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Bab 40 Pengajaran Ilmu pada Malam Hari 

 

Penjelasan : 

 

Imam Bukhori ingin menjelaskan lagi bahwa penyampaian ilmu dapat 

dilakukan di beberapa tempat dalam kondisi apapun, dengan berbagai cara 

dan kesempatan waktu-waktu yang ada, termasuk malam hari. Padahal Nabi 

� membenci atau tidak suka berbincang-bincang setelah sholat Isya. 

Shahabat Abu Barzah � meriwayatkan bahwa : 

������� ����
��� � �!"#�� ��$���%�& �'��(�)
���� ��*�(���  
“Nabi � membenci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya” (Muttafaqun 

‘Alaih). 

Sehingga makna hadits ini dibawa kepada berbincang-bincang atau 

bergadang yang tidak berfaedah, namun jika memperbincangkan ilmu, maka 

larangan ini dikhususkan. Demikian penjelasan Al Hafidz dalam “Al Fath”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa Shodaqoh, akhbaronaa Ibnu Uyainah dari Ma’mar dari Az-Zuhriy dari Hindin 

dari Ummu Salamah �. 

Dari ‘Amr dan Yahya bin Sa’id dari Az-Zuhriy dari Hindin dari Ummu Salamah � ia berkata 

: Nabi � bangun pada malam hari, lalu berkata : “Subhanallah apa yang diturunkan pada 

malam ini berupa fitnah dan apa yang dibukakan dari perbendaharannya, bangunlah para 

penghuni kamar, karena terkadang orang yang berpakaian didunia akan telanjang diakhirat”. 

Muslim meriwayatkannya no. 2196. 

 



Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Para perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1.   Nama : Abul Fadhl Shodaqoh ibnul Fadhl 

 Kelahiran : Wafat 223 atau 226 H 

 Negeri tinggal : Marwazy 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Nasa’I dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Sufyan bin Uyyainah adalah gurunya, sebagaimana 

dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Hindun binti Al Harits 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Ummu salamah �  adalah gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya, sebagaimana dinukil oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar). 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkan mengajarkan kepada keluarga sekalipun pada malam hari, 

terutama bagi keluarga yang sudah memiliki anak, terkadang waktu yang 

luang bagi suami untuk mengajari istrinya adalah pada malam hari 

setelah anak-anak sudah tidur. 

2. Fitnahnya umat ini banyak bersumber dari harta yang ditampakkan 

kepada mereka, sekalipun harta tersebut sebenarnya menjauh dari 

mereka. 
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“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, 

yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, 

binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 

Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali Imroon (3) : 14). 

3. Orang-orang yang berpakaian didunia, kemudian telanjang diakhirat, 

dimungkinkan maknanya adalah karena pakaian yang didapatkan didunia 

dengan cara yang haram sehingga itu tidak bisa menjadi bekal 



diakhiratnya. Sebagaimana ia dulu memiliki mata untuk melihat, namun 

tidak digunakan untuk mempelajari agama ini, sehingga ia tersesat, oleh 

karenanya Allah � membangkitkannya dalam keadaan buta. Firman-Nya 

� : 
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“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan 

yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. 

Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, 

padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?". Allah berfirman: "Demikianlah, 

telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) 

pada hari ini kamupun dilupakan. Dan demikianlah Kami membalas orang yang 

melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab 

di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal” (QS. Thaahaa (20) : 124-127). 

4. Hadits ini anjuran agar kita banyak bersedekah sebagai investasi 

diakhirat kelak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


