
باب -م  14  

Bab  

 

Penjelasan : 

 

Demikian yang terdapat dalam cetakan maktabah Ibadur Rokhman 

Mesir, namun dalam cetakan kitab lainnya tidak ada penamaan judul bab 

seperti ini. Namun hadits yang berada dalam judul bab ini masih merupakan 

kelanjutan dari bab sebelumnya dan memang haditsnya masih berkaitan 

dengan judul bab sebelumnya. Sehingga dalam bab ini, kami tidak 

memberikan judul dan menulis sebagaimana adanya, barangkali bab ini 

merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َقاَل َأْخبَـَرنَا َيْحَيى َعْن ُمَحمِد ْبِن يَ  - 149 ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم َقاَل َحد اَن َحدْحَيى ْبِن َحب
اللِه ْبَن ُعَمَر َأْخبَـَرُه َقاَل َلَقْد َظَهْرُت َذاَت يـَْوٍم َعَلى َظْهِر بـَْيِتَنا ، فـََرَأْيُت  َأن َعمُه َواِسَع ْبَن َحباَن َأْخبَـَرُه َأن َعْبدَ 

ْقِبَل بـَْيِت اْلَمْقِدسِ  - صلى اهللا عليه وسلم  -َرُسوَل اللِه  َقاِعًدا َعَلى َلِبَنتـَْيِن ُمْستـَ  
15151515).).).).    Hadits no. Hadits no. Hadits no. Hadits no. 149149149149    

“Haddatsanaa Ya’quub bin Ibrohiim ia berkata, haddatsanaa Yaziid bin Harun ia berkata, 

akhbaronaa Yahya dari Muhammad bin Yahya bin Habbaan bahwa pamannya Waasi’ bin 

Habbaan memberitahunya bahwa Abdullah bin Umar � memberitahunya, beliau � berkata : 

‘aku pernah naik diatas rumah kami pada suatu hari. Aku melihat Rasulullah � duduk diatas 

dua tembok menghadap ke Baitul Maqdis (untuk buang hajat-tambahan Muslim)”. 

Muslim meriwayatkannya no. 634. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1.   Nama : Abu Khoolid Yazid bin Harun 

 Kelahiran : Lahir 117/118 H - Wafat 206 H 

 Negeri tinggal : Wasith 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Ibnul Madini, 

Imam Abu Hatim, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban.  



 Hubungan Rowi : Yahya bin Sa’id adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

 

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

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

Telah berlalu penjelasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


