apakah kamu yang 

menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan (yang 

benar)?. Mereka (yang disembah itu) menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi 

kami mengambil selain engkau (untuk jadi) pelindung, akan tetapi Engkau telah memberi 

mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingati 

(Engkau); dan mereka adalah kaum yang binasa” (QS. Al Furqon (25) : 17-18). 

 Tim penerjemah DEPAG RI berkata : “1059]. Maksudnya: setelah mereka 

dikumpulkan bersama-sama apa yang mereka sembah, yaitu: malaikat, Uzair, nabi 

Isa a.s dan berhala-berhala dan setelah Tuhan menanyakan kepada yang disembah 

itu, apakah mereka yang menyesatkan orang-orang itu ataukah orang- orang itu 

yang sesat sendirinya, maka yang disembah itu menjawab bahwa tidaklah patut 

bagi mereka untuk menyembah selain Allah, apalagi untuk menyuruh orang lain 

menyembah selain Allah”. 

 

  


