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ff\ ari sekian- hal yang menjadikan kita merasa bangga dan
I I lanagia menjadi seorang muslim adalah karena kita

.U -"-irnyai Garhh gemiting di masa lalu yang dilakoni
oran[forang shaleh. Mereka hadir datam pelataran sejarah sebagai
sosok yang susah dicari padanannya, dimana.mencintai mereka sama
artinya mencintai kebaikan, kebenaran bahkan mencintai Allah.
Merekalah generasi terbaik sepanjang masa yang pernah dihadiahkan
oleh kehidupan.

Jika melihat durasi umur mereka di dunia, ternyata tidak
terlalu panjang. Sgsok seperti Umar bin Abdul Aziz -misalnya- hanya
diberikan jatah hidup selama 59 tahun lebih 6 bulan, tetapi prestasi
dunia-akhiratnya jauh lebih besar dari umgrnya yang pendek. Juga,
Imam An-Nawawi menghadap .ke haribaan Rabb'nya pada usia 45

tahun. Tapi, kitab karyanya; Al-Arba'iin An-Nawawiyah d,an Riyadh Ash-

Sh"alihin terus mengucurkan manfaat seolah memperpanjang usianya.

Sehingga, tidak satu pun dari ulama besar abad ini yang tidak
berhutang kepada beliau. Itulah barangkali salah satu .makna dari
keberkahan umur.

Tentu, cinta kepada ulama merupdkan karunia Allah yang tak
ternilai. fidak semua orang kuasa mengh.adirkan kecintaan itu. Buku

60 Biograft lllama Salaf ini menjadi sangat penting untuk
dibaca dalam rangka menumbuhkan kecintaan kita kepada generasi

. yang Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun telah ridha

kepada Ailah, Radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Ylemarrg, mereka
telah beranjak pergi menghadap Allah' Namun, karya dan jejak
keshalehan mereka masih tetap memenuhi ruang bumi hingga kini.
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MASRUO BIN AL-AJDA'

ni adalah biografi pertama dari serial biografi edukatif dari beberapa ulama

salaf terkemuka. Biografi ini bertujuan mendidik generasi muda Islam

sesuai dengan pendidikan yang pernah ditempuh para ulama dan mengikuti

jejak mereka,para imam yang terkenal dan mulia.

Orang-orang yar.g terkenal dengan kezuhudan dan kehati-hatiannya,

kewara'an dan kesederhanaannya. Mereka yang banyak beribadah dan

mempunyai rasa takut yang mendalam kepada Allah SH, sehingga tumbuh

dalam diri mereka sesuatu yang pantas untuk dihormati dan dimuliakan.

Mereka pantas mendapatkan kenikmatan dan penghormatan itu.

Sifat-sifat di atas tentunya merupakan indikasi dari seorang pemimpin

para tabi'in dan para imam yang mau mengamalkan ilmunya.

Di antara mereka adalah Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamadani yang telah

banyak berguru pada beberapa sahabat terkenal yang di antaranya; Abdullah

bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Aisyah Ridhwanullahi Alaihim

Ajma'in.

Dialah orang yang terkenal dengan kezuhudan, kewara'an dan

ibadahnya. Merupakan teladan dan tokoh yang pantas untuk kami jadikan

pembuka dalam mengawali penulisan serial biografi ini.

Semoga Allah ffi berkenan menerima semua ibadah dan ketaatan kita

dan menyatukan kita dengan para ulama yang mulia dalam derajat yang

paling tinggi.

Semoga shalawat dan salam selalu mengalir kepada baginda Rasulullah

ffi yung diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, kepada keluarga serta

para sahabatnya yang mulia. Segenap puji bagi Allah Tuhan seru sekalian

alam.

Masruq b'n Al-Ajda'



1. Nama dan Kelahirannya

Namanya: Masruq bin Al-Ajda'Al-Hamadani Al-Wadi'i Abu Aisyah Al-
Kufi. Dialah Masruq bin Al-Ajda'bin Malik bin Umayyah bin Abdullah bin
Murri bin Salman -ada juga yang mengatakan Salaman- bin Muammar bin
Al-Harits bin Sa'ad bin Abdullah bin Wadi'ah."1

Al-Hafizh Abu Bakar Al-Khatib berkata, "Ada yang mengatakan bahwa
pada waktu kecil, dia pemah hilang diculik,lalu ditemukan lagi sehingga dia

dinamakan dengan Mnsruq (yang dicuri), kemudian ayahnya Al-Ajda'masuk
Islam."2

Kelahirannya: Tidak seorang pun dari penulis biografinya yang
menjelaskan -sejauh yang saya teliti- tentang tanggal dan tempat kelahirarurya.

Hanya saja mereka dengan jelas memberikan keterangan bahwa dia
meninggal pada tahun 62 atau 63 Hijriyah

Harun bin Hatim dari Al-Fadhl bin Amr mengatakan, "Masruq
meninggal pada usia 63 tahun." Jadi dapat disimpulkan bahwa dia terlahir
pada tahun pertama hijrah atau satu tahun sebelumnya. Wallahu A'lam.

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Malik bin Mughawwal berkata, "Aku pernah mendengar Abu Safar

mengatakan, "Hamdaniah (nama sebuah suku) belum pernah melahirkan
seseorang seperti Masruq."

Dari Amir Asy-Sya'bi, dia berkata, "Aku tidak pemah mengetahui ada

orang yang lebih banyak berkelana di berbagai tempat untuk mencari ilmu
dari Masruq."

Dari Manshur bin Ibrahim, dia berkata, "Beberapa teman Abdullah bin
Mas'ud ada yang mengajarkan kepada banyak orang dan mengajari mereka

tentang Sunnah Rasulullah ffi. Oi antara mereka itu adalah; Alqamah, A1-

Aswad, Ubaidah, Masruq, Al-Harits bin Qais dan Amr bin Syarahbil."3

Asy-Sya'bi berkata, "Ketika Ubaidillah binZiyad datang ke Kufah, dia

bertanya, "Siapakah orang yang terbaik di antara kalian?" mereka menjawab,

"Masruq."

Ibnu Al-Madini berkata, "Aku tidak pernah mempersilahkan seorang

pun untuk berbaris di belakang Abu Bakar ketika shalat berjamaah, kecuali

I TnhdzibAl-Knnnl27 /451452.2 TnrikhBnghdnd13/232.1 Tnriklt Boghdndhlm. 233.
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kepada Masruq (agar sewaktu-waktu bisa mengganti Abu Bakar menjadi

imam karena ilmu dan kewibawaannya)."1

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Ibnu Uyainah berkata, "Tidak ada

seorang pun yang lebih utama dari Masruq setelah Alqamah."2

Dari Ibnu Abjar dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Masruq lebih pantas

memberikan fatwa daripada Syuraih, karena Syuraih lebih banyak meminta

pendapat Masruq."3

Yahya bin Mu'in berkata, "Masruq adalah orang yang dapat dipercaya

dan tidak ada orang yang menyamainya. Utsman bin Said bertanya kepada

Yahya tentang Masruq dan kepada Urwah mengenai Sayyidah Aisyah, maka

dia tidak ragu lagi."a

Ibnu Sa'ad berkata, "Dia adalah tsiqah (orang yang dapat dipercaya

perkataan dan berita yang dibawanya) dan dia banyak mempunyai hadits

yang layak diriwayatkan."s

AI-'Ajali berkata, "Dia adalah seorang Tabi'in yang dapat dipercaya, dan

termasuk salah seorang teman Abdullah bin Mas'ud yang diperkenankan

mengajar dan memberikan fatwa kepada khalayak ramai. Dia banyak

melakukan shalat hingga kedua kakinya membengkak."

Abu Nu'aim berkata, "Di antara para teman Abdullah bin Mas'ud,

terdapat seseorang yang sangat takut dan sangat cinta kepada Tuharueya dan

selalu ingat akan banyaknya dosa yang telah dilakukannya. Dia sangat

dihormati keilmuannya, dapat dipercaya dan selalu ingin bertemu kepada

Tuhannya dengan memperbanyak ibadah; dialah Abu Aisyah (ayah Aisyah)

bernama Masrttq."5

Dari Mujalid dari Asy-Sya'bi dari Masruq,, dia berkata, "sayyidah Aisyah

Radhiyallahn Anha berkata, "Wahai Masruq, sesungguhnya kamu telah aku

anggap sebagai anak sendiri dan kamu termasuk orang yang paling aku cintai.

Apakah kamu mempunyai pengetahuan tentang Al-Mikhdn' (mengenal suatu

kekuran gan p ada diriny a)? " 7

1 Sivnr A'lnm An-Ntbnln' 4/66.1 tbid.4/67.) Thnbnqnt lbnr Sa'nrt 6/82.| :,ivnr rl:lnm An-Nubnln' 4/67.
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3. lbadahnya

Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir, dia berkata, "Masruq

memasang penutup antara dia dengan anggota keluarganya ketika shalat

agar khusyuk dalam shalafnya, meninggalkan mereka dan dunia mereka."l

Anas bin Sirin dari isteri Masruq, dia berkata, "Masruq banyak
melakukan shalat hingga kedua kakinya membengkak. Seringkali aku duduk
di belakangnya sambil menangis karena tidak tega melihat apa yang
dilakukannya."2

Dari Fithr bin Khalifah dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Masruq bin Al-Ajda'
jatuh pingsan saat dia menjalankan puasa pada musim kemarau. Sayyidah
Aisyah isteri Rasulullah ffi telah mengangkatnya sebagai anak, hingga dia

pun (Masruq) memberikan nama kepada puterinya dengan nama Aisyah.

Dia tidak pemah memarahi puterinya itu sedikitpun. Perawi melanjutkan

ceritanya berkata, "Kemudian puterinya itu datang kepadanya dan berkata,

"Wahai Ayah, makan dan minumlah!" Dia menjawab, "Apa yang kamu

inginkan dariku wahai puteriku? Sang puteri berkata, "Aku hanya kasihan

melihat ayah." Dia berkata, "Wah.ai puteriku, aku hanya ingin mendapatkan

kasih sayang dari Allah Si6 di hari yang jaraknya mencapai lima puluh
ribu tahun (satu hari lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun -Hari
Kiamat-)."3

Dari Abu Ishaq, dia berkata, "Ketika Masruq menjalankan ibadah haji,

dia tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan bersujud."a

Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir berkata, "Suatu ketika Khalid

bin Abdullah bin salah seorang pembesar di Bashrah memberikan hadiah uang

kepada Masruq sebanyak tiga puluh ribu dinar. Meski saat itu dia sangat

membutuhkannya, nrunun dia tidak menerimanya."

Abu Ishaq As-Subai'i berkata, "Masruq menikahkan puterinya dengan

Sa'ib bin Al-Aqra' dengan mas kawin sepuluh ribu dinar yang diberikan Sa'ib

kepadanya. Lalu, uang sebanyak itu dipergunakan Masruq untuk membiayai

para pejuang Islam dan menyantuni fakir miskin."s

Dari Al-A'masy bin Abi Adh-Dhuha, dia berkata, "Masruq banyak

bangun malam dan melakukan shalat layaknya seorang rahib. Dia pernah

I HilyahAl-Auliya'3/96.
'z Tatulzib Al-KnnnlZ7 / 455.r TarikhBnghdadT3/234.a HilvahAl-Auliyn'2/95.5 Sivnr A'lnm An-Nubnln' 4/66.
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berkata kepada keluarganya, "sebutkanlah semua kebutuhan kalian kepadaku

sebelum aku melakukan shalat (agar tidak terganggu dalam shalatnya)."

Dari Said bin Jubair, dia berkata, "Masruq pernah menemuiku dan dia

berkata, "Wahai Said, tidak ada satupttr sesuatu yang dapat menyenangkanku,

kecuali membenamkan wajah kita dalam tanah berdebu."l

4. Sikapnya Terhadap Fitnah

Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ketika ada seseorang berkata kepada

Masruq, "Anda telah terlambat mengikuti pasukan Alibin AbiThalib t& d*
terlambat ikut dalam pertempurannya." Sepertinya orang itrr ingin berdebat

dengannya tentang masalah ini, maka dia berkata, "Demi Allah, aku ingatkan

kepada kalian, tidakkah kalian tahu ketika kalian saling mempersiapkan bala

tentara dengan persenjataan lengkap untuk saling berperang, pada saat itu

pula Allah membukakan pintu langit dan kalian melihatnya, kemudian

malaikat pun turury hingga ketika berada di antara pasukan dari kedua belah

pihak, malaikat itu berkata,

"Wnhai orang-orang yang beriman, janganlah knlian saling memakan harta

seslma kilian dengan jalan yang bathil kecuali dengan jnlan perniagaall yqng

berlnku dengan suka sama suka Di antara kaliun. Dan janganlah kalian

membtnruh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada

knlian." (An-Nisaa': 29)

Apakah hal itu merupakan penghalang di antara kalian?" Mereka

berkata, "Ya," dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah

membukakan pintu langit (memberikan solusi) bagi permasalahan ini. Allah

telah mengutus malaikat yang mulia melalui perkataan Nabi kalian

(Muhammad ffi dengan wahyu yang diterimmya), dan sesungguhnya itulah

pengadilan yang terdapat dalam lembaran-lembaran (Al-Qur'an) yang tidak

akan ada yang dapat mengganti ataupun merubahnya."2

Adz-Dzahabi berkata, "Waki' pemah berkata, " Ada beberapa orang yang

pernah ketinggalan dari pasukan Ali bin Abi Thalib 
^.1[[ 

y".g di antaranya

adalah; Masruq bin Al-Ajda', Al-Aswad, Ar-Rabi'bin Khutsaim dan Abu

Abdurrahman As-Sulami.

, Hilynh Al-Aulivn' 2/96.I Tlnbnqnt lbnu Sa'rut4/67
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Ada yang mmgatakan bahwa dia ikut datang dalam perang Shiffin, namun

di sana hanya memberikan wejangan dan mauizhah dan tidak ikut berperang.

Ada fuga yang mengatakan bahwa dia ikut serta dalam perang Haruriyah

bersama Ali bin Abi Thalib ii[6, dan dia meminta maaf atas keterlambatannya

bergabung bersama Imam Ali bin Abi Thalib,$."1

5. Kewara'an dan Kezuhudannya

Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir dari ayahnya dari

Masruq, dia berkata, "sesungguhnya dia tidak pernah mengambil bayaran

dari pekerjaannya sebagai hakim. Dia berpedoman pada firman Allah,

"i 4 i ';;ii:a*i i;s;i 3, -j1*i K'ut.

Irrr:i'y'r]@ilJi
"sesungguhnya Allah membeli jiwa raga oranS-ornng yang beriman dan hartn

benda mereka dengan surga."z

Dari Al-A'masy dari Abu Adh-Dhuha, dia berkata, "Masruq pemah pergi

selama dua tahun. Ketika dia datang dari perantauannya itu, keluarganya

memandang kopor yang dibawanya, lalu mereka menemukan sebuah kapak

di dalamnya, sehingga mereka berkata, "Kamu merantau selama dua tahun

lalu datang dengan kapak tanpa pegangan (disangka bahwa mendapatkannya

adalah dengan jalan yang tidak benar)." Dia berkata, "Subhanallah, aku

meminjamnya dan lupa mengembalikannya."3 
,

Abu Adh-Dhuha berkata, "Pada suatu ketika Masruq pernah ditanya

mengenai bait-bait syair, kemudian dia berkata, "Aku tidak suka jika dalam

kitabku terdapat bait-bait syair."a

Dari Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Muntasyir, dia berkata,

"Masruq setiap hari Jum'at mengendarai keledainya dan aku membonceng-

nya di belakang. Dia membawa serta sapu yang sudah tua ke kebun lalu

berkata, "Dunia ini ada di bawah (penguasaan/pengelolaan) kita."s

Dari Hamzah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, " Ada

seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa Masruq pernah membawa

I Siynr A'lnm An-Nubnln' 4/67.7 HilynhAl-Auliyo' 2/96.1 Siyor A'lnn An-Nfuolo' 4 / 66.4 tbid.4/96.5 HilynhAl-Arliyn'2/96.
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keponakannya ke Kufah, kemudian dia berkata, "Tidakkah kalian ingin aku

beritahukan tentang dunia? Dunia adalah apa yang mereka makan lalu habis,

yang mereka pakai lalu rusak, yang mereka kendarai lalu binasa; mereka

mengalirkan darah, melanggar kehormatan dan memutuskan hubungan

silaturrahim di antara mereka."1

6. Guru dan Murid'muridnya

Guru-Gurunya: Al-Mizzi berkata, "Masruq meriwayatkan dari beberapa

orang yang di antaranya; ubay bin Ka'ab, Khabab bin Al-Art, ZaidbnTsabit,

Abdullah bin Umar bin Al-Khathab, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abdullah

bin Mas'ud, ubaid bin Umair Al-Laitsi, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,

Umar bin Al-Khathab, Mu'adzbinJabal, Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i, Al-

Mughirah bin syu'bah, Abu Bakar Ash-shiddiq, subai'ah Al-Aslamiyah,

sayyidah Aisyah Isteri Rasulullah ffi dan ibunya Ummu Ruman, dan Ummu

Salamah Isteri Rasulullah ffi."2
Murid-muridnya: Al-Mizzi berkata, "Ada beberapa orang yang

meriwayatkan hadits dari Masruq antara lain; Ibrahim An-Nakh'i, Anas bin

sirin, Ayyub bin Hani" Jabal bin Rufaidah, Abu wail syaqiq bin salamah,
,Amir Asy-Sya'bi, Abdullah bin Murrah Al-Khariqi, Abdurrahman bin

Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Nadhlatu Ammarah bin umair, Al-Qasim

bin Al-Muntasyir bin Al-Ajda" Muhammad bin An-Nasyr Al-Hamdani, Abu

Adh-Dhuha salam bin shabih, Makhul bin Asy-syami, Yahya bin Al'lazzar,

Yahya bin watstsab, Abu Al-Ahwash Al-jusyami, Abu Ishaq As-subai'i, Abu

Asy-Sya'tsa' Al-Muharibi dan isterinya Umair binti Amr"'3

7. Perkataan dan PerilakunYa

Diriwayatkan dari Muslim, dari Masruq,, ia berkata, "Cukuplah seseoranS

tahu maksud dari rasa takut kepada Allah ffi. Dan, seseorang akan menjadi

bodoh, jika dia merasa bangga dengan apa yang telah diperbvatnya."a

Masruq berkata, "Hendaknya seseorang memPunyai tempat yang sunyi,

sehingga dapat digunakannya untuk merenungi diri, merenungi dosa-dosanya

dan meminta ampunan kepada Allah ffi."s

1 tbid.2/96-97.: Tnhdzib Al-Knrnnl, karya Al-Mizzihlm-'27 dm452-453'
r 1bid.27453.I Tlnbnqnt lbttuSn'nd6/80.1 tbid.
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Dari Abu Adh-Dhuha, dia berkirta, "Pernah Masruq memberikan suatu
pertolongan kepada seseoran& kemudian datang seorang wanita memberikan
hadiah kepadanya, sehingga Masruq sangat marah dan berkata, "Kalaulah aku

tahu bahwa sifat seperti itu terdapat dalam dirimu, niscaya aku tidak mau
berbicara denganmu untuk selamanya, selama hal itu masih ada dalam dirimu.
Aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata,

"Barangsiapa memberikan suatu pertolongan kepada seseorang untuk
dapat mengembalikan haknya atau rnenghindarkannya dari suatu kezhaliman
yang menimpanya, kemudian dia menerima hadiah dari orang itu, maka
perbuatan itu adalah suatu kebinasaan."

Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya berkata, "Kami tidak
menganggap kebinasaan kecuali jika dia bertujuan menyuap." Masruq
menimpali, "fika bemiat menyuap, maka itu adalah suatu kekufuran."l

Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Pernah Masruq berkata, "Sesungguhnya

ketika aku memutuskan perkara dalam suatu pengadilan yang sesuai

dengan kebenaran atau aku mendapatkan kebenaran (dalam berijtihad)
adalah lebih aku cintai daripada berjuang (perang) selama satu tahun di jalan

Allah."2

Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al:Muntasyir dari Masruq,, dia berkata,
"Tidaklah ada yang lebihbaik bagi seorang mukmin dari kuburan yang dapat

dijadikannya tempat beristirahat dari kebisingan dunia dan di dalamnya dia
aman dari siksa Allah."3

Dari Muslim atau yang lain dari Masruq, dia berkata, "Sesungguhnya

prasangka baik yang paling aku sukai adalah ketika seorang pelayan berkata
kepadaku, "Dalam rumahnya tidak terdapat uang maupun makanan
sedikitpun."a

Dari Hilal bin Yasaf, dia berkata, "Rahasia dia dapat nienguasai ilmu-
ilmu para pendahulunya; ulama salaf dan kontemporer, juga ilmu-ilmu
keduniaan dan ilmu akhirat adalah membaca surat Al-Waqi'ah."

Adz-Dzahabi berkata, "Perkataan Masruq ini memang terkesan dibesar-

besarkan, karena memang besarnya manfaat atau kandungan yang ada

dalam surat tersebut yang meliputi masalah dunia dan akhirat sekaligus.

I ThnbaqntlbrutSa'ad6/87, tbid.6/82.
' HilyohAl-Auliyn'2/97.I lbid.2/97
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Adapun maksud dari perkataannya, "Membaca surat Al-Waqi'ah,"

adalah membacanya dengan merenungi ayat-ayat dan memikirkan tanda-

tanda keagungan dan kebesaran Allah ffi, dengan merasakan seolah-olah

Dia hadir di hadapannya, sehingga dia tidak seperti sebuah perumpamaan

yang disebutkan dalam AI-Qur'an, "seekor keledai yang terseok-xok membawa

bnnyak kitab (tanpa bisa membacanya atau memahami maksud yang

dikandungnya)."1

9. Meninggalnya

Dari Syaqiq, dia berkata, "Masruq pemah dirantai selama dua tahun'

Selama itu dia habiskan untuk melakukan shalat dua rakaat-dua rakaat

dengan maksud mendapatkan pahala sunnah Rasulullah ffi'"
Dari Al-A'masy dari Syaqiq, dia berkata, "Aku pernah berkata kepada

Masruq, " Apa yang menyebabkanmu diperlakukan seperti ini?" Dia

menjawab, "Ada tiga yang menyebabkanku seperti ini, yaitu: Ziyad, Syuraih

dan setan hingga akhirnya mereka menjadikanku seperti ini'"2

Dari Abu wail, dia berkata, "Bahwasanya ketika menjelang kematiannya,

Masruq berkata, "Ya Allah, aku tidak ingin meninggal dunia dengan tidak

mengikuti petunjuk Rasulullah ffi, tidak pula Abu Bakar dan Umar bin Al-

Khathab Radhiyatlahrt Anhuma. Demi Allah, aku tidak meninggalkan sesuatu

pun kepada seseorang kecuali sesuatu yang melekat pada pedangku ini, maka

masukkanlah ia dalam kafanku ini nanti."3

Sufyan bin Uyainah berkata, "Masruq meninggal dunia pada tahun 63

Hijriyah. Dia adalah seorang perawi yang dapat dipercaya dan mempunyai

banyak hadits Shahih."a

Abu Nu'aim berkata, "Masruq meninggal dunia pada tahun 62Hiiriyah'"

Yahya bin Bakir dan Ibnu Sa'ad berkata, "Dia meninggal pada tahun 63

Hijriyah."5[*]

1

2

3

{
5
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SAID BIN AL.MUSAYYIB .

PEMBESAR PARA TABI'IN.

fni adalah biografi kedua dari serial Biografi Para Ulama Salaf yang sekarang

Ibr., kita bahas.

Tokoh kita kali ini adalah salah seorang yang berpengetahuan luas dan

yang biografinya pantas kami ketengahkan. Memang dia tidak begitu

terkenal di kalangan khalayak umum, akan tetapi karena kepakaran ilmunya,

dia bisa dikenal di kalangan intelektual dan para cendikia'

Dialah pembesar para tabi'in Said bin Al-Musayyib' Dia sezaman dengan

para sahabat senior Rasulullah yang di antaranya; Umar bin Al-Khathab,

Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, sayyidah Aisyah dan

Ummu Salamah Ridhwanullnh Alaihim Ajma'in. Dia sangat kuat dalam

menghafal, selain juga cerdas, wira'i dan berani untuk memperjuangkan

kebenaran yang diyakininya.

said adalah seorang yang bersabar atas segala cobaan dan musibah yang

dialaminya dalam rangka membela agama Allah ffi.
Ketika Ibnu Umar melihatnya, maka ia berkata, "Kalaulah Rasulullah

melihatnya, maka niscaya beliau akan merasa senang."

Dalam buku biografinya, Abu Nu'aim mengatakan tentang diri Said,

"Adapun Abu Muhammad Said bin Al-Musayyib bin Hazan Al-Makhzumi

adalah termasuk orang yang diuji kesabaranya oleh Allah ffi. Walau seberat

apapun ujian yang diberikan kepadanya, dia tetap tidak mau mencela ataupun

mengumpat-Nya. Dia termasuk orang yang rajin beribadah dan shalat

berjamaah; mampu menjaga diri dan martabatnya, kewara'armya dan bersikap

menerima apa adanya (qana'nh).
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Sikap dan perilakunya memang sesuai dengan namanya (Said berarti

bahagia). Dia merasa bahagia dengan tetap tunduk dan taat kepada Allah ffi,
dan menjauhi kedurhakaan serta kebodohan."t

Untuk menjelaskan luasnya wawasan dan ilmu pengetahuannya/

cukuplah dengan sebuah kisah tentang Ibnu Umar yang Pemah bertanya

kepada Said tentang satu keputusan yang telah dikeluarkan ayahnya Umar

bin Al-Khathab .:{5, karena Said adalah orang yang paling tahu tentang

keputusan-keputusan yang telah diambil Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin

Al-Khathab dan Utsman bin Affan Ridhwanullnh Alaihim Aima'in.

Dia juga seorang perawi yang paling banyak meriwayatkan hadits dari

Abu Hurairah .$, sehingga Abu Hurairah pun menikahkan Said dengan

puterinya.

Dia tidak pernah ketinggalan shalat berjamaah selama 40 atau 50 tahun,

juga tidak pernah melihat punggung oranS-orang yang sedang shalat karena

dia selalu di barisan terdepan.

Dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Ketika Zaid bin Tsabit meninggal

dunia, Ibnu Abbas berkata, "Beginilah hilangnya ilmu pengetahuan."

Mendengar itu, Said berkata, "Begitu juga dengan meninggalnya Ibnu Abbas."

Mendengar itu, Ibnu Abbas mengatakary "Begitu juga dengan meninggalnya

Said bin Al-Musayyib."2

Dalam kitab Afs-Tsiqat-nya,Ibnu Hibban mengatakarr, "Dia termasuk

pembesar tabi'in karena kefakihan, kewara'an, ibadah dan kemuliaannya' Dia

nierupakan ulama fikih paling terkenal di negeri Hijaz dan yang paling bisa

diterima pendapatnya oleh khalayak umum. Selama 40 tahun, dia selalu

menunggu datangnya panggilan adzan di masjid untuk melakukan shalat

berjamaah."3

Disamping terkenal tegas dan tidak mudah tunduk pada kemauan Para

penguasa, dia adalah seorang yang lembut dan mengedepankan rasa

persaudaraan dalam pergaulan dengan sesama, apalagi dengan orang-orang

yang saleh dan bertakwa.

Dia tidak mau keluar dari masjid jika hanya untuk memenuhi panggilan

Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang ingin berbincang dengannya, begitu

1 HilyahAl-Auliya'2/161.
'z Tnhdzib Al-Kannl77/75.1 Ats-TsiqntkaryalbnuHibban4/274
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juga kepada puteranya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Bahkan, Said

menolak lamaran Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk puteranya Al-

walid, sehingga said pun menerima hukuman dan siksaan. Dia menikahkan

putrinya dengan salah satu muridnya yang bernama Ibnu Wada'ah dengan

maskawin uang dua atau tiga dirham'

selain itu dia juga menolak untuk membaiat (menyatakan ketaatan dan

kesetiaannya) kepada kedua putera Abdul Malik yaitu Al-Walid dan Sulaiman

bin Abdul Malik menjadi putera mahkota untuk menggantikannya kelak.

semoga Allah u6 memberikan rahmat yang luas kepadanya dan memberikan

tempat di surga-Nya yang paling tinggi.

Semoga shalawat dan salam selalu melimpah kepada Rasulullah ffi,
anggota keluarga dan para sahabat semuanya.

1. Nama, Panggilan, Kelahiran dan Silatnya

Namanya: Said bin Al-Musayyib bin Hazn bin Abi Wahb Ibnu Amr bin

A'id bin Imran bin Makhzum Al-Qurasy Al-Makhzumi Al-Madani. Dia adalah

pembesar para tabi'in.

Kunyah atau Panggilannya: Abu Muhammad.

Ibnu sa'ad pemah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Zaid dari

Said bin Al-Musayyib bin Hazry dia berkata, "Sesungguhnya kakeknya yang

bemama Hazn datang menghadap Rasulullah dan beliau pun menanyai sang

kakek, "siapanamamlt?" Hazn menjawab, "Aku Hazn." Beliau berkata, "Tidak!

Knmu adalah Sahll" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, memang itulah nama

yang diberikan oleh kedua orangtuaku kepadaku, sehingga aku pun dikenal

di kalangan masyarakat dengan sebutan nama itu." Said selanjutnya berkata,

"Rasulullah ffi pr.,lalu terdiam."

said berkata,"Hinggasaat ini kami masih dikenal oleh Atrlul-bait dengan

nama atau sebutan Al-Hazunah (keturunan Hazn)."l

Aku katakan, "Biografinya merupakan bukti kongkret atas kebenaran

cerita di atas, Wallnhu A'lam."

Kelahirannya Adz-Dzahabi berkata, "Dia dilahirkan pada saat

pemerintahan Khalifah umar bin Al-Khathab berjalan dua atau empat

tahun."2

1 Thabaqatlbnn Sa'nd5 /179.2 TarikhBaghdnd6/371.
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Ada juga yang mengatakan bahwa dia dilahirkan dua tahun sebelum

pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khathab .,Ag berlangsung'

Ibnu Sa'ad berkata, "Muhammad bin Umar mengatakan bahwa

Muhammad bin Umar pernah berkata, "Demi Allah, apa yang aku tahu dan

disaksikan juga oleh banyak orang adalah dia -said bin Al-Musayyib-

dilahirkan setelah pemerintahan Umar bin Al-Khathab berialan selama dua

tahun."

Ada yang mengatakan bahwa dia telah mendengar hadits darinya.

Akan tetapi aku (penulis) tidak melihat para ulama (para perawi)

mendukung pernyataan ini walaupun mereka banyak meriwayatkan hadits

darinya."l

sifat-sifatnya: Dari Imran bin Abdut Malik, dia berkata, "Said bin Al-

Musayyib berkata, "Aku tidak pernah merasa takut kepada sesuatu pun

seperti ketakutanku pada wanita." Perawi selanjutnya berkata, "Orang-orang

yang mendengarnya selanjutnya mengatakan, "sesungguhnya orang seperti

Anda tidak pernah menginginkan wanita (untuk dinikahi) dan tidak ada

wanita yang mau mengawini Anda." Dia berkata, "Memang itulah yang aku

katakan kepada kalian."

selanjutnya perawi berkata, "Dia adalah seoran8 yang tua renta dan

kabur penglihatannYa."2

Dari Abu Al-Ghushn, dia berkata bahwa dia melihat said bin Al-

Musayyib dengan rambut beruban dan jenggo ln y a y arrg memu tih' "3

Dari Muhammad bin Hilal, dia berkata bahwa dia pernah melihat said

bin Al-Musayyib dengan penglihatannya yang rabun, dia memakai kopiah

halus dan surban berwama putih, dan terdapat pula bendera warna merah

yang membentang sejengkal di belakangnya."a

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Dari Makhul, dia berkata, "Aku telah menjelajahi seluruh pelosok negeri

di bumi ini dalam mencari ilmu, dan aku belum pernah menjumpai seorang

pun yang lebih luas wawasannya dari Said bin Al-Musayyib"'s

I Tlnbnnnt lbnu Sn'nd5/ 119.

' bia.s? 1?,tt,JooSiynr A'lun An'Nubaln' 3 /217.

' Tlnbnont lbn usr,';d 5/ 140 dan S iynr A' lom An-N uboln' 1 / 244'
o Thnbnqnt lbnu.qn'nd 5/ 135 dan S iynr A'lam An-N nbnln 4 / 242.
5 TnriklrAl-lslnm6/372.
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Ali bin Al-Madini berkata, "Aku belum menemukan para tabi'in yang

lebih luas wawasannya dari Said bin Al-Musayyib. Menurutku, dia adalah

Tabi'in yang paling terhormat dan mulia."r

Ahmad bin Abdullah Al-'Ajali berkata, "Said bin Al-Musayyib adalah

seorang yang saleh, ahli fikih dan tidak mau mengambil begitu saja suatu

pemberian (hadiah). Dia pemah mempunyai barang pemiagaan senilai 400

dinar, dengan jumlah itu ia berdagang minyak. Dia adalah seorang yang buta

sebelah matanya."2

Abu Zur'ah berkata, "Dia termasuk orang yang mudah bergaul, berasal

dari suku Quraisy dan dapat dipercaya. selain itu, said juga seorang imam."3

Abu Hatim berkata, "Tidak ada orang yang lebih mulia di kalangan

tabi,in dari said bin Al-Musayyib. Dia adalah orang yang paling shahih

meriwayatkan hadits-hadits yang berasal dari Abu Hurairah l$."n

Dari Maimun bin Mihran, dia berkata, "Aku pernah datang ke kota

Madinah, lalu aku bertanya mengenai orang yang paling luas wawasan

fikihnya di antara mereka, kemudian aku pergi menemui said bin Al-

Musayyib dan bertanya kepadanya."s

Dari Makhul, dia berkata, "Ketika Said bin Al-Musayyib meninggal

dunia, banyak orang yang melayatnya, tidak seorang pun dari masyarakat

yang enggan datang ke pengajiannya. Aku melihat dia sebagai seorang

pejuang. Makhul juga mengatakan, "selama Said berada di antara mereka,

maka mereka akan selalu dalam kebaikan."6

Al-Qasim bin Muhammad pemah bertanya tentang suatu permasalahan,

lalu dikatakan kepadanya, "sesungguhnya Said bin Al-Musayyib pernah

mengatakan tentang masalah ini dengan jawaban begini, dia mengatakan

maksud dari masalah tersebut'" Kemudian Al-Qasim berkata, "Dia adalah

orang yang terbaik di antara kami dan merupakan tuan kami."

Muhammad bin Umar berkata, "Dia adalah pembesar kami dan guru

kami."7

1 lbi.l.6/373.2 TnhrlzibAl-Knnnl77/74.3 tbid.lt/74.I tbid.71/74.
' Tlnbaqat lbnu Sa'adZ/3816 tbid.z/382.? tbid.2/380.
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3. lbadahnya

Dari Harmalah bin said bin Al-Musayyib, dia berkata bahwa said pemah

mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan shalat berjamaah selama 40

tahun."

Dari utsman bin Hukaim, dia berkata, 'Aku pernah mendengar said bin

Al-Musayyib berkata, "selama 30 tahun, setiap kali para Muadzin

mengumandangkan adzarr,pasti aku sudah berada di dalam masjid."l

Dari Abdul Mu,in bin Idris dari ayahnya, dia berkata, "selama 50 tahun

said bin Al-Musayyib melakukan shalat shubuh dengan wudhu shalat Isya'."

said bin Al-Musayyib berkata, "Aku tidak pemah ketinggalan takbir pertama

dalam shalat selama 50 tahun (shalat di awal waktu). Aku juga tidak pernah

melihat punggung para jamaah, karena aku selalu berada di barisan terdepan

selama 50 tahun itu."2

Dari Ibnu Harmalah dari said bin Al-Musayyib, dia berkata, "Dia pemah

mengeluhkan penglihatannya kepada orang-orang. Kemudian mereka berkata

kepadanya, ,,wahai Abu Muhammad, kalaulah Anda mau berjalan-jalan

keluar, memandang tebing-tebing yang menghiiau, niscaya Anda akan

merasakan lebih segar." Dia berkata, "Bagaimana aku dapat melakukan hal

itu, kalau penglihatanku kabur bagaikan tertutup kabut pagi'"3

Dari Yazid bin Hazim, dia berkata, "said bin Al-Musayyib melakukan

puasa terus menerus. |ika matahari telah terbenam, dia datang ke masjid

dengan membawa minuman dari rumahnya dan meminumnya'"4

Dari Imran bin Abdullah, dia berkata, "said bin Al-Musayyib berkata,

"Tidak ada satu rumah pun yang menjadi tempatku berteduh di kota ini selain

rumahku, itu pun kadang-kadang untuk sekadar menengok puteriku dan

memberinya salam (dia selalu di masjid)."s

Dari Ibnu Harmalah, dia berkata, "Aku berkata kepada Barad budak Ibnu

Al-Musayyib, "Bagaimana shalat Ibnu Al-Musayyib di rumahnya?" Barad

menjawab, ,,Aku tidak tahu, hanya saja dia banyak melakukan shalat dan

membaca surat Shad,

t',"r1 (D Hli 6s $;Si, e
I Hilyth AlAuliya'2/ 762.
1 tbid.z/163.3 Tlnbnqat lbmr Sa'ad 5 / 132.
4 tbid.5/733.5 tbid.5/737.
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"Shad, demi Al-Qur'an ynng mempunyaikeagungan." (Shad: 1)1

Dari Ashim bin Al-Abbas Al-Asadi, dia berkata, "Said bh Al-Musayyib

sering berdzikir dan merasa takut kepada Allah. Aku juga mendengar dia

banyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an di atas kendaraannya, dia sering

membaca dengan suara nyaring "Bismillahirrahmanirrahim", dia senang

mendengarkan syair akan tetapi tidak mau melantunkannya. Aku pemah

melihatnya berjalan dengan tanpa alas kaki, mencukur kumisnya, berjabat

tangan dengan setiap orang yang dijumpainya dan tidak senang banyak

tertawa."2

4. llmu Pengetahuannya

Dari Yahya bin Hibban, dia berkata, "Tokoh terkemuka di Madinah pada

masanya dan yang sangat dihormati dalam bidang fatwa adalah Said bin Al-

Musayyib. Ada yang menyebutkanbahwa dia adalah imam para ulama fikih'"

Qatadah berkata, "Aku belum pemah melihat seseorang yang lebih tahu

tentang hukum halal dan haram dari Said bin Al-Musayylb."3

Dari Hisyam bin Sa'ad, dia berkata^"Aku pemah mendengar Az-Ztthri

berkata ketika ada seseorang bertanya kepadanya, "Dari mana Said bin Al-
Musayyib menimba ilmu?"

Az-Zvhrimenjawab, "DariZaidbin Tsabit, dia iuga pemah berguru pada

Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Disamping itu, dia juga

berguru pada isteri-isteri Rasulullah, seperti Sayyidah Aisyah dan Ummu

Salamah Radhiyallahu Anhuma. Selain itu, dia juga pernah berguru pada

Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Shuhaib, Muhammad bin Maslamah

Ridwanullahi Alaihim. Dan, banyak meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah

& yu.g merupakan mertuanya.

Said juga mendengar hadits dari para sahabat Umar bin Al-Khathab dan

juga para sahabat Utsman bin Affan a[5. Dia pernah disebut sebagai orang

yang paling tahu tentang apa yant pernah diputuskan Umar bin Al-Khathab

dan Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhuma dalam pengadilan."a

Abbas Ad-Duri berkata, "Aku pernah mendengar Yahya bin Ma'qil

berkata, "Hadits-hadits Mursal dari Said bin Al-Musayyib lebih aku senangi

I lbirl.,danSiyar A'lnn An-Nrboln' 4/240.2 Thabnqot lbnu Sa'id1 / L32'SanSiyar A'lan An-Nnbaln' 4 /240.
' Tnhrlzib Al-Knnnl 7\/71..a Thobnqat lbar Sn'nd2/380.
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daripada hadits-hadits mursal dari Al-Hasan. Dan, hadits-hadits mursal

Ibrahim banyak yang shahih kecuali sebuah hadits tentang perniagaan dan

tertawa dalam shalat."l

Abu Thalib berkata, "Aku pemah bertanya kepada Imam Ahmad bin

Hambal, "siapakah Said bin Al-Musayib?" Dia menjawab, "Siapa yang

menandingi said bin Al-Musayyib? dia adalah orang yang dapat dipercaya

dan termasuk orang yang saleh'"

Aku bertanya lagi, "Apakah riwayat Said dari Umar bin Al-Khathab

dapat dijadikan hujjah?" Dia menjawab, "Dia adalah hujjah bagi kita, dia

pernah melihat umar bin Al-Khathab .& dan banyak mendengar hadits

darinya. Kalaulah riwayat Said dari Umar bin Al-Khathab,ui|[, tiaat diterima,

siapa lagi yang dapat diterima?"2

Dari Malik, dia berkata, "sesungguhnya Al-Qasim bin Muhammad

pernah ditanya seseorang tentang suatu permasalahan, Ialu dia berkata,

"Apakah Anda telah bertanya kepada seseorang selain aku?" Orang itu

menjawab, "Ya, sudah, aku bertanya kepada Urwah dan Said bin Al-

Musayyib." Lalu dia berkata, "Ikutilah pendapat Said bin Al-Musayyib karena

dialah guru dan pembesar kami."

Malik berkata, "Said bin Al-Musayyib pernah ditanya tentang riwayat

Umar bin Al-Khathab, karena dia adalah orang yang sering menyimak

keputusan-kepuhrsan umar bin Al-Khathab s d* mempelajarinya. Jika Ibnu

Umar datang kepadanya tentu akan bertanya tentang keputusan-keputusan

bapaknya Umar bin Al-Khathab."3

Dari Abu Ali bin Husain, dia berkata, "Said bin Al-Musayyib adalah

orang yang paling luas wawasan kelimuannya tentang hadits-hadits dan

perkataan para sahabat disamping dia juga orang yang paling mumpuni

pendapatnya."a

Dari Abdurrahman bin Abi Ztnad dari ayahnya, dia berkata, "Ada tujuh

orang di Madinah yang merupakan sandaran fatwa bagi khalayak umum,

mereka adalah; said bin Al-Musayyib, Abu Bakar bin Abdirrahman bin Al-

Harits bin Hisya, urwah bin Az-Ztrbair, Abdullah bin Abdullah bin Utbah,

Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid dan sulaiman bin Yasar.s

1 Syadzarat Adz-Dzalubi2/380.

'z TnhdzibAl-Knmalll/73.1 TorikhBnghdnd6/372.a Thnbnqot lbnu Sn'od5 /121 / 722.5 lbid.z/3U.
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Ada di antara kaum cendikia yang membuatkan bait syairnya tentang
mereka,

"lngatlah semua yang tidnk mengikttti para imam,
merekn aknn tersesat dan keluar dari kebensran.
Mintalah pendapat dnn fatwa kepada merekn; Ubaidillah, Urwah (bin

Az-Zubair ), Al-Qasim (bin Mtthnmmnd),
Said (bin Al-Musayyib), Sulaiman (bin Yasar) dan Abu Baknr (bin
Abdirrahman) serta Kharijnh (bin Zaid)."

5. Keahliannya dalam Menafsirkan Mimpi
Adz-Dzahabi berkata, "Al-Waqidi mengatakan bahwa Said bin Al-

Musayyib adalah orang yang paling berkompeten dalam menafsirkan mimpi
di kalangan masyarakat. Said mempelajarinya dari Asma'binti Abu Bakar
Ash-Shiddiq,$5, sedangkan Asma' sendiri mempelajarinya dari ayahnya."

Dalam kitab Ath-Thabaqat,Ibnu Sa'ad meriwayatkan beberapa mimpi dan
penafsiran Said bin Al-Musayyib terhadap mimpi-mimpi tersebut, yang
kemudian dikutip oleh Adz-Dzahabi dalam kitab Sair-nya, yang di antaranya

adalah sebuah hadits yang diriwayatkan Amr bin Hubaib bin Qulai', dia
berkata, "Pada suatu saat aku berbincang-bincang dengan Said bin Al-
Musayyib, kemudian aku merasa ada sesuatu yang membebani pikiran dan
menggoyahkan agamaku, kemudian seorang lelaki datang kepadaku dan
berkata, "Aku pemah bermimpi bertemu dengan Khalifah Abdul Malik bin
Marwan,lalu aku mendorongnya hingga jatuh ke tanah dan melukainya, lalu
aku mengikat punggungnya dengan empat tali."

Said bin Al-Musayyib bertanya, "Apakah mimpi kamu memang benar
begitu?" dia menjawab, "Ya, benar!" Said berkata, "Aku tidak akan
memberitahukan kepadamu walaupun kamu telah memberitahukan
kepadaku." Amr selanjutnya berkata, "Ibnu Zubair juga bermimpi serupa,

sehingga dia pun menyuruhku untuk datang kepadamu."

Said bin Al-Musayyib berkata, "]ika memang mimpinya benar seperti apa

yang kamu utarakan, maka Ibnu Zubair akan dibunuh oleh Abdul Malik bin
Marwam. Sedangkan, Abdul Malik sendiri akan melahirkan empat putera
yang kesemuanya akan menjadi khalifah."l

Amr selanjutnya berkata, "Kemudian aku bergegas menemui Khalifah
Abdul Malik bin Marwan di Syam dan menceritakan mimpi dan penafsiran
(Said bin Al-Musayyib) itu dan dia pun sangat senang.

1 Thaboqot lbnu Sa'ad 5/ 123 dan S iynr A'lnm An-Nubnln' 4 /235.
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Kemudian, sang khalifah bertanya kepadaku tentang Said dan

keadaannya. Lalu aku beritahukan tentangnya, kemudian dia memerintahkan

kepada pengawalnya untuk membayar hutang-hutangku dan aku pun

mendapat banyak keberuntungan darinya."

Dari Ismail bin Abi Al-Hakam, dia berkata, "Ada seorang lelaki berkata,

"Aku bermimpi melihat Khatifah Abdul Malik bin Marwan mengelilingi

Masjid Rasulullah ffi sebanyak empat kali.

Kemudian, aku menceritakan mimpi ini kepada Said bin Al-Musayyib

dan dia berkata, "Jika memang mimpimu benar seperti itu, maka Khalifah

Abdul Malik bin Marwan akan mempunyai empat keturunan yang semuanya

akan menjadi khalifah."l

Ada juga yang bertanya, "Wahai Abu Muhammad, aku bermimpi seolah-

olah aku berada di balik bayangan matahari, kemudian aku berdiri menatap

matahari." Said menjawab,"Jikamimpimu benar seperti itu, maka kamu akan

keluar dari Islam."

Laki-laki itu bertanya lagi, "Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya aku

melihat diriku dikeluarkan dengan paksa, sehingga aku berada di bawah terik

matahari lalu aku duduk." Dia berkata, "Kamu akan dipaksa untuk kufur

(keluar dari Islam)." Perawi selanjutnya mengatakan, "Kemudian laki-laki itu

benar ditawan dan dipaksa untuk keluar dari Islam, lalu dia dilepaskan.

Dan, di Madinah dia menceritakan kejadian yang menimpanya itu."2

Dari Imran bin Abdullah, dia berkata, "Hasan bin Ali bin Abi Thalib .$
pernah bermimpi seolah-olah di kedua matanya terdapat tulisan "Qul

Huwallahu Ahad (katakanlah bahwa Tuhan itu satu)." Kemudian, dia

menceritakan mimpinya itu dan meminta penafsiran atau pendapat dari

keluarganya. Lalu, mereka menceritakan hal itu kepada Said bin Al-Musayyib.

Said lantas berkata, "Jika memang mimpinya benar seperti yang

diceritakannya, maka katakanlah bahwa dia tidak akan hidup lebih lama

lagi." Akhirnya, dia pun meninggal dunia setelah beberapa hari."3

Dari Syarik bin Abi Numair, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Al-

Musayyib, "Aku pemah bermimpi melihat gigiku banyak yang tanggal dan

jatuh di telapak tanganku, kemudian aku mengubumya," lalu Said bin Al-

Musayyib berkata, "Jika memang mimpimu itu benar seperti yang kamu

I lbid.7 Tlnbnqnt lbnu So'otl5 / 175 danSiyar A'lam An-Nubala' 4/236-237
3 Siynr A'ldn An-Nfinln'4/237.
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ceritakan, maka keluargamu akan mengubur beberapa gigimu (yang

tanggal)."1

Dari Syarik bin Abi Namr dari Ibnul Musayyib, dia berkata, "Korma yang

terlihat dalam mimpi adalah rezeki yang akan ada setiap saat dan

kesempatan, karena korma merupakan rezeki bagi pemiliknya!'2

6. Kewibawaan dan Perjuangannya Membela Kebenaran

Dari Imran bin Abdullah, dia berkata,"Said mempunyai hak atas harta

yang ada di Baitul Mal sebanyak 30-an ribu. Dia diundang untuk
mengambilnya, akan tetapi dia menolaknya. Dia berkata, "Aku tidak

membutuhkannya, hingga Allah berkenan memberikan keputusan yang

adil antara aku dan Bani Marwan."3

Dari Ali binZaid, dia berkata, "seseorang pernah berkata kepada Said

bin Al-Musayytb, "Apa pendapat Anda tentang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-

Tsaqafi yang tidak pemah mengutus seseorang kepada Anda dan tidak pula

menyakiti Anda?" Said menjawab, "Demi Allatu hanya saja dia pemah masuk

masjid dengan ayahnya, kemudian melakukan shalat yang tidak semPurna

ruku' dan sujudnya. Lalu, aku segera mengambil segengSam kerikil dan aku

lemparkan kepadanya dan Al-Hajjaj pun berkata, "Aku merasa telah

melakukan shalat dengan baik."a

Dari Imran bin Thalhah Al-Khuza'i, dia berkata, "Pada suatu ketika,

Abdul Malik bin Marwan menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Madinah

dan berdiri di pintu Masjid Nabawi, dia mengutus seorang pengawalnya

kepada Said bin Al-Musayyib untuk memanggilnya. Akan tetapi, Said bin Al-

Musayyib tidak memperdulikannya.

Kemudian, utusan khalifah itu mendatanginya dan mengatakan,

"Penuhilah panggilan Amirul Mukminin yang sedang berdiri di pintu Masjid,

dia ingin berbincang-bincang denganmu!" Dia menjawab, "Amirul Mukminin

tidak mempunyai urusan apapun denganku, dan aku pun tidak mempunyai

urusan sedikitpun dengannya. Kalau memang dia mempunyai keperluan

denganku, pastinya itu salah alamat."

Kemudian, utusan khalifah itu kembali dan melapor. Khalifah berkata,

"Kembalilah dan katakan kepadanya bahwa aku hanya ingin berbicara

t 
"rr*rrrtrr*r,r"^, tbid.5/r25.3 Thnbaqnt lbrut Sn'ad 5 / 128, dan S iyar A'lnm An-Ntbolo' 4 /226.I Tlnbaqnt lbnr Sn'nd 5 / 129, danSiyar A'lnm An-Nubnlo' 4/226.
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dengannya dan tidak ingin apa-apa." Lalu utusan itu berkata kepadanya,

,,penuhilah undangan Amirul Mukminin!" said pun menjawabnya seperti

semula.

Akhimya, pengawal itu pun berkata dengan berangnya, "Kalaulah dia

tidak memerintahkanku untuk memanggilmu, maka aku tidak akan kembali

menghadap kepadanya kecuali dengan membawa kepalamu' Amirul

Mukminin hanya ingin berbincang-bincang denganmu dan kamu bersikap

seperti inil?" said menjawab, "Jika memang Amirul Mukminin ingin berbuat

baik kepadaku, maka Anda akan mendapat keuntungannya' Dan, jika dia

menginginkan selain itu, maka aku tidak akan berdiri hingga harus ada

seorang penengah di antara kami."

Pengawal itu pun kembali dan melaporkan apa yang di dengarnya'

Kemudian Amirul Mukminin berkata, "semoga Allah memberikan rahmat

kepada Abu Muhammad, dia memang bandel dan keras hati'"1

Dari Amr bin Ashim dari salam bin Miskin dari Imran bin Abdullah bin

Thalhah Al-Khuza'i, dia berkata, "Ketika Al-walid resmi diangkat sebagai

khalifah, dia datang ke Madinah. setelah berada di Madinah, dia lalu masuk

ke sebuah masjid dan melihat seseorang yang sudah tua dikelilingi banyak

oran8.

Al-Walid bertanya, "Siapa orang itu?" Orang-orang di situ menjawab'
,,Dia adalah said bin Al-Musayylb." Ketika sang khalifah duduk, dia

mengutus pengawalnya untuk memanggil said bin Al-Musayyib. Lalu, utusan

khalifah itu pun mendatanginya dan mengatakan, "Penuhilah panggilan

Amirul Mukminin!"

Dia menjawab, ,'Mungkin Anda salah menyebut namaku atau mungkin

dia mengutus Anda kepada orang selain aku." Kemudian utusan khalifah itu

kembali dan melaporkan sikap said itu, sehingga membuat sang khalifah

marah dan bemiat untuk menghampirinya sendiri'

Pada saat itu, orang-orang masih ramai di dalam masjid, sehingga mereka

menyambut sang khalifah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dia adalah

ulama fikih di Madinah, pembesar kaum Quraisy dan juga teman dari

ayahmu. Tidak ada seorang pun dari para khalifah yang bisa membuatnya

memenuhi panggilan mereka." Mereka mengatakan begitu berulang-ulang,

hingga akhirnya sang khalifah pun pergi darinya"'2

I Thnbnnnt lbnt Sn'nd 5/ 129 dan S iyar A'lnm An-Nubnln' 4/227.

'1 Thnbnqnt lbnr Sn'nrt 5 / 129-730,d,anSiynr A'lnm An-Ntbnln' 1/227
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Mungkin saja dia tidak mau memenuhi panggilan para khalifah tersebut

karena melihat kezhaliman yang mereka lakukan dalam menjalankan
pemerintahan. Buktinya, dia pernah memenuhi panggilan dari Khalifah
Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu sedang menjabat sebagai walikota
Madinah."

lbnu Sa'ad dalam kitab Ath-Thabaqnt dari Malik bin Anas mengatakan,

"Pada saat Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, dia tidak pernah

memutuskan suatu perkara kecuali setelah meminta pendapat dan
bermusyawarah dengan Said bin Al-Musayyib.

Pada suatu ketika, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengutus

pengawalnya untuk menanyakan suatu permasalahan. Kemudian, pengawal

tersebut mengundangnya dan mengajaknya datang ke istana. Setelah Said

datang, Umar bin Abdul Aziz buru-buru berkata, "Utusanku telah melakukan

kesalahan, aku hanya ingin menanyakan kepadamu tentang suatu
permasalahan di majelismu."l

Dari Salamah bin Miskin, dia berkata, "Imran bin Abdullah telah
memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku melihat sosok Said bin
Al-Musayyib adalah seorang yang lebih ringan untuk berjuang di jalan

Allah dari seekor lalat."2

7. Menikahkan Puterinya

Dari Abu Bakar bin Abi Dawud, dia berkata, "Sebenarnya puteri Said

bin Al-Musayyib telah dipinang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk
dinikahkan dengan puteranya yang bernama Al-Walid. Akan tetapi, Said

menolaknya sehingga sang khalifah selalu berusaha dengan berbagai cara

untuk mendapatkan persetujuannya.

Akhimya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencambuknya seratus

kali di musim dingin, menyiramkan air dingin ke tubuhnya dan lalu
memakaikan jubah yang terbuat dari kain sutera."

Selanjutnya perawi mengatakan, "Ahmad anak dari Abdurrahman bin
Wahb telah memberitahukan kepadaku, Umar bin Wahb telah memberi-

tahukan kepada kami dari Athaf bin Khalid dari Ibnu Harmalah dari Ibnu
Abi Wada'ah -maksudnya Katsir bin Abdul Muthalib bin Abi Wada'ah - dia

tbid.s/722.
Tnrikh Al-Islnm 6 / 374, dan Hilvnh Al-Atrliyn' 4 / 227.
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berkata, ,,Aku sering berbincang-bincang dengan Said bin Al-Musayyib. Pada

suatu ketika, dia tidak menjumpaiku untuk beberapa hari lamanya. Ketika aku

datang ke rumahnya, dia bertanya, "Di mana kamu selama ini?" aku

menjawab, "Salah satu anggota keluargaku meninggal dunia sehingga aku

sibuk karenanya." Dia kemudian berkata, "Mengapa kamu tidak memberi-

tahukannya kepadaku, sehingga aku bisa melayatnya?"

said bin Al-Musayyib kemudian menyusulnya dengan pertanyaan,
,,Apakah kamu sudah mendapatkan perempuan calon isterimu?" Aku

menjawab, "semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda, siapa yang sudi

menikahkan puterinya dengan orang sepertiku, sedangkan aku tidak

mempunyai apa-apa kecuali uang dua atau tiga dirham saia?" said berkata,

"saya," kemudian aku berkata, "sungguh?" Dia berkata, "BetrJl," kemudian

dia memuji Allah, membaca shalawat dan salam kepada Rasulullah hingga

akhimya dia benar-benar menikahkanku dengan puterinya hanya dengan dua

atau tiga dirham.

setelah itu, aku pun berdiri dan sampai tidak menyadari apa yang aku

lakukan karena saking senangnya. Aku pun pulang ke rumah sambil berpikir,
,,Kepada siapa aku harus mendapatkan pinjaman." Kemudian, aku melakukan

shalat Maghrib di masjid lalu pulang ke rumah.

Aku memang sedang sendirian di rumah dan berpuasa. Ketika aku

mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa dan makan malam yang

terdiri dari roti dan minyak Zait, tiba-tiba dari luar ada seseorang yang

mengetuk pintu, dan aku pun bertanya, "Siapa di luar?" Dia menjawab,

"Said." Aku pun langsung berpikir pada setiap orang yang bemama Said

hingga aku menemukan nama said bin Al-Musayyib. said bin Al-Musayyib

adalah orang yang tidak pemah keluar dari lingkungan antara masjid dan

rumahnya selama 40 tahun'

Aku pun bergegas keluar menghampirinya. Memang benar, dia adalah

Said bin Al-Musayyib yang aku kenal. Aku kira dia tidak mau ke sini (karena

sibuk beribadah). Aku berkata, "Wahai Abu Muhammadl Tidakkah lebihbaik

Anda mengutus seseorang untuk memanggilku sehingga aku bisa datang ke

rumah Anda?" Dia berkata, "Tidak, kamulah yang pantas didatangi' Kamu

adalah orang yang belum beristeri sehingga alangkah lebih baiknya jika kamu

segera menikah. Aku merasa kasihan jika engkau melewati malam-malam

dengan seorang diri.

L-
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Ini calon isterimu." Kata Said sambil menunjukkan puterinya. Tiba-tiba,

sang puteri sudah berada di belakang ayahnya. Said pun menarik puterinya
itu hingga masuk ke rumahku dan lalu dia menutup kembali pintunya.

Sempat pula puterinya itu terjahrh karena malu, hingga kemudian bangun lagi

dengan berpegangan kepada daun pintu.

Aku cepat-cepat meletakkan sebuah mangkuk besar di antara bayangan

lampu agar sang puteri tidak kelihatan. Kemudian, aku naik ke tingkat
rumahku dan berteriak-teriak mengundang semua tetangga untuk datang.

Akhirnya, mereka pun segera datang kepadaku dan bertanya, " Ada

apa?" Lalu, aku memberitahukan maksud keinginanku. Dan, mereka pun lalu

menemui calon isteriku itu. Setelah itu, calon isteriku datang kepadaku dan

berkata, "Aku masih belum bisa bersentuhan denganmu sebelum tiga hari."

Lalu, aku menunggu hingga tiga hari dan baru bisa melakukan malam

pertama dengannya. Dan, temyata dia adalah perempuan yang tercantik dan

hafal Al-Qur'an. Dia adalah seorang wanita yang paling luas wawasannya

tentang Sunnah Rasulullah ffi daripada yang lain. Selain itu, dia juga tahu

betul dan memperhatikan hak-hak suami hingga aku berbulan madu

dengannya sampai satu bulan lamanya. Selama itu pula aku tidak bertemu

dengan Said bin Al-Musayyib

Setelah itu, aku kemudian menemui Said yang saat itu dia sedang

memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Aku mengucapkan salam

kepada mereka dan mereka pun menjawabnya. Namun, dia tidak mau

menemuiku sebelum pengajian selesai.

Ketika para jamaah pengajian sudah meninggalkan masjid, tinggallah aku

sendirian dengannya. Dia bertanya, "Bagaimana keadaan isterimu?" Aku
menjawab, "Wahai Abu Muhammad, dia baik-baik saja, dia lebih senang

berkawan daripada mencari musuh." Said lalu berkata, "Hilangkanlah keragu-

raguan pada dirimu," kemudian aku bergegas ke rumah dan tiba-tiba dia

menyelipkan uang 20 ribu dirham kepadaku."l

Abu Bakar bin Abi Dawud berkata, "Ibnu Abi Wada'ah adalah Katsir

bin Abdul Muthalib bin Abi Wada'ah.

Adz-Dzahabi berkata, "Ibnu Abi Wada'ah berasal dari Makkah. Dia

meriwayatkan hadits (berguru tentang hadits) dari ayahnya Abdul Muthalib,

I t{R. Atru Nu'aim dalamAllliyah2/767,du Adz-Dzahabi dalamAs-Siynr 4/233.
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salah seorang sahabat yang masuk Islam pada waktu peristiwa Fathu Mnkksh

(Pembebasan kota Makkah setelah sebelumnya kota itu dikrrasai kaum kafir

Quraisy). Dan, darinya beberapa orang meriwayatkan hadits, yaihr puteranya

Ja'far bin Katsir dan lbnu Harmalah."

8. Cobaan yang Menimpanya

Dari Abdullah bin Ja'far dan lainnya, mereka berkata, "lbnu Zubait

diangkat menjadi gubernur oleh Jabir bin Al-Aswad bin Auf Az-Zuhri di

Madinah. Jabir lalu mengajak orang-orang untuk membaiat Ibnu Zubair,

namun Said bin Al-Musayyib berkata, "Tidak, aku tidak mau membaiatnya,"

Sehingga, orang-orang mengerumuninya. Jabir lalu mencambuknya sebanyak

60 kali dengan cemeti.

Berita ini pun sampai ke Ibnu Ztbair dan dia pun melayangkan surat

kecaman kepada Jabir, sang atasan. Ibnu Zubair berkata, "Aku tidak

mempunyai masalah dengan Said bin Al-Musayyib, biarkan dia-"1

Dari mereka juga berkata, "sesungguhnya Abdul Azizbrn Marwan telah

meninggal dunia di Mesir pada tahun 84 Hijriyah. Kemudian Abdul Malik

mengangkat kedua puteranya menjadi putera mahkota. Dia mengirimkan

selebaran kepada warga di seluruh negeri agar mereka mau membaiatnya,

menyatakan ketaatan dan kesetiaan mereka kepadanya. Akan tetapi, Said bin

Al-Musayyib menolaknya dan berkata, "Aku akan melihat dulu (sikap dan

perilaku mereka berdua).

Karena hal tersebut, Hisyam lalu mencambuknya sebanyak 60 kali,

memaksanya untuk berkeliling kampung dengan celana dalam yang terbuat

dari rumbai-rumbai hingga mencapai puncak suatu bukit. Ketika mereka

menggiringnya, dia bertanya, "Ke manakah kalian menggiringku?" Mereka

berkata, "Ke penjara sebagai tahanan." Mendengar itu, Said lantas berkata,

"Demi Allah, ini pasti penyaliban karena kalau tidak, aku tidak akan memakai

pakaian dalam semacam ini." Mereka Pun mengembalikan Said bin Al-

Musayyib ke penjara dan menahannya.

Hisyam kemudian menulis surat kepada Khalifah Abdul Malik bin

Marwan yang berisi tentang aPa yang dilakukannya terhadap Said bin Al-

Musayyib. Namun, sang khalifah justru menegur apa yang telah dilakukannya

itu terhadap Said.

Tlnboqat Ibnt Sn'ad5 / 732,danSiynr A'lnm An-Ntbaln' 4/229.
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Dalam suratnya, Abdul Malik mengatakary "Demi Allah, sesungguhnya

Said bin Al-Musayyib adalah orang yanU seharusnya mendapat belas kasihan

daripada harus dipukuli, meski karni tahu bahwa Said memang tidak

sependapat denganmu."l

Dari Sufyan dari seorang lelaki dari Bani Umar, dia berkata,

"Berdoalah untuk Bani Umayyah." Said lantas berdoa,

.,3't'.rti
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"Ya Allah, muliakanlnh ngama-Mu, menangkanlnh para kekasih-Mu dnn

kalnhknntah musuh-musuh-Mu demi kebaiknn untnt Muhammad."

Dari Abu Yunus Al-Qawi ia berkata, "Suatu saat aku memasuki masjid

Madinah dan di sana aku melihat Said bin Al-Musayyib sedang duduk

sendirian seorang diri, lalu aku bertanya kepada orang-orang, " Apa yang

terjadi padanya?" Ada yang mengatakan bahwa dia sedang dikucilkan, tidak

seorang pun boleh mendekat dan mengajaknya bicara."2

Dari Qatadah, dia berkata, "sesungguhnya Ibnu Al-Musayyib jika ada

seseorang yang ingin berbincang-bincang dengannya, dia berkata, "Mereka

telah menderaku dan melarang orang-orang untuk berbicara denganku."3

9. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya; Said bin AI-Musayyib meriwayatkan dari beberapa

perawi yang antara lain; Abu Bakar dengan hadits mursal, Umar bin Al-

Khathab, Utsman bin Affan, Ati bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqash,

Hukaim bin Hizam, Ibnu Abbas,Ibnu Unar, lbnu Amr bin Al-Ash, Ayahnya

Al-Musayyib, Mua'mmar bin Abdullah bin Nadhlah, Abu Dzar Al-Ghifari,

Abu Darda', Hasan bin Tsabit, ZaidbnTsabit, Abdullah binZaid Al-Mazini,

Utab bin Asid, Ustman bin Abi Al-Ash, Abu Tsa'labah Al-Khusyani, Abu

Qatadah, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Said, Abu Hurairah dan bahkan dia

telah menikahkan Said dengan puterinya, sayyidah Aisyah, Asma' binti

Umais, Khaulah binti t{ukaim, Fathimah binti Qais, Ummu Sulaim, Ummu

Syarik dan Khalaq."a

I lbid.
1 Thnbnqat lbnt Sn'ad 5 / 128,,Jan Siynr A'lnm An-Nubtlil 1/232.
r H ilvnh,Al-Auliya' 2 / 1272, dan S iyor A' lnn An-Nubaln' 1 / 232.
! 'I'nhrl=ib At-Tnhd:ib 1/74-75
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Murid-Muridnya: Al-Hafizh berkata, "Mereka yang meriwayatkan dari

said bin Al-Musayyib antara lain; puteranya sendiri Muhammad, salim bin

Abdu[ah bin Umar, Az-Ztthri,Qatadah, syarik bin Abi Tamar, Abtt Az-Zinad,

sulami, sa,ad bin Ibrahim, Amr bin Murrah, Yahya bin said Al-Anshari,

Dawud bin Abi Hind, Thariq bin Abdirrahman, Abdul Hamid bin jubair bin

syu,bah, Abdul Khaliq bin salamah, Abdul Maiid bin sahl, Amr bin Muslim

bin lmarah bin Ukaimah, Abu Ja'far AI-Baqir, Ibnu Al-Munkadir, l{asyim bin

Hasyim bin Utbah, Yunus bin Yusuf dan Jama'ah'"l

10. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari Abdullah bin Muhammad, dia berkata, "said bin Al-Musayyib telah

memberitahukan kepada kami, dia berkata, "seseorang tidak akan pernah

mencapai kemuliaan dan kehormatan yang sebanding dengan kehormatan

orang yang taat kepada Allah. Dan, seseorang tidak akan terhina sebagaimana

terhinanya orang-orang yang telah berbuat maksiat kepada Allah. Cukuplah

pertolongan Allah bagi seorang mukmin ketika dia melihat musuh-musuhnya

telah berbuat maksiat kepada-Nya (orang-orang yang beriman masih dijaga-

Nya untuk tidak melakukan maksiat seperti orang-orang kafir)'"2

Dari Ibnu Harmalah, dia berkata, "Said bin Al-Musayyib berkata,
,,)anganlah kalian mengaku sebagai ahli membaca Al-Qur'an dan ahli ibadah,

karena Allah adalah DzatyangMahaagung, Baik dan menyukai keindahan."3

Dari Ali bin zaid, dari said bin Al-Musayyib, dia berkata, "Tidak ada

yang lebih mudah bagi setan untuk menggoda kecuali melalui perempuan."

Kemudian, said berkata kepada kami dimana saat itu umurnya sudah lanjut

dan salah satu penglihatannya telah buta, sedang yang tersisa pun sudah kabur

penglihatarurya karena rabun, "Tidak ada sesuatu pun yang lebih aku takutkan

daripada peremPuan."a

Dari Abdurrahman bin Harmalah, dia berkata bahwa dia pernah

bertanya kepada said bin Al-Musayyib, "Aku menjumpai seorang lelaki yang

mabuk karena perbuatannya sendiri, apakah aku boleh untuk tidak

melaporkannya kepada penguasa?" Dia menjawab, "Jika kamu bisa

menutupinya dengan pakaianmu, maka tutupilah."s

\ Tdd=ib At-Tohtlzib 1 /75 llilynh Al'Anl ivn' 2 / 761.
2 Hilunh Al-Atlitn'2/164.r llilunlt Al-Aulivo' 2/ l73,,ln llnbnqnt lbnu Sn nd 5 / 1?7
a Thibnqnt lbnt ir,'nrl2 / l6b, dil S ivnr A'lan An-Ntbaln' 4 / 237

' AtlrTlnbnqat5/134,
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Dari Abu Isa Al-Khurasani dari Said bin Al-Musayyib, dia berkata,

"Janganlah kalian banyak berkawan dengan orang-orang zhalim, kecuali

dalam hati kalian harus mengingkari aPa yang mereka lakukan, agar amal dan

perbuatan kalian yang baik tidak menjadi luntur karenanya."r

Dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata, "said bin Al-Musayyib pemah

berkata, "sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang hina, dan semua orang

yang suka kehinaan akan mencarinya. f)an yang lebih hina lagi adalah jika

oran€t tersebut mengambilnya dengan cara yang tidak sah, mengambil yang

bukan haknya dan menginfakkannya ke jalan yang tidak pada tempatnya."z

11. Sakit dan Meninggalnya

Dari Abdurrahman bin Harmalah, dia berkata, "Aku menjenguk Said

bin Al-Musayyib di saat dia sedang sakit parah. Saat itu dia sedang

melaksanakan shalat zuhur dengan berbaring terlentang dan menggunakan

isyarat. Aku mendengar dia membaca, "Wa Asy-Syamsi wa Dhuhaha."3

Dari Abdurrahman bin Al-Harits Al-Makhzumi, dia berkata, "Sakit yang

diderita Said semakin parah. LaIu, Nafi' bin jubair menjenguknya dan

dilihatnya dia sedang pingsan. Kemudian Nafi'berkata, "Hadapkan dia ke

arah kiblat." Maka orang-orang pun menghadapkannya ke arah kiblat dan

tidak lama setelah itu dia tersadar. Setelah sadai, Said bin Al-Musayyib

bertanya, "Siapa yang memerintahkan kepada kalian untuk menghadapkan

ranjangku ke arah kiblat. Apakah Nafi'?" Nafi' menjawab, "Ya, Saya." Lalu

Said berkata kepadanya, "Kalaulah aku tidak berpegang teguh pada kiblat dan

agamaku, niscaya usaha kalian untuk menghadapkanku ke arah kiblat akan

sia-sia."r

Dari Yahya bin Said, dia berkata, "Ketika Said bin Al-Musayyib sedang

mengalami sakaratul maut, dia meninggalkan warisan berupa beberapa uang

dinar. Dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku tidak
meninggalkannya kecuali untuk menjaga kehormatan dan agamaku
(membayar hutang atau pun perjuangan Islam)."s

Dari Abdul Hakim bin Abdullah bin Abi Farwah, dia berkata, "Said bin
Al-Musayyib meninggal dunia di Madinah pada tahun 94 Hijriyah pada masa

I HilvnhAl-Auliln'2/170.! Ath-Thrbnqnt 5 / l1l, tlanSivnr A'lnm An-N tfinln' 4 /214.3 lbid.a Ath-Thnbnqnt 5 / 112 , dan Siynr A'lnm An-Nubnla' 4 /244-245.5 lbid.5 / 143, dan Siynr A'lnm An-Nrbala' 4 /245.
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pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik' Pada saat meninggal dunia,

dia berumtrr 75 tahun. Tahun dimana Said meninggal dunia disebut sebagai

sannh Al-['uqnha' (tahun bagi para ulama fikih) karena pada saat itu banyak

ahli fikih yang meninggal dunia."l

Para ulama fikih yang meninggal dunia pada tahun tersebut antara lain;

Abu Muhammad Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar lbnu Abdurrahman bin

Al-Harits bin Hisyam bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, Zainal Abidin Ali bin

Al-Husain Al-Hasyimi yang merupakan pembesar ulama dan ahli zuhr-rd.

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada mereka semLra.

semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah

ffi, keluarga dan para sahabatnya. Amin Ya Rabbal Alamin'l*l

I Ath-TlubaqntS/143.
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URWAH BIN AZ.ZUBAIR

Wuu masih membahas serial biografi edukatif dari beberapa ulama saraf
r\terkemuka. Tokoh kita kali ini adalah salah seorang dari Imam bagi
para tabi'in dan merupakan salah satu dari tujuh ulama' fikih terkemuka di
Madinah. Urwah bin Az-zubair merupakan lautan ilmu pengetahuan dan
seorang Imam dalam kesabaran dan keyakinan.

Dalam menjelaskan kepribadiannya, Abu Nu'aim berkata, ,,Dari tujuh
ulama fikih Madinah terdapat seseorang yang permintaannya selaru
dikabulkan, sanggup menahan beban derita demi mendapatkan ilmu yang
diinginkannya, selalu berusaha untuk taat dan menahan cobaan hingga dia
pantas mendapatkan kehormatan karenanya. Dialah Urwah bin Az-Zubair
bin Al-Awwam, seorang mujtahid yang seialu menjalankan puasa."1

Perkataan Abu Nu'aim "seseorang yang permintaannya selalu
dikabulkan" maksudnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Az-
Znad dari ayahnya, dia berkata, "Mush'ab, Abdullah, Urwah bin Az-Zubair
dan Ibnu Umar pernah berkumpul di sebuah kamar, mereka berkata,
"Katakanlah apa yang ingin kalian raih!" Abdullah berkata, "Aku ingin
menjadi khalifah," Urwah berkata, "Aku menginginkan ilmuku bermanfaat.,,
Mush'ab berkata, "Aku ingin menjadi walikota Irak dan menyatukan antara
Aisyah binti Thalhah dengan Sakinah binti Al-Husain." Adapun Ibnu Umar,
dia berkata, "Aku menginginkan ampunan dari Allah t$i!." Hi.gga akhirnya
mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan, dan mtrngkin Ibnu Umar
juga telah diampuni Allah."2

'1 HilynhAl-Auliyn'2/'t89.? I{R. Alru Nu'aim, Al-Hilynh2/ 176,dmAs-Siynr karya Aclz-Dzahabi 4/431
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Para pemimpin kaum muslimin adalah mereka yang mempunyai ilmu

pengetahuan dan mau mengamalkannya, sabar dan mempunyai keyakinan

kuat.

Inilah urwah bin Az-Zubair yang sempat memperlihatkan

kebijaksanaannya kepada bibinya sayyidah Aisyah Ummul Mukminin

selama tiga tahun sel]elum meninggalnya sang bibi. Dia sering larut dalam

puasanya, setiap malam rnenialankan shalat malam dengan membaca

seperempat Al-Qur'an. Terkena luka pada kakinya hingga harus diamputasi,

dia menolak obat-obatan yang bisa menghilangkan akal dan kesadarannya/

agar dia masih bisa beribadah kepada Tuhannya'

Kemudian dia berusaha melihat kakinya yang telah terpotong itu dalam

sebuah bak yang berisi air, lalu dia berkata, "Demi Allah, aku tidak pemah

menggunakan kakiku ini untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah

hingga saat ini."

Salah seorang puteranya yang berjumlah tujuh orang juga meninggal

dunia, meski begitu dia pun selalu memuji kebesaran Allah yang berkenan

mengambil puteranya dan menyisakan enam yang lain. Allah juga mengambil

salah satu anggota tubuhnya yang empat sehingga tinggal tiga. seorang hamba

akan diuji sesuai dengan kadar agamanya.

semoga Allah memberikan rahmat kepada para imam kita, memberikan

ampunan kepada kita dan mereka semua, menyatukan kita dan mereka dalam

surga Firdaus. semoga shalawat dan salam selalu mengalir kepada baginda

Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Dan, Segala puji bagi Allah Tuhan

semesta alam.

1. Nama, Kelahiran dan Sifat'silatnya

Namanya: Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad

bin Abdul lJzzabinQushai Al-Qurasy Al-Asadi, Abu Abdillah Al-Madani

At-Faqih, salah seorang dari tujuh ulama fikih Madinah yang terkenal.

Kelahirannya: Khulaifah berkata, "Urwah brn Az-Ztbair dilahirkan pada

tahun 23 HijriYah.

Mush'ab bin Abdullah berkata, "Dia dilahirkan setelah enam tahun sejak

kekhalifahan Utsman bin Affan Rndhiyatlahtr Anhu." Murrah berkata, "Dia

dilahirkan pada tahun 29 Hiiriyah."l

I Siynr A'lnm A-Nubnln' l rl)2
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Sifat-sifatnya: Dari Muhammad bin Hilal, dia berkata, ,,Aku melihat
Urwah sama sekali tidak pernah memelihara kumisnya dan dia selalu
memotongnya dengan baik."

Dari Ishaq hin Yahya, dia berkata, "Aku melihat Urwah sering memakai
selendang yang berwarna kekuning-kuningan."1

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Muhammad bin Sa'ad berkata, "Urwah adalah seorang yang dapat
dipercaya, banyak meriwayatkan hadits, ahli fikih, luas wawasan
keilmuannya, meyakinkan dan dapat dipercaya."2

Ahmad bin Abdullah Al-'Ajali berkata, "Dia adalah orang yang bersosial
tinggi dan mudah bergaul, dapat dipercaya, seorang yang saleh dan tidak
pernah terjebak dalam fifnah."3

Dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang
lebih luas wawasannya daripada urwah bn Az-Zubair. Dan apa yang dia
ketahui, maka dia tahu pula yang tidak diketahuinya meski hanya sedikit."4

Dari Az-Zrtlwi, dia berkata, "Aku melihat Urwah brn Az-Zubair bagaikan
lautan yang tidak keruh aimya karena deru ombak."

Dari Hisyam dia berkata, "Demi Allah, aku tidak pemah belajar satu juz
pun dari dua ribu juz hadits ayahku."s

Dari Abdurrahman bin Humaid bin Abdirrahmary dia berkata, ,,Aku

masuk masjid bersama ayal'r. Kemudian aku melihat banyak orang
mengerumuni seseorang, lalu ayah berkata, "Coba lihat, siapa yang
dikerumuni banyak orang itu?" Lalu aku mencoba melihatnya dan temyata
dia adalah Urwah bin Az-Zubair. setelah itu, aku memberitahukan kepada
ayah dan aku sendiri merasa heran, lalu ayah mengatakan, "Wahai puteraku,
janganlah kamu heran, kamu telah melihat salah seorang sahabat Rasulullah

ffi, mereka itu sedang bertanya atau meminta fatwa kepadanya."5

Dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata, "Ada tiga orang yang paling
tahu tentang hadits riwayat sayyidah Aisyah Radhiyattahu Anha, mereka

I Tlmbnqnt lbntSn'nd5/ 179.? lbid.) Tohrlzib Al-Knnnl2/ L5-76., Ibid.z/77 tbid.2/t7 .1 S.iynr A'lnm Art-Nubnln' 4/ 425.P_ernyatae.Hisyam ini sebenamyauntuk menunjukkanbanyaknyahaditsyang
diketahui oleh Urwah bin Az-Zubair. (Edt)

^ ibid.
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adalah: Al-Qasim bin Muhammad, urwah btn Az-Zttbaitr dan Umrah binti

Abdurrahman'"1

Dari Abu Az-Zinad, dia berkata, ,,Aku tidak melihat seoranS Pun yang

lebih banyak meriwayatkan syair dari Urwah bin Az-Zlubair'"

Adz'Dzahabi berkata, "Dia merupakan orang yang kuat hafalannya

dan konsisten, ahli fikih dan ahli sirah (biografi dan perjalanan hidup

seseorang).DiatermasukorangpertamayangmenulisbukutentangAl.
Maghazi (peperangan)."2

Dari Az-Ztthri, dia berkata, "Aku pemah datang ke rumah Urwah bin

Az-Zlbair,kemudian aku berdiri lama di depan pintunya. Kalaupun aku ingin

masuk, dengan mudah aku dapat memasuki rumahnya' namun aku tidak

masuk ke rumahnya karena menghormatinya'"3

3. Kegigihannya dalam Mencari llmu

Dari Abu Bakar bin Abdirrahman bin Al-Harits bin Hisyam, dia berkata,

,,sesungguhnya ilmu pengetahuan itu dimiliki oleh salah satu dari tiga orang

berikuu Gang yang mempunyai jabatan sehingga ilmu tersebut menghiasinya,

ataudimilikiolehorangyangberagamadimanailmutersebutdapat
mengganggunya, atau ilmu meniadi budak Penguasa sehingga sang

penguasa itu rela memuseumkan ilmunya (tidak perduli dengan ilmu yang

dimilikinya). Dan tidak seorang Pun yang lebih tahu tentang tiga cacat ini

dari Urwah bn Az-Ztbair dan Umar bin Abdul Aziz"'a

Dari Hisyam dari ayahnya, dia berkata, "Kamu telah melihatku

melakukan empat kali ibadah haji (empat tahun) sebelum meninggalnya

Aisyah RndhiY allahu Anha."

Aku-Hisyam-berkata,,,}ikaAisyahmeninggalpadahariini,akutidak
terlalu menyesalinya karena aku telah meriwayatkan hadits darinya. Ayahku

pernah memberitahuku untuk mencari hadits dari seorang Muhajirin,

sehingga aku pun lalu datang menemuinya. Setelah sampai di rumahnya,

ternyata dia telah meriwayatkan (hadits tersebut). Aku duduk di depan

pintunya dan menanyakan tentang keberadaannya'"s

1 Tahtlzib Al'Knrnl2o/8.2 TarikhAl-Islam6/426.
' Siynr A'lam An-Nubala' 4/ 432'
1 lbid.Al426.5 TarikhAl-lslofi 6/426.

llrunhbin Az-Zubair 33



Dari Qabishah bin Dzu'aib, dia berkata, "saat itu kami hidup di masa
pemerintahan Khalifah Muawiyah. Di akhir masa pemerintahannya, pada
suatu malam kami berkumpul dalam sebuah pengajian di masjid; Aku,
Mush'ab brn Az-Zubair, urwah bn Az-Zubair, Abu Bakar bin Abdirrahman
bin Auf dan Ubaidillah bin Abdullah bin utbah. Dan kami berpisah pada
siang harinya. Aku pemah berguru kepada Zaid bin Tsabit yang saat itu
menjadi kepala pengadilan dan lembaga pemberi fatwa,pengajaran Al-eur'an
dan ilmu Faraidh di Madinah pada masa umar bin Al-Khathab, Utsman bin
Affan dan Ali bin Abi rhalib Ridwanullahi Ataihim Ajma'in.Kemudian aku dan
Abu Bakar bin Abdirrahman berguru kepada Abu Hurairah.S. Sedangkan
urwah bin Az-Zubair telah lebih dahulu berguru kepada sayyidah Aisyah
Radhiyallahu Anha."l

4. lbadahnya

Dari Hammad bin Zaid dari Hisyam bin Urwah, dia berkata,
"Sesungguhnya ayahnya selalu melakukan puasa.,,

Dari Ali bin Al-Mubarak Al-Hana'i, dia berkat4 ,,Hisyam bin Urwah
telah memberitahukan kepada kami, dia berkata bahwa sesungguhnya
ayahnya sering melakukan puasa sepanjang tahun kecuali pada saat hari raya
Idul Fitri dan hari raya kurban (Idul Adha). Hingga ketika dia meninggal pun
tetap dalam keadaan berpuasa."2

Dari Malik bin Anas dari Hisyam bin Urwah, dia berkat4 ,,Kami pemah
berjalan-jalan dengan Urwah brn Az-Zubair. Dia saat itu sedang berpuasa,
akan tetapi kami tetap makan. walaupun begitu dia tidak menyuruh kami
untuk melakukan hal yang sama yaitu berpuasa (seperti dia) dan dia pun tidak
membatalkan puasanya."3

Dari Ibnu syaudzab, dia berkata, "LJrwah binAz-Zubair selalu membaca
seperempat Al-Qur'an dengan cara melihat mushaf setiap hari, dan bangun
malam untuk melakukan shalat sunnah dengan membaca seperempat Al-
Qur'an juga. Dia tidak pernah meninggalkan rutinitasnya itu sedikitpun
kecuali saat kakinya harus diamputasi karena dia menderita kanker yang
menyebar dan menggerogoti tubuhnya.

I Siyar A'lam An-Nubala' 4/ 424.2 Thabaqat lbnt Sa'atli /78.
' lbid.5/780-181.
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Di saat musim dingin, dia selalu memperbarui dinding rumahnya agar

tampak indah, kemudian mengundang orang-orang untuk datang ke

rumahnya, menyediakan mereka makan dan memberikan oleh-oleh ketika

pulang."1

Dari Abdullah bin Muhammad bin Ubaid, dia berkata, "Ljrwah bin Az-

Zubair tidak pernah meninggalkan dzikirnya kecuali pada malam saat

kakinya harus diamputasi, dia berkata dalam beberapa bait syair yang inda[
"Demi Umurku yang berada di tangan-Nya
Aku yakin bahwa kakiku tak pernah mengajakku berbuat keji dan

munglur.
Tak pula pendengaran dan penglihatan, aknl dan pikiranku
Ketahuilah bahwa mulai z.aman dahulu tidak ada suatu musibah pun
yangmenimpaku
Kecuali telah menimpa orang lain sebelumku."2

5. Menjauhi 0rang lain dan Membangun lstana

Dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, "Ketika Urwah membangun

rumahnya dari batu-batu akik, orang-orang berkata kepadanya, "Anda telah

mengeringkan (tidak mau peduli) dengan masjid Rasulullah." Mendengar itu

dia menjawab, "sesungguhnya aku juga melihat masjid-masjid mereka kosong

dan pasar-pasar sepi. Hanya perbuatan mungkar dan kejilah yang merajalela."

Di dalam rumahnya yang terbuat dari batu-batu akik, Urwah mengalun-

kan sebuah syair yang indah,

Knmi membangunnya den gan sebaik-baik bangunan
Dengan memuji kepada Allah yang ffienganugerahkan lepadaku batu
akik
Knlian dapat melihat mereknyang memandangnya dengan rasa dengki
dan irihati
Dengan jelas mereka memandang dengan lcesinisan

Hancurlah orang-orang yang memusuhi
Bangunan ini akan membuat marah musuh-musuhku dan sekaligus

meny enan gknn t eman- t e m anku
Semua orang aknn memandangnya
Berjalan danberteduh di dalam rumah akik ini

Ada yang mengatakan, "Ketika dia selesai membangun rumah Urwah

bn Az-Zubair dan juga memperbaiki saluran air ataupun sumur di sekitamy+

dia mengundang masyarakat dan orang-orang yang lewat, mengajak mereka

1 Siyar A'lam An-Nubalo' 4/ 426.2 HilyahAl-Auliya'2/778.
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makan bersama, sehingga mereka berkenan untuk mendoakannya agar

mendapatkan keberkahan dari Allah, dan setelah itu mereka pun lantas

pergi."1

Dari Abdullah bin Hasan, dia berkata, "Ali bin Husain bin Ali bin Abi
Thalib sering berbincang-bincang dengan Urwah bin Az-Zu.bair setiap

malam menjelang subuh di belakang Masjid Rasulullah ffi. Aku juga ikut
bersama mereka berdua.

Pada suatu malam, kami memperbincangkan tentang keburukan dan

kezhaliman yang dilakukan Bani Umayyah. Akan tetapi, keadaan saat itu tidak

memungkinkan kami untuk melakukan perubahan (mengingatkan mereka).

Kemudiary mereka memperbincangkan tentang ketakutan mereka terhadap

adzab Allah ffi yang akan menimpa mereka.

Maka, Urwah bin Az-Zubair berkata, "Wahai Ali, sesungguhnya orang

yang mengucilkan diri (tidak mau bergaul) dari orang-orang yang suka

berbuat kezhaliman, maka tentu Allah mengetahui bahwa penyebabnya

adalah orang itu tidak menyukai perbuatan mereka. |ika mereka melakukan

suatu perbuatan tercela kemudian Allah menimpakan adzab kepada

mereka, maka aku berharap orang tersebut selamat dari musibah yang

ditimpakan tersebut "

Dia (perawi) berkat4 "Kemudian Urwah bin Az-Zubar pulang ke rumah

dan mengisolasi diri di rumah akiknya itu."2

6. Kisah Kedatanganya Kepada Khalilah Abdul Malik Setelah Kematian
Saudaranya

Ibnu Uyainah berkata, "Ketika lbrut Az-Zttbair terbunuh, Urwah bin Az-

Zubair pergi ke Madinah dengan membawa harta dan menitipkannya. Dia

menghadap Khalifah Abdul Malik untuk menyampaikan berita itu, sebelum

sang khalifah mendengamya dari orang lain.

Ketika sampai di depan pintu istana, dia berkata kepada penjaga,

"Katakan kepada Amirul Mukminin bahwa Abu Abdillah ada di depan pintu

istananya." Penjaga itu bertanya, "Siapa Abu Abdillah itu?" Dia berkata,

"Katakan kepadanya begini, begini." Penjaga itu pun segera beranjak

menghadap khalifah dan berkata, "Di sana ada seseorang yang baru saja

1 Siyar A'lam An-Nfiala' 4/ 428

'7 Thnbaqat lbnuSa'ndi/787.
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datang dan begini-begini (menceritakan sifat dan ciri-ciri orang yang baru

dilaporkannya)." Khalifah berkata, "Itu adalah urwah bin Az-Zubait, izinkan

dia masuk!"

Ketika melihatnya, buru-buru khalifah bertanya, "Bagaimana keadaan

Abu Bakar -maksudnya Abdullah btn Az-Zubair?" Urwah menjawab, "Dia

telah terbunuh." Lalu khalifah beranjak turun dari tempat duduknya dan

bersujud. Tak lama setelah itu datanglah sepucuk surat dari Al-Hajjaj Ats-

Tsaqafi (salah seorang keturunan Bani Umayyuh y*g zhalim) untuk Abdul

Malik bin Marwan yang berisi, "sesungguhnya Urwah brn Az-Ztrbair telah

keluar dengan membawa banyak harta."

Dia (perawi) berkata, "Kemudian sang khalifah menyampaikan isi surat

Al-Hajjaj tersebut kepada Urwah sambil berkata, "Janganlah Anda

mengundang seseorang hingga dia mau mengeluarkan pedangnya dan mati

sebagai syahid.,' Ketika Urwah bin Az-zubair mendengarnya, dia lantas

menulis surat untuk Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi, "Hendaklah Anda berpaling dari

masalah ini."l

7. Kisah pernikahannya dengan Saudah bintiAbdulah bin Umar

Dari Abu Al-Aswad dari Urwah btn Az-Zubair, dia berkata, "Aku telah

mengajukan pinangan kepada Ibnu Umar untuk puterinya Saudah. Pada saat

itu kami sedang melakukan thawaf sehingga dia tidak melayani pinangan

yang aku ajukan itu.

Ketika sudah berada di Madinah setelah melakukan thawaf tadi, aku

lewat di depannya dan Ibnu Umar bertanya, "Apakah kamu yang kemarin

menginginkan Saudah?" aku meniawab, "Ya." Ibnu Umar berkata, "Kamu

mengatakannya saat kita sedang melakukan thawaf, kita sedang

menghadirkan Allah ffi dalam pikiran dan hati kita. Apakah kamu ada

keperluan dengannya?" Aku menjawab, "Hati-hati kalau bicara (tentang hal

ini), jangan keras-keras."

Ibnu Umar berkata, "wahai bocah, undanglah Abdullah bin Abdullah

dan budaknya Nafi'." Urwah melanjutnya ceritanya, "Laht aku katakan

kepadanya, ,,Apakah aku undang juga sebagian keluarga Az-Zrtbair?" Ibnu

Umar menjawab, "Tidak perlu." Aku berkata lagi, "Budaknya Khubaib?" Dia

berkata, "Itu lebih tidak mungkin lagi!"

I Siyar A,lam An-Nubala' 4/ 432433.
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Kemudian, aku mengundang mer€ka, dan setelah mereka datang Ibnu

Umar berkata kepada mereka berdua, "Ini adalah Urwah bin Abi Abdullah

dan kalian berdua telah mengenalnya dengan baik. Dia telah mengajukan

pinangan kepada puteriku Saudah dan aku telah setuju untuk menikahkannya

sehingga dia boleh dan berhak sebagaimana layaknya seorang muslim dengan

muslimah untuk saling mempergauli dengan baik atau menceraikannya

dengan baik pula. Mereka telah boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya

dilarang. Apakah kamu menerimanya wahai Urwah?" Aku menjawab, "Ya,

aku menerimartya." Dia berkata, "Semoga Allah ilg memberikan berkah pada

pemikahan kalian berdua."r

8. Kesabarannya

Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata, "Dia terkena penyakit

kangker pada kakinya, dan seseorang pernah berkata kepadanya, "Maukah

Anda aku panggilkan tabib?" Dia berkata, "Jika kamu berkenan." Lalu, sang

tabib pun datang dan berkata, "Aku akan memberikan minuman kepada Anda

dan minuman itu menghilangkan kesadaran Anda untuk beberapa saat."

Mendengar itu Urwah berkata, "IJrus saja dirimu, aku tidak yakin kalau

ada seseorang yang mau meminum suatu obat yang menghilangkan
kesadarannya sehingga dia tidak ingat lagi kepada Tuhannya."

Dia (perawi) berkata, "Kemudian sang tabib itu akhimya memotong

lututnya sebelah kiri dengan tanpa obat bius, dan kami semua berada di
sekelilingnya menyaksikannya. Hebahya, dia tidak mbngaduh sedikitpun.
Ketika kakinya telah terpotong, dia berkata "Kalaulah memang Engkau Ya

Allah telah mengambil kakiku, Engkau pun telah menyisakan hidup
kepadaku. Kalaulah Engkau memberikan cobaan sakit kepadaku, Engkau

pun telah memberikan kesembuhannya." Darr hebatnya, pada malam itu juga

dia tidak meninggalkan rutinitasnya yaitu melakukan shalat malam dengan

membaca seperempat Al-Qur' nn."z

Dari'Am bin Saleh dari Hisyam bin Urwah bahwasanya ayahnya pergi

menghadap Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ketika sampai

di lembah Al-Qura, dia mendapati kakinya terkena sesuatu dan terluka.
Kemudian, dia pun merasakan sakitnya semakin parah.

I lbid.4/432.2 Tadzib Al-Knmol2/2-21.
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Ketika sampai di hadapan Khalifah Al-Walid, dia (Al-Walid) berkata,

"Wahai Abu Abdillah, potong saja kakimu itu!" Urwah berkata, "Boleh saja."

Lalu, sang khalifah memanggilkan tabib untuknya. Tabib itu berkata,

"Minumlah ramuan yang mengandung obat tidur." Dia tidak mau

melakukannya, kemudian dengan tanpa obat bius, tabib itu memotongnya

sampai sebatas lutut dan tidak lebih."

Setelah itu, Urwah hanya mengucapkan, "Cukup-cukup." Al-Walid

berkata, "Aku sama sekali belum pemah melihat orangtua yang kesabarannya

seperti ini."

Pada saat dia melakukan perialanan ini, dia juga diterpa musibahberupa

kematian puteranya Muhammad, -dimana pada saat di kandang dia diserang

keledainya-. Akan tetapi, aku tidak mendengar sepatah kata pun keluar

darinya mengomentari berita duka ini. Ketika telah sampai di lembah Al-

Qura, dia baru berkata,

[r r :;a<r] @ 4:; l:i,b t;, e q'd
"sesungguhnya krta telah merasa letih larena perialanan krta ini.'(Al-Kahfi:
521

Ya Allah, aku telah memPunyai tujuh keturunan dan Engkau telah

mengambil satu dari mereka dan Engkau masih tinggalkan yang erulm.

Aku juga mempunyai anggota tubuh yang emPat, dan Engkau telah

mengambil salah satunya dan Engkau masih tinggalkan yang tiga. Jikalau

Engkau memberikan cobaan sakit, Engkau Pun telah menyembuhkannya.

jikalau Engkau telah mengambilnya (kaki), Engkau masih memberikan

hidup."l 
:

Dari Abdullah bin Urwah, dia berkata bahwa ayahnya melihat-lihat

kakinya dalam sebuah baskom berisi air, kemudian dia berkata, "Allah

mengetahui bahwa aku tidak pernah melangkahkan kakiku ini kepada

kemaksiatan, dan aku pun mengetahui hal itu."2

Dari Abdul Malik bin Abdul Aziz dan yang lain, mereka berkata,

"sesungguhnya Isa bin Thalhah pernah datang menemui Urwah bin Az-

Zttbair ketika dia baru pulang dari menghadap Khalifah Al-Walid bin Abdul

Malik bin Marwan dengan kaki yang sudah putus. Dia lalu berkata kepada

I TarikhAl-lslan6/427.? tbid.6/427-428.
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beberapa anaknya, "Bukakan kakiku untuk paman kalian agar dia bisa
melihatnya!" Kemudian pamarmya melihatnya.

setelah melihatnya, Isa bin Thalhah berkata, "wahai Abu Abdillah, kita
tidak diciptakan untuk saling berkelahi dan bermusuhan, Allah masih
memberikan apa yang kami butuhkan dari sosok sepertimu, yaitu akal dan
wawasan pengetahuanmu." Mendengar ifu, urwah brn Az-zubair berkata,
"Tidak ada seorang pun pembesuk yang paling bisa menghiburku
sepertimu."l

Ibnu Khalkan berkata, "orang yang paling bisa menghibumya adalah
Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dia berkata, "Demi Allah kamu tidak
perlu berjalan kaki, tidak pula merangkak untuk bergerak, karena salah satu
anggota tubuh dan salah seorang dari anakmu (yang telah meninggal dunia)
akan mengajakmu masuk surga, dan semuanya akan saling mengikuti -jika
Allah iB menghendaki-. Allah masih menyisakan apa yang kami butuhkan
darimu, yaifu membaca wawasan dan pengetahuanmu dan juga pendapatmu.
semoga Allah berkenan memberikan pertolongan dan pahala-Nya kepadamu,
sebagai pelindung kehormatanmu. "2

9. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata,,Dia meriwayatkan hadits dari
beberapa gurunya di antaranya; ayahnya, saudaranya Abdullah binzubair,
Ibunya Asma'binti Abu Bakar Ash-shiddiq, Ali bin Abi rhalib, said bin Zaid
bin Amr bin Nufail, Hukaim bin Hizam, zaidbnTsabit, Abdullah bin Ja,far,
Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr bin Al-Ash,
Usamah brnZaid, Abu Aylmb, Abu Hurairah, Hajjaj Al-Aslami, sufyan bin
Abdullah Ats-Tsaqafi, Amr bin Al-Asb Muhammad bin Maslamah, Al-Miswar
bin Mukhramah, Al-Mughirah bin Asy-Syu,bah, Najiah Al-Aslami, Abu
Humaid As-saidi, Hisyam bin Hukaim bin Hizam, yatsar bin Mukrim, Basrah
binti shafwarr,Zainab binti Abi salamah, Umar bin Abi salamah dan ibunya
Ummu salamah isteri Rasulullah, ummu Hani' binti Abu Thalib, Ummu
Hubaibah binti Abu sufyan, Jabir bin Abdullah Al-Anshari, An-Nu'man bin
Basyir, ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, Marwan bin Al-Hakam, Basyir bin
Abi Mas'ud Al-Anshari, Hamran Maula utsman, Abdullah bin Zam'ah bin
AI-Aswad, Abdurrahman bin Abdul Qari, Nafi'bin Jubair bin Math'am, Abu

I Tahrlzib Al-Knrnal2l/21.
'1 Wafayat Al-A'yan3/256.
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Murawih Al-Ghifari, Abu Salamah bin Abdirrahman (dia
kerabatnya) dan masih banyak lagi yang lain."l

termasuk

Murid-Muridnya: Al-Hafizh berkata, "Ada beberapa orang yang
meriwayatkan hadits darinya di antaranya; Abdullah, I-Itsman, Hisyam,
Muhammad,Yahya, cucunya Umar bin Abdullah bin Urwah, keponakannya

Muhammad bin Ja'far bin Az-Zlbair, Abu Al-Aswad Muhammad bin
Abdirrahman bin Naufal, Hubaib dan Zumail budaknya, Sulaiman bin Yasar,

Abu Salamah bin Abdirrahman, Abu Burdah bin Abi Musa, Ubaidillah bin
Abdillah bin Utbah (mereka termasuk saudaranya), Tamim bin Salamah As-

Sulami, Sa'ad bin Ibrahim bin Abdirrahman bin 'Auf, Said bin Khalid bin Amr
Ibnu Utsman bin Affan, Shaleh bin Kaisan, Az-ZrrJlri, Abdullah bin Abi Bakar

bin Muhammad bin Amr bin Hazm, Abn Az-Zrnad, Ibnu Abi Mulaikah,
Abdullah bin Dinar bin Mukram Al-Aslami, Abdullah Al-Bahi, 'Urak bin
Malik, 'Atha' bin Abi Rabah, Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Dinar,
Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Yazid bin Abdullah bin Hushaifah, Abu
Bakar bin Hafsh bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqash,Ia'far bin Muhammad

bin Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Shafwan bin
Sulaim dan Yahya bin Ibnu Katsir, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa

yang terakhir ini (Yahya bin Katsir) tidak pernah mendengar hadits darinya,

dan yang lain."2

10. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, "tlrwah brn Az-Zubair berkata
kepada anaknya, "Wahai puteraku, kalian tidak akan mendapatkan petunjuk

dari Tuhan kalian, selama kalian merasa malu untuk meniti jalan kemuliaan-

Nya. Sesungguhnya, Allah Dzat yang memuliakan orang-or.rng yang pantas

mendapat kemuliaan dan berhak, Dialah Dzatyangberhak memilihnya."

Dia juga berkata, "Wahai puteraku, belajarlah kalian, karena jika kalian

dahulu adalah orang-orang kecil dan terbuang, maka semoga kalian menjadi

pembesar mereka kelak di kemudian hari (karena ilmu pengetahuan). Sukakah

kalian menjadi orangtua yang bodoh?!"

Dia berkata, "Jika kalian melihat celah yang buruk dari seseorang, maka

berhati-hatilah! Walaupun dia itu baik di mata banyak oran& karena dia punya

banyak teman atau saudara. Dan jika kalian melihat celah kebaikan dari

1 Tatulzib At-TaMzibT /76T1,64.
'z HilyahAl-Auliya' 2/777.
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seseorang, maka janganlah kalian berputus asa! Walaupun dia itu buruk di
mata banyak orang, karena dia juga banyak teman."

Dia berkata, "lv{anusia dengan zamannya itu lebih serupa daripada
kedua orangtua laki-laki dan perempuannya."l

Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata, "Dalam sebuah

nasehat tertulis, ayah berkata, "Ucapkanlah perkataan yang baik,
perlihatkanlah wajah yang ramah dan tersenyum, sehingga kamu akan

menjadi orang yang paling dicintai Allah ffi."'z
Dari Muawiyah bin Ishaq dari Urwah, dia berkata, "Tidak akan pemah

berbakti kepada kedua orangtuanya, orang yang berlaku kasar kepada mereka."3

Hisyam berkata, " Ayahberkata, "Banyak ucapan ringan yang mungkin
diucapkan seseorang dalam sekejab saja, akan tetapi ia akan membekas atau

menjadikannya orang mulia dalam tempo waktu yang lamn."a

Dia juga berkata, "Aku tidak pernah mengajarkan suatu ilmu kepada

seseorang di luar batas kemampuarurya karena hal itu dapat menyesatkannya."s

11. Meninggalnya

Az-Ztrbair berkata, "Urwah bin Az-Ztbair meninggal dunia pada usia

yang ke 67 tahun."

Ibnu Al-Madini berkata, "Dia meninggal dunia pada tahun 93 Hijriyah."

Al-Haitsam dan Al-Waqidi, Abu Ubaidah, Yahya bin Mu'in dan Al-Falas

berkata, "Dia meninggal dunia pada tahun 94H"ljriyah."6t

Muawiyah bin Saleh dari Yahya bin Mu'in dalam kitab "Tasmiyat'fab{iyyi

Ahli Al-Madinati wa Muhadditsihim" dia berkata, "Abu Bakar bin Abdirrahman,

Urwah bin Az-Zubair, Said dan Ali bin Al-Hasan meninggal dunia pada tahun

94 Hijriyah sehingga tahun ini disebut sebagai Sanah Al-Fuqaha' (tahun para

ahli fikih karena mereka banyak yang meninggal pada tahun tersebut)."7

Dari Abdul Hukaim bin Abdullah bin Farwah, dia berkata, "Urwah bin
Az-Zubair meninggal dunia dengan meninggalkan banyak harta. Dia di kubur

di distrik Majah pada hari Jum'at tahun 94 Hijriyah."8[*]

t

2

3

5

7

8
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SAID BIN JUBAIR

ll ita masih dalam serial biografi ulama salaf terkemuka. Tokoh kita kali

-N.ini termasuk salah seorang imam kaum muslimin. Dia sangat terkenal
dengan ibadah dan tangisannya.

Seperti namanya/ dia senang melaksanakan perintah Allah ffi, dan kita

berharap semoga dia diterima disisi-Nya sebagai orang yang mati syahid.

Dia salah seorang wali dari wali-wali Allah ffi yang saleh dan yang

dikabulkan doa-doanya.

Dari Ashbugh binZaid, dia berkata, "Said bin Jubair pemah mempunyai

seekor ayam jantan yang sering berkokok setiap menjelang fajar.

Pada suatu ketika ayam tersebut tidak berkokok mulai dari malam

hingga pagi hari, sehingga Said bin fubair luput untuk melakukan shalat
malam. Karena, tanpa ayam itu dia merasa berat untuk bangun malam hingga

dia berkata, " Apd yang terjadi padanya hingga Allah ffi menghilangkan
suaranya?" Mulai saat itu dia tidak mendengar lagi suara kokok ayamnya,

kemudian ibunya berkata kepadanya, "Janganlah mendoakan sesuatu setelah

ini."'

Inilah Said bin Jubair yang disiksa oleh para perwira Al-Hajjaj bin Yusuf
Ats-Tsaqafi hingga meninggal dunia. Bisa saja dia mendoakan Al-Hajjajagar
tidak membunuhnya, akan tetapi dia tidak mau melakukannya. Anehnya, dia
malah berdoa agar orang yang terakhir dibunuh Al-Hajjaj dan bala tentaranya

adalah dirinya. Allah ffi menghancurkan para perusuh akidah umat Islam
itu, yang telah banyak melakukan kerusakan di berbagai daerah dan

1 Sivnr A'lanAn-Nubala' 4/323.
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menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Itu terjadi selang beberapa

hari setelah terbunuhnya Said.

]ika ada seseorang dari penduduk Kufah yang bertanya kepada Ibnu

Abbas Hibrul Ummah -pembawa berita bagi umat dan orang yang

mengamalkan Al-Qur'an-, maka dia mengalihkannya kepada Said binJubair

dengan berkata, "Tidakkah di antara kalian terdapat Ibnu Ummu Ad-Duhama'

(Said bin fubair)?"

Dia adalah Said yang sering menangis saat melakukan shalat malam

hingga penglihatannya kabur karena rabun.

Dia ikut serta Ibnu Al-Asy'ats ketika keluar untuk memerangi Al-Hajjaj

bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia mengajak orang-orang untuk memerangi kaum

perusak itu, karena tindakan mereka yang telah meresahkan umat, sombong,

tidak mau melakukan shalat dan menghalang-halangi mereka yang shalat serta

merendahkan martabat kaum muslimin.

Ketika kelompok Ibnu Al-Asy'ats kalah, Said bin ]ubair melarikan diri
ke Makkah, dan bersembunyi di sana selama hampir 12 tahun' Kemudian dia

tertangkap oleh kaki tangan Al-Hajiaj pada tahun dimana dia meninggal

dunia, ketika Allah ffi menghendaki sang perusuh itu juga binasa- semoga

Allah ffi mengutuk orang-orang yang telah berbuat kezhaliman- dengan

kematian yang tragis yait:u su'ul khatimah, di saat Ibnu Jubair meraih

kebahagiaan dengan mati syahid.

Said dibunuh Al-Hajjaj sang perusuh itu dengan sadisnya. Dia adalah

seorang yang sabar dan seorang yang senang dengan kemuliaan yang

dijanjikan Allah [}$ di surga.

Kita memohon kepada Allah agar mengangkat derajat dan kehormatan-

nya di sisi-Nya melebihi umat dan makhluk lainya karena kesabaran dan

ibadah yang dia lakukan, jerih payah dan kematian syahid yang diperoleh-

nya.

Kita juga memohon kepada Allah agar berkenan memberikan kesyahidan

kepada kita dalam memperjuangkan agama-Nya dan dapat menerimanya

dengan penuh keikhlasan dan bukan sebagai orang yang menyesal.

Semoga shalawat dan salam selalu mengalir kepada Rasulullah ffi y".g
diutus-Nya sebagai rahmat bagi seluruh alam, beserta keluarganya yang

terhormat dan suci serta para sahabatnya yang mempunyai dedikasi dan

loyalitas tinggi. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam."
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1. Nama, Kelahiran dan Silat-sifatnya

Namanya: Said bin Jubair bin Hisyam Al-Asadi Al-Walibi, Abu
Muhammad, dipanggil pula dengan Abu Abdillah. Dia adalah seorang lmam,

Al-Hafizh (yang hafal banyak hadits dalam jumlah tertentu dan menghafal

Al-Qur'an), ahli tafsir dan salah seorang yang mati syahid.

Kelahirannya: Tidak seorang pun dari para sejarahwan atau yang

menulis biografinya yang mengetahui tempat dan waktu kelahirannya.

Mereka hanya menjelaskan bahwa dia terbunuh pada bulan Sya'ban

tahun 95 Hijriyah. Dia pemah berkata kepada puteranya, "Ayahmu tidak akan

ada lagi setelah berusia 54 tahun." Jadi kelahirannya diperkirakan pada tahun

38 Hijriyah."

Adz-Dzahabi menegaskan bahwa dia dilahirkan pada masa kekhalifahan

Abu Hasan Ali bin Abi Thalib." Ada juga yang mengatakan, "Dia berumur
49 tahun, jadi dia lahir pada tahun 46Hljriyah."

Sifat-sifatnya: Adz-Dzahabi berkata, " Adayangmengatakan bahwa dia

berkulit hitam.

Dari Abdullah bin Numair dari Fithr, dia berkata, "Aku melihat Said bin

Jubair dengan rambut kepala dan jenggot berwarna putih."l

Dari Ayyub, dia berkata, "Said bin jubair pernah ditanya seseorang

tentang Khidhab dengan menggunakan tato, dia pun tidak menyukainya, dan

dia berkata, "Allah memberi pakaian seorang hamba dengap cahaya yang

memancar di wajahnya (kehormatan), kemudian dia mematikannya dengan

warna hitam (tato)."

Dari Isma'il bin Abdul Malik, dia berkata, "Aku melihat Said bin Jubair
memakai surban berwarna putih."2

Dari Al-Qasim Al-A'raj, dia berkata, "Pernah pada suatu malam Said

menangis hingga penglihatannya rabun."3

2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

DariJa'far bin Abi Al-Mughirah, dia berkata,"Jrka ada penduduk Kufah

yang meminta fatwa kepada Ibnu Abbas, dia biasanya berkata, "Bukankah

di antara kalian terdapat Ibnu Ummu Ad-Duhama?! Maksudnya Said bin

l:ubair."a

\ TarikhAl-Islnm6/367.2 Thnbtqnt lbnu Sa'nd 6/267.1 Siytr A'lam An-Nfialn' 4/333.4 lbid.4/325.
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Dari Amr bin Maimun dari ayahnya, dia berkata,"Said binJubair benar-

benar telah meninggal dunia, dan tidak seorang pun di muka bumi ini kecuali

dia pasti memerlukan ilmunya."

Dari Asy'ats bin Ishaq, dia berkata, " Adayangmengatakan bahwa Said

bin |ubair adalah cendikianya para ulama di masanya."

Dari Aslam Al-Munqiri, dia berkata, "Dari Said bin Jubair, dia berkata,

"Ada seseorang datang menghadap Ibnu Umar dan bertanya kepadanya

tentang ilmu Faraidh, dia berkata, "Tanyakanlah kepada Said bin Jubair,

karena dia lebih tahu tentang ilmu berhitung daripada saya, dia sangat ahli

di bidangnya dan dapat membagi sesuai dengan ketentuannya (dalam

pembagian warisan)."1

Abu Al-Qasim Hibatullah bin AI-Hasan Ath-Thabari berkata, "Dia adalah

orang yang dapat dipercaya dan merupakan imam serta Huijah (yang dapat

dijadikan rujukan dalam setiap persoalan agama) kaum muslimin."2

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Said tidak meninggalkan kemampuan

intelektual kepada seseorang yang sebanding dengannya sesudah dia

meninggal dunia."3

Dari Khushaif, dia berkata, "Orangyang paling tahu tentang ilmu-ilmu

Al-Qur'an adalah Mujahid, yang paling tahu tentang haji adalah'Atha', yang

paling tahu tentang hukum halal dan haramnya suatu perkara adalah Thawus

bin Kaisan, yang paling tahu tentang Thalaq adalah said bin Al-Musayyib,

dan yang paling bisa mengkombinasikan dan menguasai semua disiplin ilmu

tersebut adalah Said bin Jubair."

Dari Ali bin Al-Madini, dia berkata, "Tidak ada di antara para sahabat

Ibnu Abbas yang seperti Said bin Jubait," Ada yang menanyakan, "Tidak pula

Thawus?," dia (perawi) berkata, "Tidak Thawus dan tidak juga yang lain'"4

3. lbadahnya

Dari Hilal bin Khabab, dia berkata, "Kami pernah pergi bersama Said

bin ]ubair dalam melayat jenazah. selama dalam perjalanan dia banyak

memberikan petuah dan memberikan peringatan kepada kami, hingga sampai

di tempat orang yang kami layat. Ketika sudah duduk, dia pun masih begitu

I Tlnbaqnt lbnu Sn'nd 6 /257.2 Tatulzib Al-Knmalll/376.3 Tarikh Al-lslnm6/367.a Siynr A'lnm An-Nubnh' 4/347.
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hingga kami berdiri dan pulang ke rumah. Dia adalah orang yang banyak

berdzikir kepada Allah ffi."1
Dari Hilal bin Khabab, dia berkata, "Pada suatu ketika pada bulan Rajab,

aku pergi bersama said bin Jubair. Dia berniat rnelakukan ihram dari

Kufah untuk ibadah umrah, kemudian dia pulang dari umrahnya, lalu dia

melakukan ihram untuk ibadah haji pada pertengahan bulan Dzulqa'dah.

setiap tahunnya dia pergi ke Makkah dua kali, sekali untuk melakukan

ibadah haji dan sekaii untuk ibadah umrah."2

Dari Nushaif, dia berkata, "Aku melihat Said bin |ubair melakukan

shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim sebelum shalat subuh," Dia

(perawi) berkata, "Lalv aku mendatanginya dan melakukan shalat di

sampingnya, kemudian aku bertanya tentang sebuah ayat Al-Qur'an, tetapi

dia tidak menjawabnya. setelah selesai shalat, dia berkata, "llka faiat telah tiba

maka janganlah kamu berkata-kata selain berdzikir kepada Allah sampai

setelah kamu melaksanakan shalat subuh."3

Dari Abu |arir, dia berkata, "sesungguhnya said bin Jubair telah berkata,
,,|anganlah kalian mematikan lampu pada malam-malam sepuluh terakhir

bulan Ramadhan, yang merupakan saat-saat tepat untuk beribadah." Dia juga

berkata, "Bangunkanlah para pembantu kalian agar mereka makan sahur

bersama kalian pada hari Arafah (ikut berpuasa)."4

Dari Abdullah bin Muslirn bin Hurmuz dari said binlubair bahwasanya

dia mengingkari seseorang yang tidak tenang dalam melakukan shalat.

Abdullah berkata, "Aku tidak pernah melihatnya shalat kecuali bagaikan batu

yang kokoh (khusyu')."s

Dari Hisyam bin l-Iisan, dia berkata, "Said bin Jubair berkata,
,,sesungguhnya aku ingin menambah (rutin) shalatku demi puteraku ini."

Hisyam berkata, "Maksudnya dia berharap agar puteranya itu menjadi orang

yang benar-benar menjaga shalatnya."6

Dari Umar binDzar, dia berkata, "Said bin Jubair menulis sepucuk surat

kepada ayahku yang berisi wasiat agar selalu bertakwa kepada Allah ffi.
Dalam surat itu ia mengatakan, "sesungguhnya kehidupan seorang muslim

tbid.4/327.
H iynh Al- Au I iyn' 4.275.
Ibid.4/287
lbitl.
Tlmbaqnt lbnu Sn'nd 6 /266
Tnhdzib Al -Kn mil 10 / 366.
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merupakan harta yang tak ternilai harganya. Pelajarilah ilmu Faraidh dan

selalu ingatlah shalat serta rezeki yang telah diberikan Allah ffi."1
Dari Al-Qasim bin Al-Ayyub, dia berkata, "Aku melihat Said bin Jubair

membaca ayat ini dalam shalatnya berulang-ulang selama 20-an kali,

,: ; 4 L1 -;: k $;';Vi dt"y ar*'; e;ls:v
[r,r r :;,4rrl €D,l-Jit-,- 1 ii

"Dan Peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu

itu knlian semua dikembalikan kepada Allah kemudian masing-masing diri diberi

balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya sedang mereka

sedikitpun tidak dirugiknn. " (Al-Baqarah: 28 1 )'z

Dari Abu Syihab, dia berkata, "Di bulan Ramadhan, Said bin Jubair
melakukan shalat Isya', kemudian dia pulang dan hanya berada di rumah

sebentar, lalu dia kembali lagi ke masjid dan shalat tarawih bersama kami.

Setelah itu melakukan shalat witir 3 rakaat dan membaca doa Qunut yang

panjangnya sama dengan membaca 50 ayat Al-Qur'an."3

4. Tawakal dan Rasa Takutnya kepada Allah

Dari Dharar bin Murrah Asy-Syibani dari Said bin |ubair, dia berkata,

"Tawakal kepada Allah adalah kumpulan iman."4

Dari Abu Sinan dari Said bin |ubair, "Dia berkata, "Dia berdoa,

.+,Pt';"-*:, ,:olL ,f itG:r* elui 4i+;
"sesungguhnya aku memohon untuk diberiknn tawakal yong ,rbrror-benarnya

kepada Engknu, dan aku selaluberbaik sangkakepada-Mu ya Allah."s

Dari Musa bin Rafi', dia berkata, "Aku pemah menemui Said bin |ubair
di Makkah, dan saat itu dia sedang merasakan sakit kepala yang amat sangat.

Kemudian, seseorang yang ada di dekatnya berkata kepadanya, "Apakah

Anda mau aku panggilkan seseorang yang bisa memberimu mantra-mantra

unfuk mengusir penderitaanmu ini?" Dia menjawab, "Aku tidak memerlukan

mantra."6

I Siynr A'lanAn-Nubala' 4/326., tbid.4/324.1 Tlnbnqat Ibnu Sn'id6/260.a TahdzibAl-Knmall0/354.5 tbid.t0/365.6 HilyahAl-Auliya' 4/280.

48 60 BiografilJlama Salal



Dari Abu Sinan dari Said bin Jubair, dia berkata, "Aku pernah disengat

kalajengking, ibuku lalu menyarankan agar aku diobati oleh seorang

tukang ruqyah,lalu aku ulurkan tanganku yang tidak tersengat kepada
tukang ruqyah itu, karena aku sangat tidak suka bila harus melanggar
sumpah."

Dari Al-Qasim AI-A'raj, dia berkata, "Said bin ]ubair sering menangis

pada malam hari (saat shalat malam) hingga penglihatannya rabun."

Dari Said bin |ubair, dia berkata, "Jika hatiku sudah tidak mengingat
kematian, niscaya aku takut sudah rusaknya hatiku."1

5. Cobaan yang Menimpanya

Adz-Dzahabi berkata, "Said bin Jubair pergi bersama Ibnul Asy'ats guna
memerangi Al-Hajjajbin Yusuf, sang perusuh dan bala tentaranya. Kemudian
dia bersembunyi dan berpindah-pindah tempat di daerah-daerah pelosok di
Makkah selama 12 tahun karena menderita kekalahan.

Lalu, para kaki tangan Al-Hajjaj menemukannya hingga akhirnya dia
diajukan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Al-Hajjaj lantas berkata
kepadanya, "Wahai Syaqi bin Kasir -kebalikan dari arti Said bin Jubair-, untuk
apa kamu datang ke Kufah, sedangkan tidak ada yang boleh memerintah
Kufah kecuali orang Arab. Apakah kamu ingin aku menjadikanmu sebagai

imam?" Said menjawab, "Ya." Al-Hajjaj berkata, "Jika kamu aku angkat
menjadi hakim di Kufah pastinya penduduk Kufah akan ramai
memperbincangkannya dan mereka berkata, "Tidak ada yang boleh atau
pantas memegang jabatan hakim di Kufah kecuali orang Arab," kemudian aku
mengangkat Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari dan aku memerintahkan
kepadanya agar dia tidak memutuskan perkara kecuali dengan meminta
persetujuanmu?" Dia menjawab, "Ya."

Al-Hajjaj berkata lagi, "Maukah kamu aku jadikan sebagai penasehatku,

sedangkan mereka para pemimpin itu berasal dari orang-orang Arab?" Dia
menjawab, "Ya."

Al-Hajjajberkata, "Maukah kamu aku beri uang 100 ribu untuk dibagikan
kepada orang yang membutuhkan?" Dia menjawab, "Ya." Al-Hajjaj berkata,
"Apa yang membuatmu memusuhiku?" Said menjawab, "Sumpah setia atau

baiat yang terbeban dalam tanggung jawabku kepada Ibnul Asy'ats."

l--

Siynr A'lnm An-Nrboln' 4/333.
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Mendengar jawaban tersebut, Al-Hajjaj tiba-tiba marah sehingga dia

lantas berkata, "Jadi kamu adalah orang yang telah dibaiat Amirul Mukminin

sebelumnya? wahai algojo, penggallah lehernya." Lalu algojo itu pun
memenggalnya."'

Dari Abu Hushain dia berkata, "Aku pernah melihat Said di Makkah,

lalu aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya Khalid bin Abdullah telah datang

dan aku tidak yakin kamu wahai Said akan selamat." Dia menjawab, "Demi

Allah, aku telah melarikan diri (dari peperangan dengan perusuh) sehingga

aku merasa malu kepada Allal-r ffi."2
Adz-Dzahabi berkata, "Waktu dia dia bersembunyi cukup lama.

Peperangan dengan Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi terjadi pada tahun 82 Flijriyah.
Mereka tidak mampu menemukan Said bin Jubair kecuali pada tahur, 95

I{ijriyah, tahun dimana Allah ffi juga membinasakan Al-I{ajjaj dan para

pengikutnya."3

Dari Abu Al-Yaqzhan, dia berkata, "Said bin Jubair pernah berkata pada

saat terjadi peristiwa Dir Al-lamajim, dan mereka sedang berperang,
"Perangilah mereka karena kezhaliman mereka dalam menialankan
pemerintahan, keluarnya mereka dari agama, kesombongan mereka terhadap

hamba-hamba Allah, mereka menghapuskan shalat dan merendahkan
martabat kaum muslimin." Ketika penduduk Dir Al-Jan-rajim kalah, Said bin

Jubair melarikan diri ke Makkah. Kemudian dia dijemput oleh Khalid bin
Abdullah dan dibawa kepada Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi yang zhalim bersama

dengan Isma'il bin Ausath Al-Bali."a

Muhammad bin Sa'ad berkata, "Orang yang menangkap Said bin Jubair
adalah walikota Makkah, yaitu Khalid bin Abdillah Al-Qusari, lalu dia dibawa

kepada Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi. Kemudian Yazid memberitahukan kepada kami

dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dia berkata, "Khalid bin Abdullah
mendengar suara rantai, dia berkata, "Suara apa inl?" Ada yang menjawab,

"Mereka adalah Said bin ]ubair dan Thalaq bin I{ubaib bersama dengan

teman-teman mereka yang sedang melakukan thawaf di Ka'bah. Kemudian

dia berkata, "Hentikan thawaf mereka."s

Siynr A'lnm An-Nubnlo' 4/364.
Ibid.1/235 .

Ibitl. 4 /335.
Thnbnqnt lbnr Sn'nd 6/265.
Thnbnqnt Ibnu Sa'nd 6 /264, dan Siynr A'lnm An-Nubnla' 4/ 337
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Dari Abu Saleh, dia berkata, "Aku menemui Said bin |ubair ketika dia

diajukan kepada Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi. Kemudian, aku melihat seorang lelaki

menangis, lalu Said berkata, " Apa yang membuatmu menangis?" Lelaki itu

berkata, "Musibah yang telah menimpa Anda." Said berkata, "|anganlah kamu

menangis, dalam putusan Allah, ini memang harus terjadi." Kemudian dia

membaca ayat,

rg) * e it,"fu1 d \r ;.r\i,3_"^# c q|)iv
Irr:a.r]r]

"Tidak suattt bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak puln pada dirimu

sendiri melainknn telah tertulis dalam kitqb (Lauh Mahfuzh) sebelum karni

m e n c ip t akan ny a. " ( Al-Hadid: 22)1

Dari Salim bin Abi Hafshah, dia berkata, "Ketika Said bin jubair diajukan

kepada Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi, Al-Ha)jaj berkata, "Kamukah yang bernama

Ibnu Kasir bin Asy-Syaqi (yang celaka itu)?" dia berkata, "Aku adalah Said

bin ]ubair." Al-Hajjaj berkata, "Aku akan membunuhmu." Said menjawab,

"]adi aku adalah yang seperti telah dinamakan oleh ibuku. Izinkan aku

melakukan shalat dua rakaat terlebih dahulu." Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi
lantas berkata, "Hadapkan dia ke arah kiblat orang-orang kristen." Said lalu
membaca sebuah ayat,

[r r ":;;r] @ - U'ei;; a-l:-iitJ;*i rD)
"Dan kepnnyaan Allahlah Timur dan Barat, *ok'n krn ori prm ko*u
menghadnp, di situlah wajah Allah." (Al-Baqarah: 115)

Selanjutnya Said berkata, "Sesungguhnya aku memohon perlindungan
darimu sebagaimana Maryam binti Imran memintanya." Al-Hajjaj berkata,

"Apa perlindungan yang diminta Maryam?" Said menjawab, "Maryam
berkata,

[,^.,6.,,1 '{:D)\}G 6t;i,tto1"e eLt* ilJ;
"Sexmgguhnya nku ini berlindung daripndamu kepada Tuhan yang Maha

Pemurnh, jika kamu seorang yang bertakwa. " (Maryam: 8)

1 Siyar A'lnm An-Nubtln' 4 /337.
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Sulaiman At-Taimi mengatakan, " Asy-Sya'bi adalah orang yang percaya
dengan teori Taqiyyah (menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam
bidang akidah atau agama ataupun yang lain untuk membela diri atau agar
mendapat perlindungan dari lingkungan dimana dia berada. Taqiyyah ini
banyak dilakukan kaum Syiah dan Yahudi dan menjadi bagian dari syariat
mereka. Mereka menyatakan memeluk Islam umpamanya, akan tetapi
hatinya tetap Yahudi atau Syi'ah), namun Ibnu Jubair tidak suka dengan teori
taqiyyah rni.

Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi setiap menghakimi seseorang, dia akan menanyai
orang tersebut terlebih dahulu, "Apakah kamu menjadi kafir jika kamu
memberontak kepadaku?" Jika orang itu berkata, "Ya," maka dibiarkannya
dia hidup." Kemudian Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi berkata kepada Said bin Jubair,
"Apakah kamu menjadi kafir jika memberontak kepadaku?" Said
menjawab, "Tidak." Al-Hajjaj lantas berkata, "Pilihlah, dengan apa aku harus
membunuhmu?" Said berkata, "Pilih saja sendiri." Al-Hajjaj berkata,
"Hukuman qishash sedang menantimu."l

Dari Dawud bin Abi Hind, dia berkata, "Ketika Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi
menangkap Said bin Jubair, dia berkata, "Aku tidak melihat diriku kecuali
orang yang terbunuh, dan aku akan memberitahukan kepada kalian
bagaimana aku dan dua temanku melantunkan doa ketika kami menemukan
manisnya berdoa. Kemudian kami memohon kepada Allah agar diberikan
mati syahid, kedua sahabatku itu mendapatkan rezeki mereka sedang aku
melihatnya. Dawud mengatakan, "Seolah-olah Said melihat jawaban dengan
melantunkan doa."

Adz-Dzahabi berkata, "Ketika Said mengetahui keutamaan mati syahid
dan dia yakin akan dibunuh, dia tidak berkeluh kesah. Jika tidak begitu, pasti
dia telah memilih untuk melakukan Taqiyyah, yang boleh dilakukannya
(seperti yang dilakukan Asy-Sya'b i, sahaba tny a).",

Adz-Dzahabi berkata, "Diriwayatkan bahwa Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi pemah
bermimpi. Dalam mimpinya itu dia ditanya seseorang, " Apayangdiperbuat
Allah kepadamu?" Dia menjawab, "Orang yang telah aku bunuh akan
membunuhku dengan kejam satu kali pembunuhan, adapun Said bin |ubair
akan membunuhku dengan 70 kali pembunuhan."

1 Siynr A'lnm An-Nubala' 4/338, tbid.4/340.
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Ada yang meriwayatkan bahwa ketika Al-Hajjaj sedang mengalami

Sakaratul Maut, dia pingsan sejenak dan sadar lagi, lalu dia berkata, "Apd
yang terjadi di antara aku dan kamu wahai Said bin Jubair?!"1

Ibnu Uyainah berkata, "Al-Hajjaj tidak membunuh orang lagi setelah

membunuh Said bin Iubair kecuali seorang saja."z

6. Keahliannya dalam Bidang Talsir

Said bin |ubair adalah murid senior Ibnu Abbas, yang menjadi pemimpin

umat dan yang ahli dalam tafsir AI-Qur'an. Dia banyak berguru kepada Ibnu

Abbas. Pernah suatu ketika/ seorang penduduk Kufah bertanya kepada Ibnu

Abbas dan dia menjawab, "Tidakkah di antara kalian terdapat Ibnu Ummu
Ad-Duhama', maksudnya adalah Said bin Iubair?! Dan berikut ini sebagian

hasil yang diperoleh Said dalam bidang tafsir:

Dari Rabi'bin Abi Rasyid dari Said bin fubair mengenai ayat,

"Wahai hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ktt itu luas." (Al-
Ankabut:56)

Said berkata, "JTka seseorang telah banyak melakukan kemaksiatan

di muka bumi, maka keluarlah dari bumi ini dan carilah bumi yang lain."3

Dari 'Atha' dari Said bin Dinar dari Said bin ]ubair mengenai firman Allah,

"lngatlah Aktt niscaya Aku akan mengingat knlian." (Al-Baqarah: 152)

Said berkata, "Maksudnya, ingatlah Aku dengan mentaati-Ku, niscaya

Aku akan mengingat kalian dengan ampunan-Ku."

Dari'Atha' dari Said bin |ubair mengenai firman Allah, "Wanaktubu Ma

Qadamu wa Atsarihim," (Yaasin: 12) Said berkata, "Yaitu apa yang mereka

lakukan."

Dari Abu Sinan Dharar bin Murrah dari Said mengenai firman Allah, "Wa

qnd knnu yud'auna ila as-sujudi wn hum salimun," Said berkata, "Maksudnya

adalah shalat berjamaah."

Dari Salim dari Said bin Jubair mengenai firman Allah, "Uli Al-Aidi wa

Al-Abshar," Said berkata, "Maksud Al-Aidi adalah kekuatan yang terdapat

dalam ilmu pengetahuan, dan penglihatan terhadap apa yang telah mereka

lakukan terhadap agama mereka."

1 TnrikhAl-lslnm6/369.
'1 Siyar A'lan An-Nrbnla' 4/378.1 HilyahAl-Auliyo' 4/286.
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Dari Abu lshaq dari Said bin |ubair mengenai firman Allah, ,,yuridul

Inssn An Yafjura Amamah," dia berkata, "Aku akan bertaubat.,,1

DariJa'far bin Abi Al-Maghfirah dari said bin ]ubair mengenai firman
Allah, "wnll Tnrknnu lla Al-Ladzinn Zhnlnmu Fatamassakttm An-Nar," d,ia

berkata, "Maksudnya kalian tidak bisa menerima atau rela dengan apa yang
mereka lakukan."2

7. Guru dan Murid-muridnya

Guru-Gurunya: Al-Mizzi berkata, "Dia banyak meriwayatkan hadits dari
beberapa orang, di antaranya; Anas bin Malik, Adh-Dhahhak bin eais Al-
Fahri, Abdullah bin Az-Zubair,,u,'bdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin
Al-Khathab, Abdullah bin Mugiraffarl, Adi bin Hatim, Amr bin Maimun Ar-
Atrdi, Abu Said Al-Anshari, Abu lv{usa Al-Asy'ari, Abu Hurairah dan
Sayyidah Aisyah.":

Murid-muridnya: Al-Hafizh berkata,,,Beberapa orang yang
meriwayatkan hadits darinya di ahtaranya; kedua puteranya yaitu Abclul
Malik dan Abdullah, Ya'la bin Hukaim, Ya'la bin Muslim, Abu Ishaq As-
Subai'i, Abu Az-Ztrbair Al-Makki, Adam bin Sulaiman, Asy,ats bin Abi Asy-
Sya'tsa', Ayyub, Bakir bin Syihab, Tsabit bin'Ajalan, Hubaib bin Abi Tsabit,

Ja'far bin Abi Wahsyiah,Ja'far hin Abi Al-Mughirah, Al-Hakam bin ,Utaibah,

Hushain bin Abdirrahman, sammak bin Harb, Al-A'masy, Ibnu Khutsaim,
Dzarr bin Abdullah Al-Murbi'i, salim Al-Afthas, salamah bin Kahil, Thalhah
bin Musharrif, Abdullah bin Sulaiman, 'Atha' bin As-Sa'ib, Amr bin Abi Amr
Maula Al-Muthalib, Amr bin Murrah, Al-Qasim bin Abi Bazzah, Muhammad
bin Sauqah, Manshur bin Al-Mu'tamir, Al-Minhal bin Amru, Al-Mughirah bin
Syu'bah, Wabrah bin Abdirrahman dan Khalaq."a

8. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari 'Atha' bin Ditrar dari Said bin Jubair, dia berkata, ,,Sesungguhnya

rasa takut itu hanyalah kepada Allah ffi, dan rasa takut Anda itu hendaknya
dapat menghalangi antara Anda dan perbuatan maksiat, karena itulah takut
yang sebenarnya. Dzikir Adalah taat kepada Allah. Barangsiapa y,ang taat
kepada Allah, maka dialah orang yang berdzikir kepada-Nya, dan barangsiapa

1 Az-Zuhd,karya lmanr Ahmarl hlm. 370.1 tbid.37t.1 'fnlrlzib Al-Knnnl 10/358-359.! fnhdzibAt-Tnhdzib4/11.
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yang tidak mentaati-Nya, maka dia bukanlah orang yang berdzikir kepada-

Nlya, walaupun dia memperbanyak membaca Al-Qur'an dan bertasbih."l

Dari Hubaib bin Abi Tsabit, dia berkata, "Said bin Jubair berkata

kepadaku, "Sesungguhnya menyebarkan ilmu pengetahuan lebih aku sukai

daripada aku harus membawanya ke kuburanku."2

Dari Hilal bin Khabab, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Said

bin Jubair, "Apa tanda-tanda binasanya manusia?" Dia berkata, "Jlka ulama

mereka telah pergi (dipanggil menghadap Allah yang Maha kuasa)."3

Dari Amr bin t{ubaib, dia berkata, "Said bin Jubair pernah pergi ke

Ishfahan dengan tidak berbicara, kemudian ketika dia sampai ke Kufah, baru

dia mau berbicara. Lalu akr.r mengomentarinya tentang hal itu. Dia berkata,

"Tebarkanlah identitas dirimu sehingga kamu bisa dikenal."a

Dari Abdul Malik bin Said bin Jubair, dia berkata, "Ayah berkata,

"Perlihatkanlai-r keterputus-asaan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain,

karena hal itu adalah pertanda ketidak-butuhan. Dan, janganlah sampai kamu

beralasan untuk tidak dapat melaksanakannya, karena tidak boleh berputus

asa dalam melakukan kebaikan."s

Dari Abdul Karim dari Said bin Jubair, dia berkata, "Sesungguhnya

mencambuk kepalaku dengan beberapa cambukan adalah lebih aku sukai

daripada harus berbincang-bincang di saat khatib sedang berkhutbah pada

hari jum'at."6

Dari Ayyub, dia berkata, "Pada suatu ketika Said membacakan sebuah

hadits. Ayyub selanjutnya berkata, "Lalu aku mengikutinya dan meminta

tambahan," sehingga Said pttn lalu berkata, "Tidak setiap saat aku memeras

susu dan merninumnya."T

Dari Ja'far dari Said, dia berkata, "Barangsiapa yang sedang bersin

sedangkan di dekatnya ada saudaranya sesama muslim dan tidak
menjawabnya, maka hal itu adalah hutang bagi yang mendengarnya yang

harus dibayamya pada Hari Kiamat."8

I LlilynhAl-Auliyn' 1/276.1 Tlnbnqtf lbnu Sn'nd6/?62.3 SitlorA'lamAn-Nrbnln' 4/326.! Ibid.4i326.5 Thabnqot Ibnr Sn'nd 6/261-2626 lbid.6/260.? Ibid.6/259.s Hilynh Al-Ariliyn' 4/289.
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9. Meninggalnya

Adz-Dzahabi berkata, "Dia dibunuh pada bulan Sya'ban tahun 95

Hijriyah, dan orang yang mengatakan bahwa dia berumur 49 tahun adalah

tidak benar, karena Said sendiri pemah berkata kepada puteranya, "Ayahmu
tidak akan ada setelah mencapai umur 57 tahun."l[*]

1 Siyar A'lam An-Nubala' 4/341-342.
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UMAR BIN ABDUL AZIZ

Jni adalah biografi yang kelima dari serial biografi tokoh-tokoh terkenal

Iulama salaf. Kali ini kita sedang membahas biografi khalifah yang terkenal

dengan kezuhudannya/ seorang imam dan ahli ibadah; dialah Umar bin Abdul
Aziz.

Kalaulah mau jujur sebenarnya dialah yang pantas menjadi pembuka

dalam serial biografi ini, karena dia lebih utama dan lebih mulia dari empat

tokoh salaf sebelumnya.

Dia merupakan tokoh pembaharu pertama bagi generasi muslim pada

periode seratus tahun pertama, orang yang biografinya paling harum dan

disenangi untuk dicontoh, paling baik perilakunya dan semua orang dapat

menerima sosok kepribadiannya; karena dialah yang mengkampanyekan

keadilan kepada dunia, setelah sebelumnya dunia ini dipenuhi tindak
kriminalitas dan kezhaliman.

Juga, dia yang mengubah wajah dunia hanya dalam kurun waktu yang

singkat, yaitu dua tahun lebih lima bulan. Setelah itu, dia berpulang ke

rahmatullah dan menemui Tuhannya."

Dalam kitab Biografinya, Abu Nu'aim berkata, "Dialah satu-satunya

orang yang paling mulia bagi umatnya, bergaul dengan keadilan, suka berlaku

zuhud, menjaga kewibawaan dan kewara'annya, lebih senang disibukkan
dengan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Mottonya adalah menegakkan keadilan dan memberantas pengganggu-

nya. Dia sangat mencintai rakyatnya, memberikan keamanan kepada mereka

dan dapat dipercaya. Dia bisa memberikan alasan yang memuaskan kepada
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mereka yang menentangnya, seorang yang luas ilmu pengetahuannya dan
seorang yang bijaksana."l

Ketika kami bemiat menuliskan keluhuran dan kemuliaannya, kami
memohon kepada Allah yang Maha bijaksana agar mendapat kebaikan
dalam melaksanakannya.

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "jika kalian melihat seorang lelaki
yang mencintai Umar bin Abdul Aziz, menceritakan kebaikan-kebaikannya
dan menyebarkannya kepada orang lain, maka ketahuilah bahwa semua itu
adalah perbuatan baik -Insya Allah ffi.,

Dan, barangsiapa yang membaca biografi pemimpin kaum muslimin
ini dan memenuhi hatinya dengan cinta kepadanya, maka jiwanya akan
terbebas dari kekurangan dan kehinaan?!"

Tanda-tanda kebesarannya (kebangsawanannya) ini sudah terlihat pada

dirinya semenjak kecil; dia telah hafal Al-Qur'an secara keseluruhan, tidak
suka bermewah-mewah dan menghambur-hamburkan harta seperti yang
banyak dilakukan kaum bangsawan pada umurnnya. Bahkan, dia lebih suka
mencari kehormatan dan kemuliaan yang sejati dan abadi. Dia pergi ke kota
Rasulullah ffi untuk berguru kepada parafuqaha'(ahli fikih) di kota Madinatu
mempelajari ilmu, perilaku dan identitas mereka.

Sama sekali tidak terbersit dalam hatinya untuk menduduki jabatan

kekhalifahan, dia juga tidak berasal dari keturunan khalifah (yang menjabat

saat itu, walaupun dia keturunan Umar bin Al-Khathab ,4$), karena dia adalah
putera Abdul Azizbrn Manvan, sedangkan kekhalifahan dipegang keturunan
dari Abdul Malik bin Marwan. Akan tetapi kehendak Allah ffi memilihnya
untuk memegang jabatan itu, padahal dia waktu itu masih muda.

Dia hanya memerintah dalam waktu yang sangat singkat (dua tahun
lebih lima bulan), hampir sama dengan masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-
Shiddiq4i$; dalam memberantas kezhaliman, menugaskan dan mengangkat
orang-orang yang terkenal dengan kebaikan dan kesalehannya dalam
menjalankan pemerintahan dan menjauhkan jabatan dari orang-orang yang
zhalim dan sesat. Sehingga, kebijaksanaannya ini telah menjadi point penting
dan positif bagi penilaian para ulama hadits (Al-]arh wa At-Ta'dil) terhadapnya;

dengan menempatkan orang-orang saleh dalam struktur pemerintahannya.

I HiluahAl-Auliya'5/?54.2 Sirah zoa Mnrnqib Urnar bin Abdttl Aziz,karyalbnu Al-f auzi
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Umar bin Abdul Aziz telah memuliakan agama Allah ffi, meninggikan

menara sunnah, menghancurkan segala bentuk bid'ah sampai ke akar-akamya

sehingga ahli bid'ah harus menerima kekalahan dan kehinaan mereka, serta

tidak berani memperlihatkan bid'ah ya.g mereka lakukan dengan terang-

terangan.

Selain itu, dia juga memerintahkan dilakukannya pengumpulan dan

penulisan kembali hadits-hadits Nabi Muhammad ffi, sehingga manfaat dan

kebaikan yang didapat jauh lebih banyak dan membuat semua keperluan

untuk membantu lancamya ibadah bisa teratur.

Dari Awwanah bin Al-Hakam, dia berkata, "Ketika Umar bin Abdul Aziz
baru menerima jabatan sebagai khalifah, beberapa penyair menghadap
kepadanya, mereka berdiri di depan pintu istana selama beberapa hari dan

tidak diizinkan masuk. Setelah beberapa lama, tetap saja mereka tidak
diperbolehkan masuk, hingga mereka bemiat perg.

Tiba-tiba Raja'bin Haiwah -dia adalah salah seorang khatib di Syam-

lewat di depan mereka, dan ketika Jarir melihat Raja'bin Haiwah masuk untuk
menemui khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia lantas mendendangkan sebuah

syair,
"Wahai Umar,lelaki yang lembut surbannya!
saat ini adalah kekuasaan Anda, maka izinkanlahknmi
(masukmenemui Anda).

Selanjutnya Awwanah berkata, "Raja' lalu masuk dan tidak
memberitahukan keberadaan mereka sedikit pun yang telah berhari-hari
menunggu di depan pintu. Tak lama setelah itu, Adi bin Arthah lewat di
depan mereka, sehingga jarir pun bersenandung lagi,

Wahai sang pengendara, saat ini adalah masa Anda (dapat bertemu
dengan khalifah), padahal aku telah lama menunggu.
Beritahulunlah kepada sang khalifah jikt Anda bertemu dengannya,
Sesungguhnya aku berada di depan pintu ini, bagaikan tanduk yang
teriknt.

langanlah Anda melupakan keperluan kami (untuk dilaporkan kepada

khalifaU jikn Anda mendapatlun ampunan, aku telah lama meninggnllan
keluar ga dan negeriku."

Awwanah melanjutkan ceritanya, "Kemudian Adi bin Arthah
menghadap Umar bin Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin,
para penyair berada di depan pintu istana Anda, mereka telah siap dengan

panah beracun dan perkataan yang cerdik."

Umarbin Abdul Aziz 59



Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Wahai Adi, celakalah kamu! Apa
hubunganku dengan para penyair itu (biasanya para khalifah mengundang

para penyair untuk menghibur lalu memberi mereka hadiah)?!" Adi bin
Arthah berkata, "Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Amirul
Mukminin/ sesungguhnya Rasulullah banyak mendapat pujian dan
memberikan hadiah, dan Rasulullah merupakan teladan yang paling baik bagi
Anda." Umar berkata, "Bagaimana?" Diaberkata, "Al-Abbas bin Muradis As-
Sulami pemah memuji beliau, lalu beliau memberinya perhiasan." Mendengar

itu sang khalifah terdiam."l

Lalu, khalifah mengizinkan Jarir untuk masuk, dan Jarir pun masuk dan
membaca syair,

"Sesungguhnya Dzat yang telah mengutus Nabi Muhammad
mengharuskan jabatan kel&alifohan dipegang oleh lmam (pemimpin)
yang adil.
Menebarknn keadilan dan kalibawaan dalam pemerintahan
hingga dia bisa melurusknn kesalahan-kesalahan.
Sesungguhnya aku sangat mengharap dari Anda suatu kebaikan yang
segera terwujud
karena jiwa manusia itu selalu menginginkan sesuatuyang cepat."2

Mendengar itu, khalifah berkata, "Wahai Jarir, aku belum pernah
melihatmu sama sekali di sini." Dia berkata, "Benar wahai Amirul Mukminin,
aku adalah seorang pengembara dan selalu berpindah-pindah."

Setelah itu, khalifah memberinya 100 dirham dari kantong pribadinya,

dan Jarir pun keluar. Setelah keluar dari pintu istana, para penyair itu
bertanya, " ApayangAnda bawa itu?" Dia menjawab, "Aku telah keluar dari
apa yang menjadi prasangka buruk kalian, aku keluar dari hadapan khalifah
Umar bin Abdul Azu Amirul Mukminiru dia memberikan hak kepada orang-

orang fakir dan sesungguhnya aku rela dengan apa yang dia lakukan."

Dan, kita memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan dan
keberuntr.rngan kepada umat Islam dengan mencontoh pada pribadi Umar bin
Abdul Azizyangmampu mengembalikan kejayaan umat dan kemuliaannya.
Dan hanya Allah ffi Dzat yang bisa memberikan pertolongan dan pantas

ditaati.

\ Sirah Unar,k:rya funu Al-fauzi hlm. 198 secara ringkas
'? 1Did. htrn 200secara ringkas.
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1 .Nama, Kelahiran dan Sifat'sifatnya

Namanya: Umar bin Abdul AzizbtnMarwan bin Al-Hakam bin Abi Al-
,Ash bin Umayyah bin Abdisyams bin Abdimanaf bin Qushay bin Kilab. Dia

adalah seorang imam, Al-Hafizh, Al-Allamah, seorang mujtahid, ahli ibadah

dan seorang pemimpin kaum muslimin sejati. Dia adalah Abu l{afsh AI-

Qurasy Al-Umawi Al-Madani Al-Mashri, seorang khalifah yang terkenal

kezuhudannya, yang paling berpengaruh dan bijak dari keturunan Bani

Umayyah."l

Kelahirannya: Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Hilwan, nama sebuah

daerah di Mesir. Ayahnya seorang pemimpin daerah di sana tahun 61 atau

63 Hijriyah. Ibunya bemama Ummu 'Ashim binti'Ashim bin Umar bin Al-

Khathab i,$!."2

Al-Fallas berkata, "Aku pemah mendengar Al-I(ruraibi berkata, "Al-

A'masy, Hisyam bin'Urwah, umar bin Abdul Aziz datrt Thalhah bin Yahya

dilahirkan pada tahun terbunuhnya Al-Husain, yaitu tahun 61 Hijriyah."

Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Al-Khulaifah bin Khayyath dan

yang lainnya tentang tempat dan tahun kelahirannya."3

Sifat-sifatnya: Said bin 'Ufair berkata, "L]mar bin Abdul Aziz adalah

orang yang berkulit sawo matang (kecoklatan), wajahnya lembut, baik

perangainya, kecil badannya, bagus jenggotnya dan tajam penglihatannya.

Di wajahnya terdapat bekas luka akibat diserang hewan."a

Hamzah bin Said berkata, "Pada suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz

masuk kandang ayahnya. saat itu dia masih seorang bocah, dia terkena

tendangan kaki kuda hingga membuatnya terluka dan mengeluarkan darah.

Ayahnya segera mengusap darahnya yang keluar sambil berkata, "Jika kamu

memang orang yang paling berpengaruh di kalangan Bani Umayyah, tentunya

kamu adalah orang yang paling bahagia."s

Dari Yahya bin Fulan, dia berkata, "Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi

datang menemui Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Ijmar adalah orang yang

bagus bentuk tubuhnya." Dia (perawi)berkata, "Ibnu Ka'ab memandangnya

dalam-dalam dengan tidak berkedip, hingga Umar bin Abdul Azizbetkata,

"Wahai Ibnu Ka'ab, aku belum pernah melihatmu seperti itu ketika

I Siyar A'lnm An-Nubnln',karya Adz-Dzahabii /174.a T ar ikh Al-Khrtafn',kary a Al-Hafizh hlm. 288.
3 Siym A'lntn An-Nubnla' 5 /115.I tbid.5/716.5 Siyar A'lant An-Nubaln' 5 /175-776.
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melihatku?" Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku bersumpah
kepadamu bahwa kamu memang rupawan, berkulit kuning, berbadan kecil
dan mempunyai rambut yang berkilau."

Mendengar itu, Umar berkata, "Wahai Ibnu Ka'ab, apa yang akan kamu
katakan jika kamu melihatku setelah tiga hari di kubur; kulit meleleh di wajah
dan dari pipi aku mengalir cairan dari lubang-lubang tubuh, keluar ulat dan
cacing dari mulut dan yang lain, tentunya kamu akan merasa lebih jijik
melihatku."l

Dalam l<ttab "L,athn'if Al-Ma'arif'Ats-Tsa'labi berkata, "Sebelum menjabat

sebagai khalifah, Umar bin Al-Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Marwam bin Al-Hakam dan Umar bin Abdul Aziz Ridwanullahi Alaihim
Ajma'in kepalanya mereka botak, kemudian setelah menjabat sebagai
khalifah hilang dengan sendirinya."2

2. Awal Mula Keaktifannya Menuntut llmu dan Memegang Jabatan
Kekhalifahan

Dari Az-Zrtbair bin Bakar dari Al-Utabi, dia berkata, "Sebenarnya yang
paling jelas terlihat dalam diri Umar bin Abdul Azu adalah; Ayahnya adalah

salah seorang pemimpin daerah di Mesir, sedang saat itu Umar masih muda
dan belum mencapai usia baligh.

Orangtuanya ingin melihatnya keluar dari daerah itu guna menuntut
ilmu, sehingga dia berkata, "Wahai ayah- atau kata-kata yang sepadan!
mungkin lebih bermanfaat bagiku kalau ayah membawaku pergi ke kota
Madinah. Karena, di sana aku bisa belajar banyak dengan para ahli fikihnya
dan menyelami perilaku mereka."

Kemudian, ayahnya membawanya ke Madinah, hingga akhimya Umar
bin Abdul Aziz terkenal di Madinah dengan kecerdasan dan kedalaman
ilmunya walaupun dia masih sangat muda.

Dia perawi berkata, "Ketika ayahnya meninggal, Khalifah Abdul Malik
bin Marwan mengutus pengawahrya kepada Umar bin Abdul Aziz untuk
dibawa ke istana dan diasuhnya bersama-sama dengan puteranya yang lain.
Dia memang terlihat lebih menonjol daripada mereka putera-puteri khalifah.
Kemudian khalifah menikahkannya dengan puterinya; Fathimah, yar.g
dikatakan bahwa,

1 Thnbaqot lbnu fu'ad\ /370.: Dkutip dari Tnrikh Al-Khilnfn'k:rya As-Suyuthi hlm. 244.
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" Puteri khalifah dan khalifah adalah kakeknya

saudara perempuan parakhalifah dan suaminya (Umar bin Abdtrl Aziz)
j u ga se o r an g kh alifrth. "

Abu Mushar berkata, "LImar bin Abdul Aziz menjabat sebagai walikota

Madinah di bawah pemerintahan Khalifah Al-Walid mulai dari tahun 86

Hijriyah hingga tahun 93 Hijriyah."l

As-Suyuthi berkata, "Dia telah hafal keseluruhan AI-Qur'an dalam umur

yang masih kecil. Ayahnya mengirimnya ke Madinah agar bisa belajar di
sana. Dia berbeda dengan Ubaidillah bin Abdullah dalam masalah ilmu
pengetahuan. Ketika ayahnya meninggal dunia, khalifah Abdul Malik bin

Marwan memintanya untuk pergi ke Damaskus dan kemudian menikah-

kannya dengan puterinya yang bernama Fathimah.

Ketika Al-Walid menjabat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz
diangkat menjadi walikota Madinah. Dia menjabat walikota Madinah dari

tahun 85 Hijriyah hingga tahun 93 Hijriyah, akan tetapi kemudian dia

diturunkan dari tahta sehingga dia lalu pergi ke Syam.

Kemudian, ketika Al-Walid bemiat menggulingkan saudaranya Sulaiman

dari haknya untuk memegang pemerintahan selanjutnya (setelah Al-Walid)

dan menggantikannya dengan puteranya; Dia memaksa para pemimpin
daerah dan walikota ataupun para gubemur untuk menyetujui rencan;mya

itu; suka atau tidak suka.

Namun Umar bin Abdul Aziz tidak menyetujuinya. Dia berkata,
"Sulaiman adalah orang yang berhak mendapat baiat (janji untuk setia dan

taat) dalam pundak kami." Dia bersikeras dengan pendapatnya itu, sehingga

membuat Al-Walid berang dan membenamkan wajahnya ke dalam tanah

berlumpur, akan tetapi dia sembuh tiga hari kemudian.

Ketika Sulaiman dan para pendukung (setelah menjabat sebagai khalifah)

mengetahui sejarah dan peristiwa (kegigihan Umar bin Abdul Aziz yang

mempertahankan hak Sulaiman) ini, dia mengamanatkan kepada seluruh

warganya untuk mengangkatnya sebagai khalifah."2

Dari Raja'bin Haiwah, dia berkata, "Ketika hari Jum'at tiba, Sulaiman

memakai pakaiannya dari sutera dan bercermin sambil berkata, "Demi Allah,

aku adalah seorang raja yang masih muda." Lalu, dia berangkat ke masjid

untuk shalat berjamaah dengan penduduk.

1 Siyar A'lan An-Nrbalo'.

'? Tarikh Al-Khtilafn' hlm.299-230.
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Ketika dia kembali, dia merasakan tubuhnya kurang sehat. Ketika

sakitnya semakin bertambah berat, dia menulis sepucuk surat untuk
mengangkat puteranya Ayyrb, sebagai putera mahkota yang pada saat itu

masih seorang bocah yang belum akil baligh, sehingga aku lalu berkata, "Apa

yang Anda lakukan, wahai Amirul Mukminin? Sesungguhnya yang bisa

menjaga kematian seorang khalifah tetap tenang di alam kubumya adalah

mengangkat seorang khalifah (penganti) yang saleh."

Sang khalifah berkata, "Surat ini memang membingungkanku, aku kira

ini yang terbaik, akan tetapi aku belum bisa mengesahkannya." Surat itu

disimpan khalifah selama dua atau tiga hari lalu dibakamya.

Beberapa saat kemudiary dia memanggilku (perawi) dan berkata, "Kalau

Dawud bin Sulaiman, bagaimana pendapatmu?" Aku menjawab, "Dia sedang

berada di Konstantinopel, sedangkan Anda tidak tahu apakah dia masih hidup

ataukah sudah meninggal dunia," Dia berkata, "Bagaimana pendapatmu, siapa

yang layak?" Aku berkata, "Terserah Anda wahai Amirul Mukminin, aku

memohon Anda untuk berpikir kira-kira siapa yang pantas."

Sang khalifah kemudian berkata, "Bagaimana pendapatmu jika Umar bin

Abdul Aziz?" Aku berkata, "Yantg aku tahu dia adalah orang yang mulia,

terhormat dan memang dialah orang yang terbaik dan terpilih di kalangan

kaum muslimin."

Khalifah berkata, "Ya, dia. Demi Allah, aku yakin itu, kalaulah aku

memang jadi mengangkatnya dan tidak mengangkat salah seorang keturunan

dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, niscaya akan terjadi fitnah
dikemudian hari -Yazid bin Abdul Malik saat itu sedang tidak berada di istana

selama satu musim-." ICralifah lalu berkata, "Angkatlah dia (Yazid) setelah

Khalifah Umar bin Abdul Aziz nanti, jika memang dia orang yang dapat

menyejukkan dan mereka cintai."

Aku menjawab, "Aku setuju pendapat Anda, wahai Amirul Mukminin."

Lalu Khalifah Sulaiman menuliskan surat wasiat dengan tangannya sendiri

yang isinya sebagai berikut,

"sulaiman mengamanatkan kepada Umar bin Abdul Aziz:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih

lagi Maha penyayang.

Ini adalah surat dari Abdullah Sulaiman Amirul Mukminin kepada

Umar bin Abdul Aziz.
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Sesungguhnya aku telah mengangkatnya menjadi khalifah

menggantikanku. Dan orang sesudahnya adalah Yazid bin Abdul

Matik. Maka, dengarkanlah dan taatilah dia dan bertakwalah

kepada Allah ffi, dan janganlah kalian berselisih dan saling

bertentangan sehingga kedamaian akan menyelimuti kalian-"l

Dari Sahl bin Yahya bin Muhammad Al-Marwazi, dia berkata, "Ayah

telah memberitahukan kepadaku dari Abdul Azizbtn Umar bin Abdul Aziz,

dia berkata, "Ketika Umar bin Abdul Aziz memakamkan Khalifah Sulaiman

bin Abd.ul Malik, dan dia sedang keluar dari dalam liang kubur, dia

mendengar suara bergemuruh, sehingga dia kemudian bertanya, "Suara apa

ini?" Ada yang mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah kendaraan

resmi khalifah, aku mendekatkannya kepada Anda agar Anda

mengendarainya." Dia berkata, "AP? hubungannya antara aku dengan

kendaraan ini? jauhkan dariku dan bawakan keledaiku kemari." Lalu aku

dekatkan keledainya dan dia pun mengendarainya.

Tidak berapa lama, seorang polisi (petugas keamanan) berjalan di

depannya dengan membawa tombak layaknya pengawal raja, sehingga

khalifah Umar bin Abdul Azizberkata, "Jauhkan diri Anda dari saya, saya

tidak ada hubungannya dengan Anda. Aku hanyalah seorang muslim seperti

kalian." Lalu dia berjalan bersama-sama dengan penduduk tanpa ada

pengawalan hingga masuk masjid dan naik mimbar.

Setelah orang-orang berkumpul dan tenang, Umar bin Abdul Aziz

berkata, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku melakukan hal ini tanpa

keinginanku pribadi, tidak pula permintaanku dan juga tidak melalui

musyawarah bersama di antara kita. Sesungguhnya aku telah menanggalkan

beban yang harus kalian tanggung untuk memili"h dan membaiatku (seperti

yang diamanatkan Khalifah Sulaiman), maka pilihlah orang yang terbaik di

antara kalian dengan pikiran yang bebas dan tidak tertekan."

Kemudian, orang-orang menyerukan dengan safu suara, "Wahai Amirul

Mukminin, kami semua telah bersepakat memilih Anda, kami rela dan

menerima kepemimpinan Anda, kami mengiringi dengan sumpah dan doa."

Ketika suara telah reda, dan para penduduk telah rela dan menerima

kepemimpinannya, dia bersyukur, memuji kepada Allah ffi, mengucapkan

shalawat dan salam kepada Rasutullah ffi.

1 Sirahwa ManaqibUnar bin Abrhtl Aziz,karyalbnuAl-Jauzi hlm.59-60.
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Setelah itu dia berkata, "Aku mewasiatkan kepada kalian agar selalu

bertakwa kepada Altah {!8, karena takwa adalah jiwa dari segala sesuatu dan
ketakwaan kepada Allah bukanlah suatu kemunduran. Ketahuilah, dengan

sebenar-benarnya tentang kehidupan akhirat nanti, karena sesungguhnya
orang yang berusaha untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah ffi akan
mencukupi kebutuhannya di dunianya.

Perbaikilah diri kalian dalam kesendirian (sikap hati dan perilaku yang
tidak terlihat) niscaya Allah yang Mahamulia akan memperbaiki kehidupan
kalian yang tampak.

Perbanyaklah mengingat kematian d:rr usahakanlah untuk mendapatkan

bekal kematian dengan sebaik-baiknya sebelum kematian itu benar-benar
mendatangi kalian. Dengan mengingat kematian, kalian tidak akan terlena

dalam kesenangan dan kemewahan. Sesunggutmya orang yang tidak mau
mengingat akan adanya hubungan antara kematian dan kehidupan kaum
Adam, niscaya dia akan mendapatkan kesulitan ketika meninggal dunia kelak.

Sesungguhnya umat ini tidak akan pernah mempersoalkan
(memperdulikan) Tuhan (agama) dan tidak pula Nabi mereka dan juga kitab-
Nya, mereka hanya akan memperdulikan (memperebutkan) harta benda dan
kekayaan. Sesungguhnya -demi Allah ffi- aku tidak akan memberikan
kesempatan kepada seorang pun untuk melakukan kebatilan dan aku tidak
akan pernah mencegah seseorang melakukan kebenaran."

Setelah itu, dia mengeraskan suaranya hingga lebih banyak orang yanq
mendengamya. Dia berkata, "Wahai manusia, barangsiapa yang taat kepada

Allah, maka dia wajib ditaati. Barangsiapa durhaka kepada Allatu maka tidak
hak baginya untuk ditaati. Taatlah kalian semua kepadaku selama aku taat

kepada Allah, dan jika aku berlaku maksiat kepada Allah, maka tidak ada

kewajiban bagi kalian untuk mentaatiku."l

3. Sanjungan Para Ulama dan Kecintaan kaum Muslimin Kepadanya

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Khalifah bagi umat Islam itu ada lima, yaitu;
Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi
Thalib dan Umar bin Abdul Aziz Ridwanullahi Alaihim Ajma'in."z

Dari Zaid bin Aslam dari Anas, dia berkata, "Aku belum pernah
melakukan shalat di belakang seorang imam setelah Rasulullah yang mirip

I Sirahwa ManaqibUmar bin Abdnl Azizhlm.65-66.
'1 Tarikh Al-Khulafa' hkn-228.
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dengan shalat beliau dari pemuda ini -maksudnya Umar bin Abdul Aziz

(sahabat Anas bin Malik merasakan seolah-olah melakukan shalat di
belakang Rasulullah, ketika dia shalat di belakang Umar bin Abdul Aziz

sebagai makmum)." Sedangkary pada saat itu Umar bin Abdul Aziz menjabat

sebagai walikota Madinah.

Zaid bin Aslam selanjutnya berkata, "Ketika shalat, dia selalu

menyempurnakan ruku' dan sujudnya serta tidak terlalu lama berdiri dan

tahiyat." Zaid bin Aslam mempunyai banyak riwayat dari Anas, yang

diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Sunan-nya dan juga yang lain.l

Muhammd bin Al-Husain pemah ditanya tentang Umar bin Abdul Aziz,

kemudian dia berkata, "Dia adalah orang yang berwibawa di kalangan Bani

Umayyah, dan sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat

bersama umat yang satu."2

Dari Sufyan, dia berkata, "Para ulama di hadapan Khalifah Umar bin

Abdul Aziz ltu bagaikan murid dengan gurunya."

Ketika pengumuman tentang meninggalnya Umar bin Abdul Aziz
diberitakan, Al-Hasan berkata, "Manusia terbaik telah meninggal dunia."3

Abu Said Al-Faryabi berkata, "Imam Ahmad bin Hambal berkata,

"Sesungguhnya Allah ffi akan mengutus kepada umat manusia seseorang

yang mengajarkan tentang ajaran agama-Nya (reformis) setiap seratus tahun

sekali dan menepis bahwa Rasulullah adalah berbohong. Kemudian kami

melihat realitas yang ada dan ternyata dia adalah Umar bin Abdul Azizpada

seratus tahun pertama dan Imam Syah'i untuk seratus tahun kedua."a

Dari Suhail bin Abi Saleh, dia berkata, "Saat itu aku sedang berjalan di
Arafah bersama ayah, kemudian kami berhenti sebentar melihat Umar bin

Abdul Azu yNrgsaat itu sebagai pemimpin jamaah haji. Aku berkata, "Wahai

ayah, sesungguturya aku melihat bahwa Allah benar-benar mencintai Umar

bin Abdul Azizl" Ayah berkata, "Mengapa begitu?" Aku berkata, "Karena

ketika aku melihatnya, aku merasakan orang-orang yang melihatnya
merasakan cinta dan kemuliaannya, dan ayah pernah mendengar Abu
Hurairah ,$ telatr berkata bahwa Rasulullah ffi bersabda,

' Ibid. hIm.230., IDid. hlm.330,durAbu Nu'nim dalam Al-Hilyah5 /254.3 SirahUtnarbin Afulul Aziz,karya Ibnu Al-Jauzi hlm.35.a lbirl.hlm.74.

Utnar bin Abdul Aziz 67



.i;:.G6r;. t, o .,.,ro/

J* g;:U l-t -e

"likn Allah mencintai seorang hamba-Nya, malaikat libril Alaihissalam aknn

berseru, "sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, makn cintailah dia."l

Adz-Dzahabi berkata, "Orang ini (Umar bin Abdul Aziz) adalah seorang

yang mempunyai perilaku, perawakan dan bentuk tubuh yang baik, matang

pemikirannya, mempunyai identitas yang jelas, pandai berpolitik, selalu

berusaha untuk berbuat adil di setiap tempat dan waktu, luas pengetahuan-

nya, ahli mengenai ilmu kejiwaan, terlihat cerdas dan cepat memahami

permasalahan dan seorang yang selalu berserah diri kepada Allah ffi.
Dia juga seorang yang mau menerima qadha' dan qadar-Nya, tetap

bersikap zuhud walaupun sudah menjabat sebagai khalifah, tidak takut

menyuarakan kebenaran walaupun hanya sedikit pendukungnya.

Banyak para pemimpin zhalim yang selalu berusaha menyingkirkannya,

mereka tidak suka jika kezhaliman mereka diusiknya, mengurangi

pendapatan mereka karena selama ini mereka banyak mendapatkan

masukan harta dan kekayaan ataupun kekuasaan dengan cara yang tidak

benar. Mereka selalu berusaha mendapat kesempatan unfuk membunuh atau

menyingkirkan Khatifah Umar bin Abdul Aziz dari kekuasaannya dengan

berbagai cara hingga akhimya mereka berhasil memberinya minuman yang

mengandung racun dan dia pun meninggal dunia dalam kebahagiaan dan

syahid. 
1

Menurut para cendekiawan dia digolongkan dalam kelompok

Khulafaurrasyidin dan sosok ulama yang mau mengamalkan ilmunya."2

Dari Ibnu'Aun, dia berkata, "Jika Ibnu Sirin ditanya seseorang tentang

cat, dia berkata, "Sarrg Imam yang bijak melarang hal itu -maksudnya Umar

bin Abdul Aziz-."3

luwairiah bin Asma'berkata, "Ketika Umar bin Abdul Aziz mulai

menjabat sebagai khalifah, Bilal bin Abi Burdah menemuinya dan memberikan

ucapan selamat kepadanya. Dia berkata, "lika seseorang menjadi mulia

karena menjabat sebagai khalifah, maka Anda harus memuliakannya

(menjalankannya dengan baik), barangsiapa telah dihiasi olehnya, maka dia

I Siyar A'lam An-Nfiala'5/779.2 Siyar A'lam An-Nubala' 5 / llDTarikh Al-Khulafa' ,karya As-Suyuthi hlm. 234.
3 Tar*h Al-Khulafa', karya As-Sryuthi hlm. 234.
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harus menghiasinya. Anda adalah seperti seseorang yang dikatakan Malik

bin Asma dalam syaimya,
"Dan Anda menambah wangi-wangian yang paling wangi,
jika Anda menyentuhnya. Mana orang yang seperti Anda, mana?

Jika mutiara itu telah menghiasi wajah yang rupau)an,

Maka mutiara itu menjadi terhias karena keelokan waiah Anda.

4. Rasa Takut dan Tangisannya

Dari Al-Mughirah bin Hukaim, dia berkata, "Fathimah binti Abdul Malik

bin Marwan, dia berkata kepadaku, "Wahai Mughirah, mungkin saja ada

orang yang lebih baik shalat dan puasanya daripada umar bin Abdul Aziz,

akan tetapi aku belum pemah melihat seorang Pun yang lebih takut dan lebih

banyak menangis di hadapan Tuhannya daripada Umar bin Abdul Aziz.Jrka

dia masuk ke rumahnya, dia langsung membungkukkan diri dalam

persujudannya, dia terus saja menangis hingga kedua matanya tertidur,

kemudian terbangun dan menangis lagi dan lagi. Dia menghabiskan sebagian

besar malamnya sePerti itu."1

Dari Abdul AzizbnAl-Walid bin Abi As-Sa'ib, dia berkata, "Aku pemah

mendengar ayah, dia berkata, "Aku belum pemah melihat seorang Pun yang

mempunyai rasa takut atau khusyu' kepada Allah ffi, yang paling jelas

terlihat di raut wajahnya melebihi Umar bin Abdul Aziz."z

Dari Mazid bin Al-Hausab- saudara Al-Awwam, dia berkata, "Aku

belum pemah melihat orang yang lebih takut kepada Allah ffi daripada

Al-Hasan dan Umar bin Abdul Aziz, karena terlihat di wajahnya seolah-

olah neraka itu tidak diciptakan kecuali hanya untuk mereka berdua saia!'3

Dari Hisyam bin Al-Ghaz, dia berkata, "Suatu saat kami menginap di

suatu tempat, ketika kami bemiat untuk Pergr, Makhul pergi terlebih dahulu

tanpa memberitahukan kepada kami kemana dia pergi, sehingga kami

terpaksa mencarinya ke sana-kemari dan akhirnya menemukannya.

Setelah menemukannya, kami pun bertanya kepadanya, "Kemana Anda

pergi?" Dia menjawab, "Aku mengunjungi makam Umar bin Abdul Aziz dart

berdoa untuknya."

Dia melanjutkan perkataannya, "Kalaulah aku boleh bersumpah dari apa

yang telah aku kecualikan, tidak ada orang di masanya yang lebih takut

1 Hilyoh Al-Auliya' 5 /26o,danTtnbaqot lbnu Sa'ad 5 /3b7.z Hilyoh Al-Auliyn' 5 /260.3 Thabaqat lbnu Sa'ad5 /198.
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kepada Allah dari Umar bin Abdul Aziz.DN; kalaulah aku boleh bersumpah

tentang apa yang telah aku kecualikan, maka tidak ada orang yang paling
zuhud di dunia ini melebihi kezuhudan Umar bin Abdul Aziz di masanya."l

Dari Qatadah, dia berkata, " Ada seorang lelaki bemama Ibnu Al-Ahtam
menemui Umar bin Abdul Aziz.Dia terus saja memberikan nasehat kepada

Umar bin Abdul Azizyang terus sesenggukan menangis, hingga sang khalifah
jatuh pingsan."2

Abdussalam, budak Maslamah bin Abdul Malik berkata, "Umar bin
Abdul Aziz menangis, Fathimah isterinya juga menangis hingga seluruh
anggota keluarga ikut menangis tanpa tahu mengapa mereka menangis. Ketika

mendung dan keresahan telah berlalu dari mereka, Fathimah memberanikan

diri untuk bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, demi Ayah Anda,

mengapa Anda menangis?" Umar menjawab, "Aku teringat waktu manusia

beranjak dari hadapan Allah nanti di Hari Kiamat; sekelompok mereka

berjalan ke surga dan sekelompok yang lain ke Neraka."

Dia (perawi) berkata, "Kemudian Umar bin Abdul Azizrnenjerit histeris

hingga akhimya dia jatuh pingsan."3

Dari'Atha' bin Abi Rabah, dia berkata, "Fathimah, isteri Khalifah Umar

bin Abdul Aziz telah memberitahukan kepadaku bahwa suatu ketika dia

menemui suaminya itu, dan temyata sang suami sedang melakukan shalat.

Fathimah lalu menempelkan tangannya di pipi sang suami yang sedang basah

oleh air mata.

Setelah itu, Fathimah bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah ada

sesuatu telah te{adi?" Diaberkata, "Wahai Fathimah, aku adalah orang yang

diberi tanggung jawab terhadap permasalahan umat Rasulullah ffi.
Kemudian, terpikir olehku, orang-orang fakir yang kelaparary orang-orang

yang sedang sakit yang mengeluh, orang-orang yang kekurangan dan selalu

berjuang di jalan Allah, orang-orang yang teraniaya yang selalu dipaksa,

orang-orang asing dan kayaraya, orang-orang yang sombong dan orang-orang

yang menanggung beban keluarga di seluruh pelosok negeri. Aku sadar

bahwa Tuhanku akan menanyakan tanggung jawabku terhadap mereka,

pertanggung jawaban di hadapan Muhammad ffi sebagai pemimpin umat.

I Sirahwa Marutqib Urnrbin Abdul Aziz,karyalbnu Al-fauzihlm. 37

'1 lbitl.hlm.2l3.3 lbid.h1m.213-274.
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Aku khawatir jika tidak mempunyai alasan untuk menjawab pertanyaannya

hingga akhirnya aku menghibur diri dengan menangis."l

Dari Abdullah bin syattdzab, dia berkata, "Pada suatu ketika sulaiman

(khalifah sebelumnya) men,.rnaikan ibadah haji bersama Umar bin Abdul Aziz.

Sulaiman berniat pergi ke Thaif namun tiba-tiba kilat dan petir menyambar

sehingga mengagetkarurya. sulaiman kemudian berkata kepada lJmar, "wahai

Abu Hafsh, apa yang Anda tahu tentang ini semua?" Dia menjawab, "lttt
adalah tanda turunnya rahmat Allah ffi, lalu bagaimana jika yang turun

adalah siksanya."2

Dari Al-Hasan bin Umairah, dia berkata, "I'Jmar pemah membeli seorang

budak perempuan non Arab, kemudian budak itu berkata, "Aku melihat

orang-orang merasa senang, akan tetapi aku melihat ini bukan suatu

kesenangan.,, Karena kurang jelas apa yang dikatakan budaknya, maka Umar

bertanya kepada orang-oranB , " Apd yang dikatakan budak perempuan itu?"

salah seorang ada yang mengatakan begini dan begini. Mendengar itu, dia

lantas berkata, "suruhlah dia berhati-hati, katakan kepadanya bahwa

kebahagiaan ada di hadaParmYa."3

Dari Maimun bin Mihran, dia berkata, "lJmar bin Abdul Aziz pernah

membaca ayat,

[r- r,;t<,rr] @'ry;,i'& #6p ]r*Ji'€,4i
"Berme.gah-megahan telah melalaikan knmu, sampai kamu masuk ke dalam

kubur." (At-Takatsur: L-2)

lalu dia berkata, "Aku melihat alam kubur hanyalah tempat singgah

sementara dan setiap orang yang berziarah atau singgah tentunya harus

kembali, mungkin bisa ke Surga atau ke Neraka."a

5. Kezuhudannya

Dari Maslamahbin Abdul Malik, diaberkata, "Aku menemui Umarbin

Abdul Aziz untuk menjenguknya karena sakit. Saat itu dia mengenakanbaju

yang sudah jelek dan kotor, kemudian aku berkata kepada Fathimah binti

Abdul Malik isterinya, "wahai Fathimah, cucilah baju Amirul Mukminin."

Sang isteri berkata, "Insya Allah akan aku lakukan"'

1 Siynr A'lnm An-Nubala' 5 / 137-732.
2 Hilyoh Al_Aulilta' 5 /288.3 Hilyoh At-Atliyn'5 /2SS,danSitahUmarbin Abthil Aziz,karyalbnu Al-Jauzi hlrn 216'

' SirihLlnarbii Ab,lut Arir,k^ryalbnu Al-fauzi 218,229,danlthatAl-Hilyah5 /217'
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Selang beberapa waktu, aku pun kembali menjenguknya dan temyata
bajunya masih yang itu juga, sehingga aku pun berkata kepada isterinya,
"Wahai Fathimah, tidakkah aku telah memintamu untuk membersihkan dan
mengganti pakaian Amirul Mukminiry karena banyak warga yang ingin
menjenguknya?" Fathimah berkata, "Demi Allah, dia tidak mempunyai baju
yang selain itu."l

Dari Said bin Suwaid, dia berkata, "sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz
melakukan shalat |um'at bersama dengan orang banyak. Kemudian, dia
duduk dengan mengenakan pakaian yang sudah dijahit antara kedua
tangannya sampai bagian belakang. Sehingga, seseorang berkata kepadanya,
"Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah memberikan kemuliaan
pangkat dan harta kepada Anda, tidakkah Anda memakainya?"

Mendengar pertanyaan itu, sang khalifah agak menunduk kemudian
menegakkan kepalanya kembali dan berkata, "Tujuan yang paling baik adalah
jika dicapai dengan bersungguh-sungguh, dan memberikan maaf yang paling
baik adalah ketika kita mampu untuk membalas."2

Dari Malik bin Dinar, dia berkata, "Orantg-orang berkata, "Malik bin
Dinar adalah orang yang zuhud," akur tetapi sebenamya orang yang bisa
dikatakan zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz yang dikaruniai
kemewahan dunia dengan segala isinya, akan tetapi dia memilih untuk
meninggalkaflnya./'3

Abu Umayyah Al-Khusay budak Umar berkata, "Aku pernah menemui
majikanku, lalu dia memberikan makanan Adas kepadaku, sehingga aku pun
lantas berkata, "Setiap hari makan Adas?" Dia berkata, "Wahai Anakku, ini
adalah makanan tuanmu, pemimpin kaum mukminin.'4

Ahmad bin Abi Al-Hiwari berkata, "Aku pernah mendengar Abu
Sulaiman Ad-Darani dan Abu Shafwan saling berdebat tentang Umar bin
Abdul Aziz dan Uwais Al-Qarni? Abu Sulaiman berkata kepada Shafwan,
"LJmar bin Abdul Aziz adalah orang yang lebih zuhud dibandingkan Uwais
Al-Qami." Shafwan berkata, "Mengapa?" Abu Sulaiman menjawab, "Karena
Umar bin Abdul Aziz memiliki dunia dan dia lebih senang untuk
meninggalkannya." Kemudian Shafwan berkata kepadanya, "Dan Uwais pun

I Hilyah Al- Auliya' 5 / 258, dan Siyar A'lam An-Nubala' 5 / 734.

'1 lbid.S/26l,Siyar A'lam An-Nubala'5/ l34datThabaqat lbnu Sa'att5/ 402.
' Tarikh Al-Khulofa',karya As-Slyuthi hIm.234, danSiyar A'lam An-Nubala'5/734.a Tarikh Al-Khrtlafa',kNyaAs-Sttyuthihlm.234, danSiyar A'lam An-Nubala'S/734.
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jika memilikinya, niscaya dia akan melakukan zuhud seperti yang dilakukan

Umar bin Abdul Aziz."

Setelah itu, Abu Sulaiman berkata, "|anganlah Anda menyamakan

antara oranB yang mencoba dengan orang yang tidak mencoba. Sesungguhnya

orang yang bergelimang harta natnun harta tersebut tidak menjadi beban

pikiranrrya lebih baik daripada orang yang tidak bergelimang harta meski

pikirannya juga tidak terbebani oleh harta."1

6. Kewara'annya

Dari Abu Utsman Ats-Tsaqafi, dia berkata, "umar bin Abdul Aziz
mempunyai seorang pembantu yang bekerja dengan keledai milik sang

khalifah. Biasanya, sang pembantu memberikan setoran kepada sang khalifah

satu dirham setiap harinya.

Pada suatu ketika, pembantu tersebut menyetorkan satu setengah dirham

kepada majikannya itu sehingga Umar bin Abdul Azizlalu bertanya, "Apa

yang terjadi padamu?" sang pembantu menjawab, "Aku mendapatkan

tambahan nafkah dari pasar." lJmar berkata, "Tidak, kamu pasti telah

membuat keledai itu capek, istirahatkanlah ia selama tiga hari."2

Ja'wanah berkata, "Ketika Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz
meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz tefllhat bersyukur karenanya.

Kemudian, seseorang berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, jika dia

masih hidup, apakah Anda akan mengangkatnya sebagai putera mahkota?"

dengan tegas Umar menjawab, "Tidak." Orang itu bertanya lagi, "Mengapa

tidak, dan Anda rnalah bersyukur atas kematiannya?" Dia menjawab, "Aku

takut dia akan menjadi perhiasan di mataku (yang dapat menghalanginya dari

kebenaran), seperti perhiasan seorang anak pada orangtuanya."3

Dari Wuhaib bin Al-Ward, dia berkata, "Bani Marwan berkumpul di
depan pintu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian, setelah Abdul Malik bin Umar

datang untuk menyambutnya, mereka berkata kepadanya, "Mungkinkah
Anda memintakan izin kepada kami untuk masuk, atau Anda sampaikan

keperluan kami kepadanya!'Abdul Malik lalu berkata, "Katakanlah." Mereka

berkata, "Sesungguhnya para khalifah sebelumnya banyak memberikan

hadiah dan tempat kepada kami (sebagai penghibur di istana), dan

I Sirah Umtrbin Abdul Azia kar)'a funu Al-fauzi hlm. 184.'t HilyahAlAttliya'5i260.1 H ilyah Al- Auiliya' 5 / 267, danT'arikh Al-Khulofa' hlm. 239.
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sesungguhnya ayah Anda telah menahan apa yar.g dia miliki untuk kami
(tidak mau memberikan hadiah)."

Perawi selanjutnya berkata, "Lalu Abdul Malik bin Llmar menghadap

ayahnya dan memberitahukan tentang keberadaan mereka. Mendengar aduan

anaknya itu, Umar berkata, "Katakan kepada mereka, bahwasanya ayah

berkata, "Sesungguhnya aku takut jika berbrrat maksiat kepada Tuhanku akan

mendapatkan siksa di Hari Kiamat."1

Dari Amr bin Muhajir, dia berkata, "Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz

mempunyai lilin yang digunakannya untuk mengurus permasalahan kaum

muslimin. Jika telah selesai bekerja, maka dia akan mematikannya dan

menyalakan lampunya sendiri."2

Dari Jarir bin Hazim dari seseorang dari Fathimah binti Abdul Malik,

dia berkata, "Umar bin Abdul Aziz pernahberkeinginan minum madu. Saat

itu, kami sedang tidak mempunyainya, kemudian kami memerintahkan

kepada seseorang untuk membelikan madu ke Ba'labak dengan kendaraan

miliknya, dan lelaki itu pun kembali dengan membawa madu ),ang kami

pesan.

Setelah itu, kami berkata kepada sang khalifah, "Beberapa waktu yang

lalu Anda berkeinginan untuk meminum madu, dan sekarang kami sudah

mempunyainya, apakah Anda masih menginginkannya?" Dia berkata, "Ya."

Kemudian kami membawakan madu itu kepadanya, dan dia berkata,
"Darimana kalian mendapatkan madu ini?" Aku berkata, "Kami memerintah-

kan seseorang yang berkendaraan untuk membelikan madu dengan dua dinar

ke Ba'labak, lelaki itu membelikan madu dengan harga dua dinar ittt."

Mendengar itu, dia berkata, "Panggilkan lelaki itu kemari." Tidak lama

kemudian lelaki itu datang menghadap, dan Umarberkata, "Pergilah ke pasar

dengan membawa madu ini lalu jual, setelah itu, kembalikan uang kami dan

selebihnya serahkan ke Baitul Mal kaum muslimin dan belikan makanan untuk

kendaraan Anda itu. Kalaulah muntahanku bermanfaat bagi kaum muslimin,

niscaya akan aku muntahkan (madu yang telah diminumnya)."3

Dari Ibnu Muhajir, dia berkata, "Umar bin Abdul Aziz pernah

menginginkan buah apel, dia berkata, "Kalaulah kita mempunyai apel,

pastinya baunya akan wangi dan enak rasanya."

1 HilyahAl-Auliyn'5/267.2 Sirah Umarbin Abdul Aziz,karya IbnulJauzi hlm. 98.1 SirahUmar bin Abtlul Aziz.,karya Ibnul fauzi hlm. 189.
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Mengetahui hal ini, salah seorang anggota keluarganya bergegas

mengambil apel dan memberikannya kepada Umar bin Abdul Aziz melalui

utusannya sebagai hadiah.

Ketika utusan itu datang dengan membawa hadiah apel tersebut, Umar

berkata, "Baunya memang wangi dan menyegarkan. Wahai utusan bawalah

kemari dan ucapkanlah salam kepada si Fulan (yang mengutusnya dengan

hadiah yang dibawanya), dan katakan kepadanya, "Sesungguhnya hadiahmu

telah membuat kami senang dan seperti yang kami inginkan."

Sang utusan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dia adalah keponakan

Anda dan salah seorang dari anggota keluarga Anda sendiri. Dia juga telah

mengatakan kepada Anda bahwa Rasulullah ffi mau memakan hadiah dan

tidak menerima shadaqah."

Mendengar itu, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Celakalah kamu!

Sesungguhnya hadiah itu memang pantas untuk Rasulullah ffi, d*rsekarang

hadiah itu menjadi suap."1

Dari Rabi' bin Athiyyah, dia berkata, "lJmar bin Abdul Aziz pernah

diberi hadiah minyak wangi dari Yaman, kemudian dia meletakkan kedua

tangannya ke hidungnya (menutupnya) dengan selembar kain, lalu tukang

minyak itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ini hanya sekadar bau."

Umar bin Abdul Azis kemudian berkata, "Celaka kamu wahai tukang

minyak wangi, tidakkah yang diambil manfaatnya dari minyak wangi itu
adalah baunya?" Dia (perawi) berkata, "Dia masih saja menutup hidungnya

untuk beberapa lama hingga akhimya dilepaskannya."2

Dari Yahya bin Said, dia berkata, "Abdul Humaid bin Abdirrahman

menulis sepucuk surat kepada Umar bin Abdul Aziz.Dalam suratnya itu dia

berkata, "Sesungguhnya telah ada pengaduan kepadaku tentang seseorang

yang mencaci Anda, kemudian aku bemiat untuk membunuhnya. Akan tetapi,

aku membatalkannya hingga akhimya aku berinisiatif menulis surat kepada

Anda untuk meminta pendapat Anda."

Umar bin Abdul Aziz memberikan jawaban berikut, "Kalau kamu

membunuhnya, pasti kamu akan aku denda, karena sesungguhnya seseorang

tidak berhak untuk dibunuh hanya karena mencaci orang lain, kecuali orang

' lDid. h]m. 189.

'? Ibid. hlm. 193.
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yang mencaci Rasulullah ffi. Jadi, caci makilah dia jika kamu mengingin-
kannya, kemudian lepaskan."l

7. Kerendahan Hatinya

Dari Raja'bin Haiwah, dia berkata, "AkLr pernah bergadang malam
bersama Umar bin Abdul Aziz, dan tibatiba lampu padarn. Aku lalu bergegas

untuk berdiri dan memperbaikinya, akan tetapi Umar bin Abdul Aziz
melarangku. Setelah itu, dia memperbaikinya sendiri dan duduk kembali,lalu
dia berkata, "Jika kamu berdiri, maka aku tetap Umar bin Abdul Aziz (orang
biasa tidak perlu diistimewakan). Dan jika kamu duduk maka aku juga tetap

Umar bin Abdul Aziz dan celakalah seseorang yang memperkerjakan
tamunya."2

Dari Ayyub, dia berkata, " Ada seseorang yang bertanya kepada Umar
bin Abdul Aziz, "Wahai Amirul Mukminin, jika Anda datang ke Madinah dan
Allah berkehendak mencabut nyawa Anda, kemudian Anda dikuburkan
bersama Rasulullah ffi, Ilbu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Al-Khathab
Radhiyallahtt Anhuma sebagai makam yang keernpat, bagaimana menurut
Anda?"

Mendengar itu, Umar menjawab, "Demi Allah, jika Dia berkehendak
menyiksaku dengan segala macam siksa (penderitaan) kecuali api neraka,

maka sesunggukrya aku tidak bersabar (ingin segera merasakannya) dan itu
lebih aku senangi daripada Allah mengetahui hatiku bahwa aku tahu
sesungguhnya aku memang berhak unfuk dikuburkan di sana."l

Dari Basyir bin Al-Harits, dia berkata, "Acla seorang lelaki yang
memandangi ketampanan wajah Umar bin Abdul Aziz. Melihat itu Umar
berkata, "Wahai Anda, kalaulah Anda tahu diriku sebenarnya seperti apa

yang aku tahu, pasti Anda tidak memandangi wajahku seperti itu."a

Dari Abu Said Al-Muaddib dari Abdul Karim, dia berkata, "Bahwasanya

pemah dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Semoga Allah membalas

kebaikan yang Anda berikan kepada Islam." Umar menjawab, "Tidak, tetapi
semoga Allah memberikan kebaikan kepada Islam karenaku."s

I Thabaqat lbnu Sn'ad1 /369.
'1 HilyahAl-Auliya'5/332.1 SirahUmarbin Abdul Aziz,karya Ibnullauzi hlm.205,danThnbnqnt lbnt Slr.'ntl5 / 404.I Sirah Umarbin Abdul Aziziltrr2006.5 lbid.bJm.2o6.
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Dari Umar bin I{afsh, dia berkata, "Guru kami telah rnemberitahukan

kepada kami bahwasanya Umar bin Abdul Aziz pernah menjadi walikota

Dabiq.

Pada suatu ketika dia mengadakan inspeksi (melihat-lihat kondisi

warganya) bersama deng,an seorang pengawalnya pada malam hari. Umar

kemudian masuk ke sebuah masjid. Ketika dia berjalan di dalam masjid yang

gelap, dia tersandung oieh seseorang yang sedang tidur sehingga orang

tersebut terbangun dan berusaha mengetahui siapa yang mengganggu

tirJtrmya. Orang itu berkata, "Apakah Anda orang gila?" Umar menjawab,

"Tidak." Mendengar omongan yang kasar dari orang itu, pengawaLnya naik

pitam, namun buru-buru Umar bin Abdul Azizbetkata kepadanya, "Sabat,

dia hanya bertanya kepadaku apakah Anda ini orang gila? kemudian aku

jawab tidak."1

8. Komitmennya Terhadap Sunnah Rasulullah

DariZiyadbile Mikhraq, dia berkata, "Aku pemah mendengar Umar bin

Abdul Aziz berkhutbah di hadapan warganya, "Kalaulah bukan karena

Sunnah yang aku hidupkan, atau bid'ah yang aku pecundangi, niscaya aku

akan menjadi hina dan tidak bisa hidup mulia dan terhormat."2

Ad,z-Dzaftabi berkata, "Pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz

muncul pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang bernama Ghailan.

orang itu lalu disuruhnya bertaubat. Menanggapi hal ini Ghailan berkata,
,,Aku telah melakukan kesesatan dan Anda telah memberikan petunjuk

kebenaran kepadaku."

Lalu, Umar bin Abdul Aziz meniawab, "Ya Allah, jika apa yang

dikatakannya memang benar, maka ampunilah dia. Dan jika tidak, maka

saliblah dia, potonglah kedua kaki dan kedua tangannya." Akhirnya doanya

ini terjawab. sehingga, pada kekhalifahan Hisyam bin Abdul Malik, Ghailan

dipotong kedua kaki dan tangannya lalu disalib di Damaskus karena

perbuatan makamya."

Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa di antara kebiasaan

Bani Umayyah adalah mencaci maki Ali bin Abi Thalib ,41t, dalam setiap

khutbah mereka. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah,

dia menghilangkan kebiasaan buruk itu, dan menulis surat kepada para

I Thnbaaot lbnu Sa'adhlm.397.
2 Sirah Unarbin Abrtul Aziz,karya llrnulJauzi hlm.97
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wakilnya untuk menghapuskan kebiasaan buruk itu dengan menuliskan
sebuah ayat,

lc.'..r,.l,1@,.G)', )u\ '7L'itt i,tYe

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajiknn

(An-Nahl:90)

Hingga akhirnya, ayat ini selalu dibaca pada waktu khutbah, baik
khutbah Jum'at maupun Id sampai sekarang."l

Dari Hazm bin Abi Hazm, dia berkata, "tlmar bin Abdul Aziz pernah
berkata kepadanya, "Kalaulah semua bid'ah itu bisa terkikis habis karena

usahaku, dan semua Sunnah itu bisa jaya karena usaha dan perjuanganku
dengan mengorbankan sedikit dagingku dan sampai akhimya membutuh-
kan pengorbanan jiwaku, niscaya itu sangat mudah bagi Allah."2

Seperti yang telah kami sebutkan di atas, Imam Ahmad bin Hambal
berkata, "Sesungguhnya Allah akan mengutus seseorang untuk
menghidupkan kembali agama dan Sunnah Rasul-Nya ffi dan membantah
kebohongan yang dituduhkan kepada beliau setiap seratus tahun sekali.

Dan setelah aku amati, ternyata dia adalah Umar bin Abdul Aziz pada
seratus tahun pertama dan Imam Asy-Syafi'i pada seratus tahun kedua."3

9. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Mizzi berkata, "Dia meriwayatkan hadits dari
beberapa orang di antaranya; Anas bin Malik dan Anas bin Malik pemah
melakukan shalat menjadi makmum di belakang Umar bin Abdul Aziz, sepertt

yang dikatakannya, "Aku belum pemah melihat seorang pun yang shalatnya

mirip dengan shalat Rasulullah ffi, kecuali pada diri pemuda ini-maksudnya

Umar bin Abdul Aziz."

Dia juga meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani,
As-Sa'ib bin Yazid dan Said bin Al-Musayyib. Dia juga pemah mendapatkan
hadiah sebuah mangkuk besar yang pemah digunakan Rasulullah ffi untuk
minum dari Sahl bin Sa'ad.

I Tarikh Al-Khuldfa' h1m.243.

'1 Thnbaqat lbnu Sa'adS /U3.e Sirah Umar bin Abdul Aziz ,karyalbnul Jauzi hlm. 74

78 50 Biografi lllama Salaf



Dia juga meriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdullah

bin Ibrahim bin Qarizh -ada yang menyebutnya Ibrahim bin Abdullah bin

Qarizh-, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, Urwah brn Az-Z'abair, Uqbah bin

Amir Al-Juhani, Muhammad bin Abdullah bin Al-Harits bin Naufal,

Muhammad bin Muslim bin syihab Az-zlhri, Naufal bin Masahiq Al-Amiri,

Yahya bin Al-Qasim bin Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Yusuf bin Abdullah

bin salam, Abu Bakar lbnu Abdurahman bin Al-Harits bin Hisyam, Abu

Salamah bin Abdirrahman bin Auf dan Khaulah binti Hukaim."1

Murid-Muridnya: Adz-Dzahabi berkata, "Di antara para perawi yang

meriwayatkan hadits darinya antara lain; Abu Salamah (juga salah seorang

gurunya), Abu Bakar bin Hazm, Raja' bin Haiwah,Ibnu Al-Munkadir, Az-

Ztthri, 'Anbasah bin Said, Ayyub As-Sakhtiani, Ibrahim bin'Ablah, Taubah

Al-Anbari, Humaid Ath-Thawil, Mushlih bin Muhammad bin Zaidah A1-

Laitsi, puteranya Abdul Aziz bit't lJmar, saudaranya Zaban, shakhr bin

Abdullah bin Harmalah, puteranya Abdullah bin Umar, Utsman bin Dawud

A|-Khaulani, saudaranya sulaiman bin Dawud, Umar bin Abdul Malik, umar

bin Amir Al-Bajali, Amr bin Muhajir, Umair bin Hani' Al-'Anbasi, Isa bin Abi

'Atha' Al-Katib, Ghalan bin Anas, budaknya Laits bin Abi Ruqyah, Abu

Hasyim Malik bin ziyad, Muhammad bin Abi Suwaid Ais-Tsaqafi,

Muhammad bin Qais Al-Qash, Marwan bin lanah, Maslamah bin Abdul Malik

Al-Amir, An-Nadhr bin Arabi, budaknya Nu'aim bin Abdullah Al-Qaini,

budaknya Hilal Abu Sham'ah, Al-Walid bin Hisyam Al-Muthi'i, Yahya bin

said Al-Ansharl Ya'kub bin Utbah bin Al-Mughirah dan masih banyak yang

Iainnya."2

10. Beberapa Mutiara Perkataannya

Abu Al-Hasan Al-Madini berkata, "IJmar bin Abdul Azizpemah menulis

sepucuk surat kepada Umar bin ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, sebagai

ucapan belasungkawa atas meninggahrya puteranya.

Bunyi surat itu adalah sebagai berikut, "sesungguhnya kita adalah kaum

penghuni akhirat yang diterr,patkan di dunia. Kita adalah orang-orang mati

keturunan dari orang-orang mati, dan yang mengherankan adalah adanya

mayat yang menulis surat kepada mayat berbelasungkawa karena kematian.

Wassalam."3

1 Tthtlzib Al-Kttmal21'/434.1 Siaar A'lnm An-Nubala' 5 /'1.14-115.i HilyahAl-Autiya,5/tt4-115.
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Dari Hamzah Al-Jazari, dia berkata, "LJmar bin Abdul Aziz pernah
menulis sepucuk surat kepada seseorang, "Aku mewasiatkan kepadamu agar
bertakwa kepada Allah ffi, yang tidak menerima amal ibadah seseorang
kecuali disertai dengan rasa takut kepada-Nya, tidak memberikan kasih
sayang-Nya kecuali kepada yang berhak, yaitu mereka yang bertakwa. Dia
tidak memberikan pahala kecuali karena takwa. sesungguhnya banyak orang
yang memberikan nasehat dan himbauan, akan tetapi sedikit dari mereka yang
mengerjakari'tya."1

Dari Umar bin Muhammad Al-Makki, dia berkata, "umar bin Abdul
Aziz pernah memberikan khutbah yang berisi, "sesungguhnya dunia ini
bukanlah tempat tinggal yang sejati dan abadi bagi kalian, dunia adalah
tempat yang telah ditentukan Allah ffi untuk hancur dan mengharuskan
kepada penghuninya untuk pergi. Berapa banyak orang yang tadinya kuat
dan menguasai namun hancur dalam wakfu sekejap. Berapa banyak orang
yang bermukim, namun sebentar lagi harus segera pergi. oleh karena itu,
persiapkanlah perbekalan dan kendaraan kalian dengan sebaik-baiknya untuk
perjalanan pulang. Perbanyaklah bekal kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik
bekal adalah bertakwa kepada Allah.

Sesungguhnya takwa kepada Allah akan menjadi perlindungan bagi
seseorang di hari yang tidak ada perlindungan kecuali karena rahmat-Nya,
di saat anak Adam saling berlomba-lomba mencari kenikmatan dunia dan
menentramkan diri dengan banyak harta. Akan tetapi, ketika Allah telah
menetapkan keputusan-Nya dengan memastikan kematian mereka dan
mencabut semua kenikmatan dunia, mereka harus menghadap yang Maha
kuasa untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.
sesungguhnya kesenangan dan kenikmatan dunia tidaklah sebanding
dengan kesengsaraan yang akan menimpanya. Dunia hanya memberikan
sedikit kenikmatan (kenikmatan sesaat) dan mendatangkan kesusahan yang
berkepanjangan."2

Dari Abu Imran, dia berkata, "lJmar bin Abdul Aziz berkata,
"Barangsiapa yang mendekatkan hatinya pada kematian, niscaya dia akan
banyak mendermakan apa yang dia punya."3

I tbid.5/267.

| !_i.lUa! {. lutiya' 5 / 792, dan Sirah llmar bin Abttttt Aziz,karyalbnul Jauzi hlm. 232-233.3 HilynhAl-Auliya' 5/376.
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Dari Muhammad bin Isa bin Abdul Aziz, dia berkata, "Beberapa

pegawainya menuliskan sepucuk surat kepada Umar bin Abdul Aziz guna

mengadukan keluhan mereka. Isi surat itu adalah, "Sesungguturya daerah

kami telah rusak, jika Amirul Mukminirr berkenan memberikan kucuran dana,

maka kami akan merenovasinya." Kemudian dia menulis jawabannya, "Aku
telah memahami maksud dari surat yang kalian kirimkan, kalian telah

menyebutkan bahwa daerah kalian telah rusak. Jika kalian membaca suratku

ini, maka jagalah dengan baik dan adil, bersihkan jalannya dari kezhaliman

(korupsi dan semacamnya), karena kezhaliman itulah yang merusaknya.

Wassalam."l

Dari seseorang dari keturunan Utsman bin Affan .d15, dia berkata,

"Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz dalam sebagian khutbahnya
mengatakan, "Sesungguhnya setiap perjalanan itu mengharuskan persediaan

dan perbekalan, maka perbanyaklah perbekalan kalian untuk perjalanan dari
dunia ke akhirat. Jadilah kalian seperti orang yang telah diperlihatkan oleh

Allah tentang pahala dan siksa-Nya,yang kemudian menuju ketaatan kepada

Allah untuk mencapai pahala-Nya dan takut dari siksa-Nya.

Dan, janganlah kalian panjang angan-angan, karena hal itu akan

menjadikan keras hati pada diri kalian dan memudahkan musuh
menghancurkan kalian. Demi Allah, seseorang yang berangan-angan pagi

hari, dia mungkin tidak akan menemui waktu sore, begitu juga dia yang

berangan-angan pada sore hari, mungkin tidak akan menemukan waktu pagi,

bahkan dalam sekejap. Berapa banyak kami lihat dan kalian juga melihatnya

sendiri orang yang tertipu oleh tipu daya dan gemerlapnya dunia di muka

bumi.

Ketenangan hanya akan diperoleh oleh orang yang percaya bahwa dia

akan selamat dari siksa Allah. Orang yang bisa bergembira adalah orang yang

tidak tersentuh oleh kegalauan di Hari Kiamat. Adapun selain itu dia akan

terluka.

Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi orang yang
memerintahkan kepada orang lain, akan tetapi melarang pada diri sendiri

sehingga aku harus merugi di akhirat nanti. Terlihat kecurangan dan cacatku,

terlihat di mana tempatku kembali (neraka) di hari dimana akan terlihat
mereka yang benar-benar kaya dan mereka yang benar-benar miskin. Semua

I Sirah Umar bin Abdul Aziz,karya Ibnul f auzi hlm. 110.
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timbangan akan ditegakkan, dikembalikan kepada diri masing-masing sesuai

Cengan amal yang diperbuatnya di dunia.

Kalian telah diberi dan menerima amanat yang jika diberikan kepada

bintang-bintang, niscaya ia akan redup, jika diberikan kepada Sunung-gunun&
niscaya ia akan meleleh, jika diberikan kepada bumi, niscaya ia akan pecah

tidak sanggup memikulnya (Allah telah menawarkan amanat kekhalifahan

kepada seluruh isi alam dan hanya manusia yang sanggup menerimanya).

Tidakkah kalian tahu bahwa tidak ada tempat antara langit dan bumi,

kalian hanya akan berjalan dalam kepastian salah satu dari dua pilihan;

surga atau neraka?!"1

Dari Abdurrahman bin Maisarah Al-Hadhrami, dia berkata,

"sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Ketakwaan kepada

Allah bukanlah sekadar melakukan puasa pada siang hari, bangun shalat

malam dan melakukan semua rutinitas itu, akan tetapi takwa kepada Allah

adalah dengan meninggalkan apa yang telah diharamkan Allah dan

mengerjakan apa yang telah diwajibkan-Nya. Barangsiapa diberikan kebaikan

karena telah melakukan perbuatan takwa itu, maka dia telah mendapat

kebaikan di atas kebaikan."

Dari Maimun bin Mihran, dia berkata, "Umat bin Abdul Aziz pernah

memberikan nasehat kepadaku, dia berkata, "Wahai Maimun, janganlah kamu

menyendiri di tempat sunyi dengan seorang perempuan yang bukan muhrim,

walaupun kamu membacakan Al-Qur'an untuknya; |anganlah kamu dekat

dengan pemerintah walaupun kamu ingin memerintahkan yang baik dan

melarang yang mungkar; Jangan pula kamu berbincang-bincang dengan ahli

bid'ah, karena halitu akan menjermuskanmu ke dalam sesuaru yang membuat

kemurkaan Allah kepadamu."2

Dari Abdullah bin Muhammad bin Sa'ad Al-Anshari, dia berkata, "Umar

bin Abdul Aziz pemah menaiki mimbar dan orang-orang berkumpul untuk

mendengarkannya.

Kemudian dia memuji dan bersyukur kepada Allah ffi, lalu berkata,

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak ingin mengumpulkan

kalian di sini karena suatu perkara, akan tetapi aku berpikir bahwa aku

berkewajiban mengingatkan kalian terhadap suatu perkara yang pastinya

I SirahUmarbin Abdul Aziz,karya Ibnulfauzi hlm.232.

'] lbid. hlm.346.
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akan kalian lalui (kematian). Aku pun tahu bahwa orang yang percaya

perkataanku ini sepertinya orang bodoh, akan tetapi mereka yang
mendustakannya adalah orang yang celaka." Kemudian dia turun."1

Dari Muhamamd bin Muhajir, dia berkata, "lJmar bin Abdul Aziz
mempunyai sebuah ranjang peninggalan Rasulullah W, sebuah tongkat,

sebuah mangkuk besar dan yang lain. ]ika ada kaum Quraisy yang datang

bertamu, dia berkata, "Ini adalah warisan orang yang menyebabkan kalian

mendapat kemuliaan dari Allah ffi, membantu kemenangan kalian dan yang

lain."2

Dari Abdullah bin Al-Fadhl At-Taimi, dia berkata, "Kalimat akhir yang

diucapkan Umar bin Abdul Aziz dalam khutbahnya adalah ketika dia naik
mimbar lalu memuji dan bersyukur kepada Allah ffi, kemudian berkata,

"Sesungguhnya dalam diri kalian terdapat tanggung jawab untuk menegakkan

kebenaran dan meluruskan mereka yang zhalim. Tugas ini akan selalu

diamanatkan orang-orang yang terdahulu kepada kalian sebagai generasi

Penerusnya.

Tidakkah kalian tahu, siang-malam kalian menghadap kepada Allah $6,
bersujud di hadapan-Nya dan berlaku zuhud kepada-Nya. Kalian akan

terpisahkan dari kehidupan dunia, berpisah dengan orang-orang yang tercinta,

akan menempati lubang berdebu, menghadap kepada Allah ffi dalam

perhitungan amal, fakir dengan apa yang ada di depannya dan tidak butuh
lagi dengan harta peninggalan kakek kalian.

Demi Allah, aku mengatakan semua ini, sedang aku tidak bisa mengetahui

diri orang lain sebagaimana pengetahuanku terhadap diriku sendiri."

Dia (perawi) berkata, "Kemudian dia meletakkan ujung pakaiannya pada

kedua matanya lalu menangis dan furun."3

1 1 . Syair-syairnya untuk Menggambarkan Dirinya

Dari Muhammad bin Katsir, dia berkata, "Pada suafu hari, Umar bin

Abdul Aziz pernah berkata mencela dirinya sendiri,
Apakah Anda orang yang sadar, ataukah orang yang tidur?
Bagaimana bisa tidur kalau pikiran bingung dan menerawang.

Jila Andn orang yang tidak tidur pagi , trntu kedua mata Anda yang membatu

I Sirah Ururbin Abdul Aziz,karya funul Jauzihlm. 2512 lbitl.bJm.253.1 lbid.ltm.260.
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aknn segera meleleh oleh air mata yang mengalir.
Wahai orang yang sombong, hari-hari Anda hunya untuk kesenangan
dan kelalaian
rualnru Andahanya untuk tidur dan herselimut.
Anda lebih senang me:nyibukkan diri dengan pekerjaan yang aknn
m e n gh n d irkan pe r gu n j in gan oran I
Begitulah cara hidup binatang di dunia."l

Dari Uqail bin Murrah, dia berkata, "Harami bin Al-Haitsam telah

mendendangkan sebuah syair kepadaku yang berisi pujian terhadap Umar
bin AbCtrl Aziz. Dia berkata,

Tidak ada sedikitpun kehaiknn hidup seseorang di nkhirat nanti, .iika dia
tidak pernah mernberikan tempat kepada Allah di hatinya.

Jika seseorang ornng silau aleh kehidupan dunia,
Maka ketahuilah, bahwa dunia hanyalah kenikmatan se.mu yang akan
cepat hilnng."2

Dari Yunus, dia berkata, "IJmar bin Abdul Azu pernahberjalan bersama-

sama dengan para penduduk. Ketika debu-debu beterbangan, dia menutup

mukanya dengan kainnya, kemudian dia mendendangkan beberapa bait syair

yang ditulis oleh Abdul A'la Al-Qurasy,
Barangsiapa yang kepalanya terse.ngat sinar matahari
atau hembusan angin berdebu, dia adalah orang yang takut kttsut dan
burukmttks.
Dia menghindari sinar dengan menutup diri agar tetap terlihat segar,
P adahal suatu ke tika dia aknn betah berlama-lama terkubur
Menetap dalam lubang gelap, berdebu dan sunyi
yang memanjang di lorongnya yang sempit.3

Mas'ud bin Basyar berkata, "Bahwasanya ketika Umar bin Abdul Aziz

menjabat sebagai khalifah, ada seseorang berkata kepadanya, "Curahkan

perhatian Anda untuk kami, sehingga sang khaiifah pun kemudian berkata,

Telah datang saatnya pekerjaan bagi orang yang hnrus bekerja.

Aku harus menegakknn jalan keselamatan.
Masa menganggur telah pergi, makn tidak ada menganggur lagi
hingga datang Hari Kiamat."a

12. Meninggalnya

Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia di Dir Sam'an, pada tanggal 10

atau 5 bulan Rajab tahun 101 Hijriyah. Saat itu dia genap berusia 39 tahun

1 Sirah Llmar bin Abdul Aziz, karya funulJauzihlm.251
'1 lbitl.tim.262.3 lbid.hlm.262-263.
' lbid.hlm.266.
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lebih enam bulan. Meninggalnya karena meminutn racun yang telah

direkayasa oleh Bani Umayyah sendiri, karena Umar bin Abdul Aziz dikenal

tegas terhadap kezir;rliman mereka, mencabut semua kekebalan hukum dan

hak istimewa mereka serta memutus surnber dana kekayaan mereka. Dia

memang mengabaikan kehati-hatian dan pengamanan pada dirinya.

Mujahid berkata, "umar bin Abdul Aziz berkata kepadaku, " Apa yang

dikatakan orang-orang tentangku?" Aku berkata, "Mereka mengatakan bairwa

Anda terkena sihir." Dia berkata, "Aku tidak terkena sihir, sesungguhnya aku

tahu saat diberi minuman beracun." Sang khatifah kemudian memanggil

budaknya dan lantas berkata kepadanya, "Celakalah kamu! Apa yang

membuatmu tega memberikan minuman beracun kepadaku?" sang budak

menjawab, "Aku mendapatkan seribu dinar dan dimerdekakan." Dia berkata,

"Mana uang itu." Budak itu datang mengambil dan memberikan uang

tersebut, kemudian Umar bin Abdul Aziz menaruhnva di Baitul Mal'

selanjutnya Llmar berkata, "Pergilah kamu ke tempat yang sekiranya tidak

diketahui oleh seoriurg Pun."'

Dari Al-Mughirah bin Al-Hukaim, dia berkata, "Fathimah binti Abdui

Malik isteri Umar bin Abdul Aziz telah memberitahukan kepadaku, dia

berkata, "Aku pemah mendengar suara Umar bin Abdul Aztz dalansakifnya

yang mengantarkannya kepada kematiannya. Dia berkata, "Ya Allah,

ringankanlah beban mereka karena kematianku, walaupun sesaat saja dalam

sehari."

Pada hari kematiannya, aku keluar dan duduk di ruangan yang lain yang

dipisahkan sebuah pintu, aku mendengar dia berkata,

i;$ )r"':i 4)t
a

t-d4

[,rr : ..*;rr] r,1D lr*+'^]])'tt
"Negeri akhirat itu, karni jadikan untuk orans-orang yang tidak ingin

menyombongkan diri dan berbuat kerusaknn di (mukn) bumi eian kesudahnn

(yang baik). ltu adalnh bagi orang-ornng yang bertakan." (Al-Qashash: 83)

Kemudian sunyi, aku tidak nrendengar rintihan dan juga perkataan yang

Iain. Kemudian aku berkata kepada Al-Washif yang merawatnya, "Lihatlah

Amirul Mukminin!" ketika dia masuk, dia menjerit dan melompat, lalu aku

l

!L

1 TarikhAl-Khulaft'h1m.246.
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masuk dan ternyata dia sudah meninggal dunia dengan posisi menghadap
kiblat. Dia sendiri yang memejamkan matanya, meletakkan salah satu
tangannya pada kedua matanya dan yang lain pada pipinya."l

Dari Ubaid bin Hisan, dia berkata, "Ketika Umar bin Abdul Aziz sedang

mengalami sakaratul maut, dia berkata, "Keluarlah kalian dari sini," hingga
tidak ada seorang pun di dekatnya. Dia mempunyai pelayan bernama
Maslamah bin Abdul Malik. Dia (perawi) berkata, "Kemudian mereka keluar,

namun Maslamah dan Fathimah tetap berada dekat pintu kamar sang khalifah.
Ubaid selanjutnya berkata, "Mereka berdua mendengar Umar bin Abdul Aziz
berkata sendiri dari dalam kamarnya, "Selamat datang kepada wajah-wajah
ini, bukan wajah manusia ataupun jin." Ubaid berkata, "Kemudian sang

khalifah berkata,

"ltulah rumah akhirat yang kami ciptakan bagi orang-orang yang tidak

menginginknn ke.sombongan dan kerusakan di dunia, dan pembalasan bagi

orang-orfing yang beriman."

Perawi (Llbaid) berkata, "Kemudian sunyi tidak ada kata yang terucap,

Maslamah lalu berkata kepada Fathimah, "Suamimu telah di ambil Yang
Kuasa." Akhirnya mereka masuk dan menemukan Umar bin Abdul Aziz
sudah tiada dengan tertutup matanya."2

Ketika Maslamah bin Abdul Malik melihat Umar yang meninggal dengan

tenangnya, dia berkata, "Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada
Anda, Anda telah melembutkan hati yang keras dan telah menorehkan pesan

kepada kami untuk selalu mendekatkan diri kepada orang-orang yang saleh."3

Dalam bait-bait syaimya, Katsir bin Abdirrahman Al-Khuza'iberkata,
Anda telah menjabat sebagai khalifnh, aknn tetapi Anda tidak mencaci
maki Ali (bin AbiThalib Radhiyallahu Anhu) dan tidaktakut
menegakkan kebenaran dan tidak pula mengikuti kehendak orang-ornng
yang zhalim.
Anda berknta dan Anda menyataknn apa yang telah Anda kntaknn (dalam

perbuatan nyata).
Anda telah mengorbanknn diri unhtk kemajuan dan kecintaan setiap
muslim."a

Dalam syairnya, Jarir berkata,

S irnh Ll no r bin Abdul Aziz, kary albnul Jauzi hlm. 325
Sirnh Umarbin Abdul Aziz,karyalbnul fauzi 325-326.
Ibid.hlm.329.
IDid. h]m.333.
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Orangorang yang memuji mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin
wahai orang yang terbaik dalam mengeriaknn ibadahhaii dan umrah.

Anda telah menanggung amanat vlng agung dan besar hingga Anda

mencapai kejaynan

Anda terapknn hukum Allah dalam hukum dan pemerintahan.

Nlatnhari terbit bukan knrenn dukn,

bintang-bintang dan rembulan redup dan menagis karena kehilangatt

Anda.t

Dari Umar bin Saleh Az-Zuhri, dia berkata, "Ada seseorang yang dapat

dipercaya berkata kepadaku, dia bekata, "Ketika Muharib bin Datstsar

mengetahui kabar meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, dia memanggil

sekretarisnya, dia berkata, "Tulislah." Kemudian sekretarisnya itu menulis,

"Bismillahirrahmanirrahim." Dia berkata, "Hapus itu! karena syair tidak boleh

dengan Bismillahirrnhmanirrahim." Kemudian dia membacakan sebuah syair

yang sangat panjang.

Kami akan mengakhiri biografi Umar bin Abdul Aziz ini dengan apa

yang disebutkan Ibnu Al-Jauzi dalam kltab Sirah-nya, diaberkata, "Ada yang

memberitahukan kepadaku bahwa Al-Manshur berkata kepada Abdurrahman

bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq, "Berilah aku

nasehat!" Dia berkata, "Dengan yang pernah aku lihat atau yang pernah aku

dengar?" Dia berkata, "Dengan yang pemah Anda lihat." Dia berkata,"Umar

bin Abdul Aziz meninggal dunia, dengan meninggalkan 11 putera, harta

warisannya 17 dinar. Harta itu lalu digunakan mereka untuk membeli kain

kafan 5 dinar, dan tempat kuburannya dengan dua dinar. Dan yang tersisa

dibagikan kepada semua anggota keluarga (anak-anaknya), dan setiap mereka

mendapatkan 19 dirham.

Hisyam bin Abdul Malik meninggal dunia, dia meninggalkan 11 putera,

harta warisannya dibagikan kepada anak-anaknya itu dan masing-masing

mendapatkan ribuan dinar. Dan aku pernah melihat seorang lelaki dari

keturunan Umar bin Abdul Aziz membawa seratus kuda perang untuk

dishadaqahkan guna dipakai berperang di jalan Allah dalam satu hari, dan

aku melihat seorang lelaki dari keturunan Hisyam bin Abdul Malik diberikan

shadaqah (karena sudah jatuh miskin)."'?[*l

' lbid. hlm.335-336.1 Sirah lJmarbin Abdul Aziz,karya IbnulJauzi hIm.338.

I

I

i
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AMIR BIN SYARAHIL

ita masih bersama para ularna salaf yang mulia dalam serial biografi

,ulama-ulama salaf terkemuka. Tokoh kita dalam kesempatan kali ini
adalah tokoh yang berperawakan kurus, dihormati, merupakan gudangnya

ilmu pengetahuan, saiah seorang imam bagi para tabi'in, pernah bertemu

sekitar 50 sahabat l{asulullah W,d*pernah mengikuti beberapa perternuan

dengan mereka.

Ibnu Umar bin Al-Khathab lS pernah melihatnya dan dia berkata,

"Sepertinya dia pemah bersama kami."

Di samping itu semua, dia adalah sel,'ang yang mempunyai kecerdasan

dan pengalaman yang luas, disenani;i para pemimpin dan pejabat

pemerintahan. Banyak orang yang memerlukan bantuan karena keilmuannya,

pernah diutus Abdul Malik bin Marwan kepada raja Romawi hingga sang raja

merasa kagum kepadanya dan mengatakan, "Mengapa orang-orang Arab

tidak mempercayakaln pemerintahan kepadanya?"

Ada sebuah kisah sebagaimana yang disebutkan Adz-Dzahabi dalam

kitab Sirah-nya, dari Aisyah Rndhiyallahu Anha, dia berkata, "Abdul Malik bin

Marwan memerintahkan kepada Asy-Sya'bi agar pergi menernui raja Romawi
*maksudnya sebagai utusan-, ketika dia telah kembali dari Romawi, sang

khalifah berkata, "Wahai Sya'bi, apakah kamu tahu apa yang ditulis raja

Romawi untukku?" Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang dia

tulis?" Abdul Malik berkata, "Aku kagum dengan para perneluk agama Anda,

mengapa mereka tidak menjadikan utusan Anda ini menjadi pemimpin
mereka?" Asy-Sya'bi berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dia mengatakan

begitu karena hanya melihat aku dan tidak melihat Anda."
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Kisah di atas disebutkan oleh Al-Ashmu'i. Dalam kisah tersebut juga

disebutkan, "Wahai Amirul Mukminin, dia hanya ingin agar aku mau

membunuh Anda, sehingga raja Romawi itu mengatakan seperti itu kepada

Anda.,'Berita itu pun lalu sampai kepada raja Romawi itu sehingga dia lantas

berkata, "Demi ayah dan Tuhannya, aku tidak menginginkan yang lain' Seperti

dalam surat itulah yang aku inginkan."l

Tidak diragukan lagi bahwa sosok pribadi semacam ini merupakan salah

satu dari tanda-tanda kebenaran yang dibawa Rasulullah ffi. Kita yakin

bahwa apa yang dibawa beliau memang benar-benar dari Allah ffi. Tidak

banyak dari suatu umat mempunyai orang seperti ini, ulama terhormat dan

mulia yang mencapai tujuan dengan ilmu dan pengamalannya, dengan akhlak

yang bersih dan jiwa yang selalu menerima apa adanya.

Kita memohon kepada Allah ffi agar menjadikan kematian kita dalam

cinta-Nya dan menyatukan kita dengan mereka. Rasulullah ffi pernah

ditanya, "seseorang mencintai suatu kaum, akan tetapi dia tidak menemukan

(hidup sezaman) mereka. Kemudian Rasulullah Sffi bersabda,

lcz

" 
/ a o / / / c / t,

.r->l .... p c,)l.r)(_J

" seseorang aknn bersama dengan orang yang dicintainya."

semoga shalawat dan salam selalu mengalir kepada baginda Rasulullah

ffi, keluarga dan para sahabatnya. Semoga Allah memberikan berkahnya

kepada orang yang diutus sebagai rahmat bagi seru sekalian alam.

1. Nama, Kelahiran dan Sifat'sifatnya

Namanya: Dia bernama Amir bin Syarahil, ada yang menyebutnya,

"Ibnu Abdullah bin Syarahil bin Abdu Asy-Sya'bi Abu Amr Al-Kufi.

Kelahirannya: Dilahirkan enam tahun setelah pemerintahan Khalifah

Umar bin Al-Khathab dt, berjalan menurut pendapat yang masyhur. Ibunya

berasal dari daerah ]alula'. Jalula' adalah nama desa di wilayah Persia, di

sinilah pemah terjadi perang besar yang terkenal, dimana kaum muslimin

mencapai kemenangan gemilang atas pasukan Persia. Daerah ini sekarang

berada di wilayah Irak dengan nama As-Saidiyyah.

Ada yang mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tahun 21 Hijriyah.

1 SiyarA'lamAn-Nubala' 4/304.
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Sifat-sifatnya: Ibnu Sa'ad berkata, " Asy-Sya'bi berperawakan kecil dan

kurus, dia dilahirkan sebagai bayi kembar."1

Al-Hakim Abu Abdillah berkata, "Asy-Sya'bi adalah orang yang terlahir

sebagai bayi kembar dan kecil tubuhnya, dia berkata, "Sesunggunya aku

terdesak dalam rahim."2

Dari Laits, dia berkata, "Aku pernah melihat Asy-Sya'bi, dan aku tidak

tahu karena selimutnya berwama merah pekat dan juga jenggotnyaJ'3

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Dari Az-Zuhri, dia berkata, "Ulama itu ada empat, yaitu; Said bin Al-
' ',Musayyib di Madinah, 'Amir Asy-Sya'bi di Kufah, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan

Al-Bashri di Bashrah dan Makhul di Syam."

Dari Usamah, dia berkata, "Umar bin Al-Khathab pada masanya adalah

pemimpinbagi kaumnya, setelah itu Ibnu Abbas sebagai pemimpin kaumnya

di masanya, setelah Ibnu Abbas adalah Asy-Sya'bi di masanya kemudian

Sufyan Ats-Tsauri."a

Dari Abu Bakar Al-Hadzali, dia berkata, "Muhammad bin Sirin berkata

kepadaku, "Wahai Abu Bakar, jika kamu datang ke Kufah, perbanyaklah

belajar hadits dari Asy-Sya'bi, karena sesungguhnya haditsnya dapat

dipertanggung jawabkan dan sesungguhnya para sahabat Rasulullah ffi itu
tetap hidup."5

Asy-'Ats bin Suwar berkata, "Al-Hasan pernah menceritakan sifat-sifat

dan sosok Asy-Sya'bi, dia berkata, "Dia mempunyai ilmu yang luas, besar cita-

cita, mengutamakan kebersamaan dan mempunyai komitmen yang besar

terhadap perjuangan Islam. "6

Dari Yahya bin Mu'in dan Abu Z:ur'ah dan yang lairu dia berkata, "Asy-

Sya'bi adalah orang yang dapat dipercaya."T

Ahmad bin Abdullah Al-'Ajali berkata, " Asy-Sya'bi mendengar hadits

dari 48 sahabat Rasulullah ffi, dia lebih tua dua tahun dari Abu Ishaq dan

Abu Ishaq lebih tua dua tahun dari Abdul Malik bin Umair. Hadits Mursal

I Siyar A'lnm An-Nfiala' 4/300, tbid.4/297.1 tbid.4/252.a TarikhBaglulnd 12/228.5 Tarikh Bagtulad12/229.6 TahdzibAl-Knmal74/34.? tbid.1.4/35.
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yang di riwayatkan Asy-Sya'bi banyak yang shahih, hampir semua hadits

mursal yang diriwayatkannya itu menjadi Shahih."l

'Ashim bin Sulaiman berkata, "Aku tidak pemah melihat seorang pun

dari penduduk Kufah, Bashrah dan Hijaz serta beberapa wilayah yang lain

yang lebih luas wawasannya tentang hadits dari Asy-Sya'bi."2

3. Kekuatan Hafalan, Kecerdasan dan Keluasan Wawasannya

Dari Ibnu Syibrimah, dia berkata, "Aku pernah mendengar Asy-Sya'bi

berkata, "Aku tidak pemah menulis dalam kertas putih hingga saat ini, dan

tidak ada seorang pun yang berbicara tentang hadits denganku kecuali aku

menghafalnya, dan aku tidak senang kalau dia harus mengulangi
(perkataannya) untukku."3

Dari Syibrimah dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Selama dua puluh tahun

aku tidak pernah mendengar seseorang yang berbicara tentang hadits

kepadaku kecuali pasti aku tahu lebih dulu darinya. Aku pemah lupa tentang

suatu pengetahuan yang jika dihafal seseorang pasti dia akan menjadi orang

yang pandai."a

Dari Al-Wadi'Ar-Rasibi dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Aku tidak pemah

meriwayatkan sesuatu tentang syair, meski begitu, jika kalian mau

mendengamya, akan aku dendangkan hingga sebulan lamanya dengan tidak

mengulanginya."s

Dari Abu Mujalliz, dia berkata, "Aku belum pemah melihat seorang pun

yang lebih tahu tentang fikih dari Asy-Sya'bi."

Makhul berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang lebih tahu

tentang Sunnah Rasulullah ffi dari Asy-Sya'bi."

Dari Abdul Malik bin Umair, dia berkata, "Ibnu lJmar pemah lewat di

hadapan Asy-Sya'bi, saat itu dia sedang membaca kitab tentang perang, dia

berkata, "sepertinya dia ikut serta bersama kami, dan mungkin dia lebih tahu

dan lebih hafal dariku."

'Ashim Al-Ahwal berkata, "Aku belum pemah melihat seorang Pun yang

lebih luas wawasannya dari Asy-Sya'bi."0

I tbid.2 Siytr A'larn An-Nrrbala'hlm.302.3 lbitl.4/3{Jl.I tbid.4/307.5 tbid.4/n2.6 Tarikh A'latn An-Nubala' 7 / 126.
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4. Kewara'annya dalam Memberikan Fatwa dan Dalam Mencela
Pendapat

Dari Muhammad bin Juhadah, dia berkata, "Sesungguhnya Amir Asy-

Sya'bi pernah ditanya tentang suatu permasalahan, tetapi saat itu dia tidak
mempunyai jawaban, sehingga orang yang bertanya lalu berkata, "Katakan

saja dengan pendapat Anda." Dia berkata, " Apd yang bisa kamu lakukan
dengan pendapatku, lebih baik buang saja pendapatku."l

Dari Adam, dia berkata, "Sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya

kepada Ibrahim tentang sebuah permasalahan, dan dia menjawab, "Aku tidak
tahu." Kemudian Amir Asy-Sya'bi lewat di antara mereka, sehingga Ibrahim
berkata kepada lelaki itu, "Tanyakan kepada orangtua itu, kemudian
kembalilah kemari dan beritahu saya. Lelaki itu pun kembali lagi dan berkata,

"Dia berkata, "Aku tidak tahu." Ibrahirn berkata, "Demi Allah, inilah orang

yangfaqih."z

Dari Malik bin Mughawwal dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "fika golongan

Syi'ah itu diumpamakan burung, maka mereka adalah burung bangkai. Jika
diumpamakan sebagai hewan melata, maka mereka adalah keledai."3

Dari Al-Washafi dari'Amir Asy-Sya'bi, dia berkata, "Cintailah orang-

orang yang beriman dan saleh, berbuat baiklah kepada Bani Hasyim dan
jangan menjadi pengikut Syi'ah. Berharaplah pada apa yang tidak Anda
ketahui, akan tetapi janganlah Anda menjadi pengikut Murji'ah. Ketahuilah

bahwa kebaikan hanyalah dari Allah dan keburukan itu dari diri sendiri.

Janganlah Anda menjadi pengikut Qadariah, cintailah orang yang Anda lihat
melakukan suatu perbuatan baik, walaupun ada sedikit cela."a

Dari Muhammad bin Abdirrahman bin Abi Laila, dia berkata, "Asy-
Sya'bi adalah orang yang terkenal sebagai ahli hadits, sedangkan Ibrahim An-
Nakha'i terkenal sebagai ahli qiyas."s

Dari Mujalid, dia berkata, " Asy-Sya'bi adalah orang yang mencela

pendapat (tanpa ditopang dengan dalil syar'i). Dia selalu memberikan fatwa

yang disertai dengan nash." Mujalid berkata, "Aku pernah mendengar Asy-

Sya'bi berkata, "Semoga Allah menimpakan laknat-Nya kepada orang yang

memberikan fatwa tanpa mempunyai dalil."6

I

z

3

{
5

92

Thnbaqat lbnu Sa'ad 6/250.
Ibid.
tbid.6/248.
Thn ba qat lb nu tu /ad 6 / 248-249.
Tarikh Al-IslamT / 727 .

rbid.7 /730.
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Dari Al-Hadzali, diaberkata, "Asy-Sya'bi berkata, "Tahukah kalian jika

Al-Ahnaf bin Qais dibunuh dan seorang anak kecil juga dibunuh, apakah diyat

(denda) dan hukuman yang dikenakan itu sama, ataukah denda membunuh

Ahnaf lebih diutamakan (diperberat) karena dia orang yang sudah mukallaf

dan luas pengetahuannya?" Aku (Al-Hadzali) berkata, "Hukumanny a sama'"

Asy-Sya'bi berkata, "Jadi qiyas dalam hal ini tidak terpakai'"l

Dari Abu Abhar, dia berkata, "Asy-Sya'bi berkata, "Jlka ada orang yang

memberitahukan atau menceritakan (hadits) dari para sahabat Muhammad

ffi, maka ambitlah (dengarkanlah), dan jika mereka mengatakan dari pikiran

mereka sendiri, maka tolaklah."2

Dari Shaleh bin Muslim, dia berkata, "'Arrrir Asy-Sya'bi berkata,

"Kebinasaan kalian sudah pasti akan terjadi jika kalian meninggalkan Atsnr

(perkataan para sahabat) dan lebih memilih qiyas."3

Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Kalimat 'Aku tidak tahu' adalah setengah

dari jawaban."a

5. Kisah PeperangAnnya Bersama Para Qurra' Melawan Al'Haiiai dan

Permintaan MaafnYa

Adz-Dzahabi berkata, "Para Qurra' telah berangkat ke medan perang.

Mereka adalah ahli tentang bacaan Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya serta

merupakan orang-orang saleh yang berada di Irak. Para Qurra' memerangi

Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi karena kezhaliman dan kebiasaannya yang suka

mengakhirkan shalat dan suka melakukan jamak walaupun tidak sedang

bepergian. Al-Hajjaj adalah nama sebuah golongan atau madzhab yang tidak

begitu terkenal yang berada dalam pemerintahan Bani Umayyah (dipimpin

oleh At-Hajjaj bin Yususf Ats-Tsaqafi). Hal ini sejalan dengan apa yang pemah

disabdakan Rasulullah ffi,

.;>,*ttt#-ir;i'r<u
"Pada saatnya nanti aknn datang kepgda kalian para pemimpin ynng mematiknn

shalat."

tbid,7 /L37.
H ily ah Al- Au I iya' 4 / 319.
tbid.4/s20.
S iynr A' lam An-N ubala' 4 / 318.

t,
d-l>,-
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Dalam kelompok yang memerangi para Al-Hajjaj itu terdapat beberapa

orang terkenal di antaranya adalah Abdurrahman bin Al-Asy'ats bin Qais Al-

Kindi; dia adalah orang terhormat yang ditaati warganya, kakeknya masih

saudara dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq,:$.

Mereka sempat melakukan pengePungan terhadap Al-Hajjaj dan bala

tentaranya dengan kekuatan seratus ribu pasukan atau lebih, sehingga

agak menyulitkan ruang gerak Al-Hajjaj. Hampir saja dia kehilangan

kekuasaannya. Seringkali para Qura'itu dapat memukul mundur Al-Hajjaj,

akan tetapi pada akhirnya bala tentara Ibnu Al-Asy'ats tercerai berai dan

kalah.

Dalam peperangan sengit itu, korban banyak berjatuhan dari kedua belah

pihak. Para Qurra' yang lari dan tertangkap langsung dibunuh, kecuali jika

orang itu mau mengakui kekufurannya (karena telah menyerang Al-Hajjaj),

maka dia akan dibebaskan."

Dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ketika Al-Hajjaj datang

menemuiku, dia menanyakan sesuatu hal kepadaku hingga pada akhimya dia

tahu bahwa aku adalah orang yang luas pengetahuannya dan merupakan

pemimpin masyarakat Asy-Sya'biyin dan seluruh daerah Hamdan.

Menurutnya, aku adalah orang penting dan berkedudukan di masyarakat

setingkat dengan Abdurrahman bin Al-Asy'ats.

Ketika para Qurra' dari Kufah datang menemuiku, mereka berkata,

"Wahai Abu Amr (Asy-Sya'bi), sesungguhnya Anda adalah pemimpin para

Qurra'." Para Qurra' itu terus saja merayuku hingga akhirnya aku ikut

bergabung keluar bersama mereka.

Dalam keadaan seperti itu, aku berdiri di antara kedua pihak yang saling

bertikai. Aku sebutkan kepada mereka beberapa cela yang memang dilakukan

Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi dan bala tentaranya. Kalaulah Allah ffi mengizinkanku

mengalahkan mereka, niscaya dunia ini akan aku lipat lebih kecil dari kulit

unta untuk membungkusnya.

Selanjutnya Asy-Sya'bi berkata, "Kami tidak bisa tinggal diam dalam

kekalahan. Kernudian aku pun pulang ke rumah dan mengurung diri di kamar

sampai sembilan bulan lamanya. orang-orang mencari seseorang yang siap

pergi ke Khurasan sebagai utusan mereka, lalu Qutaibah berdiri dan berkata,

"Aku siap berangkat ke Khurasan." Kemudian dia diangkat secara resmi

sebagai utusan mereka ke Khurasan.
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saat itu juga, banyak orang yang siap menemani Qutaibah ke Khurasan

agar dia selamat sampai tujuan. Tuanku pun membelikanku unta dan

perbekalan secukupnya agar aku ikut rombongan tersebut dan aku pun lalu

bergabung dengan rombongan yang dipimpin Qutaibah itu. Aku masih

bersamanya hingga kami sampai ke Farghanah.

sampai di Farghanah dia beristirahat dan sepertinya dalam keadaan

bingung. Aku memperhatikannya beberapa lama, kemudian aku berkata

kepadanya, "Wahai komandan! Aku tahu apa yang Anda butuhkan?" Dia

berkata, "Siapa Anda?" aku menjawab, "Aku memohon kepada Anda,

janganlah menanyakan tentang hal itu."

Dengan ucapanku ini, dia pun paham bahwa aku adalah orang yang

lebih suka menyembunyikan identitas diriku. Lalu dia meminta pembantunya

untuk diberikan secarik kertas dan dia pun lalu menyodorkannya kepadaku

sambil berkata, "Ttrlislah beberapa kalimat." Aku berkata, "Komandan, aku

tidak memerlukannya." Aku lalu mendiktenya. Setelah selesai, sang komandan

melihatnya hingga selesai tulisan pembuka'"

Asy-sya,bi berkata, "Kemudian dia membawaku dengan sebuah keledai

yang dihiasi dengan kain sutera. saat itu aku menjadi orang pentingnya dan

aku sempat bersamanya untuk makan malam.

Tiba-tiba, aku melihat urusan Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi yang membawa surat,

di situ tertulis, "jika kamu melihat suratku ini, maka sampaikanlah kepada

Amir Asy-sya,bi. |ika kamu gagal menyampaikannya, aku akan memotong

kedua tangan dan kakimu, dan mengusirmu."

Dia berkata, "Lah! dia menoleh kepadaku dan berkata, "Aku baru saja

mengenal Anda, pergilah kemana saja yang Anda inginkan di muka bumi ini,

demi Allah, aku bersumpah dengan segala sumpah." Aku berkata, "Wahai

komanclan, sesungguhnya orang seperti aku ini tidak pernah takut."

Kemudian dia berkata, "Kamu lebih tahu'" Dia berkata, "Lahr dia dengan

mengutus beberapa oran& mengantarkanku untuk bertemu dengan Al-Hajjaj

bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dia berkata, "Jika kalian sampai di tengah hutan

(markas Al-Hajjaj), rantailah dia dan serahkan kepada Al-Haiiai'"

Ketika aku telah mendekati tempalnya,Ibnu Muslim menyambutku, lalu

dia berkata, "wahai Abu Amr, sesungguhnya aku tidak tega membunuhmu.

Jika kamu berada di hadapannya, katakan begini dan begini'"
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Ketika aku dibawa menghadap Al-Hajjaj, dia pun lalu melihatku dan
berkata, "Tidak ada sambutan apapun kepada kamu, kamu datang kepadaku
bukan sebagai orang yang terhormat, dan kamu memang bukan orang yang
dihormati masyarakat. Kamu hanya sekadar mengatakan dan melakukan apa
yang Anda inginkan, kemudian memerangiku.,,

Aku (Asy-Sya'bi) hanya terdiam, dia berkata, ,,Berbicaralah.,, Aku
berkata, "semoga Allah memberikan kebaikan kepada Amirul Mukminin (Al-
Hajjaj), semua yang telah Anda katakan benar, tetapi kita telah banyak
menghabiskan waktu bersama, ketakutan terbersit dalam setiap diri kita. Saat
itu, kita bukanlah orang-orang yang baik dan bertakwa dan tidak pula orang
yang zhalim dan kuat. Inilah saatnya Anda bisa memberikan sedikit
harapan hidup kepadaku, dan terimalah permintaan maafku kepada Anda."
Al-Hajjaj menjawab, "Kami telah melakukannya.,,l

Dari Ubbadah bin Musa dari Asy-Sya'bi, dia berkata, ,,Aku mempunyai
perjanjian dengan Al-Hajjaj, ketika aku telah sampai di depan istana, yazid,

bin Abi Muslim menemuiku, dan dia berkata, "Wahai Syahi,walaupun Anda
mempunyai banyak ilmu, namun itu semua tidak dapat membantumu
sedikitpun, ikutilah keinginan raja dengan mengakui kesalahan Anda
(karena melawan Al-Hajjaj). Dengan berhati-hati Anda akan selamat."
Kemudian aku bertemu dengan Muhammad bin Al-Hajjaj, dan benar, dia
berkata seperti yang telah dikatakan Yazid bin Abi Muslim kepadaku.

Ketika aku menemuinya, dia berkata, "Wahai Sya,bi, mengapa kalian
memberontak kepada kami?" Aku berkata, "semoga Allah memberikan
kebaikan kepada sang raja. Kami telah lama tinggal di rumah, mengalami
masa-masa kemarau dan tidak ada jalan mencari rezeki. Kami bukanlah orang-
orang baik dan bertakwa kepada Allah dan juga bukan orang-orang zhalim
yang kuat." Dia berkata, "Demi Allah, kamu memang benar. Mereka tidak
mempunyai alasan untuk menyerang kami dan bertemu kami (dalam medan
perang), hingga menimbulkan kerusuhan."

Asy-Sya'bi selanjutnya berkata, "Kemudian sang raja mengalihkan
pembicaraannya mengenai warisan, dia berkata, "Apa pendapatmu jika ada
seseorang mayat yang meninggalkan saudara perempuan, ibu dan kakek?"
Aku menjawab, "Lima sahabat Rasulullah ffi berbeda pendapat mengenai hal

1 Siytr A'lam An-Nfinla' 4/304-305.
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ini. Mereka adalah; utsman bin Affan, ZaidbtnTsabit, Abdullah bin Mas'ud,

Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, Ridhwanullahi Alaihim Aima'in;'

Dia bertany a, ,, Apa yang dikatakan Ibnu Abbas tentang hal itu?" aku

menjawab, ,,Dia memposisikan kakek dalam posisi ayah, ibu mendapat

sepertiga bagian sedangkan saudara peremPuan tidak mendapat apa-apa."

Al-Hajjaj melanjutkan pertanyaannya, "Lalu apa pendapat Amirul

Mukminin, maksudnya Utsman bin Affan i#)?" aku menjawab, "Dia

membaginya tiga bagian sama rata."

Al-Flaijaj bertanya la,],"Laht apa po'rdapat Zaid bin Tsabit?" Aku menjawab,

"Dia membagi sembilan pembagian, ibu mendapat tiga bagian, kakek

mendapat empat bagian dan saudara PeremPuan mendapat dua bagian."

Al-Hajjajbertanya kembali, "Lalu bagaimana pendapat Ibnu Mas'ud?"

Aku menjaw ab, "Diamembagi harta tersebut menjadi enam bagian; saudara

perempuan mendapat tiga bagian, ibu mendapat satu bagian sedangkan

kakek mendapat dua bagian."

Raja terlaknat itu bertanyalags, "Lalu apa pendapat Abu At-TuraD -bapak

tanah- (Ali bin Abi Thalib; mereka menyebuhrya dengan Abu Turab karena

benci terhadapnya)?" Aku menjawab, "Dia membaginya menjadi 6bagiad.r;

Saudara perempuan mendapat tiga bagian, kakek mendapat satu bagian dan

ibu mendapat dua bagian." Al-Hajjaj lalu berkata, "Perintahkan kepada

hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapat utsman bin

Affan 4[[,."1

6.Sekelumit Kisah dan Peninggalannya

Dari Amir bin Yasaf, dia berkata, " Asy-lya'bi berkata kepadaku,
,,Beberapa orang ahli hadits datang ke rumahku, kemudian kami pergi

bersama.,' Amir melanjutkan ceritanya, "Lalu ada Seseorang yang sudah tua

lewat di depan kami, sehingga Asy-Sya'bi berkata kepadanya, "Apa yang

Anda lakukan di sini?" orangtua itu meniawab, "Sedang menambal'" Dia

berkata, "Kami mempunyai tong besar, apakah Anda bersedia menambalnya

untuk kami?,, laki-Iaki tua itu berkata, "|ika Anda memberikan kawat yang

terbuat dari pasir, pasti akan aku akan menambalnya." Mendengar ifu Asy-

Sya'bi tertawa lebar hingga terbahak-bahak."2

I HilyahAl-Auliya' 4/325,326.
, TadzkirahAl-HuffazhT/87.
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Pengarang kitab "Al-Marahfi Al-Mizah" (lelucon dan tawa) menyebutkan
beberapa lelucon yang berasal darinya:

"Ada seseorang bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang membasuh jenggot
(saat berwudhu), maka Asy-Sya'bi menjawab, "Anda harus menyela-nyelanya
dengan jari-jemari Anda." Lelaki itu berkata, "Aku khawatir tidak bisa
membasahinya." Asy-Sya'bi berkata,"lTka Anda khawatir, rendam saja mulai
tadi malam."

Datang lagi seseorang kepadanya dan bertanya, "Bolehkah seseorang

yang sedang memakai pakaian ihram melukai tubuhnya?" Dia berkata, "Boleh
saja" Dia bertanya lagi, "Berapa ukurannya?" Dia berkata, "Hingga terlihat
putih tulangnya."

Dia juga pemah ditanya tentang memakan daging setan, kemudian dia
menjawab, "Kami mau juga memakannya."l

Muhaqqiq (peneliti) kitab tersebut juga menyebutkan cerita lucu yang
lain. Dia berkata, "Suatu ketika Asy-Sya'bi masuk kamar mandi, kemudian
dia melihat Dawud Al-Audi yang sedang tak berbusana sehingga dia terpaksa
menufup kedua matanya. Kemudian Dawud berkata kepadanya, "Wahai Amr,
sejak kapan kamu buta?" Dia menjawab, "Sejak Allah menyingkap penutup
tubuhmu."

Seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, "Aku membeli seekor
keledai dengan cara kredit. Aku telah memberinya setengah dirham,
kemudian aku datang kepada Anda untuk meminta pendapat." Asy-Sya'bi
berkata, "Bayarlah sisa setengahnya dan kembalilah, aku tidak ingin berbicara
denganmu."

Ada juga yang bertanya tentang nyawa, "Apakah nyawa itu juga
merasakan sakit?" Dia menjawab, "Ya, karena merasa berat."

Beberapa teman Asy-Sya'bi berkata, "Pada suatu saat aku melewatinya,
lalu aku bertanya kepadanya, "Bagaimana tentang nyawa?" Dia berkata,
"Dalam Sakaraful Maut."2

Mujalid berkata dari Asy-Sya'bi, "Pada suatu ketika, saat aku sedang
duduk, tiba-tiba datang seorang pekerja yang membawa tong besar lalu
diletakkannya tong tersebut. Kemudian, dia menghampiriku dan bertanya,
"Andakah yang bemama Asy-Sya'b|?" aku menjawab, "Ya,benar."

1 Al-Mnrah fi Al-Mimh, karyaBadrtddin Abu Al-Barakat Al-Arabi hlm. 39-40.
'z Akhbar Al- Hatnnq i w a Al-Mutarnajinin,kary albnul f auzi hlm. 41.
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Pekerja tersebut lalu berkata, "Beritahukanlah kepadaku tentang iblis,

apakah dia mempunyai isteri?" aku menjawab,"Disana ada istana yang tidak

bisa kamu lihat " lalu aku bacakan sebuah ayat,

[".:.;a*r] @ .iJ! 0,'i-;')i ;ei:+ '^:litut
,'Patutknh knmu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin

selain dariPada-Ku." (Al-Kahfi: 50)

Mendengar jawaban tersebut, pekerja itu berkata, "Akhimya aku tahu

bahwa iblis tidak akan mempunyai keturunan kecuali jika mempunyai isteri'"r

7.Guru dan Murid'muridnya
Al-Hafizh berkata, "Dia telah meriwayatkan dari beberapa orang di

antaranya; Ali bin Abi Thalib, sa'ad bin Abi waqqash, said btnzaid, Zaid

bin Tsabit, Qais bin sa'ad bin ubadah, Qarzhah bin Ka'ab, Ubadah bin Ash-

shamit, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Mas'ud Al-Anshari, Abu Hurairah, Al-

Mughirah bin syu'bah, Abu Iuhfah As-suwa'i, An-Nu',man bin Basyir, Abu

Tsa'labah Al-Khusni, Jarir bin Abdullah, Al-Harits bin Malik bin Al-Bashra"

Habsyi bin Junadah, Al-Hasan, Zaid bin Arqam, Adh-Dhahak bin Qais,

samurah bin Jundub, Amir bin syahr, Abdullah bin Muthi" Abdullah bin

Yazid,Al-Khutami, Abdurrahman bin samurah, Adi bin Hatim,'urwah bin

Al-ja,ad Al-Bariqi, Urwah bin Mudharris, AmI bin umayyah, AmI bin Huraits,

Imran bin Hushain,'Auf bin Malik, 'Ayyadh Al-Asy'ari, Ka'ab bin 'Ujrah'

Muhammad bin shaifi, Al-Miqdam bin Ma'dikarib, wabishah bin Ma'bad,

Abu ]ubairah Ibnu Adh-Dhahak, Abu suraihah Al-Ghifari, Abu said Al-

Krudri, Anas bin Malik, sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah binti

Al-Harits, Asma'bin'umais, Fathimah binti Qais, Ummu Hani'binti Abi

Thalib dan beberapa sahabat yang lairy Ridhwanullahi Alaihim Aima'in.

Adapun guru-gurunya dari golongan Tabi'in antara lain; Al-Harits Al-

A'war, Kharijah bin Ash-shalt, zir bin Hubaisy, sufyan bin Al-Lail, sam'an

bin Musyaikh, suwaid bin Ghaflah, syuraih Al-Qadhi, syuraih bin Hani"

Abdu Khair Al-Hamdani, Abdurrahman bin Abi Laila, 'urwah bin A1-

Mughirah bin syu'bah, 'Alqamah bin Qais, Amr bin Maimun Al-Audi, Masruq

bin Al-Ajda,, Muharrir bin Abi Hurairah, warad budak Al-Mughirah, Abu

Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari,lJmar, Thalhah dan Ibnu Mas'ud'2

I Tahdzib Al-K-amal74/37.2 Tahdzib At-Tatulzib5/57.
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Murid-Muridnya: Al-Hafizh berkata,,,yang meriwayatkan darinya
antara larn; Abu Ishaq As-subai'i, said bin Amr bin Asywa', Isma'il bin Abi
Khalid, Bayan bin Basyar, Asy'ats bin suwar, Taubah Al-'Anbari, Hushain bin
Abdirrahman, Dawud bin Abi Hind, Zubaid Al-yami, Zakariabin Abi Zaidah,
said bin Masruq Ats-Tsauri, salamah bin Kuhail, Abu Ishaq Asy-syibani, Al-
A'masy, Manshur, Mughirah, Sammak bin Harb, Shaleh bin Huyai, Sayar Abu
Al-Hakam, Abdullah bin Buraidah, 'Ashim Al-Ahwal, Abu Az-Zinad,,
Abdullah bin Abi As-safar, Ibnu 'Aun, Abdullah bin said bin Abjar, Abu
Hushain Al-Asadi, Abu Farwah Al-Hamadani, Umar bin Abi za'idah,
ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Firas bin yahya Al-Hamadani, Fudhail
bin Amr Al-Fuqaimi, Qatadah, Mujalid bin said, Mutharrif bin Tharif,
Manshur bin Abdirrahman Al-Ghadani, Abu Hayyan At-Taimi dan beberapa
orang lainnya."t

8. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dalam kitab Al-Hikmah, Abu Al-Hasan Al-Madaini berkata,,,Ad.a
seseorang yang bertanya kepada Asy-sya'bi, "Dari mana Anda mendapatkan
ilmu sebanyak itu?" Dia berkata, "Tidak berdiam diri, selalu melakukan
perjalanan di pelosok negeri, bersabar seperti kesabaran burung merpati dan
cepat-cepat secepat gagak." 2

Dari Abu Syibrimah dari Asy-Sya'bi, diaberkata, ,,Disebut 
sebagai hawa

(nafsu) karena dia menarik pelakunya."3 r

Dari Abu Al-Jabiah Al-Farra', dia berkata, ,,Asy-Sya'biberkata, ,,Sesuatu

yang ditinggalkan (didermakan) seseorang di dunia karena ikhlas kepada-Nya,
maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih baik di akhirat nanti."

Dari Mujalid dari Asya'bi, dia berkata, 1'Manusia telah bergelut dengan
agama dalam waktu yang lama, hingga akhimya agama itu hilang, kemudian
bergelut dengan menjaga kewibawaan diri dalam waktu yang lama, hingga
kewibaan tersebut hilang, kemudian bergelut dengan rasa malu dalam waktu
yang lama hingga rasa malu ifu pun hilang, lalu bergelut dengan rasa suka
dan takut, dan aku yakin bahwa nanti akan datang setelah itu sesuatu yang
lebih berat dari semua itu."a

I tbid.5/5&59.2 SirahA'lamAn-Nuinla' 4/W.3 tbid.4/378.a HilyahAl-Auliya' 4/312.
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Dari Ibnu 'Ayyasy dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Pada zaman dahulu,

orang-orang Arab mengatakan, "Jika sifat baik seorang lelaki lebih banyak dari

sifat buruknya, maka dia itutah lelaki sejati, jika seimbang maka dia adalah

lelaki yang konsisten. Akan tetapi jika sifat buruknya itu lebih banyak daripada

sifat baiknya, maka dia adalah orang yang celaka."l

Dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Aku pemah menyaksikan

Syuraih yang saat itu sedang didatangi seorang wanita yang sedang

bertengkar dengan seorang lelaki sambil menangis dan mengalirkan air mata.

Melihat hal itu aku berkata , "WahaiAbu Umayyah, aku yakin bahwa wanita

itu sedang teraniaya." Syuraih berkata, "Wahai Sya'bi, sesungguhnya saudara

Nabi Yusuf juga pernah mendatangi ayah mereka di sore hari sambil

menangis."2

Isa bin Abi Isa Al-Khayyath dari Asy-Sya'bi, dia berkata "Sesungguhnya

seseorang akan mendapat ilmu jika memiliki dua hal penting, yaitu; akal dan

ibadah. Jika seseorang adalah seorang yang ahli ibadah akan tetapi tidak

mempunyai akal, maka katakanlah bahwa dia tidak mendapat tempat dengan

mereka yangberpikir dan tidak akan mendapatkan ilmu. Jika dia adalah orang

yang mengandalkan akalnya dan tidak mau beribadah, maka katakanlah

bahwa ciia tidak mendapat tempat dengan mereka yang ahti beribadah dan

tidak akan mendapatkan ilmu."

Asy-Sya'bi lalu berkata, "Danl yang aku takutkan pada saat ini adalah

jika mereka yang mencari ihnu itu tidak mempunyai salah satu dari keduanya,

tidak berakal dan tidak beribadah."

Dari Muhammad bin Basyar atau.Busyair, dia berkata, "Asy-Sya'bi

berkata, "Takutlah kalian dari para ulama yang zhalim, dan orang-orang

bodoh yang mengaku ahli ibadah, karena hal itu adalah sumber fitnah."

Dari Dawud bin Abi Hind dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Lelaki itu ada

tiga tipe, yaitu; lelaki tulen, setengah lelaki dan sama sekali bukan lelaki.

Adapun lelaki tulen adalah; lelaki yang memPunyai pendapat dan mau

bermusyawarah. setengah lelaki adalah lelaki yang tidak mempunyai

pendapat akan tetapi tetap mau bermusyawarah. Dan yang sama sekali bukan

lelaki adalah orang yang tidak mempunyai pendapat dan tidak mau

bermusyawarah."3

1 tbid.4/3t3.
'z IDid. hlm.313.3 Tahdzib Al-Kamall4/36.
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Dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "sesungguhnya ilmu
pengetahuan itu sangatlah luas dan tidak dapat dihitung, maka ambillah
yang paling baik darinya."

Dari Mujalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Bertetangga yang baik
bukanlah jika kamu tidak pernah menyakiti tetanggamu, akan tetapi
bertetangga yang baik adalah yang selalu bersabar menghadapi sikap tetangga
yang menyakitimu."r

9. Meninggalnya

Al-Haitsam bin Adi dan Yahya bin Bakir mengatakan bahwa dia
meninggal dunia pada tahun 103 Hijriyah. Yahya menambahkan bahwa dia
meninggal pada usia 79 tahun.

Yahya bin Mu'in dan yang lain mengatakanbahwa dia meninggal dunia
pada tahun 103 atau 10a Hijriyah.

Imam Ahmad bin Hambal dari Yahya bin Said Al-Qaththan, dia berkata,
"Dia meninggal dunia tidak beberapa lama sebelum Al-Hasan, karena Al-
Hasan meninggal dunia pada tahun 110 Hijriyah menurut pendapat yang
paling kuat."2

Semoga Allah ffi memberikan rahmat kepadanya dengan rahmat yang
berlimpah.[,rl

I lbitl.l4/s&.
'z lbid.l4/ 3940denganringkasan.
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THAWUS BIN KAISAN

\ flasih bersama serial biografi ulama-ulama salaf terkemuka, saat ini kita

IVIU"rru*a dengan salah seorang imam para tabi'in Yaman, seorang yang

bijak dan kuat imannya di negeri Yaman.

Dialah Thawus bin Kaisan. Thawus termasuk salah satu murid dari Ibnu

Abbas .$. Dinamakan Thawus karena dia adalah salah seorang pembesar

para Qurra'(imam atau panutan dalam membaca Al-Qur'an)'

Dia orang yang paling terkenal kezuhudan dan kewara'annya, dan yang

paling berani melawan kezhaliman Penguasa' Semoga Allah ffi memberikan

rahmat-Nya kepada para imam dan menyatukan kita dengan mereka di

surga.

semoga shalawat dan salam bersama dengan para nabi, Ash-shiddiqin,

para syuhada' dan para shalihin. Mereka itulah sebaik-baik teman di Hari

Kiamat nanti, dan semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada

Rasulullah ffiya"gdiutus sebagai rahmat bagi seru sekalian alam.

1. Namanya, Kelahiran dan SilatnYa

Namanya: Thawus bin Kaisan Al-Yamani Al-Humairi, budak dari Buhair

bin Karisan Al-Humairi keturunan Persia'

Abu Hatim bin Hibban dan Abu Bakar bin Manjawaeh berkata, "Ibunya

berasal dari keturunan Persia, sedangkan ayahnya dari Qasith'"

AdayangmengatakanbahwadiabernamaDzakwan,danThawus
hanyalah julukannYa.

Diriwayatkan Yahya bin Mu'in, dia berkata, "Dia dipanggil dengan

sebutan Thawus karena dia salah seorang pembesar para Qurra' (para
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pembaca dan sekaligus panutan dalam membaca Ar-eur'an ) dan suaranya
sangat merdu."l

Kelahirannya: Adz-Dzahabi berkata, "Menurutku dia dilahirkan pada
masa kekhalifahan Utsman bin Affan $, atau sebelumnya.,,2

sifat-sifatnya: jarir bin Hazim berkata, "Aku pernah melihat Thawus
memakai pacar berwama merah pekat." Fithr bin I(hulaifah berkat4 ,,Thawus

seringmemakai pacar."

Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulayyili berkata, "Aku pemah melihat
Thawus dengan tanda bekas sujud di antara kedua matanya.,,3

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya
Hubaib bin Asy-Syahid berkata, "Aku berkunjung ke rumah Amr bin

Dinar dan memperbincangkan tentang Thawus, kemudian dia berkata, ,,Aku

belum pemah melihat seorang pun yang seperti Thawus.,,

Dari Utsman bin said, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada yahya
bin Mu'in, "Mana yang lebih Anda sukai antara Thawus dengan said bin
Jubair?" Dia berkata, "Kedua-duanya adalah orang yang dapat dipercaya dan
tidak bisa dipilih karena sama baiknya.,,a

'Atha' bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas, dia berkata, ,,sesungguhnya aku
yakin bahwa Thawus adalah salah seorang penghuni surga.,,s

Ibnu syihab berkata, "]ika kamu melihat Thawus, maka kamu akan tahu
bahwa dia bukanlah tipe pendusta.,'6

Ibnu Hibban berkata, "Dia adalah ahli ibadah di yaman, ahli fikih dan
merupakan salah seorang pembesar Tabi,in..7

Dari Ibnu 'Uyainah, dia berkata, ,, AkLr pernah bertanya kepada
ubaidillahbin Abi Yazid, "Dengan siapa Anda menghadap Ibnu Abbas?,, dia
menjawab, "Bersama dengan'Atlm' dan teman-temannya." Aku bertany a lagl,
"Kalau Thawus?" Dia menjawab, "Ifulah, dia bersama dengan orang-orang
khusus."8

t Tafulzib Al-Kuzal dmgan ringkas anl3/357-35g.? Siyar A'lam An-Nubal;'S/38.-3 tbid.s/4.a Al-larh ua At-Ta'dil 4 /Bio*aIino2203.t Siyar A'lam An-Nubala' 5 /-39 .6 tbid.I'/42.? Ats-Tsiqat4/397.

' Siyar A'lam An-Nubala'5/46.
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Dari Ibnu Abi Nujaih, dia berkata, "Mujahid pernah berkata kepada

Thawus, "Wahai Abu Abdirrahman, aku pemah bermimpi melihat Anda
melakukan shalat di Ka'bah, dan Rasulull"h ffi berada di depan pintunya.

Beliau berkata kepada Anda, "Bukalah topengmu dan keraskan bacaanmu."

Thawus berkata, "Diamlah, jangan sampai ada yang mendengarkan ceritamu

ini."

Dia (perawi) berkata, "Kemudian aku melihatnya ceria, maksudnya

senang dengan mimpi yang aku ceritakan itu."l

Memang kebiasaannya adalah memakai tutup kepala. Dari Hatim dan

Ibnu Aynrb Al-la'h, dia berkat4 "Dari Yunus bin Al-Harits, dia berkata, "Aku
pemah melihat Thawus melakukan shalat dengan mengenakan tufup kepala."2

Dari Qais bin Ma'ad, dia berkata, "Thawus dalam lingkungan kami
bagaikan Ibnu Sirin dalam lingkungan kalian."3

Sufyan berkata, "Ibrahim bin Maisarah pemah bersumpah kepada kami,

dengan menghadap kiblat, dia berkata, "Demi Tuhan pemilik bangunan ini,
aku belum pemah melihat seorang pun, baik yang mulia maupun yang

sederhana yang mempunyai kedudukan penting (di masyarakat) seperti

Thawus."4

Dari ]a'far bin Burqan, dia berkata, "Thawus pemah berkata kepada

kami, "]anganlah kamu menyangka ada salah seorang dari kami yang

paling benar dialeknya (membaca Al-Qur'an) daripada Thawus."s

3. Kewara'an, Kezuhudan dan Rasa Takutnya Kepada Allah

Dari Abdullah bin Basyar, dia berkata, "Bahwa Thawus Al-Yamani
mempunyai dua lorong jalan menuju ke masjid, satu jalan yan$ melewati
pasar, dan yang satunya lagi. Dia berjalan lewat yang satu dan kemudian
melewati yang lain pada hari berikutnya. Jika dia melewati jalan yang
menembus posir, dia banyak melihat kepala (binatang) yang dipanggang dan

dia pun tidakbisa mengantuk semalaman."

Dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, "Suatu ketika Thawus duduk di
rumahnya, kemudian ada yang menegumya, dia berkata, "Teraniayanya para

imam adalah kerusakan manusia."6

I Tlnbaqatlbnr Sa'ad1/538.

'z lbitl.s/538., tbid.s/ill.4 TadzibAl-Ktmall3/371.5 Siyar A'lamAn-Nubala' 5/46.6 HilyahAl-Auliya'4/4.
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Dari Ibnu Thawus, dia berkata, "Aku berkata kepada ayah, ,,Aku ingin
menikahi seorang gadis." Dia berkata, "Lihatlah dulu dia.,, Ibnu Thawus
berkata, "Kemudian aku memakai pakaian terbaik yang aku miliki dan
membersihkan rambutku, lalu aku menghadapnya. Ketika dia melihatku
dengan dandangan seperti itu, ayah berkata, "Duduklah dan jangan pergi.,,l

Dari Abdurrazzaq dia berkata, "Aku pemah mendengar An-Nu,man bin
Az-zubair Ash-shafani memberitahukan bahwa Muhammad bin yusuf
saudara Al-Hajjaj atau Ayyub bin Yahya diutus menemui rhawus dengan
membawa uang 700 atau atau 500 dinar. Kemudian utusan itu diberi
pengarahan, "l7ka Thawus mengambil uang itu darimu, maka Amirul
Mukminin akan memberikan hadiah pakaian kepadamu dan memper-
lakukanmu dengan lebih baik."

Abdurrazaq selanjutnya berkata, "fJtusan itu pun berangkat dan
sampailah dia di rumah Thawus, lalu ufusan tersebut berkata, "wahai Abu
Abdirrahman, ini ada sedikit hadiah yang dikirimkan Amirul Mukminin
kepada Anda." Thawus menjawab, "Aku tidak memerlukan hadiah ifu.,,

utusan khalifah itu mengharapkannya mau meng,unbil uang itu, akan
tetapi rhawus menolaknya dan melempamya ke lobang dinding rumah,lalu
pergi."

Ufusan ifu lalu kembali dan berkata kepada orang-orang, "Thawus telah
mengambilnya," sehingga dia pun mendapatkan pakaian yang dijanjikan
khalifah.

Kemudian, khalifah mendapat laporan dari para aludannla bahwa
temyata Thawus tidak mengambilnya sehingga dia merasa dikecewakan dan
berkata, "Pergilah kalian semua kepadanya dan kembalikan hartaku.,,

Kemudian utusan itu datang menemui Thawus dan berkata,,,Aku
mencari harta yang telah dikirimkan khalifah kepada Anda." Thawus berkata,
"Aku tidak mengambilnya sedikitpun." Lalu utusan itu menghadap khalifah
dan memberitahukan berita yang sebenamya.

Akhirnya, mereka tahu bahwa Thawus benar-benar tidak
menerimanya, Khalifah berkata kepada para ajudannya, "wahai kalian
semua/ perintahkan kepada utusan yang membawa uang ifu untuk menemui
Thawus lagi."

1 tbid.4/70.
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Para pengawal itu lalu memerintahkan kepada utusan itu untuk
menemui Thawus, dan akhirnya dia pun samPai di rumah Thawus dan

berkata, "Wahai Abu Abdirrahman, aku datang kemari untuk urusan harta

yang telah aku bawa-kepada Anda." Thawus berkata, "Apakah aku pemah

membawa atau mengambil sesuatu darimu?" sang utusan berkata, "Tidak."

Thawus berkata, "Tidakkah kamu tahu dimana aku melemparkannya?" sang

utusan berkata, "Ya, aku tahu di lubang dinding itu'" Thawus berkata,

"Lihatlah tempatnya."

Kemudian, sang utusan itu menjulurkan tangannya untuk mengambil

uang yang berada di pundi yang sudah dipenuhi sarang laba-laba.

Perawi selanjutnya berkata, "Kemudian utusan khalifah itu pun

mengambilnya kembali dan pergi membawa uang itu kepada khalifah."l

Dari Ayyub, dia berkata, "Seseorang bertanya kepada Thawus tentang

sesuatu, kemudian dia menghardiknya. Laki-Iaki itu selanjubrya berkata, "Dia

ingin menaruh tali di leherku dan menjeratku."2

Dari Umar bin Thawus, dia berkata, "Salah seorang pengikut Khawarij

datang kepada ayatg kemudian dia berkata, "Anda adalah saudaraku." Lalu

ayah berkata, "Aku hanyalah sebagai hamba Allah dan semua muslim

adalah bersaudara."3

Dari Abu Ashim, dia berkata, "sufyan berkata, "Ibnu Sulaiman bin Abdul

Malik datang menemui Thawus, kemudian dia duduk di dekat Thawus, akan

tetapi Thawus tidak mau menoleh kepadanya sedikitpun. Kemudian dari

orang yang hadir ada yang mengatakan kepadanya, "Putera Khalifah duduk

di dekatmu," dan Thawus pun tetap tidak menoleh ke arahnya." Bahkan,

Thawus tiba-tiba berkata, "Aku ingin memberikan pengertian bahwa Allah

mengajarkan kepada hamba-Nya agar berlaku zuhud terhadap apa yang di
tangannya.'

Al-Hafizh berkata, "Amr'bin Dinar berkata, "Aku belum pemah melihat

seorangpunyanglebihbisa menjaga diri darikepunyaanoranglain dari Thawus."

Ibnu 'Uyainah berkata, "Adatiga orang yang selalu menjauhi Penguasa,

yaitu; Abu Dzarr pada masanya, Thawus pada masanya dan Ats-Tsauri pada

masanya."s

I lbitl.4/1.4-75.7 TnhdzibAl-Kanal13/358.3 tbid.tS/369.
' lbi.l.l3/372.5 Tahdzib At-Tatulzib5/10.
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Dari Abdurrazzaq dari ayahnya, dia berkata, "Suatu ketika, Thawus
pemah melakukan shalat pada pagi hari di musim dingm dan mendung, tiba-
tiba Muhammad bin Yusuf Saudara Al-Hajjaj atau Ayyub bin Yahya lewat di
dekatnya dengan para pengawalnya, sedangkan saat itu dia sedang bersujud.
Dengan kejamnya sang khalifah memerintahkan pengawalnya untuk
melemparkan tumpukan pupuk dan toga (baju ulama yang besar) kepadanya.

Akan tetapi dia tidak mengangkat kepalanya sedikitpun dari sujudnya hingga
dia menyelesaikannya.

Ketika salam, Thawus baru melihat-lihat, ternyata pupuk dan beberapa

benda lainnya sedang menimpanya. Kemudian dia bersihkan tanpa mau
memandang sang khalifah yang zhalim dan berlalu begitu saja ke rumahnya."l

Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Makki berkata, "Aku pemah melihat
Thawus dengan bekas sujud di antara kedua matanya."2

4. lbadahnya

Dari Dawud bin Ibrahim, dia berkata, "Sesungguhnya ada seekor
harimau (sihir) menghalangi orang-orang yang mau berangkat haji pada
malam hari dan orang-orang pun saling dorong satu sama lainnya. Ketika sihir
telah sima dari mereka, orurng-orang baru berani berjalan kembali dengan

saling berdampingan, hingga mereka sampai kepada suatu tempat dan
tertidur.

Thawus yang berada di antara rombongan itu tidak seperti mereka,
karena dia cepat-cepat berdiri dan melakukan shalat. Melihat hdl itu ada

seorang lelaki mendekatinya dan berkata kepadanya "Tidakkah Anda tidur,
karena sesungguhnya Anda telah mendapatkan keberuntungan malam

ini!?" Thawus menjawab, "Adakah seseorang yang bisa menidurkan sihir."3

Dari Ibnu Syaudzab, dia berkata, "Aku turut menyaksikan jenazah

Thawus di Makkah yang sedang diusung pada tahun 105 Hijriyah. Mereka
para pelayat berkata, "Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Abu
Abdirrahman yang telah melaksanakan ibadah haji 40 kali."a

I Siyar A'lam An-Nubala'5/47., tbid.S/u.e HilyahAl-Auliya' 4/14.a SiyarA'lam An-Nubala' 5/45.
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5. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Mizzi betkata, "Dia meriwayatkan hadits dari

beberapa orang, yaitu; Jabir bin Abdultah, Hajar Al-Mudarci, Ziyad bin Al-

A'jam, Zaid bin Arqam, Abdullah bin Syaddad bin Al-Hadi, Abdullah bin

Abbas, Abdultah bin umar bin Al-I(hathab, Abdullah bin Amr bin Al-'Ash,

Mu'adz bin ]abal, akan tetapi dia tidak bertatap muka langsung dengannya,

Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah Rndhiyallahu Anha, Ummu Karaz Al-

Ka'biyyah dan Ummu Malik Al-Bahziyyah."1

Dari Thawus, Abdul Malik bin Maisarah berkata, "Aku pemah menemui

50 sahabat Rasulullah ffi."2
Murid-muridnya: Al-Hafizh berkata, "\ang meriwayatkan darinya

antara lain; puteranya sendiri Abdullah, wahab bin Munabbih, sulaiman Al-

Qaimi, Sulaiman Al-Ahwal, Abrt Az-Zubair, Ibrahim bin Maisarah, Hubaib

bin Abi Tsabit, Al-Hakam Ibnu utbah, Al-Hasan bin Muslim bin Yanaq,

sulaiman bin Musa Ad-Dimasyg Abdul Karim Al-lazari, Abdul Karim Abu

Umayyah, Abul Malik bin Maisarah, Amr bin Syu'aib, Amr bin Dinar, Amr

bin Muslim Al-Jundi, Qais bin sa'ad Al-Makki, Mujahid, Laits bin Abi salam,

Hisyam bin Hujair dan masih banyak yang lainnya."3

6. Beberapa Mutiara PerkataannYa

Dari Aban Abu Nujaih dari ayahnya, dia berkata, "Sesungguhnya

Thawus pernah berkata kepadanya, "Wahai Abu Nuiaih, barangsiapa

berkata (memberi nasehat) dan bertakwa kepada Allah adalah itu lebih baik

daripada orang yang diam dan bertakwa kepada Allah."4

Dari Hisyam bin Hujair dari Thawus, dia berkata, "Ibadah seorang

pemuda tidaklah semPuma sampai dia menikah."s

Dari Ibrahim bin Maisarah, dia berkata, "Thawus pernah berkata

kepadaku, "Hendaklah kamu segera menikah, atau aku katakan kepadamu

perkataan Umar bin Al-Khathab kepada Abu Az-Zawa'id, "Yang bisa

menghalangi kamu untuk tidak menikah hanyalah lemah (karena tua atau

hilang syahwat) dan kezhaliman."6

I Tahdzib Al-Kamall3/158., tbid.slg.

' TadzibAt-Tadzib1l9.
' HilyahAl-Auliya' 4/5.3 tbid.4/6.6 lbitl.4/6.
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Dari Sufyan, dia berkata, "Aku pemah mendengar Thawus berkata,
"Tidak ada yang bisa mengembalikan (mengingatkan) seseorang kepada
agamanya kecuali kuburannya."

Dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia berkata, "Al-Buldil" adalah seseorang

yang kikir dengan apa yang dia punya, dan"Asy-Syuh" adalahjika seseorang

menginginkan apa yang ada di tangan orang lain dengan cara yang haram,
dan tidak mau Qana'ah (merasa cukup dengan pemberian Allah)."l

Dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia berkata, "Ada seorang ayah yang
mempunyai empat orang anak, kemudian dia jatuh sakit. Salah seorang dari
anak itu berkata kepada yang lain, "fika kalian merawatnya, maka kalian tidak
mendapatkan warisannya sedikitpun. Jika aku merawahrya, maka aku tidak
mendapatkan warisannya sedikitpun." Mereka berkata, "Rawatlah dia, dan
kamu tidak berhak mendapatkan warisannya sedikitpun."

Akhirnya, Anak tersebut akhirnya mau mengurus ayahnya hingga
meninggal dunia, dan rela tidak mendapatkan sedikitpun dari warisan
ayahnya.

Dia (perawi) berkat4 "Dalam mimpi anak itu didatangi beberapa orang,

lalu mereka berkata, "Pergilah kamu ke tempat ini dan ini,lalu ambillah uang
L00 dinar," kemudian dalam tidumya itu dia bqrkata, "Apakah uang itu
mengandung berkah?" mereka menjawab, "Tidak ada."

Dia berkata, "Ketika waktu pagi datang, dia menceritakan mimpinya itu
kepada isterinya, kemudian isterinya berkata, "Ambillah, kita bisa
mendapatkan berkahnya dengan membeli pakaian dari uang itu, namun dia
pun menolaknya."

Ketika malam tiba, dia bermimpi lagi. Dalam mimpinya itu dikatakan
kepadanya, "Datanglah ke tempat ini dan ini, lalu ambillah uang L0 dinar."

Dia bertanya, "Apakah uang itu membawa berkah?" orang tersebut
berkata, "Tidak." Ketika pagi, dia menceritakan mimpinya itu kepada
isterinya, dan isterinya pun mengatakan seperti apa yang dikatakannya
semula/ niunun dia pun menolak untuk mengambiLrya.

Pada malam ketiga, dia bermimpi lagi, dan orang yang menemuinya

dalam mimpinya itu berkata, "Pergilah ke tempat ini dan ini, lalu ambillah
dari sana safu dinar."

I ba.4/6.
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Kemudian dia berkata, "Apakah uang itu membawa berkah?" orang

tersebut menjawab, "Ya." Perawi selanjutnya mengatakan, "Dia pun akhimya

pergi ke tempat itu dan mengambibrya.

Setelah itu, dia'pergi ke pasar, dan tiba-tiba dia melihat seorang lelaki

yang membawa dua ekor ikan besar dan menanyakan harganya, "Berapa

harganya?" laki-laki itu menjawab, "Satu dinar."

Perawi berkata, "Lalu dia membeli kedua ikan itu dengan harga satu

dinar." Kemudian dia pulang dengan membawa kedua ikan itu di rumah dan

membelahnya. Dari setiap perut ikan itu terdapat mutiara yangbelum pemah

dilihat orang sebelumnya.

Perawi berkata, "Kebetulan sang raja sedang mencari mutiara untuk

dibelinya, dan sang raja tidak menemukan mutiara yang cocok kecuali

yang dimilikinya. Lalu, dia pun menjual mutiara tersebut dengan menukamya

emas seberat 30 bighal."

Ketika sang raja melihat mutiara itu, dia berkata, "Mutiara ini tidak layak

dipakai kecuali jika ada pasangannya, carilah Pasangannya, walaupun kalian

harus membayamya dua kali lipat dari yang pertama."

Perawi berkata, "Para pengawal raja lalu datang menemuinya kembali

dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda mempunyai pasangannya, kami

akan membelinya dengan harga dua kali lipat dengan yang telah kami

bayarkan kepada Anda?" dia berkata, "Apakah benar begit1u?!" Mereka

berkata, "Ya." Kemudian dia pun menjual mutiara itu kepada mereka dengan

harga dua kali lipat dengan yang pertama."l

Dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia berkata,"lsa Alaihi Assalam pernah

bertemu dengan iblis. Sang iblis talu berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa

tidak ada musibah yang menimpamu kecuali telah ditentukan Allah

untukmu?" Isa menjawab,"Ya." Iblis berkata, "Pecahkan puncak gunung ini,

maka kamu akan dikembalikan, kemudian lihat apakah kamu bisa bertahan

hidup ataukah tidak."

Isa Sf menjawab, "sesungguhnya Allah berfirnan, "Tidak diperkenankan

seorang hamba untuk menguji-Ku, karena sesungguhnya Aku melakuknn segala

sesuatu sesuai dengan kehenddk-Ku."

1 HilyahAl-Auliya' 4/7-8.
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Dari Mu'ammar dari Az-Ztthr| dia berkata, "Sesungguhnya seorang
hamba tidak diperkenankan menguji Tuhannya, akan tetapi Tuhannya-lah
yang berhak menguji hamba-Nya."

Dari Thawus, dia berkata, "Tidak ada suatu perkataan yang diucapkan
seorang anak Adam kecuali pasti akan ditanyakan kepadanya, hirgg" rintihan
dalam sakitnya."l

Dari Abdullah Asy-Syami, dia berkata, "Aku ingin meminta izin kepada
Thawus untuk menanyakan tentang suafu permasalahan, tiba-tiba seorang
kakek tua renta keluar dari dalam rumahnya menghampiriku.

Awalnya, Aku kira dia adalahThawus yang aku maksudkan, kemudian
dia berkata, "Tidak, aku adalah puteranya." Aku berkata, "Jika Anda adalah
puteranya, tentunya ayah Anda telah tua dan pikun?" dia berkata, "Anda bisa

berkata begitu? Sesungguhnya orang yang berilmu tidak akan mengalami
pikun."

Abdullah selanjutnya berkata, "Kemudian aku masuk, dan tiba-tiba
Thawus berkata kepadaku, "Tanyalah dan jangan bertele-tele! fika kamu mau,
maka kamu akan aku ajari tentang Al-Qur'an, Injil dan Taurat di sini."

Aku berkata, tika Anda mengajariku tentang semua itu, maka aku tidak
akan bertanya kepada Anda tentang sesuatu pun." Dia berkata, "Takutlah
kamu kepada Allah seolah-olah tidak ada yang paling kamu takutkan kecuali
kepada-Nya, dan berharaplah kepada-Nya sebagaimana ketakutanmu kepada-

Nya, lalu cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri."2

7. Meninggalnya

Muhamad bin Umar Al-Waqidi, Yahya bin Al-Qaththan dan Al-Haitsam
serta yang lain mengatakan, "Thawus meninggal dunia pada tahun 105

Hijriyah."

Ada yang mengatakan bahwa kematiannya adalah pada hari Tarwiah
di bulan Dzulhijjah. Khalifah Hisyam bin Abdul Malik ikut menyalati
jenazahnya dan setelah itu sang khalifah juga melakukan shalat atas
meninggalnya Salim bin Abdullah di Madinah."3

Dari Abdurrazzaqdari ayahnya, dia berkata, "Thawus meninggal dunia
di Makkah, penduduk Makkah tidak langsung menyalatinya hingga datang

I SiyarA'lamAn-Nubala' 5/43.2 lbitl,S/42.

' Ibid.s/$.
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khalifah Hisyam bin Abdul Malik dengan pengawalnya. Dia berkata,

"Sesungguhya aku melihat (bermimpi) Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Hasan

meletakkan kasur di atas pundaknya, lalu kopiah yang berada di atasnya

terjatuh, dan kain selendangnya di robek-robek dari belakang. Dan, temyata

dia meninggal di Muzdalifah atau di Mina."r

Adzh-Dzhabai berkata, "Thawus meninggal di Makkah di musim haji.

Dan barangsiapa yang mengatakan bahwa kuburannya di Ba'labak, maka

sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Dan jika memang benar

apa yang dikatakannya, mungkin saja itu adalah kuburan orang lain yang

bernama Thawus sebagaimana ada orang yang mengatakan bahwa kuburan

Ubay adalah di Damaskus Timur, padahal orang itu sama sekali bukanlah

Ubay bin Ka'ab.[*]

I hid.5/4+45.
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AI.HASAN AI.BASHRI

ekarang kita bersama dengan salah seorang yang mau mengamalkan

ilmunya Imam para tabi'in, ucapannya seperti ucapan para nabi, mampu

menjiwai ilmu dalam dirinya sehingga setiap kata yang diucapkarmya adalah

hikmah.

Abu Nu'aim berkata, "Di antara para tabi'in ifu ada yang menjadikan

takut dan rasa sedih sebagai teman, berkawan dengan kesusahan dan

kehidupan yang keras serta sedikit tidumya. Dialah Abu Said Al-Hasan bin
Abi Al-Hasan, seorang yang ahli fikih dan zuhud, tekun beribadah dan

dermawan, sangat menjauhi gemerlapnya dunia dengan segala keindahannya

serta menjauhi syahwat dan menghalaunya jauh-jauh hingga tidak kembali."

Adz-Dzhabi berkata, "Dia adalah seorang yang banyak kebaikannya dan

baik seorang yang baik pula tabiatnya. Dia adalah pelopor dibidang hadits,

balaghah, Al-Qur'an dan tafsimya serta cabang-cabang ilmu yang lain. Dia

juga adalah imam bagi para mujtahid, banyak membaca, pandai memberikan

nasehat dan peringatan, mampu menahan amarah dan ahli ibadah, zuhud dan

jujur serta mempunyai sifat yang pemberani."

Dia adalah seorang lelaki yang menyenangkan, berperawakan ideal,

panjang umur dan dia banyak menghabiskan hidupnya dalam pencarian ilmu

dan mengamalkannya.

Salah seorang puteranya berkata, "Ayah berumur 88 tahun, Allah selalu

menjaganya dari fitnah dan tidak takut dengan fitnah yang terjadi pada Ibnu

Al-Asy-Ats. Dia lebih senang menjalani kehidupan dengan kewara'an,

melarang kaum muslimin untuk bergabung dengan kelbmpok Ibnu Al-Asy'ats

begitu juga dengan pasukan Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi, sehingga dia
memerintahkan kepada semua kaum muslimin untuk menjauhi kedua
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kelompok tersebut. Inilah kewajiban seorang muslim dalam menghadapi

fitnah.

Dia melihatbahwa apa yang dilakukan Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi merupakan

hukuman dari Allah, walaupun begitu dia melarang kaum muslimin untuk
melakukan tindakan anarkis, memeranginya dengan mengangkat senjata.

Karena, jika mereka mengembalikan semua fihrah yang terjadi itu kepada

Allah, maka Allah akan berkenan menghapuskan kezhaliman orang-orang

zhalim itu dan memberikan solusi yang terbaik. Iika mereka melakukan

tindakan anarkis yang menyulut peperangary maka usaha mereka itu tidak

akan menghasilkan apa-apa kecuali ribuan nyawa yang berguguran."

Kaum muslimin pastinya memerlukan banyak bacaan tentang kehidupan

dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Imam Al-Hasan Al-Bashri

dan mengambil manfaat serta pelajaran yang dapat diperoleh.

Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah

ffi, sebagai Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam.

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

Namanya: Al-Hasan bin Abi Al-Hasan bemama Yasar Al-Bashri Abu

Said, budak Zaid bin Tsabit. Ada yang menyebutkan, "Budak Jabir bin
Abdullah." Yang lain mengatakan, "Budak Jumail bin Quthbah bin Amir bin

Hudaidah."

Selain itu ada yang mengatakan, "Budak Abu Al-Yasar sedang ibunya

adalah budak Ummu Salamah, isteri Rasulullah W."
Dan, ada yang mengatakan bahwa Yasar adalah ayah Al-Hasan dan

Yasar adalah seorang tawanan dari Misan.

Kelahirannya: Al-Hasan dilahirkan dua tahun sebelum Khalifah Umar

bin Al-I(hathab 4$U yang meninggalkan jabatannya sebagai syahid (karena

pembunuhan)."

Sifat-sifatnya: Muhammad bin Sa'ad berkata, "Al-Hasan adalah orang

yang suka melakukan shalat berjamaah, banyak ilmu pengetahuan, terhormat,

ahli fikih, dapat dipercaya, pandai berdebat, ahli ibadah, berperawakan

sempuma, fasih berbicara dan tampan mempesona."l
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Adz-Dzahabi berkata, "Dia adalah seorang lelaki yang berperawakan

sempuma, indah penampilannya dan termasuk dari golongan orang-orang

yang pemberani."

Dari Al-'Awwam bin Hausyab, dia berkata, "Aku tidak bisa

menyamakan Al-Hasan kecuali dengan seorang nabi."l

Dari Syu'bah, dia berkata, "Aku pernah melihat Al-Hasan sedang

memakai surban hitam."2

Dari'Ashim bin Sayar Ar-Ruqasyi, dia berkata, "Budak perempuan Al-
Hakam telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Al-Hasan sering

datang menemui Haththan bin Abdullah Ar-Ruqasyi. Aku belum pemah

rnelihat pemuda yang lebih tampan wajahnya dari Al-Hasan."3

2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Dari Abu Burdah, dia berkata, "Aku belum pemah melihat seorang pun

yang menyerupai para sahabat Rasulullah ffi kecuali dia."a

Dari Humaid bin Hilal, dia berkata, "Abu Qatadah telah berkata kepada

kami, "Patuhilah (bergurulah dengan) orangtua ini, karena aku belum pemah

melihat seorang pun yang menyerupai pendapat Umar bin ALKhathab kecuali

dia;'

Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Bertanyalah kepada Al-Hasan, karena

dia orang yang kuat hafalannya, sedang kami terkadang lupa."s

Dari Ayyub, dia berkata, "Jika Al-Hasan telah mengucapkan suatu

perkataan, sepertinya mutiaralah yang terucap. Akan tetapi perkataan yang

keluar dari kaum sesudahnya, bagaikan muntahan orang sakit."6

Ibnu Sa'ad berkata, "Dia baru datang dari Makkah, orang-orzrng pun

menyambutnya dan mempersilahkannya duduk di atas ranjang. Ketika

mereka telah berkumpul mengelilingSnya, dia kemudian memberikan ceramah

kepada mereka. Di antara orang yang hadir dalam majelisnya tersebut adalah

Mujahid, 'Atha', Thawus, dan Amr bin Syu'aib. Mereka atau sebagian mereka

berkata, "Aku sama sekali belum pemah melihat orang seperti dia."7

I Siyar A'lam An-Nubah' 4/ 572.2 Tarildt Al-lslamT /5L., TahdzibAl-Ktmal6/lM.
' SiyarA'lamAn-Nubala' 4/572.5 tbid.4/573.6 tbid.4/sn.7 ThabaqatlbnuSa'ad7/158.
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Dari Qatadah, dia berkata, "|ika ilmu Al-Hasan dikumpulkan dan

dibandingkan dengan ilmu siapapun, pasti ilmu Al-Hasan lebih utama,

hanya saja jika dia menemui kesulitan, dia menulisnya dan menanyakannya

kepada Said bin Al-Miisayyib."

Al-Ayyub As-Sakhtiani berkata, "Ada seorang yang duduk bersama

dengan Al-Hasan dan menanyakan tiga perkara kepadanya, semua perkara

yang ditanyakan merupakan wibawa bagi Al-Hasan (karena bisa menjawab

dan memuaskan sang penanya)."l

Mu'adz bin Mu'adz berkata, "Aku berkata kepada Al-Asy'ats, "Anda

telah bertemu dengan 'Atha' dan Anda sedang memPunyai persoalan,

tidakkah Anda menanyakan masalah tersebut kepadanya?" Dia berkata, "Aku

belum pernah bertemu dengan seseorang setelah Al-Hasan, kecuali kecil

dalam pandanganku (dari segi ilmu pengetahuannya)."2

Qatadah berkata, "Aku belum pemah belajar dengan seseorang yang ahti

fikih kecuali aku melihat kelebihan AI-Hasan atas yang lain."3

Dari Al-Asy'ats bin Sawwar, dia berkata, "Aku ingin pergi ke Bashrah

menemui Al-Hasan, lalu aku menanyakan tentang Al-Hasan terlebih dahulu

kepada Asy-Sya'bi. Aku bertanya, "Wahai Abu Amr, sesungguhnya aku

sangat berkeinginan pergi ke Bashrah." Dia bertanya, " Apa yang ingrn kamu

lakukan di Bashrah?" aku berkata, "Aku ingin bertemu dengan Al-Hasan,

beritahukanlah kepadaku ciri-cirinya."

Dia berkata, "Ya Baiklah aku akan menyebutkan ciri-cirinya; jika kamu

sudah berada di Bashrah, masuklah di masjid Bashrah, lalu pandangilah

lingkungan di sekitarmu (dalam masjid); jika kamu menemukan seorang

lelaki yang berada di masjid dan tidak ada orang lain sepertinya atau

kamu tidak melihat yang menyerupainya, maka pastikan bahwa itulah Al-

Hasan."

Al-Asy'ats berkata, "Kemudian aku masuk masjid di Bashrah, aku tidak

menanyakan kepada seorangPun tentang Al-Hasan hingga akhirnya aku

langsung duduk menemuinya seperti yang disebutkan Asy-Sya'bi."4

Dari Khalid bin Shafwan, dia berkata, "Aku bertemu dengan Maslamah

bin Abdul Malik, dia berkata, "Beritahukanlah kepadaku tentang Al-Hasan
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salah seorang warga Bashrah." Aku berkata, "Semoga Allah S*l memberikan
kebaikan kepada Amirul Mukminin."

Selanjutnya aku berkata, "Aku beritahukan kepada Anda bahwa aku
adalah tetangganya yang dekat, orang-orang yang menghadiri pengajiannya
sangat ramai, antara perkataan dan perbuatannya tidak ada bedanya, dan dia
selalu mengamalkan apa yang dinasehatkanya. Jika dia memerintahkan
kepada warga untuk melakukan kegiatan amal, maka dia adalah orang
pertama yang melakukannya. Jika dia melarang tentang sesuatu, pasti dia
adalah orang pertama yang meninggalkannya. Aku melihat dia orang yang
tidak banyak bergantung kepada orang lain walaupun banyak orang yang
membutuhkan dirinya."

Maslamah berkata, "Wahai Khalid, cukuplah, bagaimana mungkin suatu

kaum tersesat sedang orang seperti dia berada di antara mereka?"l

Dari Al-A'masy, dia berkata, "Al-Hasan Al-Bashri adalah seorang yang
ahli dalam ilmu hikmah hingga dia sangat piawai mengucapkannya. fika
perkataannya itu disebutkan kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-
Husain, maka Abu Ja'far berkata, "lttt adalah perkataan yang hampir mirip
dengan ucapan para nabi."2

3. lbadah, Rasa Takutnya Kepada Allah dan Kesedihan yang Menimpanya

Ibrahim bin Isa Al-Yasykari berkata, "Aku belum pemah melihat seorang

pun yang lebih lama (bisa merasakan) sedih daripada Al-Hasan, aku
melihatnya sebagai orang yang menjadi pembicaraan umum karena
musibah yang menimp anty a." 3

As-Sari bin Yahya berkata, "Al-Hasan sering melakukan puasa Al-
Bidh (pada tanggal L3, 14 dan 15 di setiap bulan Qamariyah) , pada Asyhur Al-
Hurum (bulan-bulan yang dihormati; 4 bulan) dan di setiap hari Senin dan
Kamis."a

Dari Syu'aib, salah seorang teman Ath-Thayalisi, dia berkata, "Aku
melihat Al-Hasan adalah seorang yang sering membaca Al-Qur'an dengan

meneteskan air mata hingga membasahi jenggotnya."s

1 TariUtAl-IslamT /58.
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Dari Yunus, dia berkata, "Al-Hasan adalah orang yang selalu bersedih,

lain halnya dengan Ibnu Sirin yang selalu penuh canda dan tawa."l

Dari Mathar Al-Warraq, dia berkata, "Jabir bin Zaid adalah seorang lelaki

warga Bashrah, ketiki Al-Hasan muncul,lalu seseorang datang kepadanya,

maka sepertinya dia berada ada di akhirat, karena Al-Hasan memberitahukan

apa yang dapat dilihat dan benar-benar nyata."2

Dari Hisyam bin Al-Hasan, dia berkata, "Sesungguhnya dia adalah

seorang mukmin yang selalu sedih pada waktu pagi dan sore hari, dia mudah

merasakan sedih (karena Allah)."3

Dari Muhammad bin Jahadah dari Al-Hasary dia berkata, "Jika ilmu

pengetahuan telah sirna, maka yang tersish adalah berbagai macam

kemungkaran. Apabila ada seorang mukmin yang tersisa, maka dia akan

bersedih."a

4. llmu Pengetahuannya

Qatadah berkata, "Al-Hasan termasuk orang yang paling tahu tentang

halal dan haram."

Dari Bakar bin Abdulah Al-Muzani, dia berkata, "Barangsiapa yang

senang dan ingin melihat orang yang paling tahu di antara kami, maka lihatlah

kepada Al-Hasan."s

Dari Abu Hilal, dia berkata, "Aku saat itu sedang berada di kediaman

Qatadah, kemudian berhembus berita meninggalnya Al-Hasan, lalu aku

berkata, "Dia telah menyelami dan mendalami ilmu pengetahuan." Qatadah

berkata, "Bahkan pengetahuan itu tumbuh darinya, menjiwainya dan selalu

menyertainya. Demi Allah, tidak akan ada yang memusuhinya kecuali

pendengki."6

Dari Hajjaj bin'Arthah, dia berkata, "Aku pemah bertanya kepada 'Atha'

tentang membacakan ayat-ayat AlQur'an unfuk ienazah, dia berkata, "Aku

belum pemah diajari dan belum pemah mendengar bahwa beliau ffi p"ttt"f,
membacakan Al-Qur'an kepada jenazah." Aku berkata, "Sesungguhnya Al-

Hasan pemah berkata, "Beliau ffi membacakannya."'Atha' berkata, "Anda

I tbid.6/162.2 Tahtlzib Al-Knmil2/231.3 HilyahAl-Auliya'2/733.4 tbid.z/732.5 HilyahAl-Auliya'2/132.u Siyar A'lam An-Nubala' 4/ 573-574.
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harus mengambil pendapat itu, karena dialah imam yang besar dan berhak

untuk.diikuti."1

Dari Abu Said bin Al-A'rabi, dia berkata, "Biasanya kebanyakan kaum

lelaki yang sen:rng beribadah di antara kami selalu mendatangi Al-Hasan dan

mendengarkan ceramahnya, mereka begitu intens mengikuti petuah-

petuahnya. Amr bin Ubaid dan Abdul Wahid bin Zaid termasuk di antara

mereka yang selalu hadir.

Al-Hasan mempunyai majelis pengajian yang khusus di rumahnya.

Dalam pengajian ini, dia lebih banyak membahas tema-tema kezuhudan dan

ibadah serta tentang ilmu-ilmu kebathinan sufi. Jika ada di antara para jamaah

yang hadir menanyakan kepadanya tentang selain tema di atas (politik
misalnya), maka dia akan menutupnya dengan berkata, "Kita bersama-sama

membuat kelompok ini bersama dengan saudara-sudara kita di sini hanya

untuk saling mengingatkan."

Adapun pengajiannya di masjid, banyak membicarakan tentang hadits,

fikih, ilrnu-ilmu Al-Qur'an, bahasa dan beberapa cabang ilmu lainnya. Dalam

pengajian ini, mungkin saja seorang jamaah menanyakan tentang sufi dan

yang lain dan pasti dia mau menjawabnya.

Mereka yang hadir terbagi dalam beberapa kelompok; ada yang senang

hadits, Al-Qur'an dan Ilmu Balaghah, Al-Badi' dan Al-Bayan, ada yang senang

dengan masalah keikhlasan dan ilmu-ilmu yang sifatnya khusus.

Seperti Amr bin Ubaid, Abu Juhaim, Abdul Wahid binZaid, Saleh Al-

Mariyy, Syumaith dan Abu Ubaidah An-Naji, mereka ini terkenal sebagai

orang yang senang dengan llmu Hal (ilmu tentang ibadah)."2

Dari Khalid bin Rabah, dia berkata, "Sesungguhnya Anas bin Malik
pemah ditanya tentang suatu permasalahan, dia berkata, "Kalian sebaiknya

bertanya kepada tuan Al-Hasan." Dia melanjutkan perkataannya,
"Sesungguhnya kami telah mendengar dan dia juga mendengamya bersama

kami, akan tetapi dia masih tetap hafal sedangkan kami sudah lupa."3

Dari Qatadah, dia berkata, "Kami mendatangi Al-Hasan yang temyata

dia sedang tidur. Di atas kepalanya terdapat bungkusan kain, lalu kami

menariknya; ternyata isinya roti dan buah-buahan. Kemudian kami
memakannya bersama-sama, saat itu pula dia terjaga dan melihat kami

1 tbid.4/574.2 Siyar A'lam An-Nfialn' 4/579.3 Thabaqat lbnu Sa'ad7 /175.
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makan, tetapi dia malah senang dan tersenyam, dia lalu membaca sebuah ayat,

"Atau di rumah kawan-knwanmu," (An-Nur: 61), maka tidak ada dosa bagi

kalian."l

5. Al-Hasan Al-Bashri dan Sikapnya Terhadap Fitnah lbnu Al-Asy'ats

Dalam peristiwa tragis itu, terlihat jelas bahwa Al-Hasan Al-Bashri

menentang penyerbuan para Qurra' bersama Ibnu Al-Asy'ats terhadap Al-
Hajjaj Ats-Tsaqafi. Akan tetapi, mereka bersi-keras melakukannya, bahkan

mereka pun memaksanya untuk ikut berperang. Akan tetapi dengan rahmat

dan kemuliaan-Nya, Allah telah menyelamatkannya setelah hampir saja dia

terbunuh. Dan berikut ini sekilas kisah tragis tersebut.

Dari Sulaiman bin Ali Ar-Rub'i, dia berkata, "Ketika fitnah itu terjadi -
fitnah Ibnu Al-Asy'ats yaitu ketika mereka memerangi Al-Hajjajbin Yusuf-,

Uqbah bin Abdul Al-Ghafu, Abu Al-Jauza' dan Abdullah bin Ghalib berangkat

menemui Al-Hasan, mereka berkata, "Wahai Abu Said, apa pendapat Anda
jika kita memerangi orang zhalim ini, yang telah banyak mengalirkan darah

dengan kebathilannya, mengambil harta dengan cara yang tidak sah,

meninggalkan shalat dan masih banyak lagi?" Dia (perawi) berkata, "Mereka

mengingatkan kepadanya tentang kerusakan yang telah dilakukan Al-Hajjaj

dengan bala tentaranya.

Al-Hasan berkata, "Aku berpendapat, sebaiknya kalian tidak perlu

memeranginya, karena jika fitnah yang dilakukan Al-Hajjaj itu adalah

hukuman dari Allah ffi, maka kalian pun tidak akan dapat menghalangi

hukuman A1lah itu dengan pedang dan kekuatan kalian. Dan, jika fihah Al-
Hajjaj ini merupakan bencana atau cobaan, maka bersabarlah hingga Allah
berkenan memberikan keputusan-Nya, karena Dialah Dzat yang Maha

bijaksana."

Dia (perawi) berkata, "Mereka lalu keluar dari hadapan Al-Hasan sambil

berkata, "Kami mengikuti pendapat yang bisa menjadi obat!"

Perawi berkata, "Mereka adalah orang-orang Arab."

Perawi berkata, "Mereka pun lalu berperang bersama Al-Asy'ats, dan

mereka semuanya akhimya terbunuh."

Dari Al-Hasan, dia berkata, "jika orang-orang yang telah mendapat

cobaan dari penguasanya mau bersabar, maka mereka akan bisa keluar dari
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cobaan itu. Akan tetapi, mereka lebih senang menyelesaikannya dengan

pedang dan menggantungkan penyelesaian kepadanya (pemerintah yang

zhalim). Demi Allah, mereka sama sekali tidak pemah lagi menikmati hari

yang lebih baik."l

Ibnu'Aunberkata, "Saat terjadi Fitnah Al-Asy'ats melawan Al-Hajjaj, di

saat orang-orang (pengikut) Al-Asy'ats mengalami kekalahan, tentara Al-

Hajjajberkata, "Seret keluar orangtua ini -maksudnya Al-Hasan-." Ibnu Aun

berkata, "Aku melihatnya berada di tepi sungai, saat itu Al-Hasan memakai

surban hitam." Ibnu'Aun berkata, "Al-Hajjaj terlupa dengan Al-Hasan, dan

kesempatan ini dimanfaatkan Al-Hasan untuk melarikan diri dengan

menceburkan dirinya ke sungai, hingga akhirnya Allah ffi berkenan

menyelamatkannya, setelah hampir saja dia terbunuh."2

Dari Salam bin Abi Adz-Dzayyal, dia berkata, "Ada seorang lelaki

bertanya kepada Al-Hasan, dia dan beberapa warga syam mendengarkarurya,

lelaki itu berkata, "wahai Abu said, apa pendapat Anda tentang fitnah seperti

yang terjadi pada Yazid bin Al-Mahlab dan Ibnu Al-Asy'ats?" Dia berkata,

"|anganlah kalian mengikuti kelompok yang satu dan juga kelompok yang

lain." Kemudian lelaki itu berkata, "Wahai Abu Said, apakah juga kepada

Amirul Mukminin?" dia berkat a, "Ya tidak juga dengan Amirul Mukminin"'3

Dari Abu 'Aun, dia berkata, "Muslim bin Yasar adalah seorang yang lebih

dimuliakan oleh penduduk Bashrah dibanding Al-Hasan, hingga dia ikut

bersama dengan Ibnu Al-Asy'ats. Muslim memang tetap yang paling

dimuliakan, hingga akhirnya jatuh."a

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata, "Dia pemah melihat dan belajar dari

Ali bin Abi Thalib, Thalhah, sayyidah Aisyah, Ar-Rabi'binZiad di Khurasan

pada masa Umayyah, Ubay bin Ka'ab, Sa'ad bin Ubadah, Umar bin Al-

Khathab (akan tetapi dia tidak bertemu dengan mereka), Tsauban, Ammar

bin Yasar, Abu Hurairah, Utsman bin Abi Al-Al'Ash, Ma'qil bin Sanan dan

masih banyak lagi meski dia tidak mendengar dari mereka secara

langsung."s
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Adz-Dzahabi berkata, "Dia banyak meriwayatkan dari Imran bin

Hushain, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdurrahman bin Samurah, Abu Bakrah,

An-Nu'man bin Basyir, |undub bin Abdullah, Samurah bin ]undub, Ibnu

Abbas, Ibnu Mar, Jabir, Amr bin Tsa'lab, Abdullah bin Amr, Ma'qil bin Yasar,

Abu Hurairah, Al-Aswad Surai', Anas bin Malik dan beberapa sahabat dan

tabi'in seperti Al-Ahnaf bin Qais dan Haththan Ar-Ruqasyi."1

Murid-muridnya: Al-Hafizh berkata, "Di antara orang-orang yang

meriwayatkan darinya antara lain; "Humaid Ath-Thawil, Yazid bin Abi

Maryam, Ayyub, Watadah, 'Auf Al-A'rabi, Bakar bin Abdullah Al-Muzni, Jarir

bin Hazim, Abu Al-Asyhab, Ar-Rabi'bin Subaih, Said Al-|ariri, Sa'ad bin

Ibrahim bin Abdirrahman bin 'Auf, Sammak bin Harb, Syaiban An-Nahwi,

Ibnu 'Aun, Khalid Al-Hadzdza', 'Atha' bin As-Sa'ib, Utsman bin Al-Bati,

Qurrah bin Khalid, Mubarak bin Fadhalah, Ma'bad bin Hilal dan yang lain.

Dan, yang paling akhir adalah; Yazid bin Ibrahim At-Tustari, Mu'awiyah

bin Abdul Karim Ats-Tsaqafi yang terkenal dengan sebutan Adh-Dha'a1."2

7. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari Imran bin Khalid, dia berkata, "Al-Hasan berkata, "Sesungguhnya

seorang mukmin akan bersedih pada waktu pagi dan sore hari, dan tidak ada

yang lain selain itu, karena seorang mukmin itu berada di antara dua

ketakutan (kekhawatiran); antara dosa yang telah lalu; dia tidak tahu apa yang

akan dilakukan Allah terhadap dosa-dosa itu dengan umur yang masih tersisa

dan dia juga tidak tahu apa yang akan menimpanya nanti."3

Dari Imran Al-Qashir, dia berkata, "Aku pemah bertanya kepada A1-

Hasan tentang sesuatu, aku berkata, "Sesungguhnya Pata ahli fikih berkata,

"Begini-begini." Dia berkata, "Apakah kamu memang benar-benar melihat

seorang ahli fikih dengan kedua matamu? seseorang bisa disebut ahli fikih

adalah dia yang zuhud di dunia memPunyai pandangan luas dan mendalam

dalam agamanya (menyelami permasalahan) dan selalu berusaha

mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kepada-Nya."a

Dari Thalhah bin Shubaih dari Al-Hasan, dia berkata, "Seorang mukmin

(sejati) adalah yang mengetahui apa yang difirmakan Allah dengan sebenar-

I Siyar A'lam An-Nubala' 4/575.z Tahdzib Al-Kamal2/237.3 HilyahAl-Auliya'2/132.1 tbid.2/r49
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benarnya, yang berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik dan selalu

takut kepada-Nya. Jika dia menyedekahkan hartanya walaupun seberat

gunun& dia akan tetap merahasiakannya, dia tidak bisa merasa sebagai orang

yang baik dan saleh kecuali hanya akan menambah kejauhannya dengan

Allah, dan dia berkata, "Aku tidak mungkin selamat (dari siksa Allah).
Sedangkan orang yang Munafik akan berkata, "Kelompok dan dosa manusia

memang banyak, dan pasti Tuhan akan mengampuniku, tidak mengapa

bagiku untuk tidak melakukan perbuatan baik dengan mengharap ampunan-

Nya."'

Dari Hisyam bin Hisan, dia berkata, "Aku pemah mendengar Al-Hasan

bersumpah atas nama Allah, "Tidak ada seorang pun yang mengagungkan

harta kecuali Allah akan memperhinakannya."2

Dari Hazm bin Abi Hazm, dia berkata, " Akl pemah mendengar Al-
Hasan berkata, "Berhati-hatilah dari dua teman; Dinar dan Dirham. Kedua-

duanya tidak akan memberikan manfaat apapun kepadamu hingga kamu

meninggalkannya."3

Dari Abu Ubaidah An-Naji dari Al-Hasan, dia berkata, "Wahai anak

Adam, menjauhi kesalahan dan dosa itu lebih mudah bagi kalian daripada

bertaubat. Karena tidak ada yang menjamin bahwa ketika kalian banyak

berdosa, pintu taubat tidak akan ditutup, karena kalian tidak sedang dalam

uji coba laborat."a

Dari Zuraik bin Abi Zuraik, dia berkata, " Akt) pemah mendengar Al-
Hasan berkata, "Sesungguhnya jika fitnah yang terjadi ini dihadapi, maka

setiap orang yang berilmu pasti akan mengetahuinya, dan jika fitnah itu
ditinggalkan maka setiap orang bodoh akan mengetahuinya."s

Dari Imarah, dia berkata, "Aku sedang duduk bersama Al-Hasan,
kemudian Farqad datang menghampiri kami sambil memakan makanan yang

bercampur (seperti Sandwich), dia berkata, "Kemarilah, kita makan bersama!"

dan berkata, " Akn khawatir jika tidak bisa menyukurinya." "Kamu bisa

berterima kasih kepada air yang dingin." Sahut Al-Hasan.5

t

3

1

5

5

tbid.2/753.
Siyar A'lam An-Nrfialt' 4 / 576
Ibid.4/576.
tbid.4/578.
Thabaqat lbnu Sa'ad7 /166.
tbid.7 /776.
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8. Meninggalnya

Dari Abdul Wahid bin Maimun, budak 'Urwah bin Az-Zubair, dia

berkata, "Ada seorang lelaki berkata kepada Ibnu Sirin, "Aku bermimpi

melihat burung meniengkeram Al-Hasan dan tongkatnya di masjid."

Kemudian Ibnu Sirin berkata, "Jika mimpi yang kamu katakan itu benar, maka

Al-Hasan akan meninggal dunia." Dia berkata,"Tidakberapa lama kemudian,

Al-Hasan meninggal dunia."l

Dari Yunus, dia berkata, "Ketika kematian menjemput Al-Hasan,

puteranya berkata, "Wahai ayah, kami lihat Anda bersedih, apakah Anda

melihat sesuatu?" Dia berkata, "IttJ adalah jiwa yang belum pernah

mengalaminya (kematian)."

Hisyam berkata, "Kami sedang berada di rumah Muhammad pada sore

hari Kamis, kemudian setelah waktu Ashar, seorang lelaki datang, dia berkata,

"Al-Hasan meninggal dunia." Lalu Muhammad mengucaPkan bela

sungkawanya, wajahnya berubah dan tidak mau berbicara sedikitpury dia

tidak mau berbicara hingga terbit matahari esok hari, sehingga orang-orang

yang melihatnya tertegun dan kagum kepadanya atas dukanyayang sangat

mendalam."

Adz-Dzahabi berkata, "Muhammad bin Sirin hidup L00 hari setelah

meninggalnya Al-Hasan."

Abdullah bin Al-Hasan berkata, "sesungguhnya ayahnya meninggal

pada umur 88 tahun."

Adz-Dzahabi berkata, "Dia meninggal dunia pada awal bulan Rajab,

yaitu tahun 110 Hijriyah. Jenazahnya banyak dita'ziyahi masyarakat yang mau

menyaksikan dan memberi penghormatan terakhir kepadanya; dengan

melakukan shalat jenazah seusai shalat |um'at di Bashrah. Kemudian diusung

banyak orang dan berdesak-desakan hingga waktu shalat Ashar pun tidak bisa

dilaksanakan di masjid fami' (karena banyaknya orang)."

Ada yang meriwayatkan bahwa Al-Hasan pingsan lalu sadar kembali,

dan berkata, "Kalian semua telah mengingatkanku tentang surga/ Pancaran

air dan tempat yang mulia."

Semoga Allah memberikan rahmat-Nya yang luas kepadanya, dan

menyatukan kita dengannya di surga nanti.

1 lbitl.T/774.
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MUHAMMAD BIN SIRIN

aat ini kita bersama dengan seorang ulama dari beberapa ulama salaf yang

mulia, seorang imam dari para tabi'in, dialah Muhammad bin Sirin, imam

orang-orang yang wira'i dan ahli dalam menafsirkan mimpi'

Abu Nu'aim berkata, "Di antara para tabi'in ada seorang yang

mempunyai akal yang brilian, wira'i, suka memberi makan tamu-tamunya,

menghormati orang-orang yang mau mengesakan Atlah dan mengakui dosa-

dosanya. Dia adalah seorang yang dapat dipercaya, pandai menjaga diri,

sering bangun malam dan menangis dalam shalatnya, suka berpetualang dan

murah senyum. Dialah Abu Bakar Muhammad bin sirin, orang yang sering

melakukan puasa Dawud (sehari berpuasa dan sehari berbuka (tidak

berpuasa))."1

Muhammad bin ]arir Ath-Thabari berkata, "Ibnu sirin adalah seoran8

ahli fikih, banyak ilmu, banyak meriwayatkan hadits, diakui oleh kalangan

intelektual dan dia adalah Hujjah (yang bisa dijadikan rujukan dalam

menetapkan hukum) bagi kaum muslimin."2

semua keutamaan dan kemuliaan ada dalam diri sang Imam ini. Dia

mempunyai kehormatan dan kedudukan tinggi, sebagai pemimpin kaum

wira'i,berhati-hati dalam agama danberusaha untuk selalu berijtihad dalam

menjaga ketaatannya kepada Tuhan semesta alam'

Di samping itu, dia adalah kumpulan ilmu-ilmu pengetahuan, dia

termasuk salah seorang dari tujuh Tabi'in yang pating terpercaya, dan seorang

yang ahli dalam menafsirkan mimpi sebagai suatu anrrgerah yang diberikan

Allah ffi kepadanya.

I Siyar A'latn An-Nubala' 4/61.
, tbid.4/67.
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Dan, sesungguhnya Allah Dzat yang Maha Agung lagi Maha Mulia, kami

meminta kepada Allah agar berkenan memberikan manfaat kepada kita

dengan mempelajari ilmu-ilmu yang mereka miliki dan menyatukan kita

dengan mereka dalamiurga sebagai tempat kenikmatan'

Dan, Allah memberikan petunjuk jalan yang benar kepada orang-orang

yang dikehendaki-Nya."

1. Nama, Kelahiran dan Sifal-sifatnya

Namanya: Muhammad bin Sirin Al-Anshari Abu Bakar bin Abi Umrah

Al-Bashri, saudara Anas, Ma'bad, i{afshah, Karimah, budak Anas bin Malik,

pembantu Rasulullah ffi.eyuf^ya adalah seorang tawanan yangberasal dari

'Ain At-Tamr yaitu tawanan Khalid bin Al-Walid.

Kelahirannya: Dari Anas bin Sirin, dia berkata, "Saudaraku Muhammad

bin Sirin dilahirkan dua tahun sebelum pemerintahan Khalifah Umar bin Al-

Khathab,igb berakhir."

Al-Hakim berkata, "Itulah yang aku temukan dalam kitabku berjudul

Llmar danyang lain mengatakan Utsman."

Adz-Dzahabi berkata, "Pendapat kedua lebih bisa diterima. |ika memang

dia dilahirkan pada pemerintahan Umar, maka Ibnu Sirin umurnya sama

dengan Al-Hasan. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Muhammad bin Sirin

itu lebih muda beberapa tahun darinya."l

Sifat-sifatnya: Dari Yusuf bin 'Athiyyah, dia berkata, "Aku pernah

melihat Ibnu Sirin, dia adalah seorang yang berperawakan pendek, besar

perubrya, pandai berhemat, banyak canda dan tawa dan sering memakai pacar

(pewama kuku)."2

2. Saniungan Para UIama Terhadapnya

Hisyam bin Hisan berkata, "Ada orang yang mengatakan kepadaku

bahwa orang paling jujur yang aku ketahui adalah Muhammad bin Sirin."3

Muhammad bin Sa'ad berkata, "Dia adalah orang yang dapat dipercaya,

berpengetahuan luas, tinggi budi pekertinya dan sangat dihormati, disamping

dia adalah seorang Imam dan wira'i. Selain itu dia adalah orang yang

mempunyai tekad yangbesar untuk menuntut ilmu."a

I Siyar A'lam An-Nubala' 4/607.2 lbid.4/607-608.3 TahdzibAl-Knmal21/350.a Thabaqnt lbnu Sa'il|7 /793.
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Al,Ajali berkata, "Dia adalah seorang Tabi'in yang tinggal di Bashrah dan

dapat dipercaya, banyak meriwayatkan hadits dari syuraih Al-Qadhi dan

Ubaid. Selain itu, dia juga banyak belajar dari orang-orang Kufah Para teman

Abdullah yang antara lain: Ma'bad, Yahya Anas dan I{afshah yang dikenal

dengan Ummu Al-Hudzail. Mereka semua adalah para tabi'in yang dapat

dipercaya."l

Dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Demi Allah, aku belum pemah melihat

orang seperti Thawus," Ayy*b As-Sakhtiyani yang sedang duduk menyahut'
,,Demi Allah, kalau dia melihat Muhammad bin sirin pasti dia tidak akan

mengatakan sePerti itu."2

Dari Ubman Al8ati, dia berkata, "Tidak ada seorang Pun yang berasal dari

Bashrah yang lebih tahu tentang kehakiman (hukum) daripada Ibnu sirin."

Dari Ibnu ,Aury dia berkata, "Ada tiga orang yang belum pernah kedua

mataku melihat orang seperti mereka; Ibnu sirin di lrak, Al-Qasim bin

Muhammad diHijazdan Muhammad bin Haiwat di syam, sepertinya mereka

bertemu dan saling memberi nasehat."3

Dari Ibnu ,Aun, dia berkata, "Muhammad bin sirin adalah oranS yan8

paling dermawan di antara umat ini, dan paling berhati-hati dalam

menempatkan dirinYa'"4

Dari Ummu Abdan, isteri Hisyam bin Hisan, dia berkata, "Pemah suafu

ketika kami bersama-sama dengan Muhammad bin Sirin di dalam suatu

rumah, kami mendengarnya menangis pada malam hari dan tertawa di pagi

hari."s

Dari Ibnu ,Aun dari Muhammd bin siriru dia berkata, "sesungguhnya

ketika dia terlilit hutang dia sangat bersedih dan berkata, "sesungguhnya aku

tahu bahwa kesedihan ini adalah karena dosa yang telah aku lakukan selama

40 tahun."

Dari Abdullah, dia berkata, "Ibnu Sirin berkata, "sesungguhnya aku

mengetahui dosa yang pemah aku lakukan yaitu karena aku pemah berkata

kepada seseorang 40 tahun yang lalu, "wahai orang yang bangkrut." orang

tersebut adalah Abu Sulaiman Ad-Darani."6

I Tahtlzib Al-Ktmaal'2i /350.2 SiyarA'lanAn-Nubala' 4/608.
3 tbid.4/108.a TariP&BagMad5/335.5 tbid.5/330.6 llilyahAl-Auliya' 2/27-1.
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3. Kewara'annya

Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, "Muhammad bin sirin adalah salah

seorang ulama fikih dari Bashrah, dan dia adalah orang yang terkenal dengan

kewara'annya di masanya."l

Dari Muwarriq Al-'Ajali, dia berkata, "Aku belum pernah melihat

seorang pun yang lebih terkenal kewara'an dan keahliannya dalam fikih

melebihi Muhammad bin Sirin."

Abu Qalabah berkata, "Pergilah kalian menemuinya, dan pastilah

kalian akan menemukannya sebagai orang yang paling wira'i dan dapat

mengendalikan dirinya di antara kalian."2

Dari Al-Humaid bin Abdillah bin Muslim bin Yasar, dia berkata, "Ketika

Ibnu Sirin dipenjara, salah seorang penglruni lembaga itu berkata, "|ika malam

telah datang, maka pergilah Anda kepada keluarga Anda, dan jika hari

menjelang pagi, maka kembalilah kemari." Kemudian Ibnu sirin berkata,
,,Demi AllatU aku tidak bisa melakukannya, aku tidak mau membantu Anda

mengkhianati pemerintah."3

Dari Ibnu 'Auf, dia berkata, "Muhammad pemah berkata tentang sebuah

kalimat yang selalu aku ingat, "sesungguhnya aku tidak pernah berkata,

"Tidak apa-apa, akan tetapi aku berkata , " AktJ tidak mengetahui apa-apa'"

Dari farir bin Hazim, dia berkata, "Aku pemah mendengar Muhammad

bin Sirin berkata kepada seorang lelaki, dia mengatakan, "Aku tidak pernah

melihat lelaki hitam itu," kemudian dia berkata, "Aku memohon ampun

kepada Allah, apa yang telah aku katakan adalah ghibah terhadap lelaki itu."4

Bakar bin Abdillah Al-Muzni berkata, "Barangsiapa yang ingin melihat

orang yang paling wira',i di antara kita, maka lihattah Muhammad bin sirin."

Dari Yunus bh ubaid, dia berkata, "Tidak sesuatu pun dua perkara yang

menjadi tanggungan Muhammad bin sirin yang ditunjukkan kepadanya

kecuali dia akan memilih yang paling bisa dipercaya."s

Dari Imarah bin Mihran, dia berkata, "Kami sedang mengiringi jenazah

Hafshah binti Sirin, lalu jenazah tersebut diletakkan. Setelah itu, Muhammad

bin Sirin menuju ke arah tong besar tempat air untuk berwudhu. Al-Hasan

I TarikhBngtuladiS/331., tbid.5/3u.x lbid.6/334.a Thabaqatlbnu Sa'ad7 /796.5 Siyar A'lom An-Nubala' 4/614
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bertanya, "Dimana dia?" orang-orang di situ berkata, "Dia sedang berwudhu

sedikit-sedikit sebagai hukuman atas diri dan keluargar.ya."l

Hisyam bin Hisan berkata, "Muhammad bin Sirin pemah berdagang, jika

dia ragu atas sesuatu maka dia tinggalkan."2

Dari Al-Madaini, dia berkata, "Ibnu Sirin dipenjara karena terjerat
masalah hutang; dia membeli minyak dengan uang 40 ribu dirham, tiba-tiba

dalam tempat minyaknya terdapat tikus mati, lalu dia berkata, "Sebenamya

tikus itu berada di penggilingan kemudian jatuh dan menimpa minyak." Dia

juga berkata, "Aku pemah mencaci seseorang 30 tahun yang lalu, aku yakin

bahwa aku sekarang mendapat hukuman Allah karena perbuatan itu."

Orang-orang mengatakan bahwa dia mencaci seseorang dengan
mengatakan, 'Anda miskin'hingga akhimya dia mendapat cobaan."3

Dari Maimun bin Mihran, dia berkata, "Aku datang ke Kufah untuk
membeli sebuah pakaian, kemudian aku menemui Ibnu Sirin di Kufah,lalu
aku menawar barang dagangannya, dan setelah tercapai kesepakatan harga

sebuah pakaian, dia berkata, "Apakah Anda rela?" aku berkata , "Ya, akrt rela."

Dia pun mengulangi pertanyaan itu tiga kali, lalu dia mengundang dua

orang untuk memberikan kesaksian transaksi kami itu." Sejak saat itu yaitu

setelah aku melihat kewara'annya ifu, setiap aku membufuhkan sesuatu dan

terdapat di tokonya, maka aku pasti membelinya hingga kain-kainnya juga

aku beli."a

4. lbadah dan Bakti kepada Orangluanya '

Dari Ayyub bin Hisyam, dia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Sirin selalu

melakukan puasa sehari dan sehari berikutnya tidak."s

Dari Anas bin Sirin, d.ia berkata, "Muhammad mempunyai tujuh wirid,
ketika salah satunya tidak bisa dilakukannya pada malam hari, maka dia akan

melakukarmya pada pagi harinya."6

Dari Hisyam bin Hisan, dia berkata, "Di antara anggota keluarga Sirin

ada yang mengatakan, "Aku belum pernah melihat Muhammad bin Sirin

berkata-kata dengan ibunya, kecuali dengan suara lirih."

1 tbid.4/674., Ibid.4/615.3 TarikhBaghdad5/335.a Siyar A'lam An-Nubala' 4/620.5 ThabaqatlbnuSa'ad7/200.6 lbitl.

130 60 Biografi lllama Salaf



Dari Ibnu 'Aun, dia berkata, "Seorang lelaki datang menemui

Muhammad bin Sirin yang saat itu dia sedang berada di samping ibunya,

kemudian orang itu berkata, " Apa yang dilakukan Muhammad, apakah dia

mengadukan tentang sesuatu?" orang-orang yang ada di situ berkata, "Tidak,

akan tetapi begitulah sikapnya ketika berada di dekat ibunya."1

5. Kehati-hatiannya dalam Memberikan Fatwa

Dari Asy'ats, dia berkata, "Jika Ibnu sirin ditanya tentang halal dan

haram, wajahnya berubah, hingga Anda bisa mengatakan bahwa seolah-olah

dia bukanlah orang yang Anda lihat sebelumnya."2

Dari 'Ashim Al-Ahwal, dia berkata, "Aku sedang bertamu di rumah

Muhammad bin Sirin, kemudian seorang lelaki datang menemuinya, dia

berkata, "Wahai Abu Bakar, apa pendapat Anda tentang ini?" Dia berkata,

"Aku sama sekali tidak tahu tentang hal itu." Kemudian kami berkata

kepadanya, "Katakan saja menurut pendapat Anda." Dia berkata, "Bisa saja

aku mengatakan pendapatku kemudi;rn di lain waktu aku bisa menariknya

kembali. Demi Allah, aku tidak bisa (melakukan seperti itu)."3

Ibnu Syibrimah berkata, "Aku menemui Muhammad bin Sirin dengan

seorang perantara, aku tidak mengetahui safu jawaban pun darinya dan aku

juga tidak berani menanyakan tentang pendapatnya."a

6. Sikap Tegasnya terhadap Ahli Bid'ah dan Pemimpin yang Zhalim

Dari Syu'aib bin Al-Habhab, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu

Sirin, "Apa pendapatmu tentang meriwayatkan hadits dari ahli bid'ah?" dia

berkata, "janganlah kalian mendengarkan apapun dari mereka, dan jangan

menghormati mereka."s

Dari Ibnu'Aury dia berkata, "Seorang lelaki datang menemui Muhammad

bin Sirin dan bertanya tentang Qadar, Muhammad lalu berkata, "Sesungguhnya

Allah memerintahknn untuk berbuat adil, berbuat baik, menguatknn tali silaturrahim,

mencegah perbuatan keji dan mungkar dan makar," dia (perawi) berkata, "Dia lalu

menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya dan berkata, "Kamu

harus pilih, keluar dari rumahku ini atau aku yang menjauhimu! Akhimya,

lelaki itu pergi keluar.

1 HilyahAl-Aultyn'2/273.? Ibid.2/268.3 Siyar A'lnm An-Nubnh' 4/6144 tbid.5 tbid.4/61.1.
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Dia berkata, "Muhammad bin Sirin berkata, "Sesungguhnya hatiku tidak

dalam kekuasaanku, dan sesungguhnya aku takut iika ada yang terhembus

dalam hatiku, hingga aku tidak mampu mengusirnya. Dengan begitu, aku

lebih senang jika dia pergi dariku daripada aku mendengar ucapannya."l

Dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Aku pernah mendengar

Muhammad bin Sirin, dan dia mendengar tentang orang yang mendengarkan

bacaan Al-Qur'an lalu pingsan. Dia berkata, "Tempat di Hari Kiamat antara

kami dan mereka (ahli bid'ah) dipisah oleh tembok, kemudian dibacakan A1-

Qur'an kepada mereka dari awal hingga akhir, dan jika mereka terjatuh

maka mereka ifu seperti apa yang mereka katakan."2

Dari Ja'far bin Marzug, dia berkata, "Ibnu Hubairah pemah memanggil

Muhammad bin Sirin, Al-Hasan dan Asy-Sya'bi. Perawi melanjutkan

perkataannya, "Kemudian mereka pun menemuinya. Ibnu Hubairah lalu

berkata kepada Ibnu Sirin, "Wahai Abu Bakar, Apa yang Anda lihat sejak

kalian berdiri di depan pintuku?" dia menjawab, "Aku melihat kezhaliman

telah merajalela."

Perawi melanjutkan kembali ceritanya, "Kemudian saudaranya

menganggukkan tengkuknya, dan Muhammad bin Sirin pun menoleh ke

arahnya dan berkata, "Bukan kamu yang seharusnya bertanya, akan tetapi

akulah yang seharusnya bertanya kepadamu." Akhirnya, Ibnu Hubairah

memberikan hadiah empat ribu dirham kepada Al-Hasary tiga ribu kepada

Ibnu Sirin dan dua ribu kepada Asy-Sya'bi, akan tetapi Ibnu Sirin tidak mau

menerimanya."3 (

Hisyam berkata, "Aku belum pernah melihat seorang pun yang setegas

Muhammad bin Sirin di hadapan penguasa."4

7. Keahliannya dalam Menafsirkan Mimpi

Adz-Dzahabi berkata, "Ada beberapa keajaiban yang dimiliki oleh Ibnu

Sirin, yang jika disebutkan semua akan memakan banyak halaman, dan

keajaiban-keajaiban tersebut merupakan pertolongan dari Tuhan."s

Dari Abdullah bin Muslim Al-Marwazi, dia berkata, "Aku berbincang-

bincang dengan Muhammad bin Sirin, kemudian berbincang-bincang dengan

I ThnbaqatlbnuSa'ad7 /797.
'? HilyahAl-Auliya' 5/265., tbu.2/268.4 Siyar A'lam An-Nubnla' 4/613.5 tbid.4/618.
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kelompok lbadhiyah, dan tidak beberapa lama aku tidur dan bermimpi

melihat mereka membawa jenazah Rasulullah ffi. Kemudian, aku menemui

Ibnu Sirin dan menceritakan mimpi tersebut kepadanya'

Dia berkata, ,'seharusnya kamu tidak berbincang-bincang dengan

kelompok kaum yang berusaha menguburkan aPa yang telah dibawa

Rasulullah ffi."l
Dari Mughirah bin Hafsh, dia berkata, "Ibnu sirin pemah ditanya oleh

seseorang, ,,Aku bermimpi seolah-olah melihat rasi bintang Gemini

mendahului bintang Tsurayya." Ibnu Sirin menjawab, "Tidak lama lagi, Al-

Hasan akan meninggal dunia sebelum aku, kemudian baru aku. Al-Hasan

adalah orang yang lebih banyak ilmunya daripada aku'"

Dari Yusuf Ash-shabagh dari Ibnu sirin, dia berkata, "Barangsiapa yang

bisa melihat Tuhannya dalam mimpinya, maka dia akan masuk surga."2

Dari Abu Qalabah, dia berkata, "sesungguhnya seolang lelaki berkata

kepada Abu Bakar, "Aku bermimpi seolah-olah aku kencing dengan

mengeluarkan darah." Kemudian Abu Bakar (Muhammad bin sirin) berkata,

,,Apakah kamu menjima' isterimu dalam keadaan haidh?" orang itu

menjawab, "Ya." Dia berkata, "Takutlah kepada Allah dan jangan kamu

mengulanginya."3

Dari Abu Ja'far darilbnu sirin, diaberkata "sesungguhnya seorang lelaki

telah bermimpi seolah-olah dalam kamarnya terdapat seorang anak kecil

berteriak, kemudian lelaki itu mengisahkannya kepada Ibnu sirin, dan dia

berkata, ,,Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memukulinya

dengan batang kaYu."a

Dari Ibnu Mubarak bin Yazid Al-Bashri, dia berkata, "seorang lelaki

berkata kepada Ibnu sirin, "Aku melihat seolah-olah diriku terbang di antara

langit dan bumi." Dia berkata, "Kamu adalah lelaki yang akan banyak

memperoleh keberuntun 9an." 
u

Dari Hisyam bin Hasan, dia berkata, "seorang lelaki datang menemui

Ibnu sirin dan saat itu aku sedang bertamu di mmahnya. Laki-Iaki itu berkata,

,,sesungguhnya aku melihat seolah-olah di atas kepalaku terpasang mahkota

dari emas,"

I tbid.4/618.
'? Hilyah Al-Auliya' 2/276.
3 lbitl.2/227.4 lbid.2/zn.5 tbid.z/278.
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Kemudian, Ibnu Sirin berkata kepadanya, "Takutkah kepada Allah,
karena sesungguhnya ayahmu berada di daerah nan jautL penglihatannya
telah buta dan dia menginginkarunu untuk menjenguknya.,,

Perawi berkata, "Lelaki itu pun tidak menambah pembicaraannya,
kemudian dia masuk kamarnya dan mengeluarkan sebuah catatan dari
ayahnya; dalam catatan itu ayahnya menyebutkan tentang kebutaannya
dan dia berada di daerah nan jauh serta mengharapkannya untuk
menjempuhrya."l

8. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata, "Dia meriwayatkan dari beberapa
orang/ antara lain dari Anas bin Malik, ZaidbnTsabit, Al-Hasan bin Ali bin
Abi rhalib, |undub bin Abdillah Al-Bajali, Hudzaifah bin Al-yaman, Rafi'bin
Khudaij, Sulaiman bin 'Amir, Samurah bin Jundub, lbnu Umar, Ibnu Abbas,
Utsman bin Abi Al-Ash, Imran bin Hushair! Ka'ab bin ,Ujrah, Mu,awiyah,
Abu Ad-Darda', Abu Said, Abu Qatadah, Abu Hurairah, Abu Bakar Ats-
Tsaqafi, sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, Ummu'Athiyyah, Humaid bin
Abdirrahman Al-Humaidi, Abdullah bin saqif, Abdurrahman bin Abi
Bakarah, Ubaidah Al-Salmani, Abdurrahman bin Basyar bin Mas,ud, eais bin
Ubad, Katsir bin Aflah, Amr bin Wahb, Muslim bin Yasar, yunus bin Jubair,
Abu Al-Mahlab Al-]urmi, saudaranya Ma'bad, Yahya, Hafshah, yahya bin Abi
Ishaq Al-Hadhari; dia ini lebih muda darinya, Khalid bin At-Hadzdza' dNr
beberapa tabi'in senior."2

Murid-muridnya: Al-Hafizh berkata, "Yang meriwayatkan hadits
darinya antara lainp; Asy-Sya'bi,Tsabit,I(halid Al-Hadzdza', Dawud bin Abi
Hind, Ibnu 'Aun, Yunus bin 'Ubaid, |arir bin Hazim, Ayyub, Asy,ats bin
Abdul Malik, Hubaib bin Asy-Syahid, 'Ashim Al-Ahwal, 'Auf Al-A,rabi,
Qatadah, Sulaiman At-Taimi, Qurrah bin Khalid, Malik bin Dinar, Mahdi bin
Maimun, Al-Auza'i, Hisyam bin Hisan, Yahya bin'Atiq, yazid bin Ibrahim,
Abu Hilal Ar-Rasibi, Imran Al-Qaththan, Imarah bin Mihran, Ali Bin Zaidbn
Jad'an, Manshur bin Zadzan, Katsir bin Syunzhair, Yazid bin Thahman dan
masih banyak lagj."t

1 HilyahAl-Auliya' 2/278., Tahdzib At-Tafulzib9 /190.3 lbitl.g/797.
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9. Beberapa Mutiara PerkataannYa

Dari Ayyub, clia berkata, "Muhammad berkata, "Sesungguhnya ilmu ini

adalah bagian dari agama, maka lihatlah dari mana kamu mendapatkan

agama kalian (hati-hati dengan siapa kita belajar)."1

Dari Ibnu 'Aun, dia berkata, "Beberapa orang datang menemui

Muhammad, mereka berkata, "Kami telah berusaha menemui Anda, dan

sekarang kami telah bertemu dengan Anda, berikanlah kami hukum halal?"

Dia berkat a, " Ak:u tidak akan pernah menghalalkan apa yang telah

diharamkan Allah unhrk kalian."2

Dari Hisyam dari Muhammad, dia berkata, "Otang-orang berkata,
,,orang muslim adalah orang yang tidak mau menyerah di hadapan harta."3

Dari Hisyam dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Dia pernah

mengatakan kepada seseorang yang akan pergi berdagang, "Takutlah kepada

Allah, dan carilah harta yang halal yang telah ditetapkan untukmu, karena

meskipun kamu mencari yang selain itu, maka kamu tidak akan pernah

mendapatkan yang lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan untukmu."a

Dari Hubaib bin sirin, dia berkata, "Jika Allah menghendaki kebaikan

kepada seorang hamba, maka Dia akan menjadikan hatinya mampu

memberikan nasehat yang dapat menyuruhnya melakukan perbuatan baik

dan melarang perbuatan yang tercela."

Dari urwahbin l(halid dai Sirin, dia berkata, "sesungguhnya dia berkata

dalam sebuah syair,

Sesungguhny a iika Engknu membebankan kepada hamba pekerjaan yang

tidakiimba sanggupi,
Maka hamba akai berperangai buruk dan tidak memnyenangknn-Mu's

Dari Ibnu ,Aury dia berkata, "Aku pemah mendengar Ibnu sirin berkata,
,,Tiga hal yang tidak akan membuat mereka susahi baik budi pekerti, tidak

menyakiti orang lain dan menjauhkan diri dari keraguan atau yang

meragukan."6

I Sivar A'lnm An-Nubalo' 4/ 677

' Tinboqatlbnusa'ad7/200.
' Ibid.7/20L.a Hilyah Al-Auliya' 2/263.5 lbitl.Z/z&.6 tbid.2/276.
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10. Meninggalnya

Adz-Dzahabi berkata, "Banyak sejarahwan yang mengatakan bahwa

Muhammad bin Sirin meninggal dunia selang 100 hari setelah meninggalnya

Al-Hasan Al-Bashri yaitu tahun 110 Hijriyah.

Dari Khalid bin Khadasy, dia berkata, "Hammad brnZaid telah berkata,

"Ibnu Sirin meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 1L0 Hijriyah."

Dari Abdullah bin Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Ketika aku

menjamin hutang ayah, dia berkata kepadaku, "Kamu janji?" Aku berkata,

"Aku berjanji untuk membayarnya, kemudian dia mendoakan kebaikan

kepadaku, hingga akhimya aku berhasil membayar hutangnya sebanyak 30

ribu dirham."1[*]

I Siyar A'lam An-Nubala' 4/621.
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AL.IMAIil AZ-ZUHRI

ita masih bersama para ulama terhormat dan para pemimpin agama

dalam serial biografi beberapa ulama salaf terkemuka. Kali ini kita

bersama salah seorang imam yang pakar dalam bidang hadib, termasuk tabi'in

akhir, pemimpin besar dan senior dalam bidang hadits, guru dari Imam Mdik,

Al-Laits, Ibnu Abi Dza'ab, dua sufyan, dan yang lain dari pengikut para

tabi,in. Dialah Imam Az-ztthiseorang imam yang terhormat dan mulia.

Abu Nu'aim berkata, "Di antara mereka terdapat orang yang diakui

keilmuannya, ahli dalam bidang hadits, baik riwayah maupun dirayahnya;

dialah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin syihab Az-zlrhi, seorang yang

terhormat dan dermawan."l

Dia pemah bertemu dengan Said bin Al-Musayyib, yang merupakan

senior tabi'in dan dia belajar dengarurya selama 8 tahun. Selain itu, dia juga

belajar kepada urwah brn Az-Zubair, ubaidillah bin Abdillah bin utbah, AL

Qasim bin Muhammad dan masih banyak yang lain dari para tabi'in'

atr.-z,J,h,litermasuk seorang pakar dalam hafalan, kecerdasan dan dalam

keilmuan, hingga said bin Al-Musayyib memujinya. Dia berkata, "Barangsiapa

yang meninggal dunia dan meninggalkan oranS sepertimu, maka dia tidaktah

meninggal."

Allah CIig memberikan jalan kehormatan dan kemuliaan kepadanya di

dunia dan akhirat. Az-zlthrt merupakan tabi'in yang banyak mempunyai

harta, dermawan dan mempunyai jabatan penting dalam pemerintahan Bani

Umayyah. Dia termasuk orang pertama yang menyusun ilmu hadits atas

I HilwhAl-Auliya'3/360.
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perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan sering bepergian antara Syam

dan Hijaz.

Abu Bakar Al-Hadzli berkata, "Aku pemahbelajar kepada Al-Hasan dan
Muhammad bin Sirin, akan tetapi aku belum pernah melihat orang yang
lebih terhormat daripadanya -maksudnya Az-Zuhri-." I

Al-Hasan dan Ibnu Sirin dalam strata keseniorannya dalam kelompok
Tabi'in memang lebih tinggi daripada Az-Zuhri, mereka berdua juga lebih
tua darinya, akan tetapi ilmunya lebih tinggi dari mereka berdua.

Allah 06 telah memberikan keutamaan dan rahmat-Nya kepada orang
yang dikehendaki-Nya. Dan, Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha
Bijaksana dan Maha Mulia."

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya
Namanya: Muhammad bin Muslim bin Abdillah bin Syihab bin Abdillah

bin Al-Harits bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib.

Dia adalah seorang imam yang luas ilmunya, Al-Hafizh di zamannya,

Abu Bakar Al-Qurasy Az-Zutvi Al-Madani. Dia bertempat tinggal di Syam.

Kelahirannya: Duhaim dan Ahmad bin Shaleh berkata, "Dia lahir pada
tahun 50 Hijriyah," Khulaifah bin Khayyath berkata, "Dia dilahirkan pada
tahun 51 Hijriyah."2

Sifat-sifatnya: Muhammad bin Yahya bin Abi Umap dari Sufyan berkata,

"Aku pemah melihat Az-Zvhn dengan rambut dan jenggob:rya yang berwama
kemerah-merahan."

Dari Ya'kub bin Abdirrahman, dia berkata, "Aku pemah melihat Az-
Zuhri dengan perawakannya yang pendek, sedikit jenggotnya, mempunyai
rambut yang panjang dan menarik hati."3

Adz-Dzahabi berkata, "Dia adalah orang yang terhormat dan senang

memakai pakaian militer, mempunyai perangai yang baik dalam
pemerintahan Bani Umayyah."a

Muhammad bin Isykab berkata," Az-Zuhri pemah menjadi tentara militer."

Adz-Dzahabi berkata, "Dia pemah mencapai pangkat Kapten."s

I Tatulzib Al-Knmal26/437.2 Siyar A'lam An-Nubnla'5/326.3 TarikhAl-lslamS/248.a Siyar A'lam An-Nubala' 5/337.5 lbiit.56/341.
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2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Aku belum pemah melihat seorang

pun yang lebih mendalami ilmu hadits dari Ibnu Syihab."l

Umar bin Abdul Azizbertanya, "Apakah kalian mau menemui Ibnu

Syihab (Imam Az-Zuhri)?" mereka menjawab, "Kami akan melakukannya."

Dia berkata "Temuilah dia, karena sesungguhnya tidak ada yang tersisa saat

ini orang yang lebih tahu tentang sunnah Rasulullah ffi daripadartya."

Muhammad bin Abdul Malik dalam sebuah haditsnya mengatakan,

"Al-Hasan dan para sahabatnya pada saatnya nanti akan hidup lagS."2

Dari Al-Laits, dia berkata, "Aku belum pemah melihat seorang ulama

yang lebih spesialis daripada Az-Ztthri. fika dia berbicara tentang keutamaan

dalam ibadah, maka kamu akan berkata, "Tidak ada yang lebih baik

penjelasannya dari dia." Ketika dia berbicara tentang nasab orang Arab dan

non Arab, maka kamu akan berkata, 'Tidak ada yang lebih baik penjelasannya

dari dia." Ketika dia berbicara tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, kamu juga

akan mengatakan hal yang sama, "Tidak ada yang lebih baik penjelasannya

dari dia."3

Dari Ad-Darawardi, dia berkata, "Sesungguhnya orang yang Pertama
kali menyusun dan membukukan ilmu pengetahuan adalah Ibnu Syihab

(Imam Az-Znhri)."4

Dari Ahmad bin Hambal, dia berkata, " Az-Ztthri adalah orang yang

paling kompeten dalam hadits dan yang paling baik sanadnya."

Abu Hatim berkata, "Orang yang paling tinggr ilmunya di antara para

sahabat Anas bin Malik adalah Az-Zt*l.ri."s

Dari Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya, dia berkata, "Tidak ada orang

setelah Rasulullah ffiyangbanyak ilmunya seperti Ibnu Syihab."

Ada seseorang bertanya kepada Al-Malfiul, "Siapakah orang yang paling

banyak ilmunya dari orang yang pemah Anda temuT?" dia berkata, "Ibnu

Syihab." Orang itu bertanya lagi, "Lalu siapa?" dia berkata, "Ibnu Syihab."

Dan orang itu pun bertanya untuk yang ketiga kalinya, "Lalu siapa?" dia

berkata, "Ibnu Syihab."6

I HilyahAl-Auliya' 3/360., tbid.3lffi.3 TailzkimtAl-Hufiazh3/lD.I Siyor A'lam An-Nubala' 5/334.3 lbi.l.s/335.6 lbitl.S/3Y.
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Ahmad bin Abdillah Al-Ijli berkata, "Dia pernah bertemu dengan

beberapa sahabat Rasulullah ffi y*rg di antaranya adalah; Anas bin Malik,
Sahl bin Sa'ad, Abdurrahman bin Azhar dan Mahmud bin Ar-Rabi' Al-
Anshari. Dia juga meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar lebih dari tiga

hadits dan juga dari As-Sa'ib bin Yazid."

Abu Bakar Ibnu Manjawaih, dia berkata, " Az-Zlhri pernah melihat
sepuluh sahabat Rasulullah ffi, dia merupakan orang yang paling banyak

hafalannya di masanya, paling baik dalam mengisahkan sebuah hadits
disamping seorang yang ahli fikih dan mulia."l

Dari Ja'far bin Rabi'atr, dia berkata, "Aku berkata kepada Arrak bin
Malik, dia berkata, "Tokoh yang paling senior di bidang fikih di wilayah
Madinah dan yang paling tahu tentang sejarah umat manusia adalah Said

bin Al-Musayyib. Adapun yang paling berkompeten dalam bidang hadits

adalah Urwah brn Az-Zubair. Dan jika Anda ingin menyemburkan lautan

ilmu pengetahuan, niscaya akan Anda dapatkan Ubaid bin Abdillah."

Arrak berkata, "Adapun menurutku, di antara mereka itu yang paling
banyak ilmunya adalah Ibnu Syihab, karena ilmunya adalah kumpulan dari
ilmu merekaitrt."z

Dari Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Said bin Al-Musayyib pernah

berkata kepadaku, "Tidak ada seorang pun yang meningga[ dunia yang
meninggalkan (karya) seperti kamu."3

3. Sebab-sebab Keunggulannya di Bidang llmu Pengetahuan

A. Kekuatan Hafalannya

Adz-Dzahabi berkata, "Dari kehebatan hafalan Az-Zuhri adalah dia
menghafal Al-Qur'an dalam 80 malam. HaI ini dikisahkan darinya oleh

keponakannya Muhammad bin Abdillah."4

Dari Abdurrahman bin Ishaq dari Az-Zuhri, dia berkata, "Aku sama

sekali belum pemah mengulangi sebuah hadits dan juga tidak ragu dalam

menghafalnya kecuali hanya satu saja, kemudian aku menanyakannya kepada

temanku dan temyata hadits itu memang seperti yang telah aku hafal."s

I Tahdzib Al-Kamal26/432.2 Shafwat Ash-ShafTDat2/7%-137.

' TarikhAl-lslamS/234..a Tailzkirah Al-Hufiizhl/770.5 tbid.t/ttt.

140 60 Biografillhma Salaf



Dari Al-Laits, dia berkata, "Ibnu Syihab pemah berkata, "Aku belum

pemah menghafal sesuatu pun dalam suatu perkara,lalu lupa begitu saia-"\

b. Dia Menulis Semua Apa yang Didengarnya

Dari Abdurrahman bin Abi Az-Zrnad dari ayahnya, dia berkata, "Aku

saat itu sedang melakukan Thawaf bersama dengan Ibnu Syihab. Ibnu Syihab

membawa selembar kertas dan papan tulis, dia berkata, "Dan kami tertawa

bersama karenanya."

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Kami saat itu sedang belajar dan

menulis tentang halal dan haram dan Ibnu syihab menuliskan semua yanS

didengamya. Ketika ada seseorang yang merujuk pada tulisannya, aku baru

tahu bahwa dia adalah orang yang paling tinggi ilmu pengetahuannya."2

Dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdirrahman bin Al-Harits bin

Hisyam, dia berkata, "Ibnu Syihab agak berbeda dengan Al-A'raj. Az-Zthri

pemah belajar pada Al-A'raj. Ketika Al-A'raj sedang menulis mushaf, Az-

Zuhri bertanya kepadanya tentang hadits, lalu Az-Ztrhi mengambil selembar

kertas dan menulisnya. Setelah itu Az-Ztthri menghafahrya. Ketika dia telah

hafal, kertas itu lalu dirobeknya."3

Dari Shaleh bin Kaisan, dia berkata, "Saat itu, aku dan Az'Zrthrj masih

bersama-sama menuntut ilmu." Perawi berkata, "Kemudian dia berkata, "Mari

kita menulis SunAn." Perawi berkata, "Kemudian kami menulis apa yang

pernah dibawakan Rasulullah ffi*," lalu dia berkata, "Mari kita menulis

tentang apa yang pemah dibawakan oleh para sahabat Rasulullah ffi." Perawi

berkata, ,,Dia menulis dan aku tidak menulisnya, dan akhirnya dia berhasil

sedang aku kalah karena lupa."a

c. Selalu Mengulang dan Mempelaiarinya

Dari Al-Auza'i dari Az-Zuhri, dia berkata, "Ilmu pengetahuan sima

karena penyakit lupa dan tidak mempelajarinya."s

Dari Ya'kub bin Abdirrahmary dia berkata, "Sesungguhnya Az-Ztthri

pernah menuntut ilmu kepada Urwah dan yang lain, kemudian dia

membangunkan seorang budak PeremPualrny a yang masih tertidur, lalu dia

1 Tahdzib Al-Ktnal26/433., tbid.26/433.. tbid.26/4y.. Tahdzib Al-Kamal26l434.5 tbid.
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berkata kepadanya "Si Fulan sedang begrni, begini." Si budak itu berkata,

" Apa ini?" dia kemudian berkata, "Aku telah tahu bahwa kamu tidak dapat
memanfaatkannya, akan tetapi aku sudah mendengar dan aku ingin
mengingabrya (mempelajarinya)."1

d. Sering Berleman dan Mendekat kepada Orang yang Borilmu Serta
Memberikan Sedikit Banyak Pengabdian kepada Mereka

Dari Malik dari Az-Zts.hri, dia berkata, "Aku pernah mengikuti/
menemani Said bin Al-Musyyib dalam mencari sebuah hadits selama tiga
hui."2

Dari Mu'ammar, dia berkata, "Aku pernah mendengar Az-Zlhiberkata,
"Kedua lututku pernah menyentuh lutut Said bin Al-Musayyib (memijat/
mengabdi) selama delapan tahun."

Dari Malik bin Anas dari Az-Zrthri, dia berkata, "Aku pemah mengabdi
kepada Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, hingga suatu ketika aku ingin
menemaninya keluar dan aku menunggunya di balik pintunya. Dia berseru,
"Siapa yang mengetuk pintu?" Seorang budak perempuannya berkata,
"Pembanfu Anda!" sang pembanfu mengira bahwa aku adalah pembanfuny+
walaupun aku hanya mengabdi kepadanya hingga mengambilkan air wudhu
unfuknya."3

e. Memuliakan Orang yang Berilmu

Dari Muammar dari Az-Zrthr| dia berkata, "Jika aku ingin ke rumah
Urwah, maka aku langsung duduk di depan pintu rumahnya lalu pergi dan
tidak sampai berani masuk ke rumah. Kalaulah aku ingin masuk, tentu aku
bisa memasukinya karena tidak ada penjaga dan kuncinya, narnun aku ingin
menghormatittya."a

Dari Sufyan, dia berkata, "Aku pernah mendengar Az-Zuhri
mengatakan, "Si Fulan telah memberitahukan kepadaku, dia ini seorang yang
peduli dengan ilmu pengetahuan," dia tidak mengatakan, "Dia seorang yang
berilmu pengetahuan. "s

I TarikhAl-lslam.2 HilryhAl-Auliya' 3/362., ha..I tbid.3/%z.3 IbA.3/262.
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l. Berusaha untuk Melakukan Hal-halyang Dapat Membantu Hafalan

dan Menghindari KeluPaan

Dari Ismail Al-Makki, dia berkata, "Aku pernah mendengar Az-Zuhri

berkata, "Barangsiapa yang senang menghafal hadits, maka hendaklah dia

sering makan Zabib (anggar kering)."

Al-Hakim berkata, "Karena Zabib itu Panas/ manis, lembut dan kering,

disamping Zabib j u ga dapat menghilangkan lendir. "l

Dari Al-Laits dari Ibnu syihab, dia berkata bahwa dia sering begadang

malam dengan minuman madu sebagai hidangannya, sebagaimana ahli

minum (minum untuk mengobrol) dengan minuman mereka. Dia berkata,

"Tuangkanlah untuk kami dan berbicaralah." Dia orang yang banyak

meminum madu dan menghindari buah apel."z

Dari Ibnu Wahb dari Al-Laits,"Dia berkata bahwa Ibnu Syihab pemah

berkata, ,,Aku belum pemah menghafal sesuatu pun lalu lupa begitu saja."

Dia tidak senang makan buah apel dan sering meminum madu. Dia

mengatakan bahwa meminum madu akan membantu daya ingatan."3

4. Kemurahan Hati dan Kemuliaannya

Dari Al-Laits, dia berkata, "Ibnu Syihab sering mengakhiri haditsnya

dengan membaca doa,

,:t\tr 6Ljr ,4 + o; bGt f ,f 'a'r;Ll.&li

.it\tiEfur 4 
'a,.J,'^; bcf ? ,t; ,4+i?ft

'Ya Allah, sesungguhnya aku meminta l<epada-Mu dari semua kebaikan yang

Engkau ketahui di dunia dan di akJtirat. Dnn sesungguhnya aku berlindung

kepada-Mu dari keieleknn yang Engkau ketahui di dunia dan di aWtirat."

Dia adalah orang yang paling dermawan sejauh yang aku lihat, selalu

memberikan sesuatu kepada orang lain, jika telah selesai dari keperluannya,

dan memberikan rasa nyaman kepada para budaknya.

Ibnu Syihab berkata, "Wahai Fulan, pijatlah aku seperti biasanya, dan

akan aku lipatkan upahmu seperti yang kamu ketahui." Dia senang

I Siyar A'lnm An-Nubala' 5 /335.2 lbitl.S/335.2 tbid.5/332.
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memberikan makan kepada banyak orang yang membutuhkan dan memberi
mereka minumanmadu."r

Dari Malik, dia berkata, "Ibnu Syihab adalah orang yang paling
dermawan, dan suatu ketika dia mengalami ketidak-beruntungan, maka
budaknya berkata kepadanya, "Anda telah tahu bahwa Anda sedang kesulitan
keuangan, lihatlah keadaan Anda sekarang ini, berhematlah dalam
menggunakan harta Anda." Dia berkata, "Sesungguhnya orang yang mulia
adalah orang yang tidak pemah surut karena cobaan."2

Dari Uqail bin Khalid, dia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Syihab sering
keluar bersama warga berkeliling kampung bertujuan memberikan
pemahaman agama kepada mereka, kemudian seorang warga datdng
menemuinya, orang ifu tidak mempunyai apa-apa,lalu Az-Zrthri menunjuk
surban yang aku kenakan, kemudian aku mengambilrya dan memberikan
kepadanya. Dia berkata, "Wahai Uq"U, kamu akan aku beri surban lebih baik
dari itu."3

Dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Aku belum pemah melihat seorang
pun yang begitu mudah mendermakan dinar dan dirhamnya dari Ibnu Syihab,
padahal dia sendiri hanya mempunyai harta sebesar tahi unta."{

Dari Malik bin Anas, dia berkata, "Az-Zuhri berkata, "Kami telah
menemukan seor.rng yang dermawan yang tidak terpengaruh oleh cobaan."5

5. Kisah Masuknya Dalam Lingkungan BaniUmayyah dan Ketegasannya
Demi Membela Kebenaran

Ibnu Abi Dzr!ab berkata, "Saat itu keuangan Az-Zvhilagi terdesak, dia
terlilit hutang, kemudian dia pergi ke Syam dan duduk bersama Qubaishah
bin Dzu'aib." Ibnu Syihab berkata, "Ketika kami sedang dalam perbincangan
malam bersamanya, tiba-tiba utusan Khalifah Abdul Malik mendatanginya.
Utusan itu berkata, "Siapa di antara kalian yang mengetahui keputusan Umar
bin Al-Khathab ab mengenai pembagian warisan bagi seorang ibu dan
beberapa puteranya?" Aku berkata,"Aktt." Dia berkata, "Berdirilah dan ikut
denganku."

I Siyar A'hmAn-Nubala' 5/335.2 Siyar A'lam An-Nuhla' 5 / 330, danTaHzib AlKtmal26 / 440.t Siyar A'lam An-Nuhla' 5/*341.
' HilyahAl-Auliyo' 3/37!.t ba.
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Kemudian, kami menghadap Ktralifah Abdul Malik, saat itu dia sedang

duduk di atas singgasananya, dan di antara kedua tangannya terdapat sebuah

lilin, dia bertanya, "Siapa kamu?" aku pun lalu menyebutkan nasab dan jati-

diriku, lalu dia berkata, "Jadi ayahmu adalah orang yang lantang bicara

(berani) saat terjadi fitnah (Fitrrah Ibnu Al-Asy'ats dengan Al-Hajjaj bin Yusuf

Ats-Tsaqafi)." Aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah

telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu." Dia berkata, "Duduklah!"

kemudian aku duduk.

Dia bertanya, "Apakah kamu dapat membaca Al-Qur'an?" ak:u

menjawab, "Ya, aku bisa." Dia berkata, "Bacalah dari surat ini sampai ke sini'"
Kemudian aku membacanya.

Dia bertanya lagi, "Apakah kamu banyak tahu tentang pembagian harta

warisan?" aku menjaw ab, "\ a," Dia bertanya lagp, " Apa pendapatmu tentang

seorang perempuan yang meninggalkan warisan unfuk suami dan kedua

orangtuanya?" aku berkata, "Suaminya mendapatkan setengah jumlah harta,

ibunya mendapat seperenam dan sisanya untuk ayahnya." Dia berkata,

"Kamu benar dalam membagi, akan tetapi salah dalam mengucapkanya;

seharusnya suaminya mendapatkan setengah jumlah harta, ibunya

mendapatkan sepertiga yang masih tersisa."

Dia bertanya lagi, "Lalu mana dalilmu?" Aku berkata, "Said bin Al-

Musayyib telah memberitahukan kepadaku dengan menjelaskan tentang

keputusan Umar dalam pembagian warisan seorang peremPuan terhadap

anak-anaknya."

Khalifah selanjutnya berkata, "Memang itulah yang pernah dikatakan

Said bin Al-Musayyib kepadaku." Kemudian aku berkata, "Wahai Amirul
Mukminiry bayarkanlah hutang-hutangku." Dia berkata, "Baiklah." Aku

berkata, "Dan bagianku?" Dia berkata, "Demi Allah, tidak ada, aku tidak

pemah memberikannya kepada seorang pun (bagian harta)." Kemudian dia

bersiap-siap ke Madinah.l"

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Paman pemah memberitahukan kepadaku,

dia berkata, "sulaiman bin Yasar datang menemui Hisyam bin Abdul Malik,

dan Hisyam lalu berkata, "Wahai Sulaiman, siapa di antara mereka yang

mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong (hadits

At-wi)?"

I TailkJt Al-IslamS / 241-242, datSiyar A'lam An-Nubala' 5 /329.
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Sulaiman menjawab, "Abdullah bin Ubay bin Salul." Hisyam berkata,
"Kamu berbohong, dia adalah Ali bin Abi Thalib." Kemudian, Ibnu Syihab

masuk di forum mereka, lalu Hisyam langsung menanyainya, dan dia
menjawab, "Dia adalah Abdullah bin Ubay." Hisyam membentak, "Kamu
berbohong dia adalah Ali."

Ibnu Syihab berkata, "Aku berbohong? demi Allah, jika ada suara dari
langit yang memanggil bahwa sesungguhnya Allah telah menghalalkan
berbohong maka aku tidak akan pemah mau berbohong. Said dan Urwah
telah memberitahukan kepadaku dari Ubaid dan Alqamah bin Waqqash dari
Sayyidah Aisyah dia berkata, "Di antara mereka yang mengambil bahagian

yang terbesar dalam penyiaran berita bohong adalah Abdullah bin Ubay."

Kemudian, Hisyam membentaknya, "Demi Allah, pergi kamu,
seharusnya kami tidak menanyai orang seperti kamu." Az-Zuhri berkata,
"Tidakmengapa, aku juga tidak menzhalimi Anda untuk kepentinganku dan
Anda pun tidak melakukan kezhaliman yang merugikanku. Baiklah,
tinggalkanlah aku." Hisyam berkata, "Tidak, karena kamu masih menanggung

hutang beribu-ribu dirham." Dia berkata, "Aku telah memberitahukan hal ifu
kepada ayah Anda sebelumnya, bahwa aku tidak berhutang dan
membebankannya kepada Anda dan juga ayah Anda."

Hisyam lalu berkata dalam hatinya, "Sesungguhnya aku sangat takjub
dengan aura wajah orang ini." Dan dia pun lalu membayarkan hutang Az-
Zuhri beberapa ribu dirham. Setelah tahu bahwa hutangnya telah dibayarkan,
rnaka Az-Zuhri berkata, "Segala puji bagi Allah yang mana ini semua adalah
pemberian dari-Nya."1

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Dia meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad, Anas bin Malik
dan dia bertemu dengan mereka berdua ini di Damaskus. Dia juga
meriwayatkan dari As-Sa'ib dari Yazid, Abdullah bin Tsa'labah bin Sughair,
Mahmud bin Ar-Rabi', Mahmud bin Lubaid, Sufain Abu Iamilah, Abu Ath-
Thufail Amir, Abdunahman bin Azhar, Rabi'ah bin Ubbad Ad-Daili, Abdullah
bin Mair bin Rabi'ah, Malik bin Aus bin Al-Hadatsan.

|uga, meriwayatkan dari Said bin Al-Musayyib; dia belajar padanya
selama 8 tahun, Alqamah bin Waqqash, Katsir bin Al-Abbas, Abu Umamah

I Siyar A'lam An-Nubala' 5/339-U0.
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bin Sahl, Ali bin Al-Husain, Urwah btn Az-Zubair, Abu Idris Al-Khaulani,

Qubaishah bin Dzu'aib, Abdul Malik bin Marwan, Salim bin Abdillah,
Muhammad bin Jubair Ibnu Math'am, Muhamamd bin An-Nu'man bin Basyir,

Abu Salamah bin Abdirrahman, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Utsman

bin Ishaq Al-Amiri, Abu Al-Ahwash budak Bani Tsabit, Abu Bakar bin
Abdirrahman bin Al-Harits, Al-Qasim bin Muhammad, Amir bin Sa'ad,

Kharijah binZaid bin Tsabit, Abdullah bin Ka'ab bin Malik, Abu Umar dan

Abban bin Utsmap."l

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi berkata, "Beberapa orang yang

meriwayatkan darinya antara lain; "Atha'bin Abi Rabah, dia lebih tua darinya

dan meninggal dunia dua puluh-an tahun lebih dulu sebelum dia meninggal.

Juga, Amr bin Dinar, Amr bin Syu'aib, Qatadah bin Du'amalu Zaidbrn
Aslam, Tha'ifatu Manshur bin Al-Mu'tamir, Ayyub As-Sakhtiani, Yahya bin
Said Al-Anshari, Abu Az-Zinad, Shaleh bin Kaisan, Uqail bin Khalid,
Muhammad bin Al-Walid Az-Ztbaidi, Muhammad bin Abi Hafshah, Bakar

bin Wail, Amr bin Al-Harits, Ibnu Juraij, Ja'far bin Burqan, Ziyad bin Sa'ad,

Abdul Azizbtn Al-Majisyu+ Abu Uwais, Muammar bin Rasyid, Al-A:uza'i,

Syu'aib bin Abi Hamzah, Malik bin Anas, Al-Laits bin Sa'ad, Ibrahim bin Sa'ad,

Said bin Abdul Aziz, Fulaih bin Sulaiman, Ibnu Abi Dza'ab,Ibnu Ishaq, Sufyan

bin Husain, Shaleh bin Abi Al-Akhdhar, Sulaiman bin Katsir, Hisyam bin

Sa'ad, Husyaim bin Busyair, Sufyan bin Uyainah dan masih banyak yang

lainnya."2

7. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari Muammar dari Az-Zuhti, dia berkata, "]ika suatu majelis itu terlalu

lama, maka setan akan mendapat bagian dari majelis ifu."3

Dari Ibnu Abi Ruwwad dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Surban adalah

mahkota orang Arab, hadiah adalah pagarbagi orang Arab dan tidur dengan

miring ke sisi kanan di masjid akan mempererat persaudaraan orang-orang

yang beriman."a

Dari Yunus, dia berkata, "Az-Zuhri berkata, "Takutlah kamu dari
membelenggu kitab." Aku bertanya, "Apa belenggunya?" dia berkata,

"Menggudangkannya (tanpa dibaca)."s
I SiWr A'lam An-Nubaln' 5/327., tbid.5/327-328.

' tbiil.S/34t.I hid.s/y3.
' lbitl.S/Y5.
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Dari Yahya dari Az-Zuhri, dia berkata, "Perbanyaklah melakukan

sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh api neraka!" kemudian ada seseorang

yang bertanya, " Apa itu?" dia berkata "Berbuat baik."

Dari Sufyan, dia berkata, " Az-Zuhri pemah ditanya tentang zuhud, dia

menjawab, "Orang yang perkara halal tidak mencegahnya untuk bersyukur,

dan perkara halal tidak mengalahkan kesabarannya."l

Dari Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri, dia berkata, "Sesungguhnya

ilmu pengetahuan itu mempunyaibeberapa cela, di antara cela itu adalah, jika

seseorang yang berilmu itu meninggalkan ilmunya sehingga ilmunya itu
hilang darinya, lupa dan melakukan kebohongan dalam ilmu, dan yang

terakhir ini adalah cela yang paling besar."2

Dari Muammar dari Az-Zluhri, dia berkata, "Ibadah yang paling utama

adalah jika disertai dengan ilmu."

Dari Yunus dari Az-Zuhri, dia berkata, "Ilmu itu bagaikan sebuah

lembah, jika Anda turun ke dalam lembah itu, maka Anda harus berhati-hati

hi.gga Anda bisa keluar darinya."

Dan Az-Zulvi, dia berkata, "Kami bersama-sama belajar menunfut ilmu
dari seseorang dan kami lebih senang mempelajari akhlaknya dari
mempelajari ilmunya."

Dari Al-Auza'i dari Az-Zts,hri, dia berkata, "Beberapa ulama salaf

mengatakan, "Berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah adalah jalan

keselamatan dan ilmu akan dapat memegang keteguhan itu dengan lebih kuat.

Dengan kemuliaan ilmu akan tampak, maka akan teguhlah agama dan dunia.

Akan tetapi sebaliknya, dengan hilangnya ilmu, semua itu akan sima."3

Dari Hammad bin Zaid, dia berkata, "Pada suatu ketika, Az-Zuhri
mengajarkan hadits, lalu dia berkata, "Bacakanlah hadits dan bait-bait syair

kalian, karena sesungguhnya telinga itu berliur, dan jiwa itu membutuhkan

nafsu makan."a[,r]

I HilyahAl-Auliya'3/377.
'z lbitl.3/W.t TarikhAl-lslamS/34:0.1 ba.8/247.
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AYYUB AS.SAKHTIANI

Qekarang kita bersama salah seorang ulama dan termasuk Imam para ulama

r-)sahf dan ulama yang menjadi simbol kebanggaan generasi muda Bashrah

di masanya.

Dia adalah Imam ahli hadits di zamannya, terkenal dengan kewara'an

dan kezuhudannya dan tidak suka kemasyhuran. Seorang ahli sejarah dimana

Imam Adz-Dzahabi berkata tentang dirinya, "Dialah orang yang sangat

profesional, Ayyrb As-Sakhtiani."

Semoga Atlah *i; memberikan rahmat kepada para ulama, meniadikan

ilmu-ilmu, kezuhudan dan kewara'an mereka manfaat bagi kita semua.

Semoga shalawat dan salam tetap tercurah kepada Muhammad Rasulullah

ffi beserta keluarga dan para sahabatnya.

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

Namanya: Ayyub bin Abi Tamimah, dia bemama Kaisan As-Sakhtiani

Abu Bakar Al-Bashri budak 'Anzah. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah

budak Juhainah.

Kelahirannya: Ismail bin Ulayyah mengatakan, " Ayytb lahir tahun 66

Hijriyah," Sedang yang lain mengatakan, "Dia lahir satu tahun sebelum terjadi

wabah Thn'un (penyakit menular) pada tahun 68 Hijriyah."l

Adz-Dzahabi berkata, "Dia lahir pada tahun meninggalnya Ibnu Abbas

tahun 68 Hijriyah," Anas bin Malik berpendapat, "Aku tidak menemukan

riwayat tentang kelahirannya, walaupun satu wilayah dengannya dan bahkan

sempat bertemu. Saat itu dia berumur dua puluhan tahun."2

1 Tahdzib Al-Knmal2/363.2 Siyar A'lom An-Nubala' 6/76.
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Sifat-sifatnya: Dari Hammad btnZaid, dia berkata, "Ayyub tidak pemah

minum di saat dia membaca Al-Qur'an, dia berambut panjang yang hanya di

cukur satu tahun sekali." Dia berkata, "Mungkin rambutnya ifu memanjang

dan dia mengepangnya."l

2. Sanjungan Para UIama Terhadapnya

Dari Al-Hasan dia berkata, " Ayyub adalah tokoh terkemuka bagi

generasi muda Bashrah."2

Jika Muhammad bin Sirin mendapat sebuah hadits dari Ayyub As-

Sakhtiani, maka dia berkata, "Orang yang jujur dan dapat dipercaya telah

memberitahukan kepadaku."

Dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, "Tidak seorang Pun yang datang

dari Irak kepadaku lebih mulia daripada As-Sakhtiani Ayyub."

Dari Ayyrb bin Sulaiman bin Hilal, dia berkata, "Aku berkata kepada

Ubaidillah bin Umar, "Aku melihat Anda senang menemui orang-orang Irak

pada musim (haji)." Ayyub berkata, "Kemudian Ubaidillah berkata, "Demi

Allah, tidak ada kegembiraan dalam setahun ini kecuali pada hari-hari ibadah

haji, karena aku melihat banyak kaum dari berbagai penjuru dunia telah diberi

cahaya Allah dengan keimanan dalam hati mereka. Jika aku melihat mereka,

hatiku merasa lega dan tenang, dan di antara mereka itu adalah Ayytrb-"3

Muhammad bin Sa'ad berkata, " Ayyub adalah orang yang dapat

dipercaya dan diakui kepakararurya dalam bidang hadits. Dia adalah seorang

yang adil, wira'i, berpengetahuan luas, disamping sebagai huiiah bagi kaum

muslimin."a

Dari Syu'bah, dia berkata, "Telah menceritakan kepadaku Ayyub

pemimpin para F uqaha'."

Dari Salam bin Abi Muthi', dia berkata, "Kami tidak pemah mencapai

masa kejayaan kecuali pada masa Ayyrb, Yunus dan Ibnu'Aun, karena tidak

ada orang di bumi ini yang seperti mereka."s

Adz-Dzahabi berkata, "Dia adalah orang yang sangat tenang'"6

1 Thabaqatlbrut Sa'ad7 /238.2 HilyahAl-Auliya'3/3.i tbid.3/4.a Thabaqatlbnr Sa'ad7 /246.5 Siyar A'lam An-Nubala' 6 / 79 .6 tbid.6/20.
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An-Nasa'i berkata, "Dia adalah orang yang dapat dipercaya dan kuat

pendirian."l

Abu Hatim berkata, "Ibnu Al-Madini pemah ditanya, "Siapakah orang

yang paling kokoh pendiriannya dari para sahabat Nafi'?" Dia menjawab,

" Ayyub dengan keutamaannya, Malik dengan keprofesionalannya dan

Ubaidillah dengan hafalannya."

Muhammad bin Ahmad bin Al-Barra'bin Ali Al-Madani berkata, "Di
antara para ulama -maksudnya Hisyam bin Hisan, Salamah bin Alqamah dan

Ashim Al-Ahwal serta Kralid Al-Hadzdzar tidak ada yang seperti Ayyub dan

Ibnu'Aury dan Aynrb lebih kuat pendiriannya daripada Ibnu Sirin dan Khalid

Al-Hadzdza'."2

Dari Asy'ats, dia berkala,"Ayvrub adalah intelek para ulama."3

3. lbadah dan Rasa Takutnya Kepada Allah

Dari Ishaqbin Muhammad, dia berkata, "Aku pernah mendengar Malik

bin Anas berkata, "Kami menemui Ayyob As-Sakhtiani, ketika kami sebutkan

sebuah hadits Rasulullah ffi kepadanya, dia menangis hingga kami merasa

iba kepadanya."a

Dari Hisyam bin Hisan, dia berkata, " Ayyltb melakukan ibadah haji

sebanyak 40 kali."s

Dari Said bin Amir dari Salam, dia berkata, " Ayyub As-Sakhtiani selalu

melakukan shalat malam, tetapi hal itu tetap dirahasiakannya. |ika shubuh

menjelang dia mengeraskan suaranya, seolah-olah dia baru bangun pada saat

itu."s

Dari Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Zaid, dia berkata, "Suatu

ketika Ayyub sedang berada dalam sebuah majelis, kemudian datang kabar

duka, dia menghela nafas dan berkata, "Aduh pilekku."T

Dari Ibnu Syaudzab, dia berkata, " Ayyub sering menjadi imam shalat

di masjidnya saat bulan Ramadhan tiba dan shalat bersama dengan mereka

dengan durasi waktu kira-kira membaca 30 ayat dalam setiap rakaatnya.

1 TatulzibAl-Kannl2/463., tbid.2/462.

' Siyar A'lam An-Ntbala'6/21.a Hilyah Al-Auliya' 3/t.

5 tbid.6/27.6 tbid.3/8.7 Siyar A'lom An-Nubala'6/21.
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Dia sendiri melakukan shalat di antara waktu istirahat dalam shalat

tarawih itu dengan durasi waktu kira-kira 30 ayat dalam setiap rakaatnya. Dia

sendiri yang memberikan aba-aba dalam shalat tarawih tersebut dalam

mengucapkart,"Ash-Shalat (saat akan di mulai shalat tarawih)."

Dia juga melakukan shalat witir bersama rnereka, berdoa dengan doa-

doa yang ada dalam Al-Qur'an yang kemudian diamini oleh para jamaah di

belakangnya. Pada akhir doanya, dia membaca shalawat kepada Rasulullah

ffi dan lalu berkata,

"Ya Allah berikanlah kemampuan kepada kami untuk melaksanakan

Sunnah beliau, berikan kepada kami bagian dari jalarurya (syariabrya), dan

jadikanlah orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin kami."

Kemudian dia bersujud. Ketika dia telah selesai shalat, dia berdoa dengan

doa-doa yang lain."l

4. Kezuhudan dan Kewara'annya

Dari Ibnu Syaudzab,dia berkata 'AWub -maksudnya As-Sakhtiani jika

ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka dia akan berkata,

"Tanyakanlah kepada orang yang tahu."

Dari Hammad dari Ayyub, dia berkat+ "Aku telah temukan oranS-orang

dengan perkataan mereka, "jika telah ditetapkan dan telah diputuskan." Maka

Ayyub mengatakan, "Hendaklah seseorang takut kepada Allah, iika dia

seorang yang zuhud, maka hendaklah kezuhudannya itu tidak menjadi

bencana bagi orang lain. Hendaklah seseorang itu merahasiakan

kezuhudannya, dan itu lebih baik daripada memperlihatkannya kepada orang

lain."

Ayyub adalah orang yang merahasiakan kezuhudannya. Pada suatu

ketika, kami datang menemuinya, dan ternyata dia sedang berada di atas tikar

bersegi lima berwarna merah. Kemudian ketika kami atau teman-teman

mengangkatnya, temyata terbuat dari serabut yang kasar dan menempel ke

tanah."3

Dari Syu'bah, dia berkata, "Aku belum pemah membuat satu janji pun

dengan Ayyub, kecuali ketika akan berpisah dia berkata, "Tidak ada janii

I lbit1.6/27.2 Tahabaqat lbnu So'ad7 /247.3 Siynn A'lam An-Nubala'6/79.
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antara aku denganmu." Ketika aku datang (ke tempat yang telah disepakati

dalam perjanjian) ternyata dia sudah sampai terlebih dahulu."1

Dari Basyar bin Manshur, dia berkata, "Kami sedang berada di rumah

Ayyub. Kemudian dia memberikan nasehat kepada kami lalu kami

berbincang-bincang dan dia berkata kepada kami, "Cukuplah (perbincangan

kalian) kalaulah aku ingin memberitahukan kepada kalian tentang segala

sesuatu yang telah aku katakan hari ini, niscaya akan aku lakukan'"2

Hammad bn Zaid berkata, " Ayyub adalah teman akrab bagi Yazid bin

Al-Walid. Ketika Yazid bin Al-Walid menjabat sebagai khalifah, Ayyub

berkata, "Ya Allah,lupakanlah dia dari mengingatku."3

5. Perilaku dan Ketidaksenangannya dengan Kemasyhuran

Dari Hammad bin Zaid,diaberkata, "Aku belum pemah melihat seorang

pun yang paling ramah senyumnya kepada orang lain daripada Ayyub."a

Dari Hammad, dia berkata, "Aku sering melihat Ayyub yang selalu

membawa oleh-oleh bagi keluarganya ketika dia pulang dari pasar, hingga

aku melihat botol minyak berada di genggamannya.

Pada suatu saat, aku mencoba menegurnya, dan dia pun berkata,

"sesungguhnya aku pernah mendengar Al-Hasan berkata, "Sesungguhnya

orang yang beriman, mempunyai perilaku yang baik dari Tuhannya, jika dia

mempunyai rezeki (lebih) maka dia mendermakannya, dan jika sedang sulit,

maka dia akan menghematnya."s

Asy-Syu'bah berkata, " Aryrtb berkata, "Aku sering menjadi pembicaraan

(karena kebaikan atau yang lain) dan sebenamya aku tidak suka dibicarakan'"

Hammad bin Zaid berkata, " Ayyub mempunyai pakaian dingin

berwarna merah yang sering dipakainya ketika akan melakukan ihram, dia

menyebutnya sebagai kafan. Aku pemah berjalan bersamanya, tiba-tiba dia

mengambil jalan lain (yang tidak lazim). Aku heran kenapa dia bisa

mempunyai sikap seperti itu, menghindar dari banyak orang yang akan

mengenalinya bahwa dia adalah Ayyub."

Syu'bah berkata, "Terkadang aku pergi bersama Ayyub karena ada suatu

keperluan. Aku tidak diperkenankan berjalan bersamanya (beriringan),

I lbid.7 /79.2 HilyahAl-Auliya'3/8.3 Siyar A'lam An-Nubala'6/22.I HilyahAl-Auliya'3/8.5 tbit1.3/9.
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dan dia lebih suka banyak menghindar, lewat sini, lewat situ agar tidak

dikenal."l

6. Kepeduliaannya Terhadap Sunnah dan Ketegasannya terhadap Ahli

Bid'ah dan Kelompoknya

Dari Hammad bin Zaid, diaberkata, " Ayytb bagiku adalah orang terbaik

yang pernah aku ajak bicara, dan dia adalah orang yang paling komitmen

dalam memperjuangkan Sunnah Rasuhrllah ffi di antara mereka."2

Said bin Amir Adh-Dhuba'i berkata, "Dari Salam bin Abi Muthi', dia

berkata, "Pada suatu ketika Ayyub melihat seorang lelaki dari golongan ahli

bid'ah, dia tiba-tiba berkata, "sesungguhnya aku melihat kehinaan dari sinar

wajahnya," lalu dia membaca sebuah ayat,
,

Irro:jr,c!r] @t 1r-qi Ugiigrrtt:
" Kelak aknn menimpa mereka kemurkaan dari Tuhnn merekn dan kehinaan " (Al-

A'raf:152)

Setelah itu dia berkata, " Ayat ini untuk semua orang yang membuat-buat

(syariat Allah)." Dia menyebut semua ahli bid'ah dan semacamnya dengan

sebutan Khawarij.

Dia berkata, "sesungguhnya orang-orang Khawarij itu walaupun

berbeda-beda dalam penamaannya, akan tetapi mereka bersepakat dalam

menggunakan jalan kekerasan."3

Salah seorang ahli bid'ah berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakar, aku

ingin bertanya kepada Anda tentang satu kalimat saja." Dia lalu meninggalkan

orang tersebut dengan berkata, "Meski setengah kalimat saja aku tidak mau."

Dan kalimat ini diulanginya sampai dua kali.a

Dari Hisyam bin Hisan dari Ayyub As-Sakhtiani, dia berkata, "Tidak

seorang pun dari ahli bid'ah yang melakukan suatu ijtihad kecuali Allah ffi
akan menjauhkannya (dari kebenaran)."s

Dari Ibnu Uyainah, dia berkata, " Ayyub berkata, "Sesungguhnya ketika

ada seseorang memberitahukan kepadaku tentang kematian seseorang dari

Ahlussunnah, seolah-olah anggota tubuhku ada yang rontok."s2
1 Siyar A'lam An-Nubnla'6/22.2 tbid.6/27., tbid.6/27.4 lbid.s HilyahAl-Auliya'3/9.u lbitl.
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Guru-gurunya: Adz-Dzahabi berkata, "Dia meriwayatkan hadits dari
beberapa orang yang di antaranya; "Abu Buraid Amr bin Salamah Al-|armi,
Abu Utsman An-Nahdi, Said bin Jubair, Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi, Abdrrllah

bin Syaqiq, Abu Qalabah Al-Jarmi, Mujahid bin Jubair.

Juga, Al-Hasan Al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Mu'adz Al-Adawiyyah,

Qais bin Ibayah Al-Hanafi, Abu Raja'Imran bin Milhan Al-'Atharidi, Ikrimah
budak Ibnu Abbas, Abu Mujalliz Lahiq bin Humaid, Hafshah binti Sirin, Yusuf

bin Mahak, Atha'bin Abi Rabah, Nafi'budak Ibnu Umar, Abu Asy-Sya'tsa'

|abir bin Yazid, Humaid bin Hilal, Abu Al-Walid Abdullah bin Al-Harits, Al-
A'raj, Amr bin Syu'aib, Al-Qasim bin Ashim, Al-Qasim bin Muhammad, Ibnu

Abi Mulaikah, Qatadah dan yang lain."1

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi berkata, "Adapun yang meriwayatkan

darinya antara lain; "Muhammd bin Sirin, Amr bin Dinar, Az-Zuhri, Qatadah,
(mereka termasuk dari para gumnya), Yahya bin Abi Katsir, Syu'bah, Sufyan,

Malik, Muammar, Abdul Warits, Hammad bin Salamatu Sulaiman bin Al-
Mughirah, Hammad btnZaid, Muammar bin Sulaiman, Wuhaib, Ubaidillah
bin Amr, Ismail bin Aliyyah, Abdussalam bin Harb, Muhammad bin
Abdirrahman Ath-Thufawi, Nuh bin Qais Al-Huddani, Husyaim bin Basyir,

YazidbtnZrxal', Khalid bin Al-Harits, Sufyan bin Uyainah, Abdul Wahhab

Ats-Tsaqafi dan masih banyak yanglain."2

8. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari Ubaidillah bin Syumaith, dia berkata, "Aku pemah mendengar

Ayyub As-Sakhtiani berkata, "Seorang hamba tidak pernah akan menjadi

pemimpin kecuali jika dalam dirinya ada dua hal: Keterputusasaan (tidak

tamak) terhadap apa yang ada di tangan orang lain dan melupakan apa yang

pemah terjadi di antara mereka."3

Dari Hammad bin Zaid, dia berkata, " Ayyrtb pemah berkata kepada

kami, "Sesungguhnya kamu tidak akan mengetahui kesalahan guru yang

mengajarmu, kecuali jika kamu mau belajar (juga) dengan yang lainnya dan

banyak bergaul dengan orang lain."a

I Siyar A'lamAn-Nfiala' 6/76.2 tbid.6/16.
' HilyahAl-Auliya3/5'.1 tbid.3/9.
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Dari Hammad bin Salamah, dia berkata, "Aku pemah mendengar Aynrb

berkata, "sesungguhnya jika suatu kaum itu sudah merasa sombong, maka

Allah akan menghinakan dan menjadikan mereka rendah. Dan jika suatu

kaum itu mau merendah, maka Allah akan mengangkat derajat mereka'"1

Dari Hammad bin Zaid, diaberkata, " Ayyttb pernah berkata kepadaku,

"Berusahalah kamu untuk selalu pergi ke pasar (untuk mencari nafkah),

karena sesungguhnya kamu akan selalu mulia di hadapan saudara-saudaramu

selama kamu tidak membutuhkan (membebani) mereka."2

Dari Mukhallid bin Al-Husain, dia berkata, "Ayyub pernah berkata,
,,Seseorang tidak dapat dianggap telah memberikan shadaqah jika hanya

ingin mendapat ketenaran (pujian)."3

9. Meninggalnya

Adz-Dzahabi berkata, "Para sejarahwan bersepakat bahwa Ayyub As-

Sakhtiani meninggal dunia pada tahun 131 Hijriyah di Bashrah, saat terjadi

wabahTha'un (penyakit menular). Dia meninggal dalam usia 63 tahun. orang

terakhir yang meriwayatkan hadits darinya adalah Abu Al-Hasan bin Al-

Bukhari."a[*]

rbid.3/10.
lbid.3/77.
Siyar A' lam An-N ubala' 6 / 20.
tbid.6/24.
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SULAIMAN BIN MIHRAN ATAU LEBIH

TERKENAL DENGAN AL.A'MASY

l/ttasekarang bersama seorang ulama yang lain dari beberapa ulama salaf

-N.t".ke-uka, dia adalah salah seorang ulama Kufah dan termasuk

golongan tabi'in yang paling akhir.

Dialah sulaiman bin Mihran yang dijuluki dengan Al-A'masy. Dia adalah

seorang yang mempunyai kehormatan dan wawasan yang luas dan

mempunyai kisah-kisah menarik dan lucu. Dia salah seorang ulama yang ahli

dalam Al-Qur'an dan hadits dan seorang yang mendapat julukan Al-Mushaf

karena kejujurannya. Para ulama banyak mentashih (mengoreksikan) hafalan

dan ilmu-ilmu mereka kepadanya, seorang yang memang miskin harta dunia,

namun kaya dengan ilmu pengetahuan.

Isa bin Yunus berkata, "Kami belum pemah melihat orang-orang kaya

dan para pejabat pemerintah dalam majelis A'masy yang lebih hina dari

mereka, meski Al-A'masy sangat membutuhkan harta'"

Dalam menilainya, Abu Nu'aim berkata, "Di antara mereka ada seorang

Imam yang teguh pendiriannya, seorang perawi dan ahli dalam memberikan

fatwa. Dia banyak mengamalkan ilmunya, sedikit pengharapan, ahli ibadah

kepada Tuharurya dan suka bergurau. Dia adalah sulaiman bin Mihran Al-

A'masy."1

Banyak ulama besar yang berguru kepadanya, semisal; Asy-Syu'bah,

sufyan Ats-Tsauri dan sufyan bin Uyainah. Dia merupakan orang yang paling

tahu tentang hadits Abdullah bin Mas'ud, pemah melihat sahabat Anas bin

1 Hilyah AbAuliya' 5 / 46.
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Malik, akan tetapi dia tidak meriwayatkan darinya kecuali dengan perantara
(tidak langsung).

Dia juga mempunyai banyak kisah menarik dan lucu dan kami telah

menyebutkan sedikit dari cerita-cerita tersebut di akhir biografinya ini.

Semoga Allah ffi memberikan rahmat-Nya kepadanya dan kepada para

Imam yang lain."

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-sifalnya
Namanya: Sulaiman bin Mihran Al-Asadi Al-Kahili, Abu Muhammad

Al-Kufi Al-A'masy. Kahil adalah Ibnu Asad bin Khuzaimah.

Kelahirannya: Dia berasal dari daerah Ar-Rayyi. Ada yang mengatakan

bahwa dia dilahirkan di desa tempat kelahiran keluarganya yang masuk
wilayah Thabaristan pada tahun 61 l:lijriyah. Kemudian mereka pindah ke

Kufah saat dia masih kecil, namun ada juga yang mengatakan bahwa dia
pindah ke Kufah saat ibunya mengandungrya:''

Sifat-sifatnya: Dari Ibnu Uyainah, dia berkata, "Aku pemah melihat Al-
A'masy sedang memakai baju kulit dengan terbalik dan sebuah baju yang
jahitannya banyak, kemudian dia berkata, "Tidakkah kamu tahu, jika aku tidak
belajar ilmu pengetahu;rn, siapa yang mau datang kepadaku?" Jika aku adalah

seorang pedagang sayurary pasti orang-orang sudah lari dariku dan tidak ada

yang mau membeli daganganku."2

Dari Abu Bakar bin Ayyasv, dia berkata, "Aku pemah melihat Al-A'masy
memakai pakaian terbalik, kemudian dia berkata, "Orang-orang itu banyak
yang gila, mereka memakai pakaian kasar yang bersentuhan dengan kulit
mereka."3

Dari Abu Hisyam, dia berkata, "Aku pemah mendengar paman berkata,

"Isa bin Musa berkata kepada Ibnu Abi Laila, "Para Ulama fikih sedang

mengadakan pertemuan, kemudan Al-A'masy datang dengan memakai jubah

besar dan kasar, dia mengikatkan tengaLturya dengan pita kaset, lalu Al-A'masy
berdiri dan berkata, "Tidakkah kalian ingin memberikan sesuatu kepada kami?
jika tidak, tinggalkanlah kami." Isa berkata, "Wahai Ibnu Abi Laila, "Aku
katakan kepadamu, "Kamu datang dalam majelis para ahli fikih dan

I SiyarA'lnm An-Nubala' 6/227.
'1 HilyahAl-Auliya' 5/47.3 

.Ibid.5/51.
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membawa orang seperti ini (pakaian gembel)?" dia berkata, "Ini adalah tuan

kita Al-A'masy."1

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Ahmad bin Abdillah Al-Ajali berkata, "Al-A'masy adalah orang yang

kokoh pendirian darr kuat hafalannya. Dia adalah juru bicara penduduk Kufah

pada masanya, dan ada yang mengatakan bahwa dia menguasai empat ribu

hadits, akan tetapi dia tidak mempunyai kitab. Ahmad berkata, "Dia sering

membaca Al-Qur'an, fasih dalam membacanya dan salah seorang pakar

dibidangnya."2

Isa bin Yunus berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang seperti

AI-A'masy, aku juga belum pernah melihat orang-orang kaya yang lebih

terhina saat di hadapannya, padahal dia orang yang serba kekurangan dan

mernbutuhkan."

Adz-Dzahabi berkata, "Al-A'masy adalah orang yang berjiwa mulia dan

orang yang mau menerima apa adanya. Dia mendapat jatah dari di Baitul Mal

sebesar lima dinar setiap bulannya. Hak kepemilikan itu ditetapkan unfuknya

pada akhir hidupnya."3

Dari Ibnu Uyainah, dia berkata, "Al-A'masy lebih mempunyai tempat

di hati kaum muslimin dibanding dengan orang lain karena ada empat hal,

yaitu; Dia orang yang paling fasih dalam membaca Al-Qur'an, paling banyak

hafalan haditsnya, ahli dalam bidang Faraidh (ilmu tentang pembagian harta

warisan) dan beberapa keunggulan lainnya."a

Ahmad berkata, "Abu Ishaq dan Al-A'masy adalah dua tokoh penting

penduduk Kufah."s

Muhammad bin Sa'ad berkata, "Al-A'masy adaiah orang yang ahli
mengenai Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya, hadits dan Faraidh. Dia belajar Al-

Qur'an dari Thalhah bin Mushrif. Dia juga mengajarkan Al-Qur'an kepada

penduduk (Kufah), tetapi dia meninggalkan kebiasaannya ini pada akhir

masanya. Biasanya dia membacakan Al-Qur'an kepada para penduduk pada

bulan Sya'ban. Setiap hari terdapat maklumat baru tentang Al-Qur'an seiring

dengan usia dan kematangannya. Para pendudrrk mendatanginya dan

1 TarikhBnghdad9/8.2 Siyar A'lam An-Nubaln'6/234-2353 lbitl.6/235.4 tbid.6/246.5 lbitl.6/2U.
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membacakan Al-Qur'an di hadapannya kemudian dia yang mengoreksi

bacaan tersebut."l

Dari Isa bin Yunus, dia berkata, "Aku belum pemah melihat orang seperti

Al'A'masy pada zaman kami, tidak pula masa sebelum kami. Aku sama sekali

belum pemah melihat orang-orang kaya dan juga Para pemimpin yang terhina

dalam majelis Al-A'masy, padahal dia membutuhkan hatta."2

Al-Qasim bin Abdirrahman pemah berkata, "Tidak ada seorang pun

yang lebih tahu tentang hadits Abdullah daripada Al-A'masy'"3

Dari Dharar bin Shard, dia berkata, "Ilmu ini tidak ada kecuali pada

orang-orang Arab dan para pemimpin yang terhormat'" Kemudian salah

seorang anggota yang hadir dalam majelis itu berkata kepadanya, "Sampai

seberapa tingginya martabat Al-A'masy?" Syarik berkata, "Ketika aku melihat

Al-A'masy membawa daging Sufyan Ats-Tsauri berada di samping kanannya

dan Syarik berada di samping kirinya. Kemudian kedua orang tersebut saling

berebut untuk membawakan daging itu, pastinya aku tahu bahwa dia Al-

A'masy memang terhormat."a

Dari Ishaq bin Rasyid, dia berkata, "Az-Ztrhri berkata kepadaku,

"Adakah di Irak seseorang yang meriwayatkan hadits?" aku berkata, "Ya,

ada." Kemudian aku berkata kepadanya, "Apakah kamu perlu aku tunjukkan

sebagiannya?" Diaberkata kepadaku, "Ya." Kemudian aku tunjukkan sebuah

hadits dari Sulaiman Al-A'masy, dan dia pun lalu mengamatinya,lalu berkata,

"Aku tidak menyangka bahwa di Irak terdapat orang yang meriwayatkan

hadits seperti ini." Perawi berkata, "Aku lalu berkata, "Aku tambahkan

kepadamu bahwa dia adalah pakamya."s

Dari Ali bin Al-Madini, dia berkata, "Orang yang menghafal (menjaga)

ilmu pengetahuan dari umat Muhammad m i"i ada enam, yaitu; Amr bin

Dinar di Makkah, Ibnu Syihab Az-Zuhri di Madinah, Abu Ishaq As-Subai'i

di Kufah dan juga Sulaiman bin Mihran Al-A'masy, Yahya bin Abi Katsir

Naqilah dan Qatadah di Bashrah."5

Syu'bah berkata, "Tidak ada orang yang membacakan hadits kepadaku

seperti Al-A'masy."z

1 Thnbaqat Ibnu Sa'ad6/U2.
'1 Hilyah Al-Attliya' 5 / 4748.1 tbid.5 / 48.1 tbid.5 / 48.5 TarikhBagtulad9 /-11.u TatulzibAl-Knmal12/M.? tbid.12/86.
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Abdullah bin Dawud Al-Khuraibi berkata, "Aku pernah mendengar

bahwa jika Asy-Syu'bah mendengar nama Al-A'masy, maka dengan cepat

dia akan berkata, " Al-Mushaf-Al-Mushaf (orang itu seperti mushaf)."l

Umar bin Ali berkata, "Al-A'masy disebut Al-Mushaf karena keiuiuran-

nya."

Muhammad bin Ammar Al-Mushili, dia berkata, "Di antara dua ulama

hadits yang paling tinggi keilmuannya adalah Al-A'masy dan Manshur bin

Al-Mu'tamir. Manshur memang mantap kelimuannya dan lebih baik
daripada Al-A'masy, akan tetapi Al-A'masy lebih tahu tantang Musnad darr

lebih banyak mempunyai musnad darip adarry a." 2

3. Al-A'masy dan Tadlis

Adz-Dzahabi berkata, "Al-A'masy Abu Muhamamd adalah salah

seorang lmam yang dapat dipercaya dan merupakan golongan tabi'in'akhir.

Orang-orang yang tidak suka kepadanya tidak bisa menjegalnya kecuali

dengan menuduhnya melakukan Tadlis (memalsukan hadits)."

Adz-Dzahabi berkata, "|arir bin Al-Humaid berkata, "Aku pernah

mendengar Mughirah berkata, "Orang yang membahayakan warga Kufah

adalah Abu Isha' dan Al-A'masy ini. Mereka meriwayatkan hadits dari semua

orang yang didengarnya. Jika tidak begitu tentunya Al-A'masy ini adalah

orang yang jujur, dapat dipercaya dan mantap hafalannya. Dia ahli dalam

bidang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia memang berbaik sangka terhadap

orang yang telah membacakan hadits kepadanya dan meriwayatkan darinya.

Kami tidak bisa memastikan bahwa dia sudah mengetahui kebohongan orang

yang meriwayatkan hadits kepadanya ataukah tidak, karena mengklaim

seperti itu adalah haram."

Di akhir biografi Al-A'masy dalam kitab Al-Mizan, Adz-Dzahabi

mengatakan, "Dia memalsukan hadits, kemungkinan dia memalsukan hadits

yang dhaif dan dia sendiri tidak menyadarinya. Ketika dia mengatakan

Haddatsana (telah memberitahukan kepada kami), maka tidak ada

pembahasan. Tapi ketika dia mengatakan'An (dari) memungkinkan baginya

melakukan pemalsuan kecuali pada guru-gurunya seperti Ibrahim,Ibnu Abi
Wail, Abu Saleh As-Sarrunan, karena riwayatnya dari mereka ini kemungkinan

besar adalah Muttashil."

1 lbid.72/86., tbid.72/87.
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Ibnu Al-Madini berkata, "Al-A'masy banyak berburuk sangka terhadap

hadits-hadits mereka yang lemah itu."1

4. lbadahnya

" Waki' bin Al-farrah berkata, "Hampir selama tujuhpuluh tahun,

Al'A'masy tidak pemah tertinggal dari Takbiratul Ihram pertama (melakukan

shalat di awal waktu)."2

A,bdullah Al-Khuraibi berkata, "Tidak ada orang yang datang sesudah

Al-A'masy yang lebih banyak ibadahnya darinya."3

Dari Abdurrazzaq, dia berkata, "Beberapa orang sahabat kami telah

memberitahukan kepada kami, "Sesungguhnya Al-A'masy sering bangun

tidur karena ada keperluan, dia tidak menyentuh air, akan tetapi dia
meletakkan kedua tangannya pada dinding dan bertayammum, kemudian

tidur lagi, lalu ada orang yang menanyakan kebiasaan itu kepadanya, dia

berkata, "Aku takut meninggal dunia dalam keadaan tidak bersuci."a

Dari Ibrahim bin Ur'urah, dia berkata, "Aku pernah mendengar bahwa

Yahya Al-Qaththan setiap disebutkan nama Al-A'masy, dia berkata, "Dia
adalah ahli ibadah, selalu menjaga shalat berjamaah dan berada pada barisan

terdepan, dia merupakan simbol dan contoh bagi umat Islam, dan dia selalu

berusaha mendapatkan barisan terdepan."s

Dari Abu Nu'aim, dia berkata, "Abdussalam berkata, "Setiap berkata,

Al-A'masy selalu tenang dan menghormati ilmu pengetahuan."5

5. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata, "Dia meriwayatkan dari beberapa

orang di antaranya; "Anas, akan tetapi dia tidak mendengar darinya langsung

Abdullah bin Abi Atfa, Zaid bin Wahab, Abu Wail, Abu Amr Asy-Syibani,

Qais bin Hazim,Ismail bin Raja', Abu Shakhrah Jami' bin Syaddad, Abu

Zhibyanbin ]undub, Khutsaimah bin Abdirrahman Al-Ja'fi, Said bin Ubaidah,

Abu Hazim Asy-Ju'i, Sulaiman bin Mushir, Thalhah bin Mushrif, Abu Sufyan

Thalhah bin Rafi', Abdul Malik bin Umair, Addi bin Tsabit, Imarah bin Umair,

I Mian Al-I'tidal21414 dengan ringkasan.2 SiyarA"lam An-Nubalo' 6/228.1 lbid.

' HilyahAl-Auliya' 5/49.5 Siyar A'lamAn-Nfialn' 6/232.
" HilyahAl-Auliya'S/52.
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Imarah bin Al-Qa'qa', Mujahid bin Jabar, Abu Adh-Dhuha, Mundzir Ats-

Tsauri, Hilal bin Yasaf dan masih banyak yang Iain."

Murid-Muridnya: Al-Haf izh berkat a, " Or arrg- orang yang meriwayatkan

darinya antara lain; Al-Hakam bin Utaibah, Zttbaid Al-Yami, Abu Ishaq As-

Subai'i (dia ini termasuk gurunya), Sulairnan At-Taimi, Suhail bin Abi Saleh,'

Muhammad bin Wasi' Syu'bah, As-Sufyan, Ibrahim bin Thahmary Jurair bin

Hazim, Abu Ishaq Al-Fazari,Israil, Zaidah, Abu Bakar bin Ayyasy, Syaiban

An-Nahwi, Abdullah bin Idris, Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Numair, Al-Khuraibi,

Isa bin Yunus, Fudhail bin Iyadh, Muhammad bin Abdirrahman Ath-Thafawi,

Husyaim, Abu Syihab Al-Hanath dan beberapa tabi'in terakhir, yang antara

lain; Abu Nu'aim dan Ubaidillah bin Musa."l

6. Sekelumit Tentang Kisah Lucunya

Adz-Dzahabi berkata, "Di samping ketinggian ilmunya dan

kemuliaannya dia adalah seorang yang lucu dan menyenangkan.

Ada yang mengisahkan, "Padasuatu ketika, beberapa ahli hadits datang

ke rumahnya, maka dia pun lalu keluar untuk menemui mereka dan berkata,

"Kalaulah di antara orang yang datang ini tidak ada orang yang paling aku

benci, niscaya aku tidak menemui kalian."

Dawud Al-Ha'ik bertanya kepadanya, "Wahai Abu Muhammad,

bagaimana pendapatmu tentang orang yang shalat di belakang Al-Ha'ik?" Dia

berkata, "Tidak mengapa walaupun dia tidak berwudhu." Dia berkata,"Lallu

apa pendapatmu tentang persaksian Al-Ha'ik?" dia berkata, "Bisa diterima

dengan dua orang saksi."2

Ada seseorang yang berkata, "Sesungguhnya Al-A'masy mempunyai

seorang anak yang cacat mental, dia berkata kepadanya, "Pergilah dan belikan

aku tali untuk jemuran." Si anak bertanya,"Wahai Ay"h, berapa paniNrgnya?"

Dia berkata, "sepuluh dzira' (hasta)." Si anak kembali bertanya, "Lebarnya

berapa?" Dia berkata, "selebar musibah yang ditimpakan kepadaku dalam

dirimu (yang cacat)."3

Dari Sufyan, dia berkata, "Syubaib bin Syaibah datang bersama teman-

temannya kepada Al-A'masy, sesampainya di rumahnya, mereka

memanggilnya dari luar, "Keluarlah Anda?" Dari dalam rumah dia berkata,

I Siyar A'lam An-Nubala',7 /277., Ibid.7/227-228.3 TaMzib Al-Kamal,72/ 492.
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"Siapa kalian?" Mereka berkata, "Kami adalah orang-orang yang memanggil

Anda dari luar kamar." Kemudian dari dalam dia berkata, "Kebanyakan

mereka itu tidak berakal."l

Ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan Al-A'masy memang

menemui mereka dengan pundak yang terdapat adonan rotinya. Saat itu dia

mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang yang berbulu dengan

posisi terbalik, kemudian ada yang menegumya, "Wahai Abu Muhammad,
jika Anda memakainya dengan bulunya di dalam pastinya akan lebih hangat

bagimu." Dia berkata, "Dengan pemakaian seperti ini, aku ingin menyerupai

kambing."2

7. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari Hafsh bin Ghiyats, dia berkat+ "Aku pemah mendengar Al-A'masy

berkata, "Ketika kematian menghampiriku dan kalaulah ia dapat aku

temukan, pasti ia akan aku beli."

Dari Al-Hasan bin Saleh dari Al-A'masy, dia berkata, "Bahwasanya kami

ikut mengiring jenazah, meski kami tidak tahu jenazah siapa itu, hanya karena

ikut berbela sungkawa bersama masyarakat."3

Dari Manshur bin Abi Al-Aswad, dia berkata, "Aku pernah bertanya

kepada Al-A'masy tentang firman Allatu

"Dan demikianlahkami jadiknn sebaginn orang-orang yang lhalim itu menjadi

teman bagi sebagian yang lain disebabknn apa yang merekn usahakan." (Al-
An'am:129)

Apakah kamu belum pernah mendengar orang-orang membaca ayat

tersebut?" orang itu menajwab, "Aku hanya pernah mendengar mereka

berkata, "Jika orang-orang telah rusak, maka mereka dipimpin oleh kejahatan

mereka."a

Humaidi berkata, "Aku pemah mendengar ayah berkata, "Aku pernah

mendengar Al-A'masy berkata, "fanganlah kamu menghamburkan permata

di bawah jejak babi."s

Ada yang seeorang yang berkata kepada Hafsh bin Abi Hafsh Al-Abar,

"Apakah kamu pemah melihat Al-A'masy?" dia menjawab,"Ya, dan aku juga

1 TarikhBagtulad,g/261-262.

'1 Siyar A'lam An-Nubala' 6/244.1 HilyahAl-Auliya' 5/50.I lbid.5/50-57.5 tbid.5/52
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mendengar dia berkata, "Sesungguhnhya Allah akan mengangkat derajat

sebagian kaum dengan ilmu atau Al-Qur'an, dan menghinakan sebagian yang

lain dengannya pula." Dan aku adalah termasuk orang yang dimuliakan-Nya

sebab ilmu. Kalau tidak, tentu leherku sudah dikalungi dengungan cawan, lalu

aku berputar-putar dalam tempaan Oesi) di Kufah."l

8. Meninggalnya

Dari Abu Bakar Ibnu Ayyxy, dia berkata, "Aku mengunjungi Al-A'masy

dalam sakitnya yang menghantarkannya pada kematian, kemudian aku

berkata, "Maukah Anda aku panggilkan Tabib?" dia berkata, "Apa yang bisa

dilakukan tabib itu? kalaulah jiwaku masih bersama, niscaya akan aku lempar

dalam kobaran api. Jika aku meninggal dunia, maka janganlah kamu

beritahukan kepada seorang pun, dan pergilah dariku lalu lemparkan jasadku

ke lubang kuburanku."2

Adz-Dzahabi berkata, "Mereka berkata, "Al-A'masy meninggal dunia

pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 148 Hijriyah di Kufah. Bersamaan dengan

meninggalnya itu, beberapa tokoh ulama juga meninggal dunia, yaifiqJa'fat

bin Muhammad Ash-Shadiq dari Madinah, beberapa tokoh ulama Mesir;

Syaikh Amr bin Al-Harits (ahli fikih), Syaikh Himsh Muhammad bin Al-Walid

Az-Zubaidi, Syaikh Wasith Al-Awwam bin Hausyab dan hakim agung Kufah

dan salah seorang ahli fikihnya Muhammad bin Abdirrahman Ibnu Abi
Laila."3

Dari ]arir, dia berkata, "setelah kematiannya, aku pernah melihat Al-
A'masy dalam mimpi, lalu aku bertanya, "Wahai Abu Muhammad,

bagaimana keadaanmu?" Dia menjawab, "Kami selamat dengan

pengampunan Allah ffi, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian

alam."a[*]

tbid.5 /54.
rbid.5 /57.
Siyar A' lam An-N ubala' 6 / 245.
TarikhBaghdad9 /730.
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AL.IMAM ABU HANIFAH

AN.NU'MAN BIN TSABIT

ekarang kita masih bersama serial biografi beberapa ulama salaf

terkemuka. Kita akan membicarakan tentang salah seorang Imam dari
Imam Madzhab yang empat, dan dia adalah termasuk pendiri madzhab fikih
yang terkenal. Keempat Imam itu adalah para Imam yang mulia dan

terhormat. Aku mengakhirkannya karena ada beberapa alasan:

Pertama;Suatu permasalahan itu berjalan sesuai dengan takdir, dan yang

memiliki kunci langit dan bumi adalah Dia yang menguasai hati para hamba.

Kedua;Keinginan untuk membahas adalah berdasar pertolongan Allah,

dan kami memohon kepada-Nya agar memberikan pertolongan kepada kita

untuk dapat selalu mentaati-Nya, memberikan rahmat dan petunjuk-Nya yang

menghantarkan kepada surga-Nya.

Ketiga; Sesungguhnya pembahasan mengenai biografi Imam kita ini,
banyak pendapat yang simpang-siur dan saling bertentangan satu sama yang

lain; ada di antara mereka yang sangat mengagungkan sang Imam dan

melebih-lebihkannya atas ulama-ulama yang lain. Mereka adalah golongan

yang fanatik terhadap sang Imam. Di lain pihak tidak sedikit pula golongan

yang mencelanya, meragukan hafalan dan keutamaannya.

Tentang pertentangan ini, Al-I(hatib pemah mengetengahkan perdebatan

kedua kelompok ini dalam biografinya. Hanya saja sanad-sanad yang

digunakan oleh kelompok yang cenderung mencelanya sangat lemah. Dengan

intensif dan selektif, kami meneliti biografinya, membuang hal-hal yang

sifatnya subyektif, yang cenderung lebih mengagungkan maupun yang

mencelanya secara berlebihan.
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Akhirnya -dengan pertolongan Allah ffi- kami dapat menyaiikannya

secara obyektif, dan sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Al-Khuraibi,
,,Tidak ada cela (yang berarti) dalam diri Imam Abu Hanifah kecuali oranS

yang sengaja ingin menjauhkannya karena kebodohannya ataupun

kedengkiannya."l

Jika pada dasarnya seorang muslim dianjurkan untuk selalu berbaik

sangka kepada sesama kaum muslimin dan kepada siapapun, bagaimana

dengan orang yang telah mendapat legitimasi para ulama di masanya; sebagai

orang yang teguh pendirian, adil dalam keputusan, ahli fikih, terhormat dan

lainnya? Bagaimana dengan seorang ulama yang telah memenuhi hati jutaan

umat Islam dengan cinta kepadanya dan banyak yang menyanjungnya?

Rasulullah ffi bersabda,

or? .o tt c

'(d*"tD,lF\ 6F',YG #,
"ltu adalah berita gembira yang segera turun bagi orang yang beriman " (HR.

Muslim)

At-Taj As-Subki berkata, "Hendaklah kalian oranS-orang yang sedang

mencari ilmu mengikuti jalan budi pekerti bersama dengan para imam,

janganlah kalian memperdulikan kabar miring (gosip) yang sengaja disebarkan

kecuali jika ada bukti yang nyata. Jika kalian bisa berbaik sangka kepadanya

maka lakukanlah, dan jika tidak janganlah kalian menggubris apa yang mereka

lontarkan.

Kalian tidak diciptakan untuk hal ini (menggunjing orang); perhatikan

saja tugas yang harus kalian emban (belajar) dan tinggalkan perkara yang

bukan menjadi urusan kalian. Seorang pencari ilmu akan selalu mulia dan

terhormat selama dia masih mengikuti dan menyelami jejak para ulama salaf.

]anganlah kalian terusik dengan apa yang telah menjadi kesepakatan

antara Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tasuri, atau antara Malik dan Ibnu Abi

Dza'b, atau antara Ahmad bin shaleh An-Nasa'i atau antara Ahmad dan AI-

Harits bin Asad Al-Muhasibi dan masih banyak yang lain hingga pada masa

Al:lzzu bin Abdussalam At-Taqi bin Ash-shalah. Karena jika kalian

menyibukkan tentang hal-hal seperti itu, aku khawatir kalian akan mengalami

kegagalan (dalam mencari ilmu).

I Siyar A'lam An-Nubala' 6 / 402.
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Imam kita ini adalah seorang lmam yang pendapat dan pemikirannya
diperhitungkan dalam dunia Islam. Mungkin saja kalian tidak memahami
sebagian dari pemikiran dan pendapabrya. Kita tidak usah mencari pergesekan

atau perbedaan yang terjadi di antara mereka, sebagaimana pula pergesekan
yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah ffi."1

Dari Yahya bin Mu'in, dia berkata, "Aku pemah mendengar yahya Al-
Qaththan berkata, "Kami berbincang-bincang dengan Imam Abu Hanifah dan
kami banyak mendengar darinya. Jika aku memandangnya, aku tahu bahwa
wajahnya itu adalah orang yang takut kepada Allah ffi."2

Sufyan bin Uyainah berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang ke
Makkah sampai saat ini yang paling banyak shalatnya dari Imam Abu
Hanifah."3

Al-Khatib pernah meriwayatkan sanjungan Ibnu Al-Mubarak kepada
Imam Abu Hanifah dalam bait-bait syaimya,

Aku melihnt Abu Hanifuh makin hnri
semakin mantap kecerdasan dan kebaikannya.
Dia selalu mengatakan kebenaran dan menyeleksinya
Di saat orang yang zhalim berbicara dengan kezhalimannya.
Kecerdasannya tidakbisa disamakan dengan yang lain
lalu siapa yang bisa mendatangkan orang yflng sepertinya?
J anganlah kami kehilangan Hammad (puteranya, setelah kehilangan Abu
Hanfah)
saat itu adalah musibah besar bagi knmi.
Dia (lmam Abu Hanifuh) adalah orang yang intens membantahhujatan
para musuhkita (Islam)
kemudian dia memperlihatkan keunggulan dan tingginya ilmu
pengetahuannya.
Aku melihat Abu Hanifuh ketika dia didatangi
dan diminta mengajar, ternyata ilmunya seluas lautan yang menghampar
lika ada permasalahan yang ditangani
p ar a ul ama, d ia b e r sab ar ( meny el es aikanny a). " a

Kami tidaklah sepakat dengan para pendukung fanatik Imam Abu
Hanifah, yang mendewakan sang Imam atas semua ulama yang lain. Atau,
yang mengatakan bahwa Rasulullah ffi tetatr memprediksi kemunculannya,
bertemu dengan beberapa sahabat beliau dan meriwayatkan dari mereka.

I Al-KhairatAl-Hisn702-704.

'z TarikhBaghdadTS/352.3 lbid.13/350.a TarikhBaghdad 13/350.
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Disamping itu, kami juga tidak sependapat dengan kelompok yang

mencela dan mencemarkan nama-baiknya, menuduhnya telah mengatakan

pernyataan yang zhalim dan keji, yang tidak pemah dikatakannya.

Akan tetapi lepas dari semua itu, kami yakin bahwa dia adalah salah

seorang Imam karismatik yang mempunyai biografi dan perangai yang baik.

Banyak orang yang belajar darinya, ilmunya tersebar di seluruh wilayah

negeri di dunia. Kami bersaksi kepada Allah akan kecintaan kami kepadanya.

Dialah salah seorang Imam ahli Ijtihad yang selalu diberi pahala;

terkadang dengan pahala sempuma (dua pahala) jika ijtihadnya benar dan

pahala yang kurang jika ijtihadnya salah, dan dimaafkan.

Para Imam Madzhab yang empat itu mempunyai tempatnya tersendiri

dalam hati dan jiwa kaum muslimin, karena kaum muslimin banyak

mendapatkan manfaat dengan ilmu mereka. Mungkin dengan kebaikan jiwa

dan tingkah laku mereka, Allah ffi berkehendak mengangkat harkat dan

derajat mereka, melanggengkan nama mereka sepanjang masa, selalu

dikenang dan menjiwai kehidupan umat Islam secara umum.

Kami memohon kepada Allah agar memberikan kematian kita dengan

memiliki rasa cinta kepada mereka, menyafukan kita dengan mereka di Hari

Kiamat nanti, hari di mana seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang

dicintainya.

Semoga shalawat dan salam selalu mengalir kepada baginda Rasulullah

ffi beserta keluarga dan para sahabat beliau."

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

Namanya: Dia bemama An-Nu'man bin Zauthi At-Taimi Al-KufL kepala

suku dari Bani Tamim bin Tsa'labah. Ada yang mengatakan bahwa sebab

penamaannya dengan Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta

yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak.

Kelahirannya: Dia dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah di Kufah, saat

pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu dia masih

sempat melihat sahabat Anas bin Malik, ketika Anas;A[, dan rombongannya

datang ke Kufah. Akan tetapi ada yang menyangkal berita ini dan mengatakan

bahwa berita Imam Abu Hanifah bertemu dengan sahabat Anas adalah tidak

benar.
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Sifat-sifatnya: Abu Yusuf berkata, "Dia berperawakan sedang dan

termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat

bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa

memberikan keterangan kepada orang yang diinginkannya."

Hammad, puteranya mengatakan, "Dia adalah orang yang berkulit sawo

matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak

bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu, dia juga

tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya.

Ahmad bin Hajar Al-Haitsami berkata, "Tidak ada pertentangan antara

perawakan yang sedang dengan tubuh yang tinggi, karena terkadang dengan

perawakan yang sedang itu lebih dekat dengan tubuh yang tinggi."

Ibnu Al-Mubarak berkata, "Dia berwa;'ah tampan dan berpakaian rapi."1

Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Mughirah berkata, "Aku melihat

Abu Hanifah seorang guru yang banyak memberikan fatwa kepada

masyarakat di masjid Kufah dengan memakai kopiah panjang berwama hitam

di kepala."2

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya dan Sanggahan Terhadap Orang
yang Mencelanya

Al-Fudhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang ahli

fikih dan terkenal dengan keilmuannya'itu. Selain itu, dia juga terkenal dengan

kewara'annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-

orang di sekitamya, sabar dalam menuntut ilmu siang dan malam, banyak

bangun ma1am, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan

kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat

piawai dalam menjelaskan kebenaran hukum dan tidak suka dengan harta

para penguasa."3

Ibnu Ash-Shabah menambahkan, "jika ada masalah yang ditanyakan

kepadanya, dia berusaha menjawabnya dengan hadits shahih dan

menggunakannya sebagai dalil walaupun berasal dari sahabat dan tabi'in. Jika

tidak ada, maka dia akan menggunakan qiyas, dan dia adalah orang yang

piawai dalam menggunakan qiyas."a

I Al-Kluirat Al-Hissanf Manaqib Al-Imam Al-A'zham AbuHanilahAn-Nu'manh7m.32.2 Siyar A'lam An-Nubala' 6 /399.
' Taril&BagMad 13/34.0.a SiWr A'hmAn-Nubala' 6/399.
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Dari Abu Bakar bin lyasy, dia berkata, "Saudara Sufyan, Umar bin Said

meninggal dunia, kemudian kami melayatnya. Sesampai di sana, temyata

rumahnya telah sesak dengan para pelayat dan beberapa saudaranya. Di
antara mereka terdapat Abdultah bin Idris. Kemudian, Abu Hanifah datang

dalam majelis itu, ikut berbaur dengan jamaah yang lain. Ketika Abdullah bin
Idris melihat sang Imam, dia bergegas menghampirinya lalu memeluknya,

setelah itu dia mempersilahkannya untuk duduk di tempat duduknya,
sedangkan dia sendiri duduk di sampingnya.

Abu Bakar berkata, "Melihat itu aku sedikit tidak setuju (karena terlalu

menghormatinya)." Ibnu Idris berkata, "Celaka kamu! tidakkah kamu

melihahrya?" Kemudian kami duduk hingga orang-orang selesai melayat dan

pulang. Setelah sepi, aku lalu berkata kepada Abdullah bin ldris, "Iangan

beranjak dahulu, sampai kita tahu siapa dia (Abu Hanifah)." Aku berkata,

"Wahai Abu Abdullah, aku melihat kamu tadi telah melakukan perbuatan

yang memalukan dan tidak terpuji bagi kami dan teman-teman kami." Dia

berkata, "Apa kesalahanku?" aku berkata, "Imam Abu Hanifah datang

mendekatimu, lalu kamu berdiri dan mempersilahkannya duduk di
tempatmu, kamu melakukan perbuatan yang berlebihan. Perbuatan seperti

ini adalah tidak terpuji menurut teman-teman kami."

Kemudian dia berkata, " Apa yarrg kamu ingkari dari perbuatanku itu?

lelaki ini (Abu Hanifah) adalah orang yang berpengaruh dalam hasanah

intelektual. Kalaulah aku tidak berdiri karena ilmunya, aku bisa berdiri karena

umurnya. Dan, kalaupun aku tidak berdiri karena umumya, aku berdiri
karena keahliarrnya dalam bidang fikih. Kalaulah aku tidak berdiri karena ilmu
fikihnya, aku berdiri karena kewara'annya." Perkataan ifu membungkam

mulutku, dan aku tidak memiliki jawaban sedikitpun."l

Dari Abu Wahb Muhammad bin Mazaahim, dia berkata, "Aku pemah

mendengar Abdutlah bin Al-Mubarak berkata, "Aku telah melihat orang yang

paling ahli dalam ibadahnya, aku telah melihat orang yang paling wira'i, aku

telah melihat orang yang paling banyak ilmunya dan aku telah melihat orang

yang paling ahli dalam bidang fikih. Adapun orang yang paling banyak

ibadalurya adalah Abdul Aziz brn Abi Ruwwad, orang yang paling wira'i
adalah Al-Fudhail bin Iyadtr, orang yang banyak ilmunya adalah Sufyan Ats-

Tsauri. Sedangkan, orang yang paling ahli dalam bidang fikih adalah Imam

Abu Hanifah."
I TarikhBaghdadl3/go.
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Kemudian dia berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang ahli

dalam fikih seperti dia."l

Dari Yahya bin Mu'in, dia berkata, " Ab:u Hanifah adalah orang yang

dapat dipercaya, dia tidak meriwayatkan hadits kecuali yang telah dia hafal,

dan dia tidak juga berbicara tentang hadits kecuali yang telah dia hafal."2

Dari Abu Wahb Muhamamd bin Mazahim, dia berkata, "Aku pemah

mendengar Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Kalaulah Allah tidak
menolongku melalui Imam Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, niscaya aku

akan seperti orang kebanyakan (tidak berilmu)."3

Dari Asy-Syaf i, diaberkata, "Ada seseorang yang berkata kepada Malik,

"Apakah Anda pemah melihat Imam Abu Hanifah?" Dia menjawab, "Ya, aku

melihat seorang lelaki yang kalau dia mengatakan kepada Anda bahwa dia

ingin menjadikan tiang ini emas, maka akan kesampaian dengan kemampuan

berhujjah yang dimilikinya."a

Dari Qais bin Ar-Rabi', dia berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang

wira'i dan takut kepada AUah #ii. Di samping dia adalah seorang yang sangat

menonjol dan dan disenangi saudara-sau daranya."

Dari Syarik, dia berkata, "Imam Abu Hanifah lebih banyak diam dan

banyak akalnya (cerdas)."

Yazid bin Harun berkata "Aku belum pemah melihat seolang pun lebih

sabar dan mampu menahan amarah dari Abu Hanifah."

Dari Abu Mu'awiyah Adh-Dharir, dia berkata, " Abu Hanifah sangat

komitmen dengan Sunnah Rasulullah ffi."s
Imam Asy-Syaf i berkata, "Dalam ilmu fikih, orang-orang (para ulama)

adalah satu keluarga dengan Imam Abu Hanifah."6

Adz-Dzahabi berkata, "Dia adalah orang yang paling cerdas di antara

Anak Adam, mampu menguasai ilmu fikih, seorang yang ahli ibadah, wira'i
dan dermawan. Di samping itu dia juga tidak mau menerima hadiah dari para

pejabat pemerintahan. "T

I tbid.l3/34o.2 Siyar A'lam An-Nubala' 6/395.3 lbid.6/395.4 tbid.6/399.5 tbid.t/1686 Al'IbarU164.7 lbid.
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Dharar bin Shardin berkata,"Yazidbin Harun pemah ditanya mana yang

lebih pandai dalam bidang fikih, Sufyan Ats-Tsauri ataukah Imam Abu

Hanifah?" Dia menjawab, " Abu Hanifah adalah yang lebih pandai dalam

fikih, sedangkan Sufyan Ats-Tsauri lebih banyak hafalan haditsnya."l

Hamisy As-Sairi berkata, "Adapun celaan yang katanya dilakukan An-

Nasa'i dan Ibnu Adi terhadap Imam Abu Hanifah dari segi hafalannya, adalah

pernyataan yang tidak bisa diterima dan tidak bisa dimasukkan dalam

kategori cela dalam standar ilmu hadits (Al-larhwa At-Ta'diil).

Bahkan, banyak dari ulama hadits yang berkompeten dalam ilmu Al-Jarh

wa At-Ta'diil lebihbanyak mendukung Abu Hanifah. Di antara mereka antara

lain; Ali Ibnu Al-Madini, Yahya bin Mu'in, Syu'bat9 Israil bin Yunus, Yahya

bin Adam, Ibnu Dawud Al-Khuraibi, Al-Hasan bin Ash-Shaleh dan yang lain.

Para Imam tersebut hidup sezamiul dengan Imam Abu Hanifah dan

bertemu dengannya. Tentunya, mereka lebih tahu tentangnya daripada An-

Nasa'i dan Ibnu Adi, begitu juga dengan para Imam yang datang sesudahnya,

seperti Ad-Daruquthni yang terlahir setelah dua ratus tahun sejak

meninggalnya sang Imam.

Pendapat para Imam yang hidup sez,unan itulah yang tentunya lebih bisa

diterima. Sedangkan pendapat para Imam yang lahir setelahnya tidak layak

untuk diterima.

Syaikh Ibnu Hajar Al-Makki dalam kitab " Al-Ktairat Al-Hisan" halaman

34, mengutip pendapat Syu'bah bin Al-Hajjaj mengenai komentamya terhadap

Abu Hanifah, "Dia adalah orang yang baik pemahaman dan hafalannya."

Pernyataan ini adalah bukti yang jelas akan kekuatan hafalannya'

Pernyataan yang keluar dari orang yang diakui keimamanya dan hidup

sezarnan dengannya, terkenal komitmennya yang tingtr terhadap agama, dan

seorang yang terkenal sebagai orang yang paling tegas dalam menyeleksi

perawi hadits.

Dengan pemyataan di atas, gugur pula tuduhan-tuduhan sumbang yang

dilontarkan para kaum fanatik kemadzhaban dan dengki, baik yang salafi

maupun kontemporer yang melemahkan pengaruh dan memperkecil

kebesaran Imam Abu Hanifah."2

I Tadz*irah Al-Hrflbzhl/168.2 Hamisy (caaaturpnggn) Siyar A'lnm An'Nubala' 6 /392.
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As-Subki berkata, "Masalah z{l-larh wa At-Tadil dalam ilmu hadits adalah
sangat penting.Iika Arrda pemah mendengar bahwa Al-larh lebih diutamakan
daripada At-Ta'dil, sedangkan Anda sendiri tahu tentang ilmu tersebut, selain
itu Anda juga orang yang mempunyai perhatian tentang masalah tersebut,
maka berhati-hatilah menggunakan istilah ni (Al-larh).

Jadi yang benar -menurut kami-, adalah bahwa orang yang sudah
terkenal sebagai Imam Madzhab dan keadilannya banyak yang menyanjung
dan memuliakannya, sedangkan yang mencelanya hanya sedikit dan bahkan
jararrg, itu pun yang tidak bisa diterima karena fanatik kemadzhaban dan
lairurya. Maka, kami tidak menganggap celaan mereka itu berpengaruh pada
kebesarannya.

Kami tetap mengatakan bahwa dia adalah orang yang adil. ]ika tidak;
jika kita membuka lebih jauh tentang masalah ini, dengan mengedepankan
Al-larh (pencelaan) begitu saja tanpa ada kriteria tertentu, maka tidak ada
seorang perawi pun yang selamat, banyak dari kita atau bahkan semua Imam
akan terkena imbasnya (pasti ada celanya)."l

3. lbadahnya

Dari Asad bin Amr, dia berkata, "sesungguhnya Imam Abu Hanifah
melakukan shalat Isya' dan shubuh dengan satu wudhu selama 40 tahun."2

Dari Basyar bin Al-Walid dari Al-Qadhi Abu Yusuf, ,,Ketika kami
berjalan bersama dengan Imam Abu Haniffi tiba-tiba aku mendeng:u seorang
lelaki berkata kepada temannya, "Orang ini adalah Abu Hanifah yang tidak
tidur malam." Kemudian Abu Hanifah berkata, "Demi Allah, orang-orang
tidak akan membicarakan tentang apa yang tidak pemah aku lakukan.,, Dia
selalu bangun malam melakukan shalat dengan berdoa penuh harap kepada
rahmat Allah 69."r

Dari Al-Mutsanna bin Raja', dia berkata, "Abu Hanifah telah benar-benar
bersumpah kepada Allah untuk bershadaqah dengan uang dinar, yaitu jika
dia membelanjakan sejumlah uangnya untuk keluarganya, maka dia akan
memberikan shadaqah dengan jumlah uang yang sama sesuai dengan yang
dibelanjakannya untuk keluarganya."

t Qaidahfi Al-larhux At-Ta'dilhlm. 54-5gdencanrinckas.2 Siyar A'lam An-Nubala' 6/339.t ha.6/y.,9.
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Abu 'Ashim An-Nabil berkata, "Abu Hanifah juga dipanggil dengan

riama Al-Wafrd (orang yang kuat) karena banyaknya shalat yang dilakukannya."

Dari Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani dari ayahnya, dia berkata

bahwa dia pemah menemani Abu Hanifah selama 5 bulan. Dia berkata, " Aklr

belum pemah melihatnya shalat shubuh kecuali dengan wudhu shalat isya''

Dia selalu menyudahi shalat malamnya menjelang waktu sahur."'

Dari Al-Qasim bin Mu'in, dia berkata, "Sesungguhnya Imam Abu

Hanifah selalu bangun malam dan sering membaca ayat,

[tr:;r] WYii i;',liA)i') iJ,;.;itt-3i Ji
" sebenarnya Hari Kiamat itulah hnri yang dijanjikan tcepada merekn aan XUrnat

itulebih dahsyat dan lebih pahit." (Al-Qamar: 45)

Kemudian, dia menangis dan merasa rendah diri serta takut kepada

Allah {H hingga menjelang faiar."z

Al-Fadl bin Dukain berkata, "Aku pemah melihat serombongan tabi'in

dan yang lain, dan aku belum pernah melihat seorang pun yang shalatnya

lebih baik dari Abu Hanifah. Sebelum melakukan shalat dia selalu menangis

dan berdoa."3

Ummu Walad pemah berkata tentang Abu Hanifah, "Selama yang aku

tahu dia belum pemah tidur menggunakan bantal di atas ranjang. Dia hanya

tidur pada waktu antara Dzuhur dan Ashar di musim Pim?s, dan awal malam

(agak sore) di masjid di musim dingin."a

Ibnu Abi Ruwwad berkata, "Aku belum pemah melihat orang yang lebih

sabar darinya untuk berthawaf dan beribadah di Makkah, dia selalu berdoa

kepada Allah agar mendapat keselamatan di akhirat nanti. Aku juga tidak

pemah menyaksikannya tidur malam selama sepuluh malam, tidak pula aku

melihatnya mau beristirahat pada siang hari. Dia selalu melakukan shalat,

thawaf dan belajar."s

Dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata, "Tidak seorang Pun orang yang

datang ke Makkah yang lebih banyak shalatnya pada masa kami dari Abu

Hanifah."5

I lbi.l.6/M.2 tbid.6/401.r Al-KhairatAl-Hisan1l.I tbid.5t,52.t Al-KuiratAl-Hi*n12.6 TarikhBagdadl3/353.
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4. Kewara'annya

Dari Abdullah bin Mubarak, dia berkata, "Aku datang ke Kufah, lalu aku
bertanya tentang orang yang paling wira'i di daerah tersebut, mereka berkata,

"Abu Hanifah."

Makki bin Ibrahim berkata, "Aku sering berbincang-bincang dengan
warga Kufah, dan aku belum pemah melihat orang yang lebih wira'i dari Abu
Hanifah."

Dari Ali bin Hafsh Al-Bazzar, dia berkata, "Hafsh bin Abdirrahman
adalah teman dekat Abu Hanifah. Pada suatu ketika Abu Hanifah
mempersiapkan sesuatu hadiah untuknya. Kemudian dia pun diundang Abu
Hanifah untuk datang mengambil barang tersebut yang di antaranya terdapat
sebuah baju.

Abu Hanifah memberitahukan kepadanya bahwa baju tersebut ada

cacabrya sehingga jika dia menjualnya, maka harus diterangkan cacat tersebut.

Ketika Alibin Hafsh menjual barang itu, dia lupa menjelaskan cacat yang ada,

dia juga tidak tahu kepada siapa barang tadi dijualnya. Ketika Abu Hanifah
mengetahui hal itu, dia lalu mengeluarkan shadaqah dengan jumlah seharga

barang yang dijual sahabatnya itu."l

5. Toleransi dan Kemuliaannya

Dari Qais bin Ar-Rabi', dia berkata, " Abru Hanifah adalah seorang yang
wira'i dan ahli fikih namun banyak pula orang yang mendengkinya. Dia
banyak melakukan kebaikan kepada setiap orang yang ditemuinya serta

menghormati teman-temannya. "2

Dari Hafsh bin Hamzah Al-Qurasyi, dia berkata, "Terkadang ada
seseorang lewat di dekat rumahnya, kemudian dia pun mendekatinya dan
mengajak orang tersebut duduk dengan tanpa ada tujuan ataupun
perbincangan yang penting. Ketika orang itu akan berdiri, dia meminta orang
itu untuk bersilaturrahim kepadanya di lain hari, jika dia sehat, dan jika dia
sakit untuk menjenguknya sehingga orang itu berani bersilaturrahim
kepadanya. Abu Hanifah adalah orang yang paling bisa memuliakan lawan
bicaranya."3

1 lbid.13/358.2 Taril&Baghdad2lS/W.? Ibitl.l3/M-%7.
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6. Komitmennya untuk Selalu Mengikuti Sunnah

Dari Said bin Salim Al-Bashri, dia berkata, "Aku pemah mendengar Abu
Hanifah berkata, "Aku pemah bertemu dengan Atha' di Makkah, lalu aku

bertanya kepadanya tentang sesuafu, kemudian dia menjawab, "Dari mana

Anda?" aku berkata, "Aku salah satu penduduk Kufah." Dia berkata, "ladi
Anda dari kampung (wilayah) yang suka memecah belah agama mereka

menj adi beberapa golongan? " Aku menj aw ab, " Y a."

Dia berkata lagi, "Anda dari kelompok mana?" aku berkata, "Aku dari
kelompok yang tidak mencaci ulama salaf, beriman kepada qadha-qadar Allah,

dan tidak mengkafirkan seorang pun hanya karena suatu dosa (yang

dilakukannya)." Kemudian dia berkata, "Anda telah tahu, maka berjanjilah

untuk menjaganya."l

Al-Allamah Ahrnad bin Hajar Al-Haitsami Al-Makki berkata,
"Ketahuilah, janganlah Anda salah memahami perkataan para ulama
mengenai Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya bahwa mereka itu adalah

Ahlurra'yi (orang atau kelompok yang banyak menggunakan pendapat dam

bukan nash). Maksud dari perkataan mereka itu adalah ketika tidak
menemukan dalil, maka mereka menggunakan akal dan bukan menyebut

mereka sebagai orang atau kelompok yang mengedepankan pendapat akal

daripada hadits Rasulullah ffi, dan pendapat para sahabat, karena dia dan

kelompoknya tidak ada hubungannya dengan tuduhan itu."

Dalam sebuah riwayat dari Abu Hanifah dari beberapa riwayat, yang

maksudnya, "Dia pada dasarnya menggunakan Al-Qur'an, jika tidak
menemukan, maka dengan sunnah, jika tidak menemukary maka dengan

pendapat para sahabat (yang disepakati). Jika mereka (para sahabat) berselisilu

maka diambil pendapat mereka yang paling dekat dengan dalil AI-Qur'an

atau Sunnah. Dan dia tidak pemah melenceng dari itu. ]ika tidak menemukan

satu pun pendapat dari para sahabat, maka dia akan melakukan ijtihad dan

tidak mengambil pendapat para tabi'in."

Al-Fudhail bin Iyadh berkata, "]ika dalam suatu permasalahan terdapat
jawaban yang berdasar pada hadits yang shahih, maka dia mengikutinya,
walaupun hadits tersebut berasal dari para sahabat atau tabi'in. Jika tidak ada,

maka dia melakukan qiyas dengan yang terbaik."

I tbid.13/337.
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Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dari Abu Hanifah, "Jika ada hadits yang

berasal dari Rasulullah maka itulah yang diutamakan, jika dari sahabat maka

kami memilihnya dan tidak pemah melenceng dari perkataan mereka, jika

datang dari tabi'in maka akan kami hilangkan (tidak dianggap)."

Dari Ibnu Al-Mubarak juga, dia berkata, "Sesungguhnya aneh orang-

orang yang mengatakan bahwa dia memberikan fatwa dengan pendapahrya,

padahal dia tidak memberikan fatwa kecuali dari hadits."

Darinya juga, dia berkata, "Tidak berhak bagi seorang Pun untuk
memberikan fatwa dengan pendapatnya sendiri padahal ada kitabullah,

sunnah Rasulullah dan pendapat para sahabat yang sudah disepakati.

Adapun pendapat mereka yang masih diperselisihkan, maka dipilih
pendapat mereka yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan As-sunnah,

kemudian kami berijtihad dan tidak lebih dari itu. |adi ijtihad dengan

pendapat dilakukan oleh orang yang mengenal perbedaan pendapat yang

terjadi dengan melakukan qiyas. Dengan cara inilah mereka memutuskan

suafu hukum."l

7. Gobaan yang Menimpanya

Dari Ubaidillah bin Amr, dia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Hubairah

telah mencambuk Abu Hanifah sebanyak 110 cambukan dengan cemeti agar

dia mau memegang jabatan sebagai hakim, akan tetapi dia lebih memilih

untuk menolaknya.Ibnu Hubairah adalah salah seorang pejabat pemerintah

dalam pemerintahan khalifah Marwan, dia ditugaskan di Irak pada masa Bani

Umayyah;'2

Dari Yahya bin Abdul Hamid dari ayahnya, dia berkata, "Abu Hanifah

sering pergi tiap hari -atau- dia berkata, "Suatu hari (kebimbangan perawi)

dia dicambuk agar mau memegang jabatan sebagai hakim, akan tetapi dia

lebih memilih untuk menolaknya. Suatu ketika dia menangis, dan ketika dia

dibebaskan, dia berkata kepadaku, "Kesedihan orangtuaku lebih membuatku

bersedih daripada cambukan yang diderakan kepadaku."3

Dari Basyar bin Al-Walid, dia berkata, "Khalifah Abu Al-Manshur
meminta kepada Abu Hanifah untuk menjadi hakim dalam pemerintahannya/

dia bersumpah untuk bisa menjadikannya sebagai hakim, akan tetapi Abu

I Al-KhairatAl-Hisanhlm.4l42.2 TarilhBagdad13/326.t tbid.t3/327.
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Hanifah menolaknya dan bersumpah, "Sesungguhnya aku tidak akan
melakukannya."

Ar-Rabi' Al-Hajib berkata, "Anda melihat Amirul Mukminin bersumpah
dan Anda juga bersumpah?" Diaberkata, "Amirul Mukminin mau bersumpah

karena dia lebih mudah membayar denda sumpahnya daripada saya."
Kemudian Abu Al-Manshur memerintahkan pengawalrya untuk memasuk-

kannya ke dalam penjara, hingga dia meninggal dunia di penjara di
Baghdad."r

Ada yang mengatakan, " AbuJa'far memerintahkannya kepada seorang

penjaga tahanan yang bemama Humaid Ath-Thawusi untuk membawanya
ke dalam penjara, penjaga itu berkata kepada Abu Hanifah, "Wahai syaikh,
sesungguhnya Amirul Mukminin telah memerintahkan kepadaku lewat
seseoran& dia mengatakan kepadaku, "Bunuhlah dia, atau potonglah dia atau

pukullah dia. Akan tetapi aku tidak mengetahui alasannya, apa yang harus

aku lakukan?" Abu Hanifah menjawab, "Apakah Amirul Mukminin
memerintahkan kepadamu perintah yang wajib ataukah tidak wajib?" Humaid
menjawab, "Ya, dia memerintahkan perkara yang wajib (dilaksanakan)." Abu
Hanifah berkata, "Bersegerlah melaksanakan perintah w ajib."2

Dari Mughits bin Budail, dia berkata, "Al-Manshur memanggil Abu
Hanifah untuk menjabat sebagai hakim, akan tetapi dia menolaknya.

Al-Manshur berkata, "Apakah Anda berkenan pada pekerjaan yang yang

sekarang aku jabat?" Abu Hanifah menjawab, "Aku tidak pantas
(menjababrya)."

Al-Manshur berkata, "Anda berbohong." Dia berkata, "Berapa banyak
Amirul Mukminin yang telah memintaku untuk menjadi hakim dan aku tidak
pantas. Terserah aku berbohong atau benar, aku beritahukan kepada Anda

bahwa aku tidak pantas." Karena jawaban itulah, sang khalifah lalu
memenjarakan Abu Hanifah."

Ismail bin Abi Uwais dari Ar-Rabi' Al-Hajib, dia berkata, "Saat itu Abu
Hanifah juga berkata, "Demi Allah, aku tidaklah orang yang bisa dipercaya
walaupun ketika tidak sedang marah, apalagi kalau aku sedang marah? |adi
aku tidak pantas untuk itu."

I Siyar A'lam An-Nubah' 6/ 401z lbitl.6/4W.
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Al-Manshur berkata, "Anda berbohong, Anda adalah orang yang
pantas." "Bagaimana Anda bisa menempatkan orang yang berbohong
menjadi seorang hakim?" tambah Abu Hanifah.

Ada yang meriwayatkan bahwa Abu Hanifah memang menerima jabatan

sebagai hakim, kemudian dia memutuskan suafu perkara hingga dua hari, lalu

dia sakit selama 6 hari dan akhimya meninggal dunia."

Al-Faqih Abu Abdullah Ash-Shumairi berkata, "Dia tidak mau
menjalankan sumpah sebagai hakim, kemudian dia dipukuli dan ditahan
hingga meninggal dunia di tahanan."l

8. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata, "Dia meriwayatkan dari beberapa

orang di antaranya; Atha' bin Abi Rabah, Ashim bin Abi An-Najwad, Alqamah

bin Martsad, Hammad bin Sulaiman, Al-Hakam bin Utaibah, Salamah bin
Kuhail, Abu Ja'far Muhamamd bin Ali, Ali bin Al-Aqmar, Ziyad bin Alaqatg

Said bin Masruq Ats-Tsauri, Adi bin Tsabit Al-Anshari, Athiyyah bin Said Al-
Aufi, Abu Sufyan As-Sa'di, Abdul Karim Abi Umayyah, Yahya bin Said Al-
Anshari, Hisyam bin Urwah dan yang lain."2

Murid-muridnya: Al-Hafizh berkata, "Adapun yang meriwayatkan
darinya antara lain; Puteranya Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzah bin
Hubaib Az-Ziyat,Zatrbrn Al-Hudzail, Abu Yusuf Al-Qadhi, Abu Yahya Al-
Hammani,Isa bin Yunus, Waki', YazidbinZurai', Asad bin Amr AI-BajaIi,

Hukkam bin Ya'la bin Salam Ar-Razi, Kharijah bin Mush'ab, Abdul Majid bin
Abi Ruwwad, Ali bin Mushir, Muhammad bin Basyar Al-Abdi, Abdrxrazzaq
Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syibani, Mush'ab bin Al-Miqdam, Yahya bin
Yaman, Abu Ishmah Nuh bin Abi Maryam, Abu Abdirrahman Al-Muqri, Abu
Ashim dan yang lain."3

9. Kepakarannya dalam Bidang Fikih

Yahya bin Said AlQaththan berkata, "Aku tidak berbohong kepada Allah
bahwa aku belum pemah melihat pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu
Hanifah."{

I lbitl.6/q2.z TaMzib Al-Ktmal70/407.3 Tadzib At-Tatulzibl0/401.a Siyor A'lam An-Nubala' 6 / 402.
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Ali bin Ashim berkata, "Kalaulah ilmu Abu Hanifah ditimbang dengan

ilmu orang-orang pada masanya, pasti ilmunya lebih banyak dari mereka."

Hafsh bin Ghiyats berkata, "Pendapat Abu Hanifah dalam bidang fikih

lebih detail daripada syair, tidak ada yang bisa mencelanya kecuali orang yang

bodoh."

Jarir berkata, "Mughirah berkata kepadaku, "Duduklah bersama dengan

Abu Hanifah, niscaya Anda akan paham, karena sesungguhnya jika Ibrahim

An-Nakha'i masih hidup (sezaman dengannya), pasti dia akan duduk
bersamanya (belajar)."

Ibnu Al-Mubarak berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang paling

paham (tentang fikih)."

Dari A'masy, dia berkata bahwa dia (Al-A'masy) pemah ditanya tentang

suatu masalah. Dia lalu berkata, "An-Nu'man bin Tsabit Al-Khazaz

sebenamya lebih pantas, aku yakin dia diberkahi perbuatarmya."l

Adz-Dzahabi berkata, "Kepemimpinan dalam bidang fikih dan seluk-

beluknya (yang rumit) diserahkan kepada imam ini. hd adalah masalah yang

sudah menjadi rahasia umum.

Tidaklah berarti apa-apa sesuatu yang ada dalam pikiran, kalau siang

hari masih memerlukan petunjuk.

Perjalanan hidupnya bisa mencapai beberapa jilid untuk di bukukan,

semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadanya."2

10. Meninggalnya

Dalam kitab "Al:lbar" Adz-Dzahabi berkata, "Diriwayatkan bahwa

Khalifah Al-Manshur memberi minuman beracun kepada Imam Abu Hanifah

dan dia pun meninggal sebagai syahid. Semoga Allah memberikan rahrnat

kepadanya."3

Al-Haitsami berkata, "Beberapa perawi meriwayatkan bahwa dia diberi

semangkuk minuman beracun agar diminumnya, kemudian minuman itu
disiramkan secara paksa ke dalam mulutnya, hingga akhimya dia meninggal

dunia."

I tbid.6/403.

'1 lbitl.6/403.t Al-'lbar1/164.
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Ada juga yang meriwayatkan, "Peristiwa pembunuhan itu di hadapan
Al-Manshur sendiri. Ada sebuah riwayat yang shahih yang mengatakan
bahwa ketika merasa kematiannya telah dekat, Abu Hanifah bersujud hingga
akhimya ruhnya keluar sedangkan dia dalam keadaan bersujud."

Ada lagi yang meriwayatkan, "Sebenamya penolakannya untuk menjabat

sebagai hakim pada masa pemerintahan Al-Manshur itu bukan penyebab
utama pembunuhan keji itu. Akan tetapi adalah adanya beberapa orang yang
memusuhi Imam Abu Hanifah lalu memfitnah atau memberikan keterangan
palsu kepada Al-Manshur, bahwa Abu Hanifah adalah orang yang
mempengaruhi Ibrahim bin Abdillah bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali bin
Abi Thalib untuk memeranginya di Bashratu sehingga Al-Manshur sangat
takut dan tidak mampu membuat keputusan.

Al-Manshur sangat takut kepada Abu Hanifah yang dikhawatirkan akan
berpihak kepada lbrahim, karena Abu Hanifah adalah orang yang mampu
memberikan pengarahan dan mempunyai harta perniagaan yang banyak.
Kemudian dia memintanya untuk datang ke Baghdad. Al-Manshur tidak mau
membunuhnya begitu saja tanpa sebab, hingga akhirnya dia memintanya
untuk menjabat sebagai hakim, padahal Al-Manshur tahu bahwa dia tidak
akan menerimanya, agar dia bisa membunuhnya."r

Para ahli sejarah bersepakat bahwa dia meninggal dunia pada tahun 150

Hijriyah dalam usia yang ke 70 tahun. Banyak ahli sejarah yang mengatakan,
"Dia meninggal dunia pada bulan Rajab, ada yang mengatakan pada bulan
Sya'ban dan ada juga yang mengatakan bulan Syawal. Dia tidak meninggalkan
seorang pun putera kecuali Hammad."2

Semoga Allah Sg memberikan rahmat-Nya yang luas kepadanya.[*l

Al- Khairat Al-H isan hlm. 92.
IDid. hlm.92 dengan ringkasan
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ABDURRAHMAN BIN AMR AL-AUZA'I

asih dari serial sejarah biografi para ulama terkemuka. Sekarang akan

dijelaskan biografi seorang imam dari generasi tabi' tabi'in. Imam ini

merupakan tokoh ulama dari Syam.

Dia banyak menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu sastra, dan banyak

melakukan ibadah kepada Allah ffi. Dia seorang ulama yang tidak
menghamba kepada penguasa. Bahkan sebaliknya, Penguasa yang menaruh

hormat kepadanya, karena dia sangat kuat dalam mempertahankan kebenaran

dan anti meminta-minta kepada sesama. Hendaknya bagi orang-orang yang

menuntut ilmu, mengetahui biografi ulama ini untuk diambil pelajaran.

Untuk menggambarkan sosok ulama ini, cukuplah komentar dari Adz-

Dzahabi yang disebutkan dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala' dari Al-
Abbas bin Al-Walid, dia berkata, "Aku tidak pemah melihat ayah merasa

kagum terhadap sesuatu di dunia ini seperti kekagumannya kepada Al-

Auza'i.

Ayah berkata, "subhannallah, Engkaulah yang melakukan dengan

sekehendak-Mu. Al-Auza'i adalah seorang anak yatim yang hidupnya

bergantung kepada ibunya. Dia hidup berpindah-pindah dari suatu desa ke

desa yang lain. Merupakan suatu anugerah dari-Mu sehingga aku bisa melihat

Al-Auza'i."

Adz-Dzahabi juga berkata, "Banyak raja yang tidak mampu mendidik

anak-anaknya, namun berkat didikan Al-Auza'i anak-anak itu menjadi baik.

Aku tidak pernah mendengar suatu kalimat yang menunjukan kepada

kebaikan, kecuali aku terlebih dahulu meminta pembenaran dari Al-Auza'i.

Aku tidak melihat dia tertawa kecuali orang lain menjadi terbahak-bahak.

Ketika Al-Auza'i menerangkan tentang akhirat, maka aku berkata kepada
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diriku sendiri, "Tidak ada hati yang sanggup untuk tidak menangis
mendengar berita ini! "1

Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Al-Auza'i dan kepada

ulama-ulama yang lain. Dan semoga kita dikumpulkan bersama mereka.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya
Nama lengkapnya: Abdurrahman bin Amr bin Muhammad Asy-Syami

Al-Auza'i.

Kelahirannya: Sebagaimana disebutkan Abu Mushir dan sekelompok

orang bahwa Al-Auza'i lahir pada tahun 88 Hijriyah. Dhamrah berkata, "Aku
telah mendengar Al-Auza'i berkata, "AkLr mulai mimpi basah pada zaman

Khalifah Umar bin Abdil Aziz."

Al'Walid bin Mazid juga mengatakan bahwa Al-Auza'i lahir di Ba'labak

dan besar di daerah Kark."

Adz-Dzahabi mengatakan bahwa Al-Auza'i tinggal di bukit kecil yang
banyak dikelilingi kebun. Letak bukit itu di depan pintu masuk kota
Damaskus. Dia kemudian pindah ke Beirut dan menetap di sana sampai
meninggal."

Sifat-sifatnya: Sebagaimana dijelaskan Muhammad bin Abdurrahman
As-Silmi, dia berkata, "Aku melihat Al-Auza'i agak ti^gg, badannya kurus,
kulitnya sawo matang dan suka memakai penghias tangan (pacar)."2

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Dalam ilmu hadits ada

empat ulama besar, mereka itu adalah; Al-Auza'i, Malik, Sufyan Ats-Tsauri

dan Hammad bin Zaid."

Ibnu Mahdi juga berkata, "Di Syam, tidak ada orang yang lebih
mengetahui tentang sejarah daripada Al- Auza' i."

Dari Utsman bin Said Ad-Darimi, dia berkata, "Aku bertanya kepada

Yahya bin Ma'in tentang Al-Auza'i dalam meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri,
dia menjawab, " Apaptn yang diriwayatkan Al-Auza'i dari Az-Zuhri adalah

dapat dipercaya."

I SiyarA'lamAn-Nubala',7 /710., tbid.7/107-171.
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Dari Sufyan bin 'Uyainah, dia berkata, " Al-Atza'i adalah imam bagi

masyarakat pada zamannya. "l

Muhammad bin Said berkata, " Al-Artza'i adalah seorang yang dapat

dipercaya periwayatannya, jujur, berbudi pekerti luhur, gemar berbuat

kebaikan, banyak menghafal hadits, luas ilmunya, pandai dalam bidang fikih
dan memiliki banyak hujjah."2

Ismail bin Iyyasyh berkata, "Aku melihat orang-orang pada tahun 140

Hijriyah berkata, "Sekarang, yang menjadi pemimpin umat adalah Al-Arza'i."

Dari Muhammad bin Syu'aib, dia berkata, "Aku bertanya kepada

Umayyah bin Yazid, "Siapa yang paling unggul antara Al-Auza'i dan

Makhul?" dia menjawab, "Bagi kami, Al-Auza'i lebih unggul daripada

Makhul."

Adz-Dzahabi juga berkata,"Tanpa diragukan lagi bahwa Al-Auza'i lebih

luas ilmunya daripada Makhul."

Al-Khuraibi telah berkata, " Al-Au.za'i adalah orang yang paling mulia

di zamannya."

Dari Al-Walid bin Muslim, dia berkata, "Dahulu aku tidak menghtaukan

perkataan Al-Arza'i, sehingga dalam mimpi aku melihat Rasulullah W,d*
Al-Auza'i berada di samping beliau. Aku bertanya kepada Rasulullah,
"Wahai Rasulullah, dari siapakah aku harus mencari ilmu?" Beliau menjawab,

"Dari orang ini," dan beliau menujuk kepada Al-Aluza'i." Adz-Dzahabi

menambahkarr, " Al-Artza'i adalah orang hebat."3

Ishaq bin Rahawaih juga berkata, "Apabila Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i
dan Malik bersepakat dalam suatu masalah, maka kesepakatan itu adalah

sunnah." Adz-Dzahabi berkata, "Bahkan kesepakatan itu adalah Sunnah Nabi

dan sururah Khulafaur-rasyidin."

Perlu dijelaskan bahwa Ijma' adalah sesuatu yang sudah menjadi

kesepakatan ulama-ulama salaf dan khalaf, baik Ijma'itu berupa ljma' zhanni

maupun ljma' sukuti. Barangsiapa berseberangan dengan ljma'para tabi'in dan

tabi' tabi'in karena hasil suatu ijtihad, maka baginya adalah penanggungnya.

Adapun jika berseberangan dengan pendapat ulama tiga yang telah disebutkan

di depan, maka hal itu bukan berseberangan dengan Ijma' dan sunnah.

I Tatulzib Al-Kaml,l7 /373-314.

'z Thnbaqat lbnuSa'ad,7 /488.3 Siyar A'larn An-Nubala' ,7 / 717-718
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Maksud dari Ishaq adalah ketika ulama tiga tersebut bersepakat dalam

suatu masalah, maka kesepakatan itu kebanyakan benar. Sebagaimana

sekarang kita mengatakan bahwa hampir tidak ada pendapat yang menentang

kesepakatan ulama empat, yaitu pendapat lmam Malik, Imam I{anafi, Imam

Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita menyadari bahwa kesepakatan ulama

empat ini bukan merupakan Ijma' bagi umat, akan tetapi dikhawatirkan
bahwa berseberangan dengan mereka akan terjatuh pada kesalahan.

Pendapat-pendapat vang dikeluarkan Al-Auza'i terkadang mengheran-

kan, karena pendapatnya berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Seperti

pendapatnya bahwa paha di kamar mandi bukan aurat dan menjadi aurat

ketika sudah berada di masjid atau tempat umum yang lain. Dan banyak
masalah-masalah yang lain yang telah dicantumkan dalam kitab-kitab besar

karya para ulama.

Karena pendapat-pendapat Al-Auza'i yang banyak berbeda dengan

ulama-ulama yar.g lain itulah, sehingga dia mempunyai mazhab tersendiri
yang telah dikenal. Madzhab Al-Auza'i banyak digunakan di daerah Syam

dan Andalusia hingga beberapa tahun. Kemudian, setelah beberapa kurun
lamanya, madzhabnya akhirnya menjadi tidak dikenal.l

3. lbadahnya

Al-Walid bin Muslim berkata, "Aku tidak melihat orang yang lebih giat

dalam beribadah dari Al-Auza'i."

Seseorang juga berkata, "Ketika Al-Auza'i berada dalam perjalanan akan

nrenunaikan ibadah haji, dia tidak pernah tidur, dan waktunya habis

digunakannya untuk shalat. |ika dia mengantuk, maka cukup baginya dengan

menyandarkan badan. Karena begitu khusyu'nya ia dalam beribadah,
sehingga dia terlihat bagaikan orang buta."2

Dari Al-Walid bin Mazid, dia berkata, "Aku belum pernah mendengar

orang yang lebih kuat dalam beribadah dari Al-Auza'i. Biarpun matahari

sudah tergelincir, dia masih dalam keadaan shalat."

Marwan Ath-Thathari berkata, " Al-Auza'i berkata, "Barangsiapa
memanjangkan bangun malam untuk beribadah kepada Allah, maka Dia akan

memudahkan segala urusannya dan akan melindunginya di Hari Kiamat
nanti."

I lbid.7/176-777.
'1 Al-Bidayah wo An-Nihnyah,7O / 777.
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Al-Walid bin Muslim berkata, "Aku melihat Al-Arza'i sangat khusyu'

dalam beribadah dan berdzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Dia
mengatakan kepada kami bahwa yang demikian itu adalah kebiasaan ulama-

ulama salaf. Ketika matahari telah muncul, maka sebagian membangunkan

sebagian yang lain, kemudian mereka bersama-sama berdzikir kepada Allah
dan mendalami ilmu-ilmu agama."1

4. Rasa Takutnya Kepada Allah

Dari Bisyr bin Al-Mundzir, dia berkata, "Aku melihat Al-Auza'i seperti

orang buta karena kekhusyu'annya dalam beribadah."

Dari Abu Mushir, dia berkata, "Aku tidak melihat Al-Auza'i menangis

dan tertawa sampai kelihatan giginya, karena dia hanya tersenyum.
Sebagaimana yang telah banyak diceritakan, dia selalu bangun malam untuk
shalat, membaca Al-Qur'an dan menangis. Penduduk Beirut berkata, "Suatu

hari ibu Al-Auza'i mendatangi rumahnya, namun di tempat shalatnya ibunya

tidak menemukannya, hanya saja ada debu yang masih basah karena bekas

air mata yang menetas pada malam harinya."2

Sebagian orang juga berkata, "Tidak pemah terlihat Al-Auza'i tertawa

terbahak-bahak. Suatu hari dia memberikan ceramah kepada khalayak

ramai, maka tidak terdengar dalam pengajian itu kecuali suara orang
menangis, baik mereka menangis dengan tetesan air mata atau dengan hatinya.

Kami melihat Al-Auza'i tidak hanya menangis dalam majelisnya, namun

ketika menyendiri, maka dia sering menangis juga."3

5. Kewara'annya

Abu Mushir berkata, "Muhammad bin Al-Auza'i berkata, " Ay*berkata
kepadaku, "Kalau kita mengambil pemberian orang, maka kita telah
memberatkan orang itu."

Dari Ahmad bin Abi Al-Hawari, dia berkata, "Disampaikan kepadaku

bahwa seorang yang beragama Nasrani memberikan hadiah kepada Al-Auza'i

dengan sekantong madu. Si Nasrani berkata kepada Al-Au.za'i, "Wahai Abu

Amr, tulislah sebuah memo untuk aku bawa kepada penguasa Ba'labak!"

Al-Auza'i menjawab, "Maukah kamu jika aku kembalikan hadiah ini
kepadamu dan aku akan memberikan memo untuk kamu bawa kepada

I Siyar A'lam A.n-Nubah',7 /174-719.2 tbid.7/120.x Al-Bidayahwa An-Niluyah,70 /176.
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penguasa? Namun, jika kamu tidak menginginkan hal itu, maka aku akan

menerima hadiah pemberianmu dan tidak menulis memo untuk kamu."

Si Nasrani itu berkata, "Kembalikanlah sekantong maduku." Kemudian
Al-Auza'i mengembalikan sekantong madu yang telah diberikan kepadanya
itu dan menulis memo untuk si Nasrani, dan si Nasrani menerima 30 dinar
dari penguasa Ba'labak karena memo yang diberikan Al-Auza'i kepadanya
itu."1

Dari Abu Farwah Yazid bin Muhammad Ar-Rahawi, dia berkata, "Aku
telah mendengar ayahku berkata, "Aku bertanya kepada Isa bin Yunus, "Siapa

yang lebih unggul antara Al-Auza'i dan Sufyan?" bukannya Isa bin Yunus
menjawab pertanyaan, namun dia balik bertanya, "Dan siapa yang lebih
unggul antara kamu dan Slufyan?" Maka aku menjawab, "Wahai Abu Amr,
ketika aku pergi bersamamu di suatu daerah yang banyak mengalami masalah

karena isu Sara (etnis), maka Al-Auza'i dapat memberikan kepada mereka

pengertian dan penjelasan, sehingga mereka menjadi kaum yang utama dan
mempunyai ilmu. Dan, ketika Al-Auza'i mendengar ifu, ia menjadi marah dan

berkata, "Apakah kalian pernah melihatku bisa berbuat untuk suatu
kebaikan?"

Dari Said bin Salim teman Al-Auza'i, dia berkata, "Abu Marhum datang
dari Makkah karena ingin bertemu Al-Auza'i. Setelah bertemu, maka dia
memberikan hadiah kepada Al-Auza'i, lalu Al-Auza'i berkata kepadanya,
"Jika kamu mau, maka aku akan menerima hadiah pemberianmu itu dan
kamu tidak mendengar satu huruf pun dariku. Dan jika kamu mau, maka
kamu mengambil kernbali hadiahmu itu darimu dan kamu mendengarkan
hadits dariku!"2

6. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Dari Al-Abbas bin Al-Walid, dia berkata, "Ayah berkata kepada kami,
"Aku pernah mendengar Al-Auza'i berkata, "Hendaknya kamu tetap
mengikuti ulama-ulama salaf, meskipun orang-orang meninggalkanmu.
Hendaknya kamu tetap menggunakan pendapat-pendapat mereka,
meskipun orang-orang mengejekmu. Sesungguhnya kebenaran akan menjadi
nyata dan kamu berada di jalan yang lurus."

I HilyahAbAuliya',6/143.2 Siyar A'lan An-Nfiala' ,7 / 730-732.
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Dari Baqiyah bin Al-Walid, dia berkata, "Al-Auza'i berkata kepadaku,

"Wahai Baqiyah, janganlah kamu menyebut salah satu dari sahabat Nabi

kecuali kamu menyebut kebaikannya. Wahai Baqiyah, ilmu adalah sesuatu

yang berasal dari sahabat-sahabat tersebut, dan sesuatu yang tidak datang dari

mereka, maka sesuatu itu bukan sebuah ilmu."

Dari Baqiyah dan Al-Walid bin Yazid, mereka berdua berkata, " Al-Atrza'i

telah berkata, "Tidak bisa berkumpul antara kecintaan kepada Ali dan

kecintaan kepada Utsman kecuali di hati seorang mukmin."

Dari Muhammad bin Katsir Al-Mashishi, dia berkata, " Aku mendengar

Al-Auza'i berkata, "Aku dan para tabi'in mengakui bahwa Allah berada di

Arsy-Nya dan kami beriman terhadap apa yang telah disebutkan dalam

hadits-hadits tentang sifat-sifatNya."1

Dari Abu Ishaq Al-Fazari, diaberkata, " Al-Auza'i berkata, "Bersabarlah

dalam menjalankan Sunnah Nabi, bersikaplah sebagaimana mereka bersikap,

berkatalah seperti yang mereka katakan, jauhilah apa yang mereka jauhi dan

berjalanlah pada jalan ulama-ulama salafus-shaleh. Sesungguhnya, yang

demikian itu akan melapangkan jalanmu, sebagaimana jalan itu telah

melapangkan mereka. Keimanan tidak akan menjadi benar kecuali disertai

dengan ucapary dan ucapan itu tidak akan mempunyai arti kecuali disertai

dengan perbuatan. Sedang ucapan dan perbuatan tidak akan berguna tanpa

disertai niat yang baik yang sesuai dengan Sunnah Nabi."

Al-Auza'i juga berkata, "IJlama-ulama salaf tidak membedakan antara

iman dan perbuatan, karena iman adalah bagian dari perbuatan dan perbuatan

adalah bagian dari keimanan. Sesungguhnya iman adalah istilah yang

komprehenship, beberapa agama telah menggunakan istilah iman, dan dengan

iman ini suatu perbuatan dapat dibenarkan. Barangsiapa beriman dengan

lisannya, diakui dengan hati dan diaktualisasikan dengan perbuatannya, maka

keimanannya telah benar. Barangsiapa beriman dengan lisannya, namun

hatinya tidak mengakui dan tidak dibenarkan dengan perbuatannya, maka

keimanan yang seperti ini tidak diterima di sisi-Nya dan di akhirat dia

termasuk orang-orang yang merugi."2

Al-Auza'i berkata, "Aku bermimpi melihat Tuhan, Dia bertanya

kepadaku, "Apakah kamu yang mengajak kepada jalan kebenaran dan

1 tbid.7/120-721..1 HilyahAl-Auliyo',6/143'1.M.
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mencegah dari kemungkaran?" aku menjawab, "Berkat anugerah-Mu wahai
Tuhanku." Kemudian aku memohon, "Wahai Tuhanku, tetapkan aku mati
dalam membela Islam," maka Dia menjawab, "Dan membela Sunnah Nabi."r

7. Keteguhannya dalam Menyampaikan Kebenaran

Dari Abu Khalid 'Utbah bin Hammad Al-Qari', dia berkata, " Al-
Auza'i pernah berkata, "Abdullah bin Ali mengutus seseorang kepadaku,
utusan itu kelihatan marah dan orang-orang pun menjadi terdiam.

Utusan itu berkata, " Apd yang kamu katakan tentang kami?" aku
menjawab, "Allah akan memperbarui penguasa, sedang antara aku dengan

Dawud bin Ali terdapat ikatan persahabatan."

Utusan itu bertanya, "Kamu akan menceritakan kepadaku apa yang telah

kamu katakan?" sejenak aku berpikir, kemudian aku berkata , "Baik, aku akan

memberitahukannya." Kemudian aku menerangkan tentang kematian, dan
aku mengutip sebuah riwayat dari Yahya bin Said tentang hadits yang
menerangkan tentang amal-amal seseorang."

Abu Khalid'Utbah bin Hammad berkata, "Sambil memegang sebatang

kayu yang dipukul-pukulkan ke tanah, utusan itu terus memberikan
pertanyaan kepada Al- Atza' i."

Utusan itu bertanya, "Wahai Abdurrahman, apa pendapatmu tentang
pembunuhan yang terjadi pada Ahlul Bait?" aku menjawab, "Muhammad bin
Marwan telah bercerita kepadaku dari Mathraf bin Asy-Syukhair dari Aisyah

dari Rasulullah, beliau bersabda, "Tidakhalal membunuh seorang muslim kecuali

karena tiga perkara." sampai akhir hadits.

Utusan itu bertanya lagi, "Ceritakan kepadaku tentang khalifah, yaitu
wasiat Rasulullah yang ditujukan kepada kami!?" aku menjawab, "Kalau
khalifah adalah wasiat Rasulullah, maka Ali.S tidak akan membiarkan orang
lain untuk melanggamya."

Utusan itu bertanya lagj, " Apa pendapatmu tentang harta Bani Umayah,"
aku menjawab, "Apabila harta itu halal bagi mereka, maka haram bagimu,
jika harta itu haram bagi mereka, maka akan lebih haram lagi jika kamu

mengambilnya" kemudian dia meninggalkanku dan pergi."

Adz-Dzahabi dalam memberikan komentar tentang cerita di atas

mengatakan, "Abdullah bin Ali adalah seorang raja yang lalim, sewenang-

Al-B itlayah wa An-N iluyah, 70 / 777.
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wenang dan suka mengalirkan darah. Kekuasaannya sangat kuat. Meskipun

demikian, Al-Auza'i tidak merasa gentar dalam membela kebenaran, seperti

yang telah diceritakan di atas'

Banyak dijumpai ulama-ulama yang tunduk patuh kepada para

penguasa yang zhalim dan keji. Mereka merubah sesuatu yang batil menjadi

sesuatu yang benar, atau mereka diam berpangku tangan di dalam

menghadapi penguasa yang lalim, padahal mereka mampu untuk

menunjukkan kebenaran."

Dari Abu Al-Aswar Muhammad bin Umar At-Tanukhi, dia berkata, "Al-

Manshur pernah menulis surat kepada Al'A:uza'i sebagai berikut, "Amirul

Mukminin telah menjadikan lehermu sebagai gantinya, sebagaimana Allah

menjadikan leher orang sebelummu. Tulislah fatwa kepadaku terhadap apa

yang menurut kamu baik dan kamu senangi."

Maka, Al-Auza'i menulis surat unfuk Amirul Mukminin sebagai berikut,
,,Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah ffi dan bersikap rendah hati,

niscaya Dia akan mengangkat derajatmu pada hari dimana orang-orang yang

sombong akan direndahkan dengan serendah-rendahnya. Ketahuilah bahwa

ikatan keluarga dengan Rasulullah ffi tiaat akan menambah hak Allah

terhadapmu kecuali yang sudah ditetapkan. Dan, tidak akan menambah

ketaatan kepada-Nya kecuali dengan menjalankan kewajiban'"

Dari Abdul Hamid bin Bakkar, dia berkata, "Ibnu Abi Al-Isyrin berkata,
,,Ketika kami menguburkan Al-Auz/i, aku mendengar Amirul Mukminin

berkata, "semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wahai Abu Amr, aku

merasa takut kepadamu melebihi ketakutanku kepada orang yang telah

memberikan kekuasaan kepadaku."l

8. Guru dan Murid'muridnya

Guru-gurunya: Sebagaimana yang telah dijelaskan Al-Hafidz, gurt-

gurunya di antaranya adalah; Ishaq bin Abdillah.bin Abi Thalhah, syaddad

bin Ammar, Ubdah bin Abi Lubabah, Atha'bin Abi Rabah, Qatadah, Abu An-

Najasy Atha'bin Shuhaib, Nafi'budak Ibnu Umar, Az'Zuhti, Muhammad bin

Ibrahim At-Taimi, Muhammad bin sirin, Al-Mathlab bin Abdillah bin

Hanthab.

1 Siyar A'lam An-Nubala',7 /124-726.
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Juga, Yahya bin Said Al-Anshari, Yahya bin Abi Katsir, Abu Ubaid Al-
Madzhaji, Abu Katsir As-sahimi, sulaiman bin Habib Ar-Maharibi, Hasan bin
Athiyah, Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, Abdurrahman bin Al-easim bin
Muhammad, Amr bin Ziyat, Al-walid bin Hisyam Al-Mu'ithi, yazid bin yazid
bin ]abir dan orang-orang selain mereka yang hidup sezaman dengannya."

Murid-muridnya: sebagaimana dikatakan Al-Hafidz mereka adalah;
Malik, Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibu Al-Mubarak, Ibnu Abi Az-Zannad,,
Abdurrazaq, Baqiyah, Bisyr bin Bakar, Muhammad bin Harb, Aqal bin Ziyad.,
Yahya bin Said Al-Quthn, Syu'aib bin Ishaq, Abu Dhamrah Al-Madani,
shakhrah bin Rabi'ah, Ismail bin Abdillah bin sama'ah, Abu Ishaq Al-Fazari,
Ismail bin Abi lyyasyh, Abdullah bin Katsir Ad-Dimasyqi Al-eari,

]uga, Abdullah bin Numair, Amr bin Abi Salamah At-Tunisi, Mubasyir
bin Ismail, Muhammad bin sy.u'aib birr syabur, Muhammad bin Mush'ab Al-
Qurqasani, Makhlad bin Yazid Al-Harrani, Al-Haitsam bin Hamid, Ar-walid
bin Muslim, Al-walid bin Yazid Al-lJdzri, yahya bin Hamzah Al-Hadrami,
Yazid bin samt, Yahya bin Abdillah bin Adh-Dhahak Al-Babaliti, Musa bin
Al-A'yun Al-lazari,Isa bin Yunus, Amr bin Abdil Wahid As-Silmi, Abdul
Hamid bin Habib bin Abi Al-Isyrin, Abu Ashim An-Nabil, Muhammad bin
Yusuf Al-Faryabi, Al-Mughirah Al-Khulani, ubaidillah bin Musa Al-Abasi,
Muhammad bin Katsir Al-Mashishi dan yang lain. Guru-gurunya yang
meriwayatkan darinya antara lain: Az-zrthri, Yahya bin Abi Katsir, eatadah
dan selainnya.l

9. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari Yahya bin Abdil Malik bin Abi Unaiyah, dia berkata, ,,Al-Auza,i

pernah menulis pesan untuk saudaranya sebagai berikut, ,,Sesungguhnya

Allah meliputimu dari segala penjuru. Ketahuilah bahwa Allah bersamamu
di waktu siang dan malam. Tetaplah selalu siaga karena tempat kembali ada
di dalam kekuasaan-Nya. Dan, akhir hayatmu berada dalam genggaman-Nya.
Wassalam."2

Dari Al-Auza'i, dia berkata, "sesungguhnya orang mukmin akan sedikit
berbicara dan banyak bekerja, sedang orang munafik banyak berbicara dan
sedikit bekerja."

1 Tatulzib At-Tahtlzib,6/2-1.6-217.

'1 Hilynh Al-Auliya',6/1.42.
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Dari Musa bin A'yun, dia berkata, " Al-Auza'iberkata, "Wahai Abu Said,

kita telah bermain dan tertawa, sedang apabila kita telah menjadi panutan,

maka hendaknya kita hanya tersenyum."

Dari Abu Hafsh Amr bin Abi Salamah dari Al-Auza'i, dia berkata,

"Barangsiapa banyak mengingat mati, maka dia akan menemukan
kemudahan. Barangsiapa menjadikan kesibukan sebagai pekerjaannya, maka

dia akan sedikit berbicara."

Abu Hafsh berkata, "Aku mendengar Said bin Abdil Aziz memberikan

komentar tentang perkataan Al-Auza'i tersebut dengan berkata, "Aku belum

pemah mendengar sesuatu yang membuatku kagum kecuali ucapan Al-Auza'i

tersebut."l

Dari Al-Walid bin Mazid, dia berkata, "Aku mendengar Al-Auza'i
berkat+ "Apabila Allah membuat kerusakan pada suafu kaum, maka Dia akan

membuka pintu perdebatan bagi mereka dan mencegah dari berbuat."

Dari Muhammad bin Syu'aib, dia berkata, "Aku mendengar Al-Auza'i
berkata, "Barangsiapa meninggalkan ulama, maka dia telah keluar dari Islam."

Dari Al-Auza'i, dia juga telah berkata, "Seseorang tidak akan melakukan

suatu bid'ah, kecuali dia telah meninggalkan sifat wita'i."2

10. Meninggalnya

Dari Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi, dia berkata, "Ketika aku

sedang bersama Sufyan Ats-Tsauri, seorang laki-laki datang dan berkata

"Aku bermimpi melihat pohon indah yang berada di arah Barat terangkat ke

atas." Sufyan lalu berkata, "Jika mimpimu benar begifu, maka Al-Auza'i telah

meninggal." Mereka lalu memberikan persaksian, dan benarlah bahwa pada

hari itu Al-Auza'i meninggal."

Dari Ahmad bin Isa Al-Mashri, dia berkata, "Teman baik Al-Auza'i yang

bernama Khairan bin Al-Ala' berkata, " Al-Aluza'i masuk ke dalam kamar

mandi. Penjaganya menutup pintu kemudian pergi karena ada suatu

keperluan. Setelah beberapa saat, penjaga itu kembali lagi untuk membuka

pintu itu dan menemukan Al-Auza'i sudah meninggal dengan posisi

menghadap kiblat."

I tbid.6/142-743.z SiWr A'lam An-Nufula',7 /721-125.
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Dari Abu Mushir, dia bercerita, "Telah tersiar kabar kematian Al-Auza'i,
yaitu ketika isterinya ingin menutup pintu kamar mandinya, tiba-tiba Al-
Auza'i jatuh dan meninggal di dalamnya. Kemudian Said bin Abdil Aziz
memerintahkan agar isterinya memerdekakan budak, namun di rumah Al-
A:uza'i tidak ditemukan harta kecuali hanya 6 dinar, yaitu harta kelebihan dari
pemberi.an Said, padahal Al-Auza'i adalah anggota Majelis Kerajaan."

Abu Mushir juga berkata , " Al-A:uza'i meninggal pada tahun 157 Hijnyah,
dan sebagian orang menambahkan bahwa .Ll-Auza'i meninggal pada bulan
Shafar."1[*]

t tbid.7 /12Gt28.
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SYU'BAH BIN AL.HAJJAJ
AMIRUL MUKMININ DALAM HADITS

A rf"rupakan suatu kebahagiaan ketika menuturkan tokoh-tokoh ulama

IVIu"."na mereka adalah orang-orang mulia dan menjadi panutan umat.

Dan, tiba saahrya menjelaskan biografi salah satu dari tokoh ulama salaf yang

banyak bergulat dengan hadits yang berasal dari generasi Tabi'in.

Dia adatah ulama yang berpengaruh dan paling disegani di antara ulama-

ulama hadits yang hidup semasa dengannya. Hammad bin Zaid sangat

menghormati dan memuliakannya. Ibnu Al-Mubarak jika meriwayatkan

hadits darinya mengatakan; "Telah memberitahukan kepada kami seorang

dari orang-orang gemuk (ilmu pengetahuannya), Syu'bah Al-Khair Abu

Bistham."

Nama ulama ini adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Ward Abu Bistham.

Sebagian orang mengatakan, "Adakah ulama yang unggul selain Syu'bah?"

Syu'bah sangat terkenal dengan sifat-sifat seperti zuhud, pemaaf, wira'i

dan merasa cukup. Syu'bah sangat menyayangi orang-orang miskin,

menghormati orang-orang yang berpendidikan, ltrususnya dalam ilmu agama,

padahal Syu'bah sendiri adalah orang fakir.

Pakaian, keledai dan pelananya jika dijumlahkan hanya seharga sepuluh

dirham. lika Syu'bah menggaruk kulitnya, maka akan muncul debu yang

menempel di kulitnya. Meskipun Syu'bah seorang yang miskin, namun dia

sangat tekun memperdalam hadits-hadits Nabi. 
i..

Hammad btnZaid berkata, "Aku melihat Syu'bah menarik baju Aban

bin Abi Iyyasy dan berkata kepadany+ "Bersiaplah untuk menghadap sang

raja, karena kamu telah berbuat bohong kepada Rasulullah ffi'"
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Hammad berkata lagi, "Kemudian Syu'bah melihatku dan berkata,
"Wahai Abu Ismail, kemarilah!" kemudian aku menghampirinya, dan Syu,bah
memintaku untuk menyelesaikan kasus Aban bin Abi Iyyasyh ini sampai
selesai."l

Syu'bah adalah orang yang sangat teliti, dia pemah berkata, "Kalau aku
menceritakan kepada kalian sebuah hadits, maka hadits itu aku ambil dari
orang yang bisa dipercaya, kecuali hanya tiga hadits."

Di antara ulama yang telah mengambil hadits dari Syu'bah adalah Malik,
yaitu seorang ulama hadits yang mempunyai julukan dengan "Najm As-
Sunan." Malik mengambil dari Asy-Syu'bah lewat seorang perawi, dan yang
demikian itu jarang sekali dilakukan Malik kecuali dari Asy-Syu'bah."

Seorang ulama berkata, "Seandainya tidak ada Syu'bah, maka akan
hilanglah hadits-hadits yang berada di Irak, sehingga ketika Syu'bah
meninggal, Sufyan berkata, "Matilah hadits."

Adz-Dzahabi berkata, "Abu Bistham adalah seorang ulama yang bisa
dipercaya, seorang yang dapat dijadikan hujjah, seorang yang kritis,
bersungguh-sungguh, shaleh, zuhud, qana'ah, banyak menguasai ilmu, giat
mengamalkan ilmu yang dimiliki dan seorang yang cemerlang pendapabrya.

Al-Hajjaj adalah orang pertama yang memperkenalkan ilmu larh wa Ta'dil
dalam istilah ilmu hadits. Ilmu ini diteruskan oleh Yahya bin Said Al-Qaththan,
Ibnu Mahdi dan ulama-ulama yang lain. sufyan Ats-tsauri merendah dan
menaruh hormat kepadanya, terbukti dengan perkataanny a, " Syu'bah adalah
Amirul Mukminin dalam hadits."2

Karena itu, bagi orang-orang yang bergelut dengan ilmu-ilmu agama
seyogyanya mengenal biografi orang-orang luhur seperti mereka. Mereka
adalah orang-orang yang susah dicari padanarnya. Dari beberapa dekade,
sedikit sekali yang bisa melahirkan orang-orang seperti mereka.

Mereka bagaikan bintang yang menerangi orang-orang di sekitamya.
Mereka adalah orang-orang yang terkenal pada zamannya. Mereka hidup
pada zaman yang banyak dipenuhi dengan keilmuan, kebaikan dan berkah.
Banyak ulama yang yang mengamalkan ilmunya.

Dekade yang penuh dengan keberkahan ini dikarenakan di tengah-
tengah mereka ada ulama-ulama seperti Syu'bah, Sufyan, Malik, Al-A:uza'|

I tbid.7/222.2 lbid.7/206.
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Al-Laitsi bin Sa'ad, Hammad btnZaid dan yang lainnya. Itu semua adalah

karunia yang diberikan Allah ffi kepada orang-orang yang diinginkan-Nya,

dan A1lah adalah Dzatyang Maha besar karunia-Nya.

salah satu faedah mempelajari serial biografi para ulama terkemuka ini

adalah memperlihatkan kepada generasi muda Islam terhadap tokoh-tokoh

ulama yang mulia dan imam-imam yang berbudi pekerti luhur. Selain itu juga

bisa mendekatkan diri kepada Allah karena mencintai mereka.

Semoga Allah memasukkan kita bersama mereka ke dalam surga-Nya

yang abadi. Dan, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada

junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para shahabatnya.

f . ilama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

Namanya: Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Ward Al-'Ataki Al-Azdi Abu

Bistham Al-Wasathi, budak Ubdah bin Al-Aghar budak Yazid bin Al-Mahlab

bin Abi Shafrah. Namun, Qa'nab bin Al-Mahrar berkata, "Syu'bah adalah

budak dari Al-|ahadhim dari keluarga Al-'Atik." Dan Muhammad bin Sa'ad

jugaberkata, "syu'bah adalahbudak dari Al-Asyaqir yang telah dibebaskan."l

Kelahirannya: Syu'bah lahir pada tahun 80 Hijriyah di daerah kekuasaan

Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan Abu Zaid Al-Harawi, mengatakan,

"Syu'bah lahir pada tahun 82 Hijriyah."

Sifat-sifatnya: Seperti dituturkan Abu Hamzah bin Ziyad Ath-Thusi

berkata, "Syu'bah adalah seorang yan1 gagap dan mempunyai kulit yang

kering karena banyak melakukan ibadah."

Dari Abu Bahr Al-Bakrawi, dia berkata, "Aku tidak melihat orang yang

kuat dalam beribadah seperti Syu'bah. Dia beribadah kepada Allah hingga

punggungnya menjadi bongkok dan tidak berdaging."2

Abu Quthn berkata, "Pakaian yang dikenakan Syu'bah seperti wama

debu, dia adalah orang yang banyak beribadah."

Dari Abdul Aziz bin Abi Rawwad, dia berkata, "Ketika Syu'bah

menggaruk badannya, maka akan muncul debu, dia seorang yang banyak

beribadah dan banyak melakukan shalat."3

I Tahilzib Al-Kamalkarya lJ-Mizzi,l2 / 479480.
2 tbid.t2/492.3 Siyar A'lam An-Nubala',7 /211.
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2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Abu Abdullah Al-Hakim berkata, "Syu'bah adalah pimpinan para ulama
hadits yang ada di Bashrah. Syu'bah hidup sezaman dengan Anas bin Malik
dan Amr bin Salamah Al-Jarmi. Dia telah mendapatkan hadits-hadits dari
400 guru dari generasi tabi'in."

Abu Abdillah berkata, "Sebagian guru-guru Syu'bah mengambil hadits

dari dia. Mereka ini adalah Manshur, Al-A'masy, Ayyub, Dawud bin Abi
Hind dan Sa'ad bin Ibrahim -dia adalah qadhi (hakim) di Madinah."

Ad,z-Dzahabi berkata, "Karena kemuliaan Syu'bah, Malik telah
meriwayatkan hadits dari seseorang dari Syu'bah, dan yang demikian jarang

sekali dilakukan Malik."

Dari Abu Dawud, dia berkata, "Syu'bah telah berkata kepada kami,
"Sufyan Ats-Tsauri berkata kepadaku, "Kamu adalah Amirul Muloninin dalam
hadits."l

Dari Abu Nadhar, dia berkata, "Jika Sulaiman bin Al-Mughirah
menyebut Syu'bah maka dia mmyebut dengan sebutan "Pimpinan para ulama
hadits" dan jika Syu'bah menyebut Sulaiman, maka dengan sebutan
"Pimpinan orang-orang yang gemar membaca."2

Dari Al-Fudhail bin Ziyad, dia berkata, "Ahmad bin Hambal pemah
ditanya seseoran& "Dalam ilmu hadits, siapakah yang kamu senangi antara

Syu'bah dan Sufyan?" Dia menjawab, "Syu'bah adalah orang yang paling
cerdas dan cermat dalam hadits."3

Dari Salam bin Qutaibah, dia berkata "Ketika aku di Bashrah dan
akan pergi ke Kufah, aku bertemu dengan Sufyan, dia bertanya kepadaku,
"Darimana kamu?" aku menjawab, "Dari Bashrah" dia bertanyalagj, "Apa
yang dilakukan guruku; Syu'bah?"r

Yahya bin Ma'in berkata, "Syu'bah adalah imam bagi orang-orang yang

bertakwa."

Abu Zaid Al-Anshari juga berkata, "Adakah ulama seperti Syu'bah?"

Ibnu Mu'in telah berkata, "Jka Yahya bin Said mendengar hadits dari
Syu'bah, maka dia tidak menghiraukan lagi suara dari orang lain."

198 6lBiografiUlaruSahf
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Hammad bin Zaid berkata, "]ika aku berselisih dengan Syu'bah

mengenai hadits, maka aku akan mengikuti pendapatnya."

Dari Hasanbin Isa, dia telahberkata, "Aku mendengar Ibnu Al-Mubarak

berkata, "Ketika aku bersama Sufyan, dan datang berita tentang kematian

Syu'bah, maka Ibnu Al-Mubarak berkata, "Padahari ini hadits telah mati"'

Asy-Syaf i juga telahberkata, "seandainya tidak ada Syu'bah, maka tidak

akan diketahui hadits-hadits yang ada di Irak."l

Abu Quthn berkat& "Syu'bah memberikan sebuah surat kepadaku untuk

aku berikan kepada Abu Hanifah, dan aku pun mengantarkannya. Setelah

sampai, Abu Hanifah bertanya, "Bagaimana kabar Abu Bistham?" aku

menjawab, "Dia baik-baik saja." Lalu Abu Hanifah berkata, "Dia adalah

sebaik-baik anugerah."

Ahmad bin Hambal berkata, "Syu'bah lebih kuat dari Al-A'masy -yaitu
Ibnu Utbah- dalam permasalahan hukum, dan Syu'bah juga lebih baik dari

Ats-Tsauri dalam permasalahan hadits. Syu'bah telah meriwayatkan dari 30

orang yang berasal dari Kufah, yang mana mereka ini tidak didapatkan oleh

Sufyan."

Ahmad bin Hambal berkata, "Syu'bah adalah orang yang paling unggul

dalam hadits."

Sedang Abu Nu'aim mengatakan, "Di antara para ulama, terdapat

seorang ulama yang sangat masyhur, ilmunya telah menyebar ke berbagai

penjuru dunia dan namanya telah dicantumkan di berbagai buku sejarah. Dia

seorang ulama yang hidup sederhana, menjadi seorang budak dan telah

banyak meneliti tentang hadits. Dia adalah Amirul Mukminin dalam riwayat

dan hadits. Karena kehadirannya, ulama-ulama hadits merasa bangga, baik

yang sataf maupun yang khalaf. Dia banyak mencurahkan perhatiaannya

untuk melakukan penelitian tentang keshahihan hadits, membersihkan

hadits dari berbagai kebatilan dan hujjahnya kuat. Ulama ini adalah Abu

Bistham Syu'bah bin Al-Hajjaj. Dia seorang yang fakir, dan hanya kepada

Altah-lah dia menggantungkan kebutuhannya."2

Yahya bin Said telah berkata, "Menurutku, tidak ada orang yang bisa

menandingi Syu'bah."3

I Tarikh Al-lslam,g / 417420., ba.7/4L44r8.? Saar A'lam An'Nubala', 6 /213.
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3. lbadah dan Kezuhudannya

Dari Abu Bakar Al-Bakrawi, dia berkata, ,,Aku tidak melihat orang yang
lebih kuat dalam beribadah dari syu'bah. Dia beribadah kepada Allah hingga
badannya menjadi kurus, kering tinggal tulang..l

Dari Umar bin Harun, dia berkata, "S5ru,bah berpuasa menahun dan
tidak ada yang mengetahuinya, sedang sufyan Ats-Tsauri berpuasa tiga hari
dalam setiap bulannya dan telah diketahui banyak orang.,,

Dari Ibnu Muni', dia berkata, "Aku mendengar Abu euthn berkata,
"Aku tidak pemah melihat Syu'bah sedang ruku, kecuali aku menduga dia
sedang lupa, dan aku tidak melihat dia duduk dari sujud kecuali aku menduga
dia sedang lupa, karena begitu khusyu' dan lamanya dia beribadah.,2

Abdusallam bin Muthahhar berkata, "Aku tidak melihat orang yang lebih
bersungguh-sungguh dalam beribadah dari S5ru,bah.,,

Dari Abu Al-Walid dari Syu'bah, dia berkata, ,,Apabila aku telah
mempunyai tepung dan kayu bakar, maka tidak ada yang membuatku
menderita di dunia ini."

Dari Shaleh bin Sulaiman, dia berkata, "Syu,bah adalah budak dari Al-
Azd, dia lahir dan tumbuh di wasith kemudian pergi ke Kufah untuk belajar.
Dia mempunyai seorang anak yang bernama Sa'ad. Syu,bah mempunyai dua
saudara yaitu Bisyr dan Hammad, keduanya merupakan saudagar yang kaya
raya. syu'bah adalah orang yang telah berkata kepada para ulama hadits,
"Celaka kalian, tetap bekerjalah di pasar, sesungguhnya aku menanggung
kebutuhan kedua saudaraku." Shaleh bin Sulaiman berkata, ,,Syu,bah tidak
memakan sedikitpun dari hasil kerjanya."3

Dari Qirad Abu Nuh, dia berkata, "S5ru'bah melihatku memakai baju,
dia bertanya, "Berapa kamu membeli baju ifu?,, aku menjawab, ,,Delapan

dirham," lalu dia berkata, "Celaka, takutlah kepada Allah, belilah baju dengan
harga empat dirham dan shadaqahkanlah yang empat dirham, karena yang
demikian itu lebih baik bagimu." aku menjawab, ,,Wahai Abu Bistham,
sesungguhnya aku bergaul dengan banyak orang, dan aku ingin tampil indah
di hadapan mereka." Dia berkata "Apa gunanya memamerkan keindahan
kepada mereka."a

t- Hlllyah Al;AulAa', 7 / 144. TariW BagMad,g / 263.2 Hilydh Al-AulrW',7 / l4S. Shilah Ash-Stultuh,3 / yg.t Siyar A'lam An-Nubala',7 /207.I hiil. 7 / 208. Tahilzib Al-Knnal, 72 / 493.
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Dari Yahya bin Ayyub, dia berkata, "Abu Quthn berkata, "Pakaian yang

dikenakan Syu'bah wamanya seperti wama debu. Syu'bah banyak melakukan

shalat, banyak berpuasa dan mempunyai jiwa yang dermawan."l

Dari Abdan bin Utsman, dari ayahnya, dia berkata, "Kami menaksir

harga keledai dan pelana yang dimiliki Syu'bah hanya sekitar sepuluh

dirham."2

Dari Abdul Aziz bin Dawud, dia berkata, "Jika Syu'bah menggaruk

kulitnya, maka akan keluar debu darinya."

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Aku tidak melihat orang

yang lebih cerdas dari Malik bin Anas, aku tidak melihat orang yang lebih

sederhana dari Syu'bah dan aku tidak melihat orang yang lebih baik dalam

memberi nasehat kepada umatnya dari Abdullah bin Al-Mubarak."3

4. Kesopanan, Toleransi dan Kecintaannya Terhadap 0rang'orang
Miskin

Dari Abu Dawud Ath-Thayalisi, dia berkata, "Ketika kami sedang

bersama Syu'bah, Sulaiman bin Al-Mughirah datang dalam keadaan

menangis, maka Syu'bah bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu

menangis wahai Abu Said?" dia menjawab, "Keledaiku mati, sehingga

pemasukanku pun menjadi hilang." Syu'bah bertanya, "Berapa kamu

membelinya?" dia menjawab, "Tiga dinar." Syu'bah berkata, "Aku
mempunyai tiga dinar, sungguh aku tidak memiliki lebih dari itu, kemarilah."

Syu'bah lalu memberikan uang tiga dinar kepada Abu Said dan berkata,

"Gunakanlah uang ini untuk membeli keledai dan jangan menangis lagi."a

Dari Hajjaj, dia berkata, "Ketika Syu'bah menaiki keledai kepunyaannya,

dia berpapasan dengan Sulaiman bin Al-Mughirah yang sedang mengeluh,

dia berkata, "sungguh aku tidak memiliki harta kecuali keledai ini," kemudian

Syu'bah turun dari keledainya dan menyerahkan keledainya itu kepada

Sulaiman Al-Mughirah."

Dari An-Nadhar bin Syamil, dia berkata, "Aku tidak melihat orang yang

mempunyai belas kasihan kepada orang-orang miskin seperti Syu'bah, ketika

dia melihat orang-orang miskin, maka Syu'bah senantiasa memperhatikannya

sampai mereka benar-benar menghilang dari pandangannya."
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Dari Muslim bin Ibrahim, dia berkata, "Jika Syu'bah berada dalam

sebuah majelis dan di majelis itu ada orang yang meminta-minta, maka

Syu'bah tidak akan mulai berbicara sebelum dia memberinya. Pada suafu hari,

ada seorang pengemis yang meminta kepadanya, kemudian Syu'bah duduk

tanpa memberinya, maka seseorang bertanya, " Apa yang terjadi padamu?"

Dia menjawab, "Abdurrahman bin Mahdi telah berjanji akan memberinya

dirham."1

Yahya bin Said Al-Qaththan berkata, "Syu'bah adalah orang yang paling

gemar memberi, selagi dia masih mampu untuk memberi."2

Dari Abu Dawud, dia berkata, "Suatu ketika kami sedang berada di
rumah Syu'bah untuk menulis dan mengarang kit4b, tiba-tiba seorang

pengemis datang kemudian Syu'bah berkata kepada kami, "Bershadaqahlah

kepada pengemis itu!" Tidak ada yang mau mengeluarkan sePeser pun untuk

bershadaqah, sehingga dia mengulangi lagi perkataannya, "Bershadaqahlah

untuk pengemis itu! Abu Ishaq telah menceritakan sebuah hadits kepadaku,

dari Adullah bin Mi'qal dari 'Adi bin Hatim, dia berkata, "Rasulullah telah

bersabda,

-.. a
.O)^)

"Takutlahkalian denganbara apinerakn, (bershndaqahlah) walau dengan separo

korma." l

Abu Dawud berkata, "Tetap saja tidak ada yang mau mengeluarkan

shadaqah," sehingga Syu'bah berkata lagi, "Sesunggufmya Amr bin Murrah

menceritakan sebuah hadits kepadaku, dari Haitsamah dari'Adi bin Hatim,

dia berkata, "Rasulullah telah bersabda

"Takutlah kalian dari bara api neraka, (bershadaqahlah) walau dengan seParo

korma, jika kalian tidak mempunyai sesuatu, maka ucapkanlah lulimat yang

baik.'

Tetap saja tidak ada yang mau mengeluarkan shadaqah, maka Syu'bah

berkata untuk yang ketiga kalinya, "Bershadaqahlah kepada pengemis itu!

Sesunguhnya Muhalla Adh-Dhabi menceritakan sebuah hadits kepadaku, dari

'Addi bin Hatim, dia berkata,

I Hilyah Al-Auliya',7 / 746-147.TaMzib Al-Knmal,72/ 492.2 Siyar A'lam An-Nubala',7 /217.
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"Rasulullah bersabd+ "Berlindunglahknlian dai smgatan api nerala (dmgan

bershadaqah) meskipun dengan separo larrna, jika lal.ian tidak mempunyai malu

ucapknnlah perlutaan yang baik."

Dan, ketika mereka tetap saja tidak mau mengeluarkan shadaqah, maka

Syu'bah berkata, "Pergilah kalian dari rumahku, sungguh aku tidak akan

memberikan hadits kepada kalian selama tiga bulan." Kemudian dia masuk

ke dalam rumah dan mengambil makanan dan memberikannya kepada

pengemis itu sambil berkata, "Ambillah makanan ini, sesungguhnya ini adalah

jatah makan kita hari ini."l

Muslim bin Ibrahim berkata, "Setiap aku datang kepada Syu'bah pada

waktu shalat, pasti aku melihatnya sedang berdiri shalat. Syu'bah adalah

bapak dan sekaligus ibu dari orang-orang yang miskin. Aku mendengar dia

berkata, "Sunguh, kalau bukan karena or:rng-orang miskin, maka aku tidak
duduk untuk kalian di sini."2

Dari Sulaiman bin Harb, dia berkat+ "fika kalian melihat pakaian yang

dikenakan Syu'bah, maka harganya tidak lebih dari sepuluh dirham, baik itu

sarung, selendang maupun bajunya. Meskipun demikian, dia adalah orang

yang banyak bershadaqah."3

Dari Muslim bin Ibrahim, dia berkata, "Aku mendmgar Syu'bah berkata,

"Kalau bukan karena orang-orang miskin, maka aku tidak akan berbicara di

sini. Sesunggutmya aku berbicara di sini untuk memberi mereka."a

Dari Affan dari Syu'batu dia telah berkata, "Kalau bukan karena orang-

orang yang membutuhkan, maka aku tidak berbicara kepada kalian." Syu'bah

sampai meminta-mita agar bisa memberikan shadaqahnya kepada para

orangtua jompo."5

5. Kehati-hatiannya dalam Meriwayatkan, Kecermatan dalam
Mengambil Hadits dan Gelaannya Kepada Para Pendusta Hadits

Dari Abu Dawud Ath-Thayalisi, dia berkata, "Aku mendengar Syu'bah

bin Al-Hajjaj berkata, "Setiap hadits yang tidak diriwayatkan dengan

"Haddatsana" atart"Akhbarana", maka hadits itu tidak ada artinya dan tidak
dianggap."6
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Dari Hammad bin Salamah, dia berkata, "Syu'bah mendatangi Humaid

dan bertanya tentang hadits, maka Humaid pun menceritakan sebuah hadits.

Setelah selesai, Syu'bah bertanya, "Apakah kamu mendengar langsung hadits

itu?" Bukannya menjawab, namun Humaid balik bertanya, "Apakah kamu

meragukan hadits ini?" Syu'bah menjawab dengan menggunakan isyarat

tangannya sebagai tanda bahwa dia tidak mau menerima hadits yang baru

saja didengamya dari Humaid itu. Setelah itu, dia berdiri lalu pergi sambil

bergumam, "Aku telah mendengar hadits itu dari Anas, tetapi aku merasa

ragu dan ingin mencocokkan kepadanya."l

Dari Khudhar bin Al-Yasa', dia berkata, "Di bawah terik matahari yang

menyengat, terlihat Syu'bah berjalan tergesa-gesa, dan seseorang bertanya

kepadanya, "Mau kemana wahai Abu Bistham?" dia menjawab, "Aku akan

menemui seseorang yang telah membuat hadits palsu dan berdusta kepada

Rasulullah."

Dari Hammad bin Zaid, diaberkata "Aku berpaPasan dengan Syu'bah

bin Al-Hajjaj yang menggenggam segumPal tanah, lalu aku bertanya

kepadanya, "Mau ke mana wahai Abu Bistham?" dia menjawab, "Aku akan

menemui Aban bin lyyasy, dia akan aku adukan ke pengadilan karena telah

mendustakan Rasulullah @." Aku berkata kepadanya, "Aku khawatir

terhadapmu." Hammad bnZaid lalu berkata, "Kemudian aku menahannya

dan dia pun kembali."

Dalam riawayat lain, Hammad berkata, "Kemudian setelah kejadift itu,

Syu'bah menemuiku dan berkata kepadaku, "Wahai Abu Ismail, aku melihat

pendustaan terhadap Rasulullah, sehingga aku merasa tidak tenang."2

Dari Abu Salamah, dia berkata, "Kami telah bersepakat untuk
mengatakan bahwa Syu'bah adalah orang yang berhati luhur, kami berkata

kepadanya, "Ceritakanlah sebuah hadits kepada kami dan janganlah kamu

menceritakan kepada kami kecuali hadits yang kamu dapatkan dari para

perawi tsiqah (terpercaya)," maka Syu'bah menjawab, "Kemarilah!"

Dari Yahya bin Said, dia berkata "Aku tidak melihat orang yang lebih

baik haditsnya dari Syu'bah."

Abu Nu'aim berkata, "Aku mendengar Syu'bah berkata "Sesungguhnya

berzina lebih baik bagiku daripada berdusta kepada Nabi."3

i
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Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Syu'bah pernah mengatakan, "Aku

telah kehilangan ucapan Qatadah, dan jika Qatadah berkata "Sam|tu" atar)

"Haddatsana" maka aku akan menghafalnya, dan jika tidak menggunakan

kedua lafadz tersebut, maka aku akan meninggalkannya."

Abu Zur'ah berkata, "Aku mendengar Muqatil -dia adalah Ibnu

Muhammad- berkata, "Aku mendengar Waki'berkata, "Semoga Allah

mengangkat derajat Syu'bah di surga, sebagai balasan atas pembelaannya

terhadap Rasulullah ffi ."

Abu Al-Walid berkata, "Hammad bin Zaid berkata kepadaku, "Jika

terjadi perselisihan antara aku dan Syu'bah, maka aku akan mengikuti

pendapatnya," aku pun bertanya kepadanya, "Kenapa bisa seperti itu, wahai

Hammad?" dia menjawab, "Karerta Syu'bah tidak cukup mendengar setiap

hadits dengan duapuluh kali, sedang aku hanya cukup mendengar sekali."

Makki bin Ibrahim berkata, "Ketika Syu'bah ditanya tentang Ibnu'Aun,

dia menjawab, "Diaseorang yang berhati luhur." Dan ketika ditanya tentang

Hisyam bin Hisan, dia menjawab, "Hisyam ada cacabrya." dan ketika Syu'bah

ditanya tentang Abu Bakar Al-Hadzli, maka dia menjawab, "Biarkan aku tidak

mempercayaittya."

Abu Al-Walid berkata, "Aku bertanya kepada Syu'bah tentang suatu

hadits," dia menjawab, "Sungguh, aku tidak akan mengatakan sesuatu

kepadamu tentang hadits itu." Aku bertanya kepadanya, "Kenapa?" dia

menjawab, "Karena aku tidak mendengar hadits itu kecuali hanya sekali."

Syu'aib bin Harb berkata, "Aku mendengar Syu'bah berkata,

"sesungguhnya aku lebih suka dipenggal kepalaku daripada aku dipaksa

meriwayatkan hadits dari Abu Harun Al-'Abdi."l

Bisyr bin lJmar Az-Zahrani berkata, "Aku mendengar Syu'bah berkata,

"Dijatuhkan dari langit atau dari bangunan istana lebih aku sukai daripada

dipaksa mengatakan "Al-Hakim telah berkata" padahal aku tidak mendengar

hadits itu darinya."

Adz-Dzahabi memberikan komentar, "Ini semua menunjukan kewala'an

Syu'bah."

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Aku bertanya kepada Syu'bah,

"siapakah yang harus ditinggalkan dalam periwayatan hadits?" dia meniawab,

I tbid.7 /2rs221.
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"Orang-oran g y{rgharus ditinggalkan dalam periwayatan hadits adalah jika

orang itu telah diketahui oleh ulama-ulama hadits bahwa periwayatarurya

tidak dikenal, atau banyak melakukan kesalahan, atau terbiasa dengan

kesalahan dan dusta, dan ulama-ulama tersebut telah sepakat dengan itu dan

tidak ada yang mengingkarinya, maka riwayat orang itu ditinggalkan.

Sedangkan, orang-orang yang selain mereka, maka ambillah riwayat hadits

darinya."

Dari Baqiyah, dia berkata, "Aku mendengar Syu'bah berkata,

"sesungguhnya aku mengingat kembali hadits yang aku ketinggalan

mendengamya, hingga aku jatuh sakit." Melihat itu, Mudhaffar bin Mudrak

berkata, "Ingatkanlah kepada Syu'bah sebuah hadib yang tidak didengamya,"

dan setelah mendengar itu dia pun berkata, "Alangkah sedihnya aku."l

Shaleh lazrah telah berkata, "Orarrg yang Pertama kali membicarakan

tentang perawi hadits adalahSyu'bah, kemudian diikuti AlQaththan, Ahmad

dan Yahya."2

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunyaz Adz-Dzahabi berkata "Syu'bah menceritakan hadits dari

Anas bin Sirin, Ismail bin Raja', Salamah bin Kahil, Jami'bin Syidad, Said bin

Abi Said Al-Maqburi, Jabalah bin Sahim, Hakam.bin'Utaibah, Amr bin

Murrah, Zubudbin Al-Harits Al-Yami, Qatadah bin Da'amah, Mu'awiyah bin

Qurrah.

Juga, Abi Iamrah bin Adh-Dhaba'i, Amr bin Dinar, Yahya bin Abi Katsir,

Ubaid bin AI-Hasan,'Addi bin Tsabit, Thalhah bin Musharraf, Minhal bin

'Amr, Said bin Abi Burdah, Samak bin Al-Walid, Ayyub As-Sahtiyani,

Manshur bin Al-Mu'tamir dan yang lain. Syu'bah juga hidup sezaman dengan

Najiyahbin Ka'ab, guru Abu IshaqAs-Sabi'i."3

Murid-muridnya: Al-Khathib Al-Baghdadi berkata "Orang-orang yang

meriwayatkan dari Syu'bah di antaranya adalah Ayyub As-Sakhtiyani, Al-

A'masy, Muhammad bin Ishaq, Ibrahim bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri, Syarik

bin Abdillah, Sufyan bin 'Uyainah, Yahya bin Said, Abdurrahman bin Mahdi,

Muhammad bin ]a'far Ghundir, Abdulah bin Al-Mubarak, Yazid bin Zurai'.
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Juga, I(halid bin Al-Harits, Muhammad bin Abi'Adi, Ibnu'Ulayah, Bisyr

bin Al-Mufadhal, Mu'adzbin Mu'adz, Wahab bin jarir, Waki', Abu Dawud,

Abu Al-Walid Ath-Thayalisiani, Yazid bin Harun, Ruh bin Ubbadah, Bahz bin

Asad, Affan, Hajjaj Al-'Awar, Adam bin Abi Iyas, Syababah bin Suwar, Abu

Nadhar, Al-Hasan bin Musa Al-Asyyab, Ali bin Al-Ja'ad dan selain mereka."l

7. Beberapa Mutiara PerkataannYa

Affan berkata, "Aku mendengar Syu'bah berkata, "Jika seorang ayah,

ketika kami mendatanginya dan orang tersebut memuliakan kami, maka dia

akan dimuliakan anaknya. Dan jika seorang ayah, ketika kami mendatanginya

dan dia menghina kami, maka dia akan dihina oleh anaknya."

Dari Yahya Al{aththan dari Syu'bah, dia berkata, "Ada tiga macam jmis

manusia; orang yang menggunakan akaLrya; orang yang merusak akalnya;

dan orang yang tidak mempunyai akal. sedang orang yang menSgunakan

akalnya adalah orang yang memikirkan apa yang akan diucapkannya, orang

yang merusak akalnya adalah orang....." sampai akhir perkataannya.

Dari Ibnu 'Uyainah, dia berkata, "Aku mendengar Syu'bah berkata,
,,Barangsiapa menekuni hadits, maka dia akan mengalami kebangkrutan, aku

sendiri sampai menjual bak mandi dari pemberian ibuku seharga tujuh dinar."

Salam bin Qutaibah telah berkala, "Kadang aku mendengar Syu'bah

berkata kepada ulama-ulama yang bergelut dalam bidang hadits, "wahai

sekelompok kaum, sesungguhnya jika kalian mengedepankan hadits, maka

kalian akan mengakhirkan AlQur'an."

Dari Yazid bin Harun, dia berkata, "Syu'bah telah berkata, "fanganlah

kalian menulis hadits kecuali bagi orang kaya," sedang dia sendiri adalah

seorang yang fakir, hingga anak saudaranya merasa kasihan dengan dirinya."

Dari Muammal bin Ismail, dia berkata, "Aku mendengar Syu'bah

berkata,,setiap hadits yang tidak disertai "Haddat*na" adalah seperti seoranS

lakilaki yang berada di padang pasir yang sedang menunggang seekor onta

yang tiada kendali baginYa."z

Abu Nuh Qirad berkata, "Aku mendengar Syu'bah berkata, "Jika kalian

melihat tinta di rumah seseorang, maka kasihanilah dia, dan jika kalian

mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepadanya, maka berilah dia makan."

I TaritchBagfuta4 g/255 dan lihat puJLaTalrdlzib Al-Knfltal,l2/ 48U89
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Dari Al-Ashmu'i, dia berkata, "Aku mendengar Syu'bah berkata, "Aku

belum pernah menemukan orang yang meneliti hadits sebagaimana aku

menelitinya; aku berkesimpulan bahwa 3/4 hadits adalah hadits bohong."1

Dari Hamzah bin Az-Ziyal Ath-Thusi, dia berkata, "Aku mendengar

Syu'bah berbicara tidak lancar (gagap) dan kulitnya mengering karena terlalu

banyaknya dia beribadah. Syu'bah pemah berkata, "|ika aku meriwayatkan

kepada kalian sebuah hadits, maka aku telah mendengar dari orang yang bisa

dipercaya periwayatannYa."

Yahya bin Said juga berkata, "Aku mendengar Syu'bah berkata, "Setiap

orang yang haditsnya aku tulis, maka aku adalah hambanya."2

Ibnu Mahdi berkata, "Aku mendengar Syu'bah berkata, "Sesungguhnya

ilmu ini (hadits) bisa melupakanmu dari berdzikir kepada Allah, dari

menunaikan shalat dan dari bersilaturahmi, apakah kalian akan

meninggalk anrtya?"

Ibnu Quthn berkata, "Aku mendengar Syu'bah berkata, "Tidak ada yang

lebih aku takuti kecuali dimasukan ke dalam kobaran api neraka karena

meriwayatkan hadits."3

8. Sekilas Kisah dan Gerita Lucunya

Dari Umar bin Abban, dia berkata, "Ketika Husyaim datang ke Bashrah,

syu,bah berkata, "fika Isa bin Maryam menceritakan suatu hadits kepada

kalian, maka benarkan dan fulislah!" Karena ucapan syu'bah itu, orang-orang

menjadi berpaling darinya dan menuju kepada Husyaim. Tidak selang

beberapa lama, datanglah sebagian sahabat syu'bah bertanya kepadanya,

"Wahai Abu Bistham, aPayangtelah terjadi padamu? Di mana jamaahmu?"

dia menjawab, ,'Aku sendiri yang melakukannya. Aku telah membenamkan

tubuhku ke dalam lumpur."

Dari Yahya bin Ma'in, dia berkata, " Al-Haiiai seorang yang juling berkata,
,'sulaimanmenyerahkan surat kepadaku unfuk aku antarkan kepada Syu'bah,

maka aku pun mengantarkan surat tersebut kepadanya. Ketika sampai di

rumah syu,bah, aku bertanya tentang hadits yang diriwayatkan Hammad dari

Ibrahim, dan dia menceritakan hadits tersebut. Tidak seorang pun yang tidak

menulis hadits yang dia ceritakan, dan aku pun lalu bertanya tentang hadits

I lbitl.T/225-226.7 TailkhAl-lslam,9 /418., tbid,9/42t.
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yang lain, kemudian dia menjawab dengan, "Al-Baul, Al-Baul," dan dia pun

segera menyusuli ucapannya tersebut dengan, "Sungguh, perkataanku yang

ini salah, aku ingin mengatakan, " Al-Abutab." L

Diriwayatkan dari Syu'bah, dia berkata, "Aku memberi nama kepada

anakku dengan Sa'ad (orang yang senang), namun temyata dia adalah seorang

yang tidak senang dan tidak beruntung."

Dari Asy'ats Abu Ar-Rabi' As-Samman, dia berkata, "Syu'bah berkata

kepadaku, "Hendaknya kamu menyibukkan diri untuk bekerja di pasar, maka

kamu akan beruntung, sedang aku sibuk dengan hadits, maka aku menjadi

orang yang merugi."

Dari Al-Ashmu'i, dia berkata, "Kami di rumah Syu'bah mendengar-

kannya berbicara, dan dalam waktu yang bersamaan terdengar suara pelepah

korma bergoyang diterpa angin. Syu'bah berkata, "Apakah huian turun?"

Orang-orang menjawab, "Tidak." Kemudian dia meneruskan bicaranya, dan

terdengar kembali suara seperti semula, hingga dia berkata kembali, "Apakah

hujan turun?" Orang-orang menjawab, "Tidak." Dan dia Pun meneruskan

bicaranya kembali, dan untuk yang ketiga kalinya terdengar suara seperti

semula, dan dia berkata, "sungguh, hari ini aku tidak berbicara kecuali kepada

orang-orang yang buta!" Kemudian dia terdiam, dan tidak beberapa lama

kemudiary seseorang yang buta berdiri dan berkata, "Wahai Abu Bistham,

apakah kamu ingin memberikan hadits kepadaku?"

Dari Abu Dawud, dia berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada

kami, dia berkata, "Suatu ketika aku dan Husyaim pergi ke Makkah, dan

ketika baru sampai di Kufah, kami melihat Abu Ishaq. Husyaim bertanya,

"Siapa ini?" aku meniawab, "Dia adalah seorang penyair yang handal." Dan

ketika kami keluar dari Kufah, aku berkata, " Abulshaq telah bercerita sebuah

hadits kepadaku." Husyaim bertanya, "Dimana kamu bertemu dengan Abu

Ishaq,," aku jawab, "Dia adalah orang yang aku katakan kepadamu bahwa dia

seorang penyair yang handal."

Dan, ketika kami sampai di Makkah, aku melihat Abu Ishaq sudah

duduk bersama Az-Zthri. Aku lalu berkata kepada Husyaim, "Wahai Abu

Muawiyah, siapa dia?" dia menjawab, "Peniaga Bani Umayah'" Dan ketika

kami kembali, Husyaim berkata, " Az-Zuhri telah memberikan sebuah hadits

kepadaku" aku bertanya kepadanya, "Di mana kamu bertemu dengan Az-

I Siyar A'lam An-Nubala',7 /222-223.
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ZlJhri?" Hisyam menjawab, "Dia adalah orang yang aku katakan kepadamu

sebagai penjaga Bani Umayah" aku berkata kepada Husyaim' "Perlihatkanlah

tulisan hadits itu," kemudian dia mengeluarkan tulisan itu dan aku

membakamya."l

Dari Abu ,Ashim, dia berkata, ,,Saudara Syu,bah membeli makanan

Amirul Mukminin untuk dijualnya kembali, namun saudara syu'bah dan

teman bisnisnya yang memborong makanan tersebut menderita kerugian

sampai mencapai enam ribu dinar. Maka, syu'bah datang kepada Al-Mahdi

untuk memberitahukan perihal makanan yang telah diiualnya itu' syu'bah

berkatakepadanya,,,WahaiAmirulMukminin,QatadahdanSammakbin
Harb menertawakanku sebagaimana yang telah diucapkannya kepada

umayyah bin Abi Ash-shalat karena ucaPan umayyah kepada Abdutlah bin

Iad'an.
Apaknh engkau ingat kebutuhanku ataukah engknu telah memenuhinya

t)rrgon raia malimu karana sesungguhny a engluu adalah seorang yang

pemalu'Orang 
yang mulia tidak alcnn lekang oleh datangnya waktu pagi

Oari"iatcttiukyang mulia dan tidakpula oleh datangnya waktu sore

Bumimu adatih bimi terhormat yang telah melahirL'nn

Bani T amim dan engkau adalah langitny a

Mendengar itu Al-Mahdi berkata, "sudahlah! Ya Abu Bistham, janSanlah

kamu membicarakannya, kami telah mengetahuinya' dan kami akan

menggantinya dan jangan memPermasalahkanny alagi'"2

9. Meninggalnya

Dari Syabbabah, dia berkata, "Aku datang kepada Syu'bah pada hari

dimana dia akan meninggal. Saat itu syu'bah sedang menangis, sehingga aku

menanyain ya, " Apa yang membuatmu sedih wahai Abu Bistham?

bergembiralah! kamu telah lahir dalam masyarakat yang Islami." syu'bah

meniawab,,,Tinggalkandiriku,sungguhakutelahhidupdalamkesenangan
dan tidak mengetahui banyak hadits'"

Dari Abu Quthn, dia berkata, "Aku mendengar syu'bah berkata, "Tidak

ada yang membuat diriku takut kecuali dimasukkan ke dalam kobaran api

neraka karena meriwayatkan hadits'"3

tbit.7 /224-226.
Taril&Baghdad,9 /256.
Hilyah Al- Auliya', 7 / 756.
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Adz-Dzahabi memberikan komentar, "SetiaP orang yang telah

mempunyai niat yang benar dalam mencari ilmu, maka dia akan ditimpa

ketakutan, sebagaimana yang dirasakan Syu'bah, dia hanya berharap untuk

keselamatannya."

Sa'ad bin Syu'bah berkata, "Ayahku memberikan wasiat, yaitu jika dia

meninggal agar memusnahkan tulisannya, dan setelah dia meninggal maka

tulisannya pun dimusnahkan. "

Adz-Dzahabi menambahkan komentarnya, "Wasiat seperti ini telah

dilakukan orang lain, yaitu dengan memusnahkan, membakar dan mengubur

dalam tanah. Mereka takut kalau tulisan mereka jatuh di tangan orang jahat,

sehingga ditambahi dan dirubah."l

Abu Bakar Manjawaih berkata, "Syu'bah lahir pada tahun 82 Hijriyah

dan meninggal pada awal tahun 150 Hijriyah. Syu'bah meninggal dalam

umurnya yang ke 77 tahvn."2l*l

Siyar A'lam An-Nubala',7 /213.
T alulzib Al-knal, 12 / a,65.
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SUFYAN ATS.TSAURI

thamduliltah, masih dari serial sejarah biografi ulama-ulama salaf yang

terkemuka dan orang-orang alim yang berbudi pekerti luhur, merupakan

suatu kebahagiaan jika bisa menjelaskan sejarah kehiduparrnya, mengambil

petunjuk darinya dan mendapat berkah dari ilmu dan amal kebaikannya.

sekarang, akan dijelaskan sejarah seorang tokoh ulama yang kerena

keberadaannya z:rman itu menjadi mulia dan dunia seakan tersanjung dengan

kedatangannya. ulama ini merupakan seorang yang alim dan panutan bagi

masyarakatnya pada zamannya. Dary dia merupakan pimpinan dari ulama-

ulama yang mau mengamalkan ilmunya, rajin beribadah, dan guru besar di

Kufah, dia adalah Sufyan bin Said Ats-Tsauri.

Ats-Tsauri berasal dari keluarga yang baik-baik, berilmu dan mempunyai

kemuliaan. Ayahnya adalah seorang ulama besar yang ada di Kufah yang

riwayatnya dapat di percaya, dan saudara-saudaranya juga termasuk ulama-

ulama yang periwayatannya dianggap shahih, semoga Allah memberikan

rahmat-Nya kepada mereka semua.

Mempelajari biografi ulama-ulama salaf adalah suatu kebutuhan, karena

darinya bisa diambil manfaat dan mendapatkan berkah. Meskipun

mempelajari bografi para ulama adalah suatu anjuran, namun, sebagaimana

pengetahuan yang lain, dibutuhkan filter yang dapat memilah-milah

keterangan yang telah didapat, karena dalam menerangkan biografi-biografi

para ulama tersebut ahli sejarah terkadang berlebihan, betta'assub terhadap

suatu madzhab atau bahkan membuat-buat cerita, sehingga cerita tersebut

bertentangan dengan ruh atau spirit syariat.

Di antara keterangan yang tidak tayak yang dimasukan dalam biografi

ulama yang mulia ini adalah, ketika Abu Ja'far mencari sufyan Ats-Tsauri,
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Ats-Tsauri bersembunyi di dalam rumah dan tidak mau menemuinya.

Kemudian Sufyan 
-naudzubillah 

min dzalik kalau kejadian itu dituduhkan

kepada Sufyan Ats-Tsauri- berkata, "Aku tidak akan menemui Abu Ja'far

kalau dia datang ke Makkah." DarrAbu |a'far meninggal sebelum dia sempat

bertemu Sufyan.

Cerita seperti ini, meskipun bertujuan untuk menunjukan kemuliaan

Sufyan, namun sikap Ats-Tsauri ini adalah tindakan tidak sopan dan tidak

baik.

Ats-Tsauri adalah seorang yang wira'i dan takut kepada Allah serta

mempunyai budi pekerti yang luhur. Ats-Tsauri juga selalu mengamalkan

sifat-sifat luhur tersebut di manapun dan kapanpun dia berada.

Dalam buku ini tidak dicantumkan cerita-cerita yang akan memunculkan

sangkaan jelek, mengendurkan ketaatan dan kezuhudan serta mengurangi

rasa takut kepada Allah ffi. sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ulama yang

banyak mempunyai ilmu dan mengamalkannya serta lantang dalam

membela kebenaran.

Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khathib berkata, "sufyan Ats-Tsauri adalah

pimpinan ulama-ulama Islam dan gurunya. sufyan adalah seorang yang

mempunyai kemuliaary sehingga dia tidak butuh dengan pujian. Selain itu

Ats-Tsauri juga seorang yang bisa dipercaya, mempunyai hafalan yang kuat,

berilmu luas, wira'i dan zuhud."r

Ibnu Mahdi berkata, "Aku tidak berani menatap Sufyan Ats-Tsauri

karena merasa malu dan hormat kepadanya."2

Sebagian ulama salaf berkata, "sebagaimana rasa cintamu (Sufyan)

kepada Allat. Azza wa lalla maka, demikian juga cinta orang-orang kepadamu.

sebagaimana rasa takutmu kepada Allah maka demikian juga orang-oran8

menaruh hormat kepadamu, dan sebagaimana kesibukanmu karena Allah,

maka demikian juga orang-orang menjadi berarti dalam hidupnya karena

keberadaanmu."

Keberadaan sejarah ulama-ulama salaf adalah sebuah anugerah bagi

kaum muslimin. Karena, dengan sejarah ini kebaikan para ulama dan budi

pekertinya yang luhur dapat diketahui dan tersebar.

I Tahdzib Al-Knmal,\7 /168-767.2 Siyar A'lam An'Nllbala',7 /267.
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Semoga Allah memberikan manfaat pada buku-buku sejarah tersebut dan

menjadikannya sebagai simpanan amal yang dapat menolong pada hari di
mana manusia akan dibangkitkan. Dary semoga shalawat dan salam selalu

tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan kepada para

sahababrya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

1. Nama, Kelahiran dan Tempatnya

Nama lengkapnya: Adalah Sufyan bin Said bin Masruq bin Rafi' bin
Abdillah bin Muhabah bin Abi Abdillah bin Manqad bin Nashr bin Al-Harits

bin Tsa'labah bin'Amir bin Mulkan bin Tsur bin Abdumanat bin Adda bin
Thabikhah bin Ilyas.

Kelahirannya: Para ahli sejarah telah bersepakat bahwa Sufyan lahir
pada tahtrn 77 Hifiyah. Ayahnya seorang ahli hadits temama, dia adalah Said

bin Masruq Ats-Tsauri. Ayahnya merupakan teman dari Asy-Sya'bi dan

Khaitsamah bin Abdirrahman. Keduanya termasuk para perawi Kufah yang

dapat dipercaya. Mereka ini termasuk generasi tabi'in yang terakhir.

Said bin Masruq meriwayatkan hadits dari'ulama enam', dan anak-

anaknya menceritakan hadits darinya. Anak-anaknya tersebut adalah Sufyan

AdTsauri, Urnar, Mubarak, Syu'bah bin Al-Haijaj dan orang-orang selain mereka.l

Tempat Kelahirannya: Sufyan Ats-Tsauri lahir di Kufah pada masa

khalifah Sulaiman bin Abdil Malik.

Abu Nu'aim berkata, "Sufyan keluar dari Kufah pada tahun 155 Hijriyah

dan tidak pemah kembali lagi."

Sedang, mengenai sifat-sifat yang dimiliki Sufyan, telah banyak orang

yang menyebutkan tentang ucapan/ tingkah laku dan hal ihwal dia. Ulama-

ulama telah banyak menyanjungnya, mereka tidak meragukan lagi bahwa

Sufyan adalah orang yang luhur dan mulia.

2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Sufyan bagaikan lautan yang tidak diketahui kedalamannya, bagaikan

air bah yang mengalir yang tak mungkin terbendung.

Berkat keutamaan Al-Malik Al-Wahab yang telah menulis berbagai

keterangan mengenai Sufyan, dan dengan izinnya sebagian dari keterangan-

keterangan itu akan disebutkan dalam buku ini.

I tbid.7/229-230.
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Waki' berkata, "Sufyan adalah bagaikan lautan."

Sedang Al-Auza'i juga mengatakan, "Tidak ada orang yang bisa

membuat umat merasa ridha dalam kebenaran kecuali Sufyan"'

Ibnu Al-Mubarak berkata, "Aku tidak mengetahui di atas bumi ini ada

orang yang lebih alim dari Sufyan."l

Sufyan bin'Uyainah juga telah berkata, "Aku tidak melihat ada orang

yang lebih utama dari Sufyan, sedang dia sendiri tidak merasa bahwa dirinya

adalah orang yang paling utama."

Dari Yahya bin Said, bahwa orang-orang bertanya kepadanya tentang

Sufyan dan Syu'bah, siapakah di antara keduanya yang paling disenangi?

Yahya bin Said menjawab, "Persoalannya bukan karena senang,

sedangkan jika karena rasa senang, maka Syu'bah lebih aku senangi dari

Sufyan, karena keunggulannya. Sufyan bersandarkan kepada tulisan

sedang Syu'bah tidak bersandar kepada tulisan. Namun, Sufyan lebih kuat

ingatannya dari Syu'bah, aku pernah melihat keduanya berselisih, maka

pendapat Sufyan Ats-Tsauri yang digunakan."

Abu Bakar bin Iyyasy berkata, "Setahuku, orang yang bersama Sufyan,

maka dia akan menjadi mulia."2

Dari Yahya bin Ma'in, dia berkata, "Tidak ada orang yang berselisih

tentang sesuatu dengan Sufyan, kecuali pendapat Sufyan-Iah yang

digunakan."3

Ahmad bin Abdillah Al-'Ajli berkata, "Sebaik-baik sanad yang berasal

dari Kufah adalah dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari'Alqamah dari

Abdullah."

Ulama-ulama besar, seperti Syu'bah, Sufyan bin'Uyainah, Abu 'Ashim

An-Nabil, Yahya bin Ma'in dan yang lain berkata, "Sufyrr adalah Amirul

Mukminin dalam hadits."

Yunus bin Ubaid berkata, "Aku tidak melihat ada orang yang lebih utama

dari Sufyan." Setelah selesai berbicara, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai

Abu Abdillah, apakah kamu mendengar bahwa Said bin ]abir, Ibrahim,'Atha'

dan Mujahid juga berkata seperti yang kamu katakan?" Yunus bin Ubaid

I Tadzkir Al-Khtffiilzkarya Adz-Dzahabi, | / 2M.
z Hilyah Al-AuhW',6/357-W.3 Tahdzib Al-Knmal,ll / 166.

Sufyan Ats-Tsaui 215



meniawab, "Mereka telah mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih

utama dari Sufyan."1

Waki' menceritakan bahwa Syu'bah berkata, "Daya ingat Sufyan Ats-

Tsauri lebih kuat dari ingatanku."

Abdul Aziz bin Rizmah juga mengatakan bahwa seseorang berkata

kepada Syu'bah, "Orang yang berselisih denganmu adalah Sufyan" maka

Syu'bah berkata, "Kamu telah membuatku jengkel."

Ibnu Mahdi berkata, "Abu Ishaq As-Sabi'i merasa senang dengan Sufyan,

kemudian dia berkata, "Allah telah berfirman,

[rr:p,,1 @,V'65i1Vi
"Dan Knmi berikan kepadanya hilcmah selagi ia masih knnak-knnak." (Maryam:

1212

Syu'aib bin Harb berkata, "Aku tidak menduga bahwa Allah telah

menakdirkan Sufyan datang besok untuk menunaikan ibadah haji bersama

rombongannya." Kemudian Syu'aib bin Harb berkata kepada rombongan itu,

"Kalian tidak melihat Nabi, narnun kalian hidup bersama Sufyan."3

Ibnu Al-Mubarak pemah berkata, "Aku telah menulis hadits dari 1L00

guru, namun aku tidak bisa menulis sebaik Ats-Tsauri."a

Meskipun dia seorang yang luhur, tinggr martabatnya, memPunyai ilmu

yang banyak dan mengamalkannya, namun tetap saja dia tidak ma'shum.

Al-Hahdz telah menuturkan sifat-sifat baik yang dimiliki sufyan sebagai

berikut, "sufyan adalah pimpinan oranS-orang zuhud, banyak melakukan

ibadah dan takut kepada Allah. Ats-Tsauri juga pimpinan dari orang-orang

yang mempunyai hafalan yang kuat, dia banyak mengetahui tentang hadits

dan mempunyai pengetahuan tentang ilmu fikih yang mendalam. Ats-Tsauri

juga seorang yang tidak gentar cercaan dalam membela agama Allah. semoga

Allah mengampuni semua kesalahannya, yaitu kesalahan-kesalahan yang

bukan dari hasil ijtihad."

Beredar rumor di kalangan khalayak ramai bahwa Ats-Tsauri

menganggap Ali.$ adalah orang ketiga yang paling mulia dalam Islam.

I lbid.77/tu-165.2 tbid.tT/237.3 Siyar A'lam An-Nubala',7 /239.
' Tahdzib Al-Asrnn'zoa Al-Lughnt,7 /222.
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Munculnya rumor itu karena madzhab Syiah adalah madzhab yang dianut

oleh orang-orang yang ada di negaranya. Namun akhimya ia mmarik kembali

madzhab atau fatwanya itu.

Demikian juga, tuduhan yang diarahkan kepadanya tentang minuman

keras. Selain tuduhan di atas, ada tuduhan lagi bahwa dia menipu para

penguasa, meskipun tidak ada bukti bahwa dia melakukan seperti yang

dituduhkan tersebut.

Dan, Ats-Tsauri juga dituduh bahwa dia mendustakan periwayatan

hadits, terlebih dari perawi-perawi yang dhaif, mereka berkata, "Sufyan bin

'Uyainah juga seorang pendusta, namun dia tidak mendustakan dari perawi-

perawi dhaif seperti yang dilakukan Sufyan Ats-Tsauri."r

3. Kezuhudannya

Pengertian zuhud adalah kosongnya hati dari hal-hal duniawi dan tidak

berusaha mempertahankannya. Tidak dikatakan seorang yang zuhud bagi

orang yang tangannya menghindar dari kenikmatan duniawi, namun hatinya

sangat menginginkan dan senang kepadanya.

Yahya bin Nashar bin Hajib berkata, "Aku mendengar Waraqa' bin Umar

berkata, "Sungguh, tidak akan menemukan or.rng yang seperti Ats-Tsauri."2

Waki' juga telah berkata, "Aku mendengar Sufyan mengatakan, "Bukan

merupakan seorang yang zuhud bagi orang yang makannya banyak dan

mengenakan pakaian tebal, namun seorang yang zuhud adalah seorang yang

sedikit berangan-angan dan banyak mengingat mati."3

Dari Isa bin Yunus, dia berkata, "sufyarr meninggal dalam keadaan

tersembunyi, bajunya telah dijadikan peta dan penuh dengan tulisan."a

Dari Syu'aib bin Harb, dia berkata, "Ats-Tsauri telah berkata, "Wahai

Abu Shaleh, ingatlah tiga perkara dariku, yaitu meski kamu membutuhkan

orang untuk mengantarkan jenazah, namun janganlah kamu memintanya;

meski kamu membutuhkan gartun, namun janganlah kamu meminta kepada

seseoran& karena roti yang kamu makan telah diberi garam pada saat diadoni;

dan jika kamu membutuhkan air maka gunakanlah air secukupnya dengan

mengucurkannya semestinya. "s

I Siyar A'lam An-Nubala',7 /247'242.2 Talulzib Al-Ktmal,ll/166,1 Op.cit.7 /243.
' HilwhAl-Auliya,'6/364.
' tbid.6/382.
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Dari Abu Quthn dari syu'bah, dia berkata, "sufyan adalah pimpinan

kaum cendekiawan dan ahli wira'i."l

Dari Abu As-sirri, dia berkata, "Konon Fudhail bin Iyadh- tidak ada

orang yang lebih wira,i darinya- ditanya oleh seseorang, "siapa imam

kamu?" dia menjawab, "sufyan Ats-Tsauri'"

Pada suatu hari sufyan diberi hadiah sehelai kain, namun dia

mengembalikan hadiah tersebut kepada orang yang memberinya hadiah

tersebut, maka orang itu berkata, "Aku bukan orang yang mendengarkan

hadits darimu, sehingga kamu mengembalikan hadiah ini kepadaku."

Ats-Tsauriberkata,,,Akutahubahwakamubukanorangyang
mendengarkan hadits dariku, namun saudaramu yang telah mendengarkan

hadits dariku, dan kembalikanlah hadiah ini kepadanya, aku khawatir jika

kecondongan hatiku kepada saudaramu lebih berat dari kecondongan hatiku

kepada orang lain karena hadiah tersebut'"2

Dari Qutaibah bin said, dia berkata, "seandainya tidak ada sufyan maka

hilanglah sifat wira'i."

Dari Abdul Aziz Al-Qursyi, dia berkata, ,,Aku mendengar Sufyan

berkata, ,,Hendaknya kamu berbuat zuhud, niscaya Allah akan menjagamu

dari kejelekan dunia. Hendaknya kamu berbuat wira'i, niscaya Allah akan

meringankan hitunganmu kelak di hari penghitungan amal. Tinggalkan

sesuatu yang meragukan dan kerjakanlah sesuatu yang sudah pasti. Gantilah

keraguan dengan keyakinan, niscaya kamu akan selamat dalam agamamu."

Dari Qabishah, dia berkata, "Aku mendengar sufyan telah memberikan

nasehat, ,,Tidak akan mendapat kebaikan dalam menuntut ilmu kecuali

disertai zuhud; menurunnya rasa malu akan membawa kematian; cintailah

seseorang sesuai dengan kadar amalnya; merendahlah ketika beribadah; dan

akuilah kesalahanmu jika kamu melakukan maksiat'"

Dari Al-Umari, dia berkata, "Wahai oran8-orang yang menuntut ilmu'

makanlah sesukamu di dunia ini, karena sufyan telah meninggal."

Dari Hafsh bin Ghiyats, dia menuturkan perihal Ats-Tsauri, "sungguh,

sufyan Ats-Tsauri adalah seorang yang memPrihatinkan, dia menjauhi

duniawi."

I Siyar A'lam An'Nubala', 6 /238.Tahilzib Al'K-atul,ll / 167'
2 HilyahAl-Auliya',7 /3.
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4. Ketekunannya dalam Beribadah dan Rasa Takutnya Kepada Allah

Dari Ali bin Fudhail, dia berkata, "Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri

bersujud di sekitar Ka'bah, kemudian aku melakukan thawaf sebanyak tujuh

kali, dan Ats-Tsauri belum mengangkat kepalanya dari bersujud."l

Dari Ibnu Wahab, dia berkata, "Aku melihat Ats-Tsauri sedang berada

di Masjidil Haram selesai melakukan shalat Mahgrib, kemudian dia bersujud

dan tidak mengangkat kepalanya hingga kami mengajaknya untuk shalat

Isya'."

Seseorang berkata kepada Sufyan, "Berilah aku rvasiat " maka Ats-Tsauri

berkata, "Bekerjalah untuk duniamu seperti kamu hidup selamanya, dan

beramallah unfuk akhiratmu seperti kamu akan berada di sana selamanya."

Dari Abdullah bin Abdan Abu Muhammad Al-Baghlani, dia berkata,

"Abdullah telah bercerita kepada kami, "Ada seseorang yang mengikuti

Sufyan, dia selalu memperhatikan sebatang bata yang biasa digunakan

untuk menambal bangunan. Aku ingin sekali mengetahui kenapa dia selalu

memperhatikan batu bata tersebut, dan ketika dia meletakan batu bata itu di
tangannya maka aku melihat di bata ifu tertulis "SutyNr, ingatlah maka kamu

akan berada di sisi Allah."

Dari Said bin Shadaqah Abu Muhalhal, dia berkata, "Sufyan menarik

tanganku dan membawaku ke sebuah gunun& kami pun jauh dari jangkauan

orang-orang, dia menangis kemudian berkata, "Wahai Abu Muhalhal,

dengarkanlah pesanku, jika pada zEunan sekarang ini kamu bisa tidak berbaur

dengan seorang pun, maka lakukanlah. Hendaknya kesedihan sebagai

bekalmu, janganlah sekali-kali mendatangi para penguasa/ berharaplah

hanya kepada Allah terhadap kebutuhan yang berada di dalam kekuasaan

para penguasa tersebut, dan mintalah perlindungan kepada Allah terhadap

apa yang kamu kerjakan."

Kemudian Ats-Tsauri berkata, "Hendaknya kamu merasa cukup dari

manusia dan penuhilah kebuhrhan kesehariarunu kepada orang-orang yang

tidak mengagungkan barang-barang kebutuhan itu. Sungguh, jika aku

mengetahui dari penduduk di Kufah ini ada yang merasa takut pada dirinya

karena pinjaman sepuluh dirham, maka aku akan meminjam darinya,

kemudian orang yang meminjamkan itu menulis pinjaman itu ketika

aku pergi, dan setelah aku kembali dia berkata, "Sufyan datang kepadaku

I tbiit.T/20-57.
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dan meminjam dariku," maka aku akan mengembalikan pinjaman itu

kepadanya."

Dari Muzahim bin Zafar, dia berkata, ,,Kami sedang melakukan shalat

Maghrib bersama Sufyan, dia membaca surat Al-Fatihah sampai pada ayat,

,,Hanya kepada-Mu kami menyembah dan lnnya kepada.Mu lumi meminta,,, |a|u

menangis, hingga terhenti bacaannya, kemudian dia mengulanginya lagi

dari awal surat."

Dari Atha' Al-Khafaf, dia berkata, "Aku tidak bertemu sufyan Ats-Tsauri

kecualidiadalamkeadaanmenangis,sehinggasuatuhariakubertanya
kepadanya, " Apayangterjadi padamu?" dia meniawab' "Aku takut jika aku

termasuk orang yang tidak beruntung sesuai dengan isi l]mmul Kitab.,,|

Dari Abdurrahman bin Rustah, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu

Mahdiberkata,,,SuatumalamAts-Tsauriberadadirumahku,diatidakbisa
tidur dan selalu menangis, sehingga seseorang bertanya kepadanya tentang

apa gerangan yang menyebabkan dia selalu menangis' Ats-Tsauri menjawab'

,,|ika dosaku lebih ringan dari -dia mengangkat sebongkah tanah- ini, maka

aku khawatir kalau imanku hilang sebelum aku mati"'

Dari Yahya Al-Qaththan, dia berkata, ,,Aku tidak melihat ada orang

yang lebih utama dari sufyan. )ika ia tidak sibuk dengan hadits maka ia akan

shalat di waktu senggangnya, seperti waktu antara Zhuhur dan Ashar' dan

antara Maghrib dan Isya'. Dan jika dia mendengar orang yang menyebut

hadits,makadiaakanmeninggalkanshalatsunabryadengansegera'"2

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Pada suatu hari kami sedang

bersama sufyan, tiba-tiba dia menerangkan beberapa hadits dan kami tidak

beranimenghentikannya,makakamipunmenyebutkanbeberapahaditsdan

hilanglah kekhusyu'an, sedang dia senantiasa menerangkan beberapa hadits

kepada kami."3

5. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Dari Syu'aib bin Harb, dia berkata, "Aku berkata kepada Sufyan'

,,Ceritakanlah sebuah hadits yang karena hadits itu Allah akan memberikan

karunia kepadaku, dan jika aku berada di sisiNya dan Dia menanyaiku, maka

I tbi.l.Z /7-57.07 Siyar A'lam An'Nubala',7 /?5&267'
? lbitl.6/371.
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aku akan katakan, "wahai Tuhanku, sufyan telah menceritakan hadits ini

kepadaku, maka menjadi selamatlah diriku."

Maka Sufyan berkata, "Tulislah, "Dengan menyebut nama Allah yang

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Qur'an adalah Kalamullah bukan

ciptaan-Nya. Dari-Nya segala sesuatu ada dan hanya kepada-Nya semua akan

kembali, dan barangsiapa tidak mengakuinya maka dia telah menjadi kafir.

Iman adalah perwujudan dari ucapan, perbuatan dan niat, kadar keimanan

bisa bertambah dan bisa berkurang."

setelah aku menulisnya, kemudian aku tunjukan tulisan itu kepadanya,

dia berkata, ,,wahai syu'aib, apa yang telah kamu tulis tidak akan bermanfaat

kepadamu hingga kamu membasuh khuffain (muzzah) dan menganggaP

bahwa melirihkan basmalah lebih utama dari mengeraskannya. Dan,

hendaknya kamu beriman kepada ketentuan at1u qadar Allah, melakukan

shalat berjamaah bersama imam, baik imam shaleh ataupun tidak shaleh."

Kemudian Sufyanberkata, "]ihad hukumnya wajib, mulai zaman dahulu

sampai Hari Kiamat, bersabarlah di bawah pemerintahan seorang penguasa/

baik penguasa yang adil maupun Penguasa yang lalim."

Aku bertanya, "Wahai Abu Abdillah, apakah aku harus berjamaah dalam

setiap shalat?" dia menjawab, "Tidak, namun shalat Jum'at, shalat Idul Fitri

dan shalat IduI Adha. Berjamaahlah di belakang imam yang kamu dapatkan

dalam shalat-shalat tersebut. sedangkan untuk shalat-shalat yang lain

hendaknya kamu memilih imam, janganlah kamu shalat berjamaah kecuali

bersama imam yang telah kamu percaya, yaitu imam yang memegang teguh

sunnah Nabi. jika kamu berada di hadapan Allah dan ditanya tentang hal-

hal yang telah aku pesankan kepadamu tersebut, maka katakan, "Wahai

Tuhanku, Sufyan bin Said telah memberikan hadits seperti ini, lalu biarkan

masalahmu menjadi tanggungan antara aku dan Tuhanku."

Adz-Dzahabi memberikan komentar tentang keterangan di atas, dia

berkata, "Keterangan ini benar-benar dari Sufyan."l

6. Cobaan dan Kegigihannya dalam Menegakkan Kebenaran

Diriwayatkan dari Dawud dari ayahnya, dia berkata, "Ketika aku dan

Sufyan Ats-Tsauri sedang berjalan, kami melewati seorang penjaga yang

sedang tidur, sedang waktu shalat telah tiba, sehingga aku menghampirinya

I Tadzkirah Al-Hufatlz,l /2M'207.
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dan akan membangunkannya agar menuanikan shalat. Namun sufyan

berteriak,,,Biarkan." Aku berkata kepada sufyan, "wahai Abu Abdillah, dia

akan aku bangunkan agar menunaikan shalat" dia berkata, "Biarkanlah dia

Atlah tidak mewajibkannya shalat! Orang-orang tidak bisa beristirahat

sampai dia (sang Penjaga) tidur."

Dari Atha, bin Muslim, dia berkata, "Pada masa Al-Mahdi menjabat

sebagai raja, dia datang ke rumah Sufyan, dan ketika dia masuk ke dalam

rumah dia melepas cincin yang ia pakai dan melemparkan ke arah Ats-Tsauri,

lalu Al-Mahdi berkata "wahai Abu Abdillah, ini adalah cincin kepunyaanku,

ambillahl Dan, hendaknya kamu berkata kepada umat ini sesuai dengan Al-

Qur'an dan sunnah." Kemudian Ats-Tsauri mengambil cincin yang telah

dilemparkan kepadanya dan memegangnya, lalu berkata, "Izinkan aku

berbicara wahai Amirul Mukminin?"

Mendengar cerita tersebut, ubaid berkata, "Aku berkata kepada Atha"
,,wahai Abu Mukhallad, Ats-Tsauri berkata kepada Amirul Mukminin,

"Wahai Amirul Mukminin?" dia menja w ab, " Ada apa? "

Sufyan berkata, "Apakah aku akan aman, jika berbicara?" Amirul

Mukminin menjawab, "Benar,kamu akan aman " lalu sufyanberkata, "wahai

Amirul Mukminin, janganlah kamu datang kepadaku, sehingga aku datang

sendiri kepadamu, dan janganlah memberi sesuatu kepadaku sehingga aku

meminta kepadamu."

Atha, berkata, ,,Mendengar ucapan itu sang raja menjadi marah dan

sampai akan memukul Ats-Tsauri." sahabat Ats-Tsauri berkata, "wahai

Amirul Mukmini, bukankah kamu telah mengatakan bahwa dia akan aman

jika berbicara?" santgraja menjawab, "Benat." Dan ketika Ats-Tsauri keluar,

maka sahabat-sahabatnya merasa cemas dengannya dan bertanya, "Wahai

Abu Abdilah, apa yang dikatakan Amirul Mukminin, apakah dia

memerintahkan agar kamu memperlakukan umat ini sesuai dengan AlQur'an

dan Sunnah?" Ats-Tsauri menjawab, "Remehkenlah akal mereka!" kemudian

Ats-Tsauri melarikan diri ke Bashrah."l

Ibnu Said menceritakan dalam " Ath-Thabaqat," "Stfyartmenjadi buruan

dan pergi ke Makkah. setelah Al-Mahdi mengetahui bahwa Ats-Tsauri berada

di Makkah, Al-Mahdi memerintahkan Muhammad bin Ibrahim 
-Penguasa

di Makkah- untuk mencarinya. Muhammad bin Ibrahim mengutus seseorang

I Hilyah Al-Auliya' ,7 / 41.
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untuk memberitahu Sufyan perihal perintah tersebut, dan dia berkata, "Jika

kamu ingin menemui kaum, maka keluarlah dan aku akan mengutus kamu

untuk menemui mereka, namun jika kamu tidak ingin menemui kaum, maka

bersembunyilah."

Ibnu Said berkata, "Kemudian Sufyan bersembunyi dan Muhammad bin

Ibrahim mencarinya. Penguasa Makkah itu mengeluarkan sayembara,

"Barangsiapa bisa menemukan Sufyan Ats-Tsauri, maka dia akan diberi

hadiah." Namury Ats-Tsauri tetap dalam persembunyian dan dia tidak keluar

kecuali menemui para ulama dan kaum cendekia, serta menemui beberapa

orang yang dianggap tidak membahayakan dirinya."

Para pakar sejarah mengatakan, "Ketika keberadaannya di Makkah

sudah dirasa tidak aman lagi, Sufyan akhimya hengkang ke Bashrah, dan

sampai di dekat rumah said bin Al-Qaththan. sufyan lalu berkata kepada

sebagian penghuni rumah yang ada di situ, "Apakah di sini ada ahli hadits?"

mereka menj awab, "Ya,ada. Yaitu Yahya bin Said." Sufyan berkata, "Datangkan

dia kemari." Maka mereka pun akhimya mendatangkan Yahya di hadapan-

nya. Dan setelah itu Sufyan berkata, "Aku di sini sudah enam atau tujuh hari."

Yahya kemudian memberikan tempat dan mempersilahkan sufyan untuk

menetap di rumahnya. Dan, tidak selang beberapa lama, setelah para ahli

hadits Bashrah mendengar berita tersebut, mereka mendatangi Sufyan untuk

memberikan ucapan selamat datang. Di antara mereka itu adalah; Jarir bin

Hazim, Al-Mubarak bin Fadhdhalah, Hammad bin Salamah, Marhum Al-

Athar dan Hammad bin Zaid.

Bahkan, Abdurrahman bin Al-Mahdi juga mendatanginya dan tinggal

bersama denganny,a. Yahya dan Abdurrahman menulis hadits dari sufyan

dalam beberapa hari. Tidak hanya itu, keduanya lalu mendatangi Abu

Uwanah dan berkata kepadanya agar mau mendatangi Sufyan, namun Abu

Uwanah menjawab, "Bagaimana aku mendatangi orang yang tidak aku

kenal?'a Hal ini dikarenakan Sufyan tidak menjawab salam Abu Uwanah ketika

Abu Uwanah di Makkah mengucapkan salam kepada Sufyan.

Dan, ketika Sufyan merasa takut dengan tersebarnya berita

keberadaannya di Bashrah, maka ia lalu meminta kepada Yahya untuk

memindahkannya dari tempat tersebut. Dan, Yahya pun lalu bermaksud

memindahkan Sufyan ke rumah Al-Haitsam Al-Manshur Al-A'raji seseorang

yang berasal dari Bani Sa'ad bin Zaid Munah Bani Tamim. Namun, Sufyan
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tidak mau tinggal di sana dan akhirnya bersama dengan Hammad ia
berangkat menunju ke Baghdad.l

7. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunyaz Al-Hafizh berkata, "Sufyan meriwayatkan dari ayahnya,
Abu Ishaq Asy-Syaibani, Abdul Malik bin Umair, Abdurrahman bin'Abis bin
Rabi'atr, Ismail bin Abi Khalid, Salamah bin Kuhail, Tharik bin Abdirrahman,
Al-Aswad bin Qais, Bayan bin Bisyr, |ami'bin Abi Rasyid, Habib bin Abi
Tsabit, Hushain bin Abdirrahman, Al-A'masy, Manshur, Mughirah, Hammad
bin Abi Sulaiman, Zlbaid Al-Yami, Shaleh bin Shaleh bin Haiyu, Abu
Hushain, Amr bin Murrah, 'Aun bin Abi ]ahifah, Furas bin Yahya, Fathr bin
Khalifah, Maharib bin Datsar dan Abu Malik Al-Asyya'il"

Dia juga meriwayatkan dari guru-guru yang berasal dari Kufatr, yang
di antaranya adalah Ziyad bin Alaqah, 'Ashim Al-Ahwal, Sulaiman At-Taimi,
Hamaid Ath-Thawil, Ayytb, Yunus bin Ubaid, Adul Aziz bin Rafi', Al-
Mukhtar bin Fulful, Israil bin Abi Musa, Ibrahim bin Maisarah, Habib bin Asy-
Syahid, Ktralid Al-Hadza', Dawud bin Abi Hind dan Ibnu'Aun.

Di samping itu, dia juga meriwayatkan dari sekelompok orang dari
Bashrah, yaitu dari ZaidbtnAslam, Abdullah bin Dinar, Amr bin Dinar, Ismail
bin Umayah, Ayyub bin Mus+ Jabalah bin Sakhim, Rabfah, Sa'ad bin Ibrahim,
Sima budak Abu Bakar, Suhail bin Abi Shaleh, Abu Az-Zrtbair, Muhamad,
Musa bin'Uqbah, Hisyam bin 'Urwah, Yahya bin Said Al-Anshari, dan
sekelompok orang dari Hijaz dan yang lain."

Murid-muridnya: Al-Ha ftzh berkata, "Orang-orang yang meriwayatkan
darinya tidak terhitung jumlahnya, di antaranya adalah Ja'far bin Burqan,
Khushaif bin Adirrhaman, Ibnu Ishaq dan yang lain, mereka ini adalah
tergolong guru-guru Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan darinya.

Sedangkan, murid-murid Ats-Tsauri yang meriwayatkan darinya adalah
Aban bin Taghlab, Syu'bah, Zaidah, Al-Auza'i, Malik, Zuhair bin Muawiyah,
Mus'ar dan yang lain, mereka ini adalah orang-orang yang hidup sezrunan

dengarurya.

Di antara murid-muridnya lagi adalah Abdurrahman bin Mahdi, Yahya
bin Said, Ibnu Al-Mubarak, Jarir, Hafsh bin Ghayyats, Abu Asamah, Ishaq Al-
Azraq Ruh bin Ubbadah, Zaidah bin Al-Habbab, Abu Zubaidah Atsir bin Al-

t Ringkasandari Thabaqah lbnu Sa'ad 6 / 273-373.
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Qasim, Abdullah bin wahab, Abdurrazaq, ubaidillah Al-Asyja'i, Isa bin

yunus, Al-FadhI bin Musa As-Sainani, Abdullah bin Namir, Abdullah bin

Dawud Al-Khuraibi, Fudhail bin Iyadh dan Abu Ishaq Al-Fazari'

selain yang disebutkan di atas, murid-muridnya yang lain adalah

Makhlad bin Yazid, Mush'ab bin Al-Muqaddam, Al-walid bin Muslim,

Mu'adz bin Mu'adz, Yahya bin Adam, Yahya bin Yaman, Waki', Yazid bin

Zttrai,,Yazid,bin Harun, Abu Amir Al-'Aqdi, Abu Ahmad Az-Zrtbaiti, Abu

Nua'im, ubaidillah bin Musa, Abu Hudzaifah An-Nahdi, Abu 'Ashim, Khalad

bin Yahya, Qabishatu Al-Faryabi, Ahmad bin Abdillah bin Yunus, Ali bin Al-

|u'di dan dia adalah perawi tsiqat paling akhir yang meriwayatkan dari Sufyan

Ats-Tsauri."l

8. Beberapa Mutiara PerkataannYa

Dari Abdullah bin saqi, dia berkata, "sufyan Ats-Tsauri pemah berkata,

"Melihat kepada wajah orang yang berbuat zhalim adalah suatu kesalahan''1

Dari Yusuf bin Asbath, dia berkata, "sufyan berkata, "Barangsiapa

mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat zhalim, maka dia berarti senang

berbuat durhaka kepada Allah."

Dari Yahya bin Yaman, dia berkata, "sufyan menceritakan sebuah hadits

kepada kami, "Isa bin Maryam g$ telah berkata, "Mendekatlah kalian kepada

Allah dengan membenci orang-orang yang berbuat maksiat dan dapatkanlah

ridha-Nya dengan mmjauhi mereka."

Orang-orang bertanya, "Dengan siapa kami harus bergaul, wahai

Sufyan?" Sufyan menjawab, "Dengan orang-orang yang mengingatkan kamu

untuk berdzikir kepada Allah, dengan oranS-oran8 yanS membuat kamu

gemar beramal unfuk akhirat, dan dengan orang-orang yang akan menambah

ilmumu ketika kamu berbicara kepadanya."

Dari Muhammad bin Abi Manshur, atau seseorang, dia berkat+ "Sufyan

menegur saudaranya yang ikut campur dengan urusan orang-orang zhalim,

dia berkata, "wahai Abu Abdillah, sesungguhnya aku mempunyai keluarga,"

dan sufyan melanjutkan perkataannya, "Hendaknya kamu menjadikan

lehermu sebagai penopang hidupmu, dan meminta-minta dari pintu ke pintu

itu lebih baik dari mencampuri urusan orang zhalim'"2

I Tahdzib At-Tatulzib,4/99'100.2 Hilyah Al-Auliyn',7 / 4G49.
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Dari Khudaifah Al-Mur'asyi, dia berkata, "sufyan berkata, "Mengganti
sepuluh ribu dirham dengan hasil kerja keras yang diberikan Allah kepadaku
lebih aku senangi dari meminta-minta kepada sesama."

Dari l(halaf bin Tamim, dia berkata, "Aku mendengar Sufyan berkata,
"Barangsiapa suka paha perempuan maka dia tidak akan berunfung."l

Dari Abdullah bin Bisyr, dia berkata, "Aku mendengar Su$an berkata,
"Sesungguhnya hadits itu mulia, barangsiapa menginginkan dunia dengan
hadits maka dia akan mendapatkannya, dan barangsiapa menginginkan
akhirat dengan hadits maka dia juga akan mendapatkanrrya."

Dari Abu Usamah, dia berkata, "Aku mendengar Sufyan berkata,
"Sesungguhnya ilmu bagi kami adalah keringanan dari kesusahan, sedang jika
memberatkan, maka semua orang akan mengatakannya bahwa dia adalah
kebaikan."

Dari Al-Faryabi, dia berkata, "Aku mendengar Sufyan berkata, "Aku
merasa heran terhadap orang-orang yang yang bergelut dengan hadits, mereka
hidup dengan kecukupan. Berbagai rintangan dan cobaan bagi mereka akan
berlalu lebih cepat."

Dari Zaid bin Abi Az-Zarqa', dia berkata, "Ketika kami sedang
membahas suatu masalatg kami saling berdebat dalam mencari jalan keluar,
maka Sufyan keluar dan berkata, "Wahai segolongan pemuda, kalian tetah
tergesa-gesa untuk mendapatkan berkah dari ilmu ini, dan kalian tidak
menyadari hal itu, mungkin saja kalian belum sampai terhadap apa yang
kalian inginkan, sehingga mengeraskan suara di hadapan teman kalian yang
laitt."2

Dari Hafsh bin Amr, dia berkata, "Sufyan menulis sepucuk surat kepada
'Ubbad bin'Ubbad, dia berkata, "AmmA ba'du, sesungguhnya kamu telah
hidup pada zaman dimana para sahabat terlindungi dengan keberadaan
Rasulullah, mereka mempunyai ilmu yang tidak kita miliki, mereka
mempunyai keberanian yang tidak kita miliki.

Lalu, Bagaimana dengan kita yang mempunyai sedikit ilmu, mempunyai
sedikit kesabaran, mempunyai sedikit perasaan tolong menolong dalam
kebaikan dan manusia telah hancur serta dunia telah kotor?

1 Siyar A'lam An-Nutula',7 /241-258.
'1 Op.cit.6/3&370.
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Maka, hendalorya kamu mmgambil suritauladan pada generasi pertama,

yaitu generasi para Sahabat. Hendaknya kamu iangan meniadi generasi yang

bodoh, karena sekarang telah tiba zaman kebodohan.

Juga, hendaknya kamu menyendiri dan sedikit bergaul dengan orang-

orang. Jika seseorang bertemu dengan orang lain maka seharusnya mereka

saling mengambil manfaat, dan keadaan seperti ini telah hilang maka akan

lebih baik jika kamu meninggalkan mereka."

Dalam surat itu Sufyan juga berkata, "Aku berpendapat, hendaknya

kamu jangan mengundang para penguasa dan bergaul dengan mereka dalam

suatu masalah. Hendaknya kamu jangan berbuat bohong, dan jika dikatakan

kepadamu, "Mintalah pertolongan dari perbuatan yang zhalim atau

kezhaliman," maka perkataan ini adalah kebohongan dari iblis.

Hendaknya kamu mengambil perkataan orang-orang yang benar, yaitu

orang-orang yar.g mengatakan, "Takutlah fitnah dari orang yang taat

beribadah namun dia seorang yang bodoh, dan fitnah dari orang yang

mempunyai banyak alim namun dia seorang yang tidak mempunyai akhlak

terpuji."

Sesunguhnya finah yang ditimbulkan dari mereka berdua adalah sebesar-

besar fitnatU tidak ada suatu perkara kecuali mereka berdua akan membuat

fibrah dan mengambil kesempatan, janganlah kamu berdebat dengan mereka."

Sufyan juga mengatakan, "Hendaknya kamu menjadi orang yang senang

mengamalkan terhadap apa yang telah dia katakan dan menjadi bukti dari

ucapannya, atau mendengar ucaPannya sendiri. Iika kamu meninggalkannya

maka kamu akan menjadi orang celaka.

Hendaknya kamu jangan mencintai kekuasaan, barangsiapa mencintai

kekuasaan melebihi cintanya dengan emas dan peral maka dia meniadi orang

yang rendah. Seorang ulama tidak akan menghiraukan kekuasaan kecuali

ulama yang telah menjadi makelar, dan jika kamu senang dengan kekuasaan

maka akan hilang jati dirimu. Berbuatlah sesuai dengan niatmu, ketahuilah

sesungguhnya ada orang yang diharapkan orang-orang di sekitamya agar

cepat mati. W assallam."r

Dari Ahmad Az-Zttbair, dia berkata, "Salah seorang teman Sufyan

menulis sepucuk surat kepadanya sebagai berikut, "Berikan aku nasehat yang

1 Hilyah Al-Auliya',6/37Ggn.

Sufuan Ats-Txuri 2n



singkat." Maka Sufyan membalas surat tersebut, "semoga Allah menjaga kita
dari segala kejelekan, wahai saudaraku. sesungguhnya, kesusahan dunia tidak
akan selalu ada, kesenangannya tidak akan selamanya dan kekhawatirannya
tidak akan pernah hilang, maka berbuatlah untuk keselamatanmu dan
janganlah menjadi orang yang lemah sehingga kamu menjadi hancur.
Wassalam."l

9. Karya Syair-syairnya

Dari Abdullah bin Ziyad bin Bisyr, dia berkata, "Aku mendengar Sufyan
membaca syair-syair,

lika lumu mati tidak mempunyai bekal talqna
Setelah matikamu akanbertemu dengan orang-orang yang mempunyai
beknl

I(nmu akan menyesallurena tidak sepertinya
Dan knmu tidak beruntung sebagaimana dia

Dari Muhamad bin Ubaid Ath-Thanafisi, dia berkata, "Saya pernah
mendengar Sufyan membaca syair-syair,

Kernudahan bagi pemuda yang mempersiapkan takoa
lika mengetahui penyakit yang telah disembuhknnnya

Dari Muzahim bin Zafar, dia berkata, "saya mendengar Sufyan Ats-
Tsauri membuat perkataan Ibnu Haththan menjadi bait-bait syair,

Aku melihat orang-orang yang menyengsaralun manusia tidak menjadi
gemuk
Namun merekn dalam kesusahan dan kelaparan
Aku melihatnya meskipun mereka sedikit, merekn seperti
Menilung di musim panas yang mmcerai-beraikan

Sufyan juga pemah berkata,
Tidak membahayakan orang yang tempat tinggalnya di surga Firdaus
Apa yang iliteguk dari kesengsaraan dan kekurangan
Kamu melihatnya ilia berjalan di atas padang pasir dengan ketakutan
yang nyata
Berjalan ke masjiil dengan paknian yang lusuh

Kemudian Sufyan menasehati dirinya sendiri,
Wahai jiutaku, apakamukuat dengankobaran api nerala
Telah tiba waktunya untuk menerima setelah berpaling

DariZakaria bin'Adi, dia berkata, "Ats-Tsauri pemah membaca syair,
Aku melihat orang-orang yang tidakberagama hidup dalamkepuasan
Dalam kehidupan mereka tidak ada rela dengan ktkurangan

r tbid.S/7.
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Mereka tidak membuttthkan agama karena duniawi, sEerti
Seorang raja yang tidak membutuhknn dunianya dengan hutang

10. Meninggal dan Ratapan Untuk Menghantar Kepergiannya

Ibnu Sa'ad berkata, "sufyan menulis sepucuk surat kepada Al-Mahdi

atau kepada Ya'qub bin Dawud. Dalam surat itu Sufyan mengeluhkan

tindakan sebagian orang yang marah terhadap hadits-hadits yang

disampaikannya.

Sufyan pun menceritakan hal-ihwal yang telah mereka lakukan terhadap

dirinya kepada Al-Mahdi. Al-Mahdi membalas isi surat tersebut, dan dia

menyampaikan berbagai penghormatan dan penghargaan atas jerih

payahnya dalam menyampaiakn hadits. Al-Mahdi berjanji akan menemui

orang-orang yang berlaku tidak soPan terhadapnya.

Setelah beberapa hari, badan Sufyan mmjadi panas dan dia pun aHrimya

meninggal, sehingga Al-Mahdi menjadi bersedih.

Marhum bin Abdil Al-Aziz berkata kepada AI-Mahdi, "Wahai Abu

Abdillah, apa yang membuatmu bersedih? Kamu telah menyerahkannya

kepada Tuhan yang kamu sembah." Maka Al-Mahdi pun menjadi tenang.

Orang-orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir

kepada Sufyan di antaranya adalah Abdurrahman bin Abdil Malik bin

Abhar, Al-Hasan bin Iyyasy, saudara Abu Bakar bin lyyays.

Sufyan memberikan wasiat kepada Abdurrahman bin Abdil Malik, agar

menyalatinya. Dan ketika sufyan meninggal, dia pun memenuhi wasiat

tersebut dengan menyalatinya bersama penduduk Bashrah. Mereka telah

menjadi saksi meninggalnya Sufyan. Abdurrahman bin Abdil Malik bersama

Khalid bin Al-Haritsah dan dibantu penduduk Bashrah menguburkan Sufyan.

Setelah acara pemakaman selesai, dia bergegas ke Kufah dan memberitahu

keluarga Sufyan perihal meninggalnya Suf yan. "1

Dari Abdurrhaman bin Mahdi, dia berkata, "Ketika Sufyan meninggal

kami membawa jasadnya kepada penguasa, kami tidak menghiraukan dengan

malam dan siang. Aku mendengar Penguasa itu berkata, "Pelindung telah

pergr, pelindung telah pergi."2

I Tlnbaqat lbnu Soid,6 /37T37a2 HilyahAl-Auliya',6/377.
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Yahya Al-Qaththan berkata, "sufyan meninggal pada awal tahun 161

Hijriyah."l

Adz-Dzahabi berkata, "Menurut pendapat yang benar, Sufyan meninggal
pada bulan sya'ban tahun 161 Hijriyah, Al-waqidi juga mengatakan demikian.
sedangkan Khalifah meragukannya dan dia berkata bahwa meninggalnya
Sufyan adalah pada tahun L62Hijriyah."

Dari Dhamrah, dia berkata, "Hammad bin Zaid memandangi jasad
sufyan yang ditutupi kain yang berada di atas ranjang dia berkata, "wahai
sufyan, aku tidak merasa iri dengan banyaknya hadits yang telah kamu hafal,
namun aku iri dengan amal saleh yang telah kamu perbuat.,,

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata,,,pada pagi dimana kami
menguburkan sufyan, Jarir bin Hazim dan Hammad bin Zaid datang
kepadaku, mereka berdua berkata, "Mari kita melayat Sufyan.,, Maka kami
keluar bersama-sama, dan ketika kami sedang berjalan, aku mendengar Jarir
berkata,

Siapa yang mcnangis karena sesuatu yang hidup yang tinggal
Makn besok dia aknn menangisi Sufyan Ats-Tsauri

Abdurrhaman bin Mahdi berkata, "Kemudian Jarir terdiam, aku
menyangka bahwa dia telah mempersipakan bait-bait syair lagi yang akan dia
katakan dan aku pun terdiam, tiba-tiba Abdullah bin Ash-shabah berkata,

Aku menangisinya karena kedekatan dan kemuliaanny a
I(eutamaannya sangat indah, seperti ilahan yang segar

semoga Allah memberikan rahmat-Nya yang luas dan memasukannya
ke dalam surga-Nya yang tinggi yang buah-buahan di daramnya tidak tinggi
hingga mudah dipetik oleh orang yang di dekatnya. Amin.I*l

I Siyar A'lam An-Nfiala',7 /279.
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HAMMAD BIN SALAMAH

ari serial sejarah biografi para ulama salaf, sekarang akan dipaparkan

biografi seorang tokoh dari tokoh-tokoh ulama dan imam dari sekian

para imam umat.

Dia adalah Hammad tertua dari dua Hammad, yaifu antara Hammad

bin Salamah dan Hammad bin Zaid. Hammad bin Salamah adalah seorang

ulama yang banyak melakukan ibadah dan ulama yang sangat menentang

para ahlulbiit'ah. Dia merupakan imam bagi penduduk Bashrah. Allah telah

memberi kemuliaan dan kehormatan kepadanya.

Ibnu Al-Mubarak berkata, "Ketika masuk Bashrah aku tidak melihat

orang yang tingkah lakunya menyerupai dengan orang-orang generasi

pertama (para sahabat) kecuali Hammad bin Salamah."

semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadanya dan membalasannya

dengan derajat yang tinggi di surga. Dan semoga kita dikumpulkan

dengarurya di tempat yang mulia. segala puji bagi Allah atas segala karunia

yang telah diberikan-Nya'

1. lrlama, Kelahiran dan Sifat'sifatnya

Nama Lengkapnya: Adalah Hammad bin Salamah bin Dinar. Hammad

adalah seorang imam dan panutan bagi kaumnya, dia merupakan guru besar

Islam pada zamalrnya. Hammad merupakan ayah dari Salamah Al-Bashri

yang merupakan seorang ahli Nahwu, dan dia adalah seorang penjual benih.

Dia budak dari keluarga Rabi'ah bin Malik dan merupakan anak dari saudara

perempuan Humaid Ath-Thawil.l

I lbitl.T/W
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Kelahirannya: Abu Salamah At-Tabudzaki berkata, ,,Hammad bin
salamah meninggal ketika berumur 76 tahun. Dan menurut pendapat yang
sudah masyhur Hammad lahir pada tahun 91 Hijriyah dan meninggal pada
tahun L67 Hijriyah.

Sifat-sifatnya: Al-Bukhari berkata, "Aku mendengar Adam bin Abi Iyyas
berkata, "Aku mendengar Hammad bin Salamah diundang seorang penguasa
dan dia berkata, "Apa aku harus memperlihatkan jenggot pirangku kepada
mereka? Tidak, sungguh aku tidak akan mendatangi undangan tersebut."l

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Dari Yahya bin Ma'in, dia berkata, "Riwayat dari Hammad bin Salamah
dapat dipercaya."

Dari Hajaj bin Al-Manhal, dia bercerita kepada kami, ',Hammad bin
salamah telah menceritakan banyak hadits kepada kami, dan dia adalah ulama
besar."

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Hammad bin Salamah
mempunyai pendengaran yang baik, ramah saat bertemu, dan orang yang
paling mengetahui tentang sejarah nenek moyang manusia. Hammad belum
pernah mendapat tuduhan bahwa periwayatannya cacat atau
menyembunyikan hadits. Hammad bin Salamah adalah orang yang bisa
menjaga diri dan mulubrya tidak digunakan untuk menyakiti orang lain. Tidak
seorang pun yang menyebutkan bahwa dia mempunyai akhlak buruk, dan
keadaan ini sampai dia meninggal."

Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Ketika masuk ke Bashrah aku tidak
melihat ada orang yang tingkah lakunya mirip dengan orang-orang generasi
pertama kecuali Hammad bin Salamah."

Dari Musa bin Ismail, dia berkata, "Hammad bn Zaid telah bercerita
kepada kami, "Kami tidak mendatangkan seorang pun yang memberi
pelajaran tentang niat pada zaman itu kecuali Hammad bin Salamah.,,

Dan Musa bin Ismail juga berkata, "sekarang kami mengakui bahwa
tidak ada orang yang mengajarkan tentang niat sebaik Hammad bin
Salamah."2

I Tahdzib Al-Kamal,Z /266.2 lbitl.7/262-265.
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Ahmad berkata, "Orang yang paling mengetahui tentang hadits yang

diriwayatkan dari Tsabit Al-Bunani adalah Hammad bin Salamah. Dan dia

juga orang yang paling bisa dipercaya dari orzuxg-orang yang meriwayatkan

hadits dari Humaid Ath-Thawil."

Adz-Dzahabi berkata, "Dia bagaikan lautan dari lautan ilmu. Dalam

riwayatnya ditemukan ada beberapa riwayat yang meragukan. Meskipun

demikian, riwayat darinya benar dan dapat dijadikan hujjah."

Dalam periwayatan hadits, Hammad bin Salamah tidak sekuat

periwayatan dari Hammad bin Zaid. Al-Bukhari meninggalkan riwayat

darinya, kecuali sebuah hadits, yaitu hadits yang menerangkan tentang

perbudakan.

Al-Bukhari berkata, "Abu Al-Walid berkata kepadaku, "Hammad bin

Salamah menceritakan sebuah hadits kepada kami, yaitu hadits dari Tsabit

dari Anas dari Ubaid. Hammad tidak meletakkan hadits pada urutan yang

baik." Sedangkan, Muslim mengambil hadits dari Hammad, sebagaimana

dicantumkan dalam kitab "Al-Ushul" yangperiwayatannya diambil dari Tsabit

dan Humaid. Karena Hamid bin Salamah merupakan perawi dari mereka

_!9rdua."
Al-Hafidz Ibnu Hibban dalam membantah sikap Al-Bukhari yang

meninggalkan hadits dari Hammad bin Salamah, dalam kitabnya "Shahih".

Al-Hafidz Ibnu Hibban belkata, "Sikap Al-Bukhari yang meninggalkan

hadits-hadits dari Hammad bin Salamah itu tidak adil, karena Al-Bukhari

mengambil hadits-hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakar bin Iyyasy, anak

saudara Az-Zuhri dan Abdurrhaman bin Dinar sebagai hujjah.

OIeh karena itu, jika Al-Bukhari meninggalkan Hammad karena telah

berbuat salah, maka orang-orang yang hidup sezzunan dengannya seperti Ats-

Tsauri, Syu'bah dan yang lainnya juga telah berbuat salah. Jika Al-Bukhari

menganggap bahwa kesalahan Hammad terlalu banyak, sehingga menjadikan

cacat hafalarurya, maka Abu Bakar bin Iyyasy juga seperti itu.

Juga, Hammad bin Salamah tidak seperti Hammad yang ada di Bashrah.

Tidak ada orang yang mencelanya kecuali dari kalangan Mu'tazilah dan

]ahmiyah, sebagaimana telah banyak disebutkan dalam sunan-sunan yang

shahih. Sesungguhnya, menurutku Abu Bakar bin Iyyasy sepadan dengan

Hammad bin Salamah dalam keshahihan riwayatnya, keilmuannya dan

keadilarurya."
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Adz-Dzahabi berkata, "Ahmad bin Hambal berkata, "Jika Anda
menemukan ada orang yang memfitnah dan mencela Hammad, sesungguh-

nya dia adalah orang yang paling keras dalam memerangi ahlul bid'ah.

Namun, Hammad telah dicela karena umumya sudah tua, sehingga

hafalannya buruk, dan karena inilah Al-Bukhari tidak menjadikan riwayat
dari Hammad sebagai Hujjah.

Sedangkan Muslim telah melakukan ijtihad dan mengambil hadits yang

diriwayatkan dari Hammad, yaitu hadits-hadits yang didengar dari Tsabit

sebelum Hammad yang banyak dicela karena hafalannya yang buruk.

Sedangkan, hadits-hadits yang diriwayatkan Hammad bin Salamah dari
selain Tsabit, yaitu sebanyak12 hadits, yang berupa hadits-hadits persaksian

bukan berupa hujjah, maka yang lebih baik tidak mengambilnya terhadap

hadits-hadits yang ada pertentangan dengan hadits-hadits yang diriwayatkan
dari orang-orang yang bisa dipercaya periwayatannya, meskipun secara

umum berupa hadits."l

Dari Abdullah bin Muawiyah Al-Jahmi, dia berkata, "Kami sedang

membicarakan tentang Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid. Kami
mengatakan bahwa Hammad bin Salamah lebih utama dari HammadbnZaid,
sebagaimana utamanya Ad-Dinar atas Ad-Dirham. Ad-Dinar merupakan
nama kakek Hammad bin Salamah dan Ad-Dirham merupakan nama kakek

dari Hammad bin Az-Zaid;'

Adz-Dzahabi memberikan komentar tentang keterangan di atas,

"Mungkin yang dimaksud keterangan di atas dengan keutamaan Hammad

bin Salamah atas Hammad bin Zaid adalah kemuliaannya dan keteguhannya

dalam memegang ajaran Islam, sedangkan masalah keshahihannya dalam

hafalan, maka yang lebih baik adalah Hammad btnZaid, karena dia sepadan

dengan Malik."

3. lbadahnya

Abu Nu'aim dalam kitabnya yang menerangkan tentang sejarah biografi
ulama-ulama salaf berkata, "Di antara mereka ada ulama yang bersungguh-

sungguh dalam beribadah dan sedikit berkecimpung dalam kekuasaan, dia

adalah Abu Salamah Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah

I Siyar A'lam Aa-Nubala',7 /450452.
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mempunyai kegemaran membuat kreasi baru dan keistimewaan mudah

menaklukan kekuatan (penguasa)."

Dari Abdurrahman bin Al-Mahdi, dia berkata, "Seandainya dikatakan

kepada Hammad bin Salamah, "Kamu akan matibesok," maka dengan sekuat

tenaga dia akan menambah amal-amal kebaikannya."

Dari Affanbin Muslim, dia berkata, "Aku telah melihat orang yang lebih

banyak ibadahnya dari Hammad bin Salamah, namun aku tidak mengetahui

ada orang yang lebih tekun dalam melakukan kebaikan, membaca Al-Qur'an

dan beramal karena Allah dari Hammad bin Salamah."l

Dari Musa bin Ismail, dia berkata, "Seandainya aku mengatakan kepada

kalian bahwa aku tidak pernah melihat Hammad bin Salamah tertawa,

sungguh kalian akan mempercayai perkataanku itu, karena Hammad selalu

sibuk dengan membicarakan hadits, membaca AlQuran, bertasbih dan shalat.

Dia telah membagi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan tersebut'"2

Ahmad bin Abdillah Al-'Ajali berkata, "Ayah telah bercerita kepada

kami, "Hammad bin Salamah tidak menerangkary kecuali dia telah membaca

seratus ayat dari Al-Qur'an dengan melihat mushaf"'

Dari Hammad bin Salamah, dia berkata, "lyyas bin Muawiyah menarik

tanganku dan aku wakfu itu masih anak-anak, dia berkata, "]anganlah kamu

meninggal hingga kamu bercerita, aku telah mengatakan kepada Pamarunu

-Humaid 
Ath-Thawil-, "Hammad tidak akan meninggal hir,gga dia telah

bercerita."

Abu Khalid berkata, "Aku bertanya kepada Hammad, "Kamu telah

bercerita?" dia menjaw ab, "Y a."

Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa yang dimaksud "Bercerita" adalah

memberikan nasehat.3

4. Kewara'annya

Dari Musa bin Ismail, dia berkata, "Aku mendengar Hammad bin

Salamah berkata kepada seseorang, "Jika seorang penguasa mengundangmu,

hendaknya kamu membacakan ayat, "Kataknnlah, Dia-lah yang Maha Esa." (Al-

Ikhlash: 1) kepadanya dan janganlah kamu mendatangi undangan itu."

I Hilyah Al-Anliya',6 /249-2il.1 lbid.7/u8.3 Siyar A'lam An-Nubaln' ,7 / M8452.
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Dari Muhammad bin Al-Hajjaj, dia berkata, "Ada seseorang
mendengarkan ceramah dari Hammad bin Salamah bersama kami. Pada suatu

hari orang itu pergi ke China, dan ketika kembali, dia memberikan hadiah
kepada Hammad, dan Hammad berkata kepadanya, "Jika aku menerima
hadiah pemberianmu maka aku tidak akan bercerita tentang hadits lagi
kepadamu, dan jika aku tidak menerima hadiah pemberianmu maka aku akan

bercerita tentang hadits kepadamu." Orang itu menjawab, "]anganlah engkau

terima hadiah itu dan ceritakanlah tentang hadits-hadits kepadaku."

Dari Hammad bin Salamah, dia berkat4 "Sebenamya aku tidak begitu
suka untuk berbicara, sehingga aku bertemu Ayyub As-Sakhtiyani dalam
mimpiku dan dia berkata, "Berceritalah tentang hadits-hadits, sesungguhnya

orang-orang akan menerima pembicaraanmu."l

Suwar bin Abdillah Al-Anbari berkata, "Ayahku bercerita kepada kami,
"Pada suatu hari aku datang kepada Hammad bin Salamah di pasamya
tempat dia berjualan, jika dia mendapat untung dari sejarik kain atau beberapa

kain, maka dia tidak menjual kainnya lagi, aku menyangka dia telah
mendapatkan nafkah untuk hari itu."

5. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Dari Ahmad bin Hambal, dia berkata, "Jika Anda melihat seseorang yang
memfitnah Hammad bin Salamah, maka dia telah mencela Islam.
Sesungguhnya Hammad bin Salamah adalah orang yang sangat menentang

orang-orang yang berbuat bid'ah."

Telah lewat perkataan Ibnu Hibban bahwa Hammad bin Salamah tidak
seperti Hammad yang tinggal di Bashrah, tidak akan ada yang mencela kecuali

orang-orang Mu'tazilah dan lahmiyah, sebagaimana yang banyak disebuatkan

di sunan-sunan y ang shaheh. "2

Hambal bin Ishaq berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang

Wuhaib, Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah?" dia menjawab,
"Wuhaib, Wuhaib -dia menunjukan isyarat bahwa dia mempercayai
periwayatannya-, Hammad bin Salamah, aku tidak mengetahui ada orang
yang sangat menentang terhadap ahlul bid'ah dari dia, sedang Hammad bin
Zaid maka terserah kamu."

I HilyahA)-Auliya',6/250.

'7 Op.cit.5/U*450.
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Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Ketika masuk ke Bashrah, aku tidak

mengetahui ada orang yang tingkah lakunya seperti orang-orang generasi

pertama kecuali Hammad bin Salamah."l

Abdut Azizbtn Al-Mughirah bercerita dari Hammad bin Salamah, dia

berkata, "sesungguhnya Hammad bercerita kepada mereka tentang fururmya

Tuhary kemudian Hammad berkata, "Barangsiapa mengatakan bahwa dia

telah melihat Allah ffi, maka dustakanlah dia," kemudian setelah kejadian

ini orang-orang menuduh tidak baik kepada dirinya."2

6. Guru dan Murid'muridnya
Guru-gurunya: Hammad bin salamah meriwayatkan hadits dari Tsabit

Al-Bunani, Qatadah, pamannya Humaid Ath-Thawil, Ishaq bin Abdiuah bin

Abi Thalhah, Anas bin sirin, Tsumamah bin Abdillah bin Anas, Muhammad

bnziyad Al-Qursyi, Abu Zubair Al-Makki, Abdul Malik bin umair, Abdul

Azizbtn shahib, Abu Imran Al-Juni, Amr bin Dinar, Hisyam bin Zaid bin

Anas, Hisyam bin 'Urwah, Yahya bin Said Al-Anshari, Ayyrrb As-Sakhtiyani,

Khalid Al-Hidza" Dawud bin Abi Hind, sulaiman At-Taimi, sammak bin

Harb dan masih banyak lagi guru-Eurunya dari generasi tnbi'in dantnbi' tabf in.

Murid-muridnya: Orang-orang yang meriwayatkan dari Hammad bin

salamah di antaranya adalah Ibnu |uraij, Ats-Tsauri, Syu',bah, mereka bertiga

ini lebih tua dari Hammad bin Salamah.

Di antaranya lagi adalah Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Mahdi, Al-Qaththan,

Abu Dawud, Abu walid Ath-Thayalisyani, Abu salamah At-Tabudzaki, Adam

bin Abi lyyas,Al-Usyaib, Aswad bin Amir syadzarr, Basyr bin As-sirri, Bahz

bin Asad, sulaiman bin Harb, Abu Nashr At-Tamar, Hudbah bin Khalid,

Syaiban bin Furukh, Ubaidilah Al-'Isyi dan yang lain."3

7. Beberapa Mutiara PerkataannYa

Ishaq bin Ath-Thaba'berkata, "Aku mendengar Hammad bin Salamah

berkata, "Barangsiapa mencari hadits bukan karena Allah, maka dia telah

menipu."

Dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dia berkata, "Aku mendengar

sebagian sahabat-sahabatku berkata, "Ketika Hammad bin salamah

I TadzibAl-Kamal,7 /259-26ll.2 Siyor A'lam An-Nubala',7 / 45\.

' Ibid.3/Lt.
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membesuk Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan berkata, "Wahai Abu Salamah, Apakah
Allah akan mengampuni orang sepertiku?" Hammad menjawab,,,Sungggh,
seandainya aku disuruh memilih antara pengadilan Allah dan pengadilan
ayahku, maka aku akan memilih pengadilan Allah, kerena pengadilan-Nya
lebih mempunyai belas kasihan dari pengadilan ayahku.,,

Dari Abu Salamah Al-Munqiri, dia berkata, "Aku mendengar Hammad
bin salamah berkata, "sesungguhnya seseorang akan memberatkan dirinya
sendiri, sehingga datang keringanan."l

8. Meninggalnya

Abu Hasan Al-Madaini berkata, "Hammad bin Salamah meninggal pada
hari Selasa pada bulan Dzul Hijjah tahun 167 Hijriyah. Dan Ishaq bin sulaiman
ikut menyhalatinya."

Yunus bin Muhammad Al-Muaddab berkata, ,,Hammad bin Salamah
meninggal dalam keadaan shalat di masjid."2[*]

1 lbitl.T/U&4fi., lbitl.T/{/;9453.
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AL-LAITS BIN SA'AD

asih dari serial sejarah biografi ulama-ulama salaf, sekarang akair

diterangkan biografi sesosok imam, Al-Hahdz, Syaikhul Islam, seorang

yang alim yang berasal dari Mesir, dia adalah Abu Al-Harits Al-Fahmi Al-

Laits bin Sa'ad.

Abu Nu'aim berkata, "Di antara ulama-ulama salaf itu, ada seorang

ulama yang dermawan, ilmunya banyak dan hartanya juga melimpah, dia

adalah Abu Al-Harits Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits banyak mengetahui hukum-

hukum Islam dan sangat dermawan."

Al-Laits termasuk pimpinan Tabi'Tabi'in, dan ulama-ulama yang hidup

sezaman dengannya adalah Malik, Sufyan dan Al-Auza'i. Dengan adanya

ulama-ulama tersebut Allah telah menjaga Islam, meninggikan panji-panji

sunnah dan menghancurkan orang-orang yang berbuat bid'ah. semoga Allah

memberikan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Al-Laits adalah pimpinan dalam ilmu hadits, ilmu fikih dan

kerdermawanan. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya yang luas

kepadanya dan memasukkan ke dalam surga-Nya yang indah'

1. l{ama, Kelahiran dan Sifat'sifatnya

Nama Lengkapnya: Adalah Laits bin Sa'ad bin Abdirrahman Al-

Fahmayyu Abu Al-Harits Al-Mashri, budak dari Abdurrahman bin Khalid bin

Musafir.

sebagian orang ada yang mengatakan bahwa Al-Laits adalah budak dari

Bani Tsabit bin Zha'in, kakek dari Abdurrahman bin Khalid bin Musafir.

Keluarga Al-Laits berkata, "Kami berasal dari Persia, yaitu dari keluarga

Ashbahan."

Al-Laits bin Sa'ad 239



Abu said bin Yunus berkata, " Apa yarrgdikatakan mereka menurut kami
tidak benar."

Diriwayatkan dari Al-Laits, bahwa dia berkata seperti yang dikatakan
Abu Said bin Yunus di atas."

Menurut pendapat yang telah masyhur bahwa Al-Laits berasal dari Bani
Fahmi, dan Bani Fahmi berasal dari Bani eais bin ,Ailan.l

Kelahirannya: Al-Laits dilahirkan di earqasyandah, yaitu sebuah desa
yang terletak sekitar empat Farsakh2 dari ibukota Mesir, Cairo.

Al-Laits lahir pada tahun 74 Hijriyah. sebagian orang mengatakan
bahwa dia lahir pada tahun 73 Hijriyah. Menurut said bin Abi Maryam, dia
berkata bahwa pendapat yang pertama adalah yang benar, sebagaimana
yang dikatakan Yahya, "Aku mendengar Al-Laits berkata, "Aku dilahirkan
pada bulan Sya'ban, pada tahun keempat (maksudny a 74 Hijriyah).- Al-
Laits juga berkata, "Aku telah menunaikan ibadah haji pada tahun 113
Hijriyah."s

sifat-sifatnya: Diriwayatkan dari Amr bin Muhammad Ar-Hairi, dia
berkata, "Aku mendengar Muhammad bin Muawiyah berkata, sedang
sulaiman bin Harb berada di sampingnyu "padasuatu hari Al-Laits bin sa'ad
keluar, orang-orang memperkirakan baju yang dikenakan ditambah
binatang yang dijadikan kendaraan dan cincin yang dipakainya seharga
delapan belas ribu sampai duapuluh ribu dirham.,, ,

Lalu Sulaiman juga berkata, "Dan pada suatu hari Syu,bah keluar dan
orang-orang memperkirakan bahwa keledai, tali kendali dan pelananya
seharga delapan belas sampai duapuluh ribu dirham.,,a

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Dari syarhabil bin Jamil bin Yazid, budak dari syarhabil bin Hasanah,
dia berkata, "Aku melihat Al-Laits bin said berbicara tentang hadits kepada
orang-orang pada masa kekuasaan Hisyam, sedang di Mesir ada ulama-ulama
besar, seperti ubaidillah bin Ja'far, Ja'far bin Rabi'ah, Al-Harits bin yazid,
Yazid bin Abi Habib, Ibnu Hubairah dan yang lain dari penduduk Mesir,
mereka adalah ulama-ulama ahli fikih dari Madinah. Mereka mengakui

1 Tatulzib Al-IQmal,24-255-257.

'z Farsaki adalah satuan ukuranjarak, dimana 1 farsakh sekitar g km atau 3/4 mil.t Siyar A'lam An-Nufula',8 /137.1 lbitl.S/[s7
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keutamaan, kewara'an dan keislaman Al-Laits dalam memberikan penjelasan

kepada orang-orang."

Ibnu Bakir berkata, "Aku telah melihat banyak oran& namun aku tidak

melihat orang seperti Al-Laits."

Dari Abu Al-Walid Abdul Malik bin Yahya bin Bakir, dia berkata, "Aku
mendengar ayah pemah berkata, "Aku tidak melihat ada orang yang lebih

sempuma dari Al-Laits bin Sa'ad. Setiap gerakan dari tubuhnya merupakan

pengamalan dari ilmu fikih yang dimilikinya, mulutnya fasih berbahasa Arab,

pandai membaca AlQur'an, menguasai ilmu Nahwu, banyak menghafal syair

dan hadits, ingatannya bagus dan masik banyak lagi kebaikan yang

dimilikinya.

Sehingga, ada sepuluh macam kebaikan yang dimilikinya yang mana

sepuluh dari kebaikan tersebut belum ada orang yang menyamainya."l

Dari Harun bin Said, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Wahab berkata,

"setiap tulisan yang ada di dalam kitab Malik yang berbunyi, "Dan

menceritakan kepadaku seorang yang telah aku ridhai dari kalangarr ahlul

ilmi," maksudnya adalah Al-Laits bin Sa'ad."

Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia mengatakan, "Ibnu Wahab telah berkata,

"seandainya tidak ada Malik dan Al-Laits, maka manusia akan berada dalam

kesesatan."

Al-Fadhl bin Ziyad berkata, "Ahmad telah berkata, "Al-Laits adalah

ulama yang banyak menguasai berbagai ilmu, dan haditsnya shahih."2

Dari Ahmad bin Sa'ad Az-Zuhri, dia berkata, "Aku mendengar Ahmad

bin Hambal berkata, "Riwayat dari Al-Laits dapat dipercaya dan shahih."

Utsman Ad-Darami berkata, "Aku mmdengar Yahya bin Ma'in berkata,

"Al-Laits lebih aku senangi dari Yahya bin Ayyub, sedang Yahya bin Ayyub

riwayatnya dapat dipercaya." Aku bertanya, "Bagaimana haditsnya yang

diriwayatkan dari Nafi'," Yahya bin Ma'in menjawab, "Hadits itu adalah

hadits benar dan perawinya dapat dipercaya."

Dari Ahmad bin Abdirrahman bin Wahab, dia berkata, "Aku mendengar

Asy-Syafi'i berkata, "Al-Laits lebih pandai dari Malik, namun teman atau

pengikutnya tidak mendorongnya."3

I TarikhBagMad,l3/5-6.2 Siyar A,lam An-Nubala' ,8 / 147_154.1 tbid.8/155.
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Muhammad bin Said berkata, "Al-Laits mempunyai riwayat yang dapat
dipercaya, banyak menghafal hadits dan hadits-haditsnya shahih. Dia sibuk
memberikan fatwa kepada penduduk Mesir di zamannya, di samping dia juga

seorang yang dermawan, mulia dan sangat menghormati tamu."r

Dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dia berkata, "Aku mendengar
ayah berkata, "Orarrgyang paling benar dalam meriwayatkan hadits dari Said

Al-Maqburi adalah Al-Laits bin Sa'ad. Dia meriwayatkan langsung dari Abu
Hurairah dan atau meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Hurairah."

Ali bin Al-Madini berkata, "Riwayat dari Al-Laits bin Sa'ad bisa
dipercaya."

Dan Al-'Ajla berkata, "Al-Laits berasal dari Mesir, yaitu dari Bani Fahmi,

dan riwayatnya dapat dipercaya."2

3. Sifat Dermawan dan Kemuliaannya

Dari Harmalah bin Yahya, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Wahab

berkata, "Imam Malik menulis sepucuk surat kepada Al-Laits sebagai berikut,
"Aku ingin berkunjung ke rumah anak perempuanku dan suaminya, aku
berharap kamu memberiku beberapa burung pipit yang kamu miliki." Ibnu
Wahab berkata, "Kemudian Al-Laits mengirimkan 30 burung pipit terbaik
kepada Imam Malik, dan oleh Imam Malik sebagian burung-burung itu
disembelih untuk dijadikan lauk pauk dan dibawa ke rumah anak
perempuannya, dan sebagian lagi dijual seharga 500 dinar."3

Dari As'ad bin Musa, dia berkata, "Padawaktu Abdullahbin Ali mencari

Bani Umayah untuk dibunuhnya, aku memasuki negara Mesir. Aku melihat
banyak or:rng menghafal hadits, dan aku pun ikut ke dalam majelis ta'lim Al-
Laits bin Sa'ad.

Setelah Al-Laits selesai dari majelis ta'limnya maka aku keluar. Namury
aku melihat ada seorang pembantu Al-Laits mengikutiku sampai ke lorong-
lorong kecil.

Setelah berjalan beberapa lama, pembantu ifu berkata, "Duduklah sampai

aku kembali," dan aku pun lalu duduk. Ketika pembantu itu kembali, dan
aku hanya sendirian di tempat itu, dia memberikan kepadaku bungkusan yang

di dalamnya terdapat seratus dinar.

1 Tabaqat lbnu Sa'ad,7 /577.
'z Tahdzib Al-Kamtl,21/267-264.3 TarikhBagdad,T3/7.
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Pembantu ifu berkata, "Tuanku belpesan agar kamu menggunakan uang

ini untuk keperluanmu." Sedang di kantungku sendiri ada seribu dinar, aku

mengeluarkan kantong itu dan berkata kepadanya, "Aku tidak membutuhkan

uang itu, bolehkan aku menemui fuanmu?" dan dia mengizinkanku.

Aku masuk memperkenalkan diri kepada tuannya dan meminta maaf

atas uang yang aku kembalikan kepadanya." Dia menjawab, "Ini adalah

pemberian bukan shadaqah."

Aku berkata lagi, "Aku khawatir ketika aku kembali aku menjadi orang

kaya." Dia berkata, "Kalau begitu berikanlah uang itu kepada orang-orang

yang sibuk dengan hadits yang membutuhkan yang kamu temui." Daru Al-

Laits senantiasa menyodorkan uang itu sampai aku mengambibrya, kemudian

aku bagi-bagikan kepada segolongan kaum."

Dari Yahya bin Bakir, dia berkata, "Aku telah mendengar ayah

berkata, "Al-Laits pernah mengutus tiga orang untuk menyedekahkan

hartanya hingga mencapai tiga ribu dinar.

Ketiga utusan itu ditugaskan sebagai berikuU Utusan pertama bertugas

memberikan kepada Ibnu Lahi'ah yang rumahnya tertimpa musibah

kebakaran dengan seribu dinar. Ketika Al-Laits sedang menunaikan ibadah

haji, Malik bin Anas memberikan anggur yang ditaruh di atas nampan,

kemudian Al-Laits menyuruh seseorang untuk mengembalikan nampan itu

dengan menghadiahkan uang seribu dinar kepada Malik. Dan utusan ketiga

bertugas memberikan kepada seorang qadhi yang bernama Manshur bin

Ammar sebanyak seribu dinar."

Kemudian Yahya bin Bakir berkata, "Tidak pernah terdengar seseorang

yang bershadaqah sebagaimana yang dishadaqahkan Al-Laits."l

Qutaibah berkata, "Al-Laits telah menunaikan shalat di berbagai masjid,

dan pada setiap harinya dia bershadaqah kepada tigaratus orang miskin."

Dari Abdullah bin Shaleh, dia telah berkata, "Aku telah bersama Al-Laits

selama 20 tahun, dia tidak mau makary baik makan siang atau makan malam,

hingga dia mengundang orang-orang untuk diajak makan bersamanya, dan

dia selalu memakan d"g& kecuali dia sedang sakit."

Qutaibah berkata, "seorang PeremPuan datang kepada Al-Laits dan

berkata, "Wahai Abu Al-tlaritsah, anakku sedang sakit dan menginginkan

I HilyahjAl-Auliya',7/321-322.
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madu." Kemudian Al-Laits berkata, "Wahai pembantuku, berikan kepada

perempuan itu satu Murth." Satu Murth adalah 120 Rithl1(ukuran dengan

tangan).2

4. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Dari I-Iarmalah bin Yahya, dia berkata, "Aku mendengar Asy-Syafi'i
berkata, "Al-Laits bin Sa'ad lebih teguh dalam mengikuti atsar daripada Malik
bin Anas."3

Dari Utsman bin Shaleh, dia berkata, "Sebelum munculnya Al-Laits,
penduduk Mesir menganggap bahwa Utsman adalah sosok sahabat yang
kurang mulia, sehingga Al-Laits tumbuh di tengah-tengah mereka dan
menjelaskan keutamaan Utsman, maka mereka pun mengaggap bahwa
Utsman seperti sahabat-sahabat yang lain yang mempunyai kemuliaan.

Sedangkan, penduduk Himsh menganggap bahwa Ali adalah sosok

sahabat yang kurang mulia, sehingga Ismail bin Iyyasy tumbuh di tengah-

tengah mereka dan menjelaskan keutamaan Ali, maka mereka pun
menganggap bahwa Ali seperti sahabat-sahabat yang lain yang mempunyai
kemuliaan."a

Dari Said bin Abi Maryam, dia berkata, "Aku mendengar Al-Laits bin
Sa'ad berkata, "Aku telah meriwayatkan selama delapanpuluh tahun,
meskipun demikian aku tidak pernah tergoda untuk condong kepada orang-

orang yang menuruti hawa nafsunya (berbuat bid'ah)."

Adz-Dzahabi memberikan penielasan terhadap keterangan dari Al-Laits
di atas, "Padazaman para ulama seperti Al-Laits, Malik dan Al-Auza'i, bid'ah
belum begitu merebak dan masih jarang terjadi. Sunan-sunan yang memuat
hadits-hadits berada pada posisi yang mulia.

Sedangkan, pada zaman Ahmad bin Hambal,Ishaq dan Abu Ubaidah,
telah muncul berbagai bid'ah dan pertentangan. Banyak ulama yang mendapat

fitnah, karena orang-orang yang berbuat bid'ah masuk di lingkungan
kekuasaan.

Di sisi yang lain ulama-ulama sendiri ingin memerangi mereka dengan

berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kejadian seperti ini semakin meluas.

' Adalah satuan ukuran timbangan. 1 Ritl yang biasa digunakan di Irak sekitar 407.5 gram. Sedang RitI perak
sekitar 1328.4 grarn

'1 Siyar A'lam An-Nubala','76/749-758.t HilyahAl-Auliya',7/379.a TarikhBagtulad,T3/5.
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Selain ulama-ulama itu menggunakan dasar-dasar nash, mereka juga

menggunakan penalaran, sehingga keadaan ini menimbulkan perdebatan

yang panjang, dan memunculkan berbagai perbedaan dan syubhat. Semoga

Allah mengampuni kita semua."

Dari Abu Bakar Al-Faqih Al-Khalal, dia berkata, "Ahmad bin

Muhammad bin washil Al-Muqri bercerita kepadaku dari Al-Haitsami bin

Kharijah, bahwa At-Walid bin Muslim telah berkata, "Aku telah bertanya

kepada Malik, Ats-Tsauri, Al-Laitsi dan kepada Al-Auza'i tentang hadits yang

menerangkan tentang sifat-sifat Allah, mereka menjawab, "Percayailah apa

adanya."t

5. Al-Laits DitawariJabatan di Mesir

Dari Abu Bakir, dia berkata, "Al-Laits pernah berkata, "Abula'f'ar

berkata kepadaku, "Maukah kamu menggantikanku sebagai penguasai di

Mesir?,, Aku menjawab, "Tidak waharAmirul Muhninin,aku lebih lemah dari

jabatan itu dan aku berasal dari golongan budak." Kemudian Abu fafar

berkata,,'Kamu bukan lemah, tapi niat kamu yang lemah dalam menjalankan

roda pemerintahan untuk menggantikanku."2

Dari Yahya bin Bakir, dia berkata, "Al-Laits berkata, "Al-Manshur

berkata kepadaku, "Maukah kamu menggantikanku sebagai penguasa

Mesir?,' Namun aku menolak tawaran itu." Kemudian Al-Manshur berkata

lagp, "Jikakamu menolak tawaran itu, maka tunjukkan seseorang yang bisa

menggantikanku sebagai penguasa di Mesir"

Lalu, aku mengatakan kepadanya, "utsman bin Al-Hakam Al-)adzarni

adalah seseorang yang pantas menjadi penggantimu, dan dia mempunyai

keluarga besar.,'Yahya bin Bakir berkata, "Kemudian Utsman bin Al-Hakim

menjadi raja sebagai pengganti Al-Manshur. sedangkan Al-Laits berjanji

kepada Allah untuk tidak memberi tahu tentang dirinya kepada siapa pun."

Adz-Dzahabi berkata, "Al-Laits merupakan ulama besar yang ada di

Mesir yang mempunyai ilmu fikih yang mendalam dan ahli hadits, bahkan

tidak itu saja, Al-Laits bagaikan Penguasa di Negara Mesir. Keberadaan Al-

Laits sangat membanggakan penduduk Mesir. Dan jika ada pergantian raja,

mengangkat seorang qadhi, atau mengangkat perangkat kerajaan yang lain,

maka Al-Laits yang menentukannya.

I Siyar A'lam An'Nubala',8/1M-162.2 tbid.t3/S.
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Al-Manshur juga pernah ingin menjadikan Al-Laits sebagai seorang
penguasa di suatu daerah bagian, namun Al-Laits menolaknya."

6. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari Al-Laits bin Sa'ad, dia berkata, "Aku telah meriwayatkan selama
delapan puluh tahun, meskipun demikian aku tidak pernah tergoda untuk
condong kepada orang-orang yang menuruti hawa nafsunya (berbuat bid'ah).,'

Dari Yahya bin Bakir, dia berkata, "seseorang memberitahuku tentang
apa yang telah didengar dari Al-Laits, bahwa Al-Laits telah berkata, "Aku
telah menulis berbagai ilmu dari Ibnu syihab hingga menjadi lembaran yang
banyak, aku mengingrnkan seorang kurir, namun aku takut kalau tindakanku
itu mengurangi keikhlasan amalku kepada Allah ffi, maka aku pun
mengurungkannya.

Kemudian aku bertemu dengan Nafi' dan dia bertanya kepadaku tentang
asalku, dan aku menjawab, "Aku berasal dari Bashra." Dia bertanyalags, " Apa
nama sukumu?" aku jawab, "Dari suku Qais" dia bertanya lagj, "Berapa urnur
anakmu?" aku menjawab, "Duapuluh tahun," Ialu dia berkata, "sedang
jenggotmu seperti seorang yang berumur empat puluh tahun."l

Dari Hafsh bin Salamah, dia berkata, "Ketika Al-Laits bin Sa'ad
menerangkan suatu masalatu tiba-tiba seseorang berkata kepadanya, "Wahai
Abu Al-Haritsah, di dalam tulisanmu tidak seperti yang kamu katakan?" lalu
dia menjawabnya, "Jika dalam kitab sudah tertulis -atau menggunakan
redaksi, "Dalam kitab kami"-, maka akan kami perbaiki dengan akal dan
ucapan kami."

Dari Abdullah bin Shaleh, dia berkata, "Al-Laits bin Sa'ad berkata,
"Ketika aku datang kepada Harun Ar-Rasyid, maka dia berkata kepadaku,
"Wahai Al-Laits, apa sekiranya yang harus dikerjakan untuk kemajuan negara
kalian ini?"

Aku menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, untuk kemajuannegara kami
ini hendaknya dibuat saluran air dari sungai Nil dan memperbarui
pemimpirurya. Sumber air yang telah keruh akan mengalirkan air yang keruh
juga, dan jika sumber air jemih maka hilimya pun akan menjadi jemih." Harun
Ar-Rasyid berkata, "Wahai Abu Al-Harits, kamu benar."2

t tbid.8/1.4}.156.
'1 Hilyoh Al-Auliya',7 /379-322.
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7. Guru dan Murid'muridnYa

Guru-gurunya: Al-Laits meriwayatkan hadits dari Nafi', Ibnu Abi

Mulaikah, Yazid bin Abi Habib, Yahya bin said Al-Anshari, saudaranya

sendiri Abdurrabbah bin Said, Ibnu Ajlan' Az-zlilut| Hisyam bin urwah' Atha'

bin Abi Rabah, Bakir bin Al-Asyja', Al-Harits bin Ya'qub, Abu Uqail Zahtah

bin Ma,bad, said Al-Muqabari, Abu Az-Zrnad bin Rabah, Yazid bin Al-Had.

fuga, dia meriwayatkan dari Abu Az-zubair Al-Makki, Ibrahim bin Abi

Ablah, Ayyub bin Musa, Ibrahim bin Nasyith , Ja'far bin Rabi'ah, Ubaidillah

bin Abi !a,tar, Abu Qubail, Hakim bin ubaidillah bin Qais, Hanin bin Abi

Hakim, Al-Hasan bin Tsauban, Khalid bin Yazid Al-Mashri, Khalid bin Abi

Imran, Khair bin Nua'im, Abu syuja' said bin Yazid, Yahya bin Abdirrahman

bin Ghunaim, Muawiyah bin shaleh, shafwan bin salim, Yahya bin Ayyub,
,uqail, Yunus bin Yazid, Yazidbin Muhammad Al-Qursyi, Umairah bin Abi

Najiyah, Abdul Azw Al-Majisyun dan sekelompok oran8 yan8 hidup sezeunan

dengannya, atau oranS-orang yang hidup setelahnya.

Murid-muridnya: Al-Hafidz berkata, "Orang-orang yang meriwayatkan

dari AI-Laits adalah Syu'aib, Muhammad bin'Ajlan, Hisyam bin Sa'ad,

keduanya adalah termasuk guru Al-Laits,Ibnu Lahi'ah, Flasyim bin Basyir,

Qais bin Ar-Rabi', 'Athaf bin Khalid, mereka ini adalah oran8-orang yang

hidup sezaman dengan Al-Laits,Ibnu Al-Mubarak,Ibnu wahab, Marwan bin

Muhammad, Abu An-Nadhar, Abu Al-walid bin Muslim, Ya'qub bin Ibrahim

bin sa,ad, Yunus bin Muhammad Al-Muaddab, Yahya bin Ishaq As-sailihaini,

Ali bin Nashr Al-|ahdhami Al-Kabir, Abu salamah Al-Khaza'i, Al-Hasan bin

Suwar, Hujain bin Al-Mutsanna, Abdulah bin Nafi'Ash-Shaigh, Qirad Abu

Nuh, Abduuah bin Abdil Hakam, Basyr bin As-sirri, syababah bin suwar,

Abdullah bin Yahya Al-Barlasi.

Juga, Hajaj bin Muhammad,Zaidbin Yahya bin Ubaid, Asyhab bin Abdil

Aziz,Dawttd bin Manshur, said bin sulaiman, Adam bin Abi lyyas, said bin

Abi Maryam, said bin syarhabil, said bin Katsir bin'Afir, pembantunya Abu

shaleh Abdullah bin shaleh, Abdullah bin Yusuf At-Tunisi, Abdullah bin

Yazid Al-Muqri, Ali bin Iyyasy Al-I(humushi, Amr bin Ktralid Al-Harani, Amr

bin Ar-Rabi'bin Tharik, Abu Al-walid Ath-Thayalisi, Yahya bin Abdillah bin

Bakir, Al-Qasim bin Katsir Al-Iskandarani, Ahmad bin Abdillah bin Yunus,

Qutaibah bin said, Muhammad bin Ramah bin Al-Muhajir, Muhammad bin

Al-Harits bin Rasyad Al-Mashri, Abu Al-Jahm Al-'Ala bin Musa, Isa bin

Hammad bin Zaghbah, dan dia adalah orang yang paling akhir yang
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meriwayatkan dari Al-Laits dari orang-orang yang riwayatanya bisa dipercay+
dan yang lain."l

8. Meninggalnya

Yahya bin Bakir dan Said bin Abi Maryam berkata, "Al-Laits meninggal
pada pertengan bulan Sya'ban pada tahun 175 Hijriyah."

Yahya berkata, "Al-Laits meninggal pada hari Jum'at, dan Musa bin Isa

ikut menyalatinya."

Khalid bin Abdussalam Ash-Shadafi berkata, "Aku telah menyaksikan
jenazah Al-Laits bin Sa'ad dengan ayahku. Aku tidak pernah melihat ada
jenazah yang lebih mulia dari jenazah Al-Laits, aku melihat semua orang
menjadi bersedih, mereka saling menghibur satu dengan yang lain, mereka

menangis, hingga aku berkata, "Wahai ayahku, setiap orang merasa memiliki
jenazah itu." Ayahku berkata, "Wahai anakku, kamu tidak akan melihat
jenazah seperti dia."2[*]

I Tahdzib At-Tahdzib,S/412474.z Siyar A'lam An-Nuhh',8/167-162.
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HAMMAD BIN ZAID

asih dari serial sejarah ulama-ulama salaf dan para tokoh pimpinan

umat yang hidup pada zaman tabi'in.

Sekarang, akan dipaparkan tentang seorang ulama yang hidup sez.rnan

dengan Malik, Sufyan, Al-Laits dan Al-Auza'i. Ulama ini adalah imam bagi

penduduk Bashrah, dan dia merupakan perawi dari Ayyub As-Sakhtiyani.

Ulama yang mulia ini bemama Hammad bnZaid. Dia adalah guru dari Ibnu

Al-Mubarak, Ibnu Mahdi dan Al-Qaththan.

Hammad bin Zaid mempunyai hadits sebanyak empat ribu hadits.

Hammad menghafal hadits-hadits tersebut dengan baik, tidak salah satu

huruf pun.

Hammad bin Zaid adalah orang yang telah memisahkan diri dari

duniawi, dan tidak ada orang yang sePerti dirinya. Semoga Allah
menganugerahkan rahmat-Nya yang luas kepadanya dan kepada ulama-

ulama yang lain.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ffi d*
kepada sahabat-sahabatnya. Amin.

1. Nama, Kelahiran dan Sifal-sifatnya

Nama Lengkapnya: Adalah Hammad bin Zaid bin Darhm Al-Azdi Al-

]ahdhami, Abu Ismail Al-Bashri Al-Azraqi, budak dari keluarga Jarir bin

Hazm. Kakek Hammad, Darhm adalah salah seorang sandera orang-orang

Sajastani.l

I TaMzibAl-Knmal,7/239.
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Kelahirannya: Adz-Dzahabi telah berkata, "Hammad bin Zaid lahir

pada tahun 98 Hijriyah."l

Dari Hammad bin Zaid, diaberkata, "Ibu menduga bahwa kelahirankrr

pada masa kekuasaan Umar bin Abdil Aziz, sedang bibiku mengatakan

bahwa kelahiranku pada akhir kekuasaan Sulaiman bin Abdil Malik."2

Sifat-sifatnya: Dari Abu Hatim bin Hibban, dia berkata, "Hammad bin
Zaid adalah seorang yang sabar dan selalu menghafal semua hadits-
haditsnya."

Adz-Dzahabi menambahkan, "Ibnu Zaid adalah seorang yang sabar

dalam melakukan amalan-amalan akhirat."3

Dari Affanbin Muslim, dia berkata, "Hammad binZaid senang memakai

peci yang berwarna putih memanjan& dan peci itu sangat halus."a

2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Al-Hafidz Abu Nu'aim berkata, "Di antara ulama-ulama itu ada seorang

imam yang menjadi panutan bagi umatnya, dalam berdakwah dia
menggunakan dasar-dasar yang kuat dan memegang manhnjyang baik yang

bersumber dari keilmuannya yang mendalam, sehingga manhaj itu menjadi

manhnjyang sederhana dan mudah diterima.

Dia juga gemar mengikuti Atsar dan meniru prilaku ulama-ulama salaf

yang saleh. Dia seorang ulama yang sangat menonjolkan maqasid syaiah dalam

hukum-hukumnya. Ulama ini juga terkenal dengan kepandaiarurya dalam

memberikan nasehat agar nama baik ulama-ulama salaf tetap terjaga, dia

adalah Abu Ismail Hammad binZaid."

Dari Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, dia berkata, "Abdullah bin Al-Mubarak

pemah membaca syair,
W ahai seorang murid yang banyak ilmu
Kamu adalah Hammad bin Zaid
Carilah ilmu dengan kesabaran

Kemudian ikat dengan kuat
Tidak srperti Tsauri dan lahm
Dan seperti Amr bin Ubaid

Dari Khalid bin Khaddasy, dia berkata, "Hammad btnZaid mempunyai

akal yang cemerlang dan mempunyai wawasan yang luas."

I tbid.7/467.

'z TabaqatlbnuSa'arl,7 /286.3 Siytr A'lam An-Nubald',7 / 459.. tbid.7/286.
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Dari'Ashim dia, berkata, "Ketika Hammad bin Zaid telah meninggal,

aku tidak mengetahui dari umat Islam ada orang yang bisa menyamai

kemuliaan dan kebaikannya."

Perawi berkata, aku mendengar Ashim juga berkata, "Dan menyamai

kebesaran nama baiknya."l

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Pimpinan ulama pada zaman dahulu

ada empat orang, mereka adalah sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Malik diHiiaz,

Al-Auza'i di Syam dan Hammad bin Zaid di Bashrah."

Seseorang berkata, "Hammad brnZaid adalah orang yang paling mulia

dari sahabat-sahabat As-Sakhtiyani dan yang paling bisa dipercaya

periwayatannya."

Ahmad bin Hambal berkata, "Hammad btnZaid adalah salah satu dari

pimpinan ummat. Dia banyak mengetahui ilmu-ilmu agama. Dan aku lebih

menyukainya daripada Hammad bin Salamah."2

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Aku tidak melihat ada orang

yang lebih mengetahui tentang ilmu agama dari Hammad bin Zaid, Malik

bin Anas dan Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan aku tidak mengetahui ada orang

yang lebih mengetahui tentang fikih dari Hammad binZaid."

Dari Ibrahim bin Said Al-Jauhari, dia berkata, "Aku mendengar Abu

usamah berkata, "Jika aku melihat Hammad b:g:.zald maka aku akan berkata,

"Sopan santunnya seperti Kisra dan fikihnya menganut fikih Umar."3

Muhammad bin Sa'ad berkata, "Hammad bnZaid mempunyai nama

panggilan Abu Ismail, dan dia berasal dari bani Utsmani. Ibnu Zaid seorang

yang bisa dipercaya, sebagai hujjah dan banyak memPunyai haditst."4

Dari Yahya, dia berkata, "Hammad bin Zaid lebih bisa dipercaya dari

Abdul Warits, Ibnu 'Uliyyah, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi dan Ibnu 'Uyainah."s

Dari Ubaidillah bin Al-Hasan, dia berkata, "Ada dua Hammad, dan jika

kalian mencari ilmu maka hendaknya kepada dua Hammad ini."

Dari Abdurrhaman bin Mahdi, dia berkata, "Di Bashrah aku tidak

melihat ada orang yang lebih mengetahui tentang fikih dari Hammad bin

Zaid."6

1 Hityah Al-Auliya,,6 /257-259

' iiiai,r A'tan ai-N"ootn',2 t Ge.3 tbid.7 /459461.
' TabaqatlbnuSa'ad,7 /286.s Siyor A'lnm An-Nubala',7 /464.6 Al-larhtm At-Ta'dil,l /179'182.
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3. Keteguhan dan Hafalannya dalam Bidang Hadits

Dari Muhammad bin Al-Manhal Adh-Dharir, dia berkata, "Aku
mendengar Yazid bin Zurai' ditanya tentang Hammad bin Zaid dan Hammad

bin Salamah, siapakah di antara mereka yang lebih kuat dalam meriwayatkan

hadits?" dia menjawab, "Hammad brnZaid, sedangkan Hammad bin Salamah

adalah seorang yang shaleh."

Dari Yahya bin Ma'in, dia berkata, "Tidak ada orang yang lebih mantap

dalam meriwayatkan hadits yang berasal dari Ayyub dibanding Hammad bin

Zaid."

Dari Abdurrahman, dia berkata, "AbuZai'ahditanya tentang Hammad

bin Zaid dan Hammad bin Salamah, dia menjawab, "Hadits yang

diriwayatkan Hammad bin Zaid jauh lebih kuat dari hadits yang diriwayatkan

Hammad bin Salamah, haditsnya lebih shahih dan lebih bisa dipercaya."l

Mushaffa berkata, "Baqiyah bercerita kepada kami, "Di Irak, aku tidak

melihat ada orang yang seperti Hammad blnZaid."

Adz-Dzahabi berkata "Di antara keistimewaan Hammad bl;r.Zaid adalah

dia tidak pemah berbohong."

Khalid bin Khaddasy berkata, "Aku mendengar Hammad bin Zaid

pernah berkata, "Pendusta adalah orang yang merasa kenyang terhadap apa

yang tidak diberikan kepadanya."

Adz-Dzahabi berkata, "Pendusta akan masuk pada firman Allah yang

artinya,

"Dan merekn suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka

kerjakan." (Ali Imran: 188)

Dan, sabda Rasulullah yang artinya, "Barangsinpa mendustaknnku rruka dia

bukan termasuk golonganku."

Pendusta akan membingungkan orang yang mendengarkan, karena dia

membuat hadits yang diriwayatkannya sampai pada Rasulullah, padahal

riwayatnya terputus, dan periwayatan seperti ini jika dia mendustakan dari

orang yang bisa dipercaya periwayatannya.

Sedangkan, jika dia mendustakan dari orang yang dhaif maka dia telah

membingungkan karena dia membuat hadits itu adalah shahih, dan ini semua

adalah tindakan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya."

I lbid.l/'179-782.
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Abdul Warits telah berkata, "Dusta adalah tindakan yang hina'"l

Dari Yahya bin Yahya An-Naisaburi, dia berkata, "Aku tidak melihat ada

orang yang lebih kuat hafalannya dari Hammad binZaid."

Ahmad bin Abdillah Al-'Aili berkata, "Hammad bnzaid adalah seorang

tsiqah, haditsnya mencapai 4000 hadits, dan dia telah menghafalnya dan tidak

menulisnya."

Abdurrahman bin l(rarasy Al-Hafidz berkata, "Hammad bnZaid belum

pemah salah dalam menceritakan hadits."2

Dari Muqatil bin Muhammad, dia berkata, "Aku mendengar Waki'

ditanya seseoran& "siapakah yang lebih kuat hafalannya antara Hammad bin

Zaid dan Hammad bin Salamah?" dia menjawab, "Hammad bin Zaid, kami

tidak menyamakan Hammad bin Zaid kecuali dengan Mas'ar"'

4. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Aku tidak melihat ada orang

yang lebih mengetahui tentang sunnah dan hadits, yaitu hadits yang

merupakan bagian dari Sunnah, dari Hammad bin Zaid."

Dari Yahya bin Al-Mughirah, dia berkata, "Aku membaca sepucuk surat

yang ditulis Hammad btn Zaid untuk farir sebagai berikut, "Telah sampai

kepadaku bahwa kamu telah membicarakan tentang iman yang disertai

dengan keterangan yang banyak, sedangkan penduduk Kufah tidak

mengatakan sebagaimana yang kamu katakan, maka tetaplah dengan

ucapanmu itu, niscaya Allah akan meneguhkan dirimu'"

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Jika aku mengunjungi

Bashrah, maka aku merasa senang karena ada HammadbtnZaid, dia adalah

orang yang selalu berpegang teguh pada Sunnah."3

Adz-Dzahabi berkata, "Aku tidak mengetahui ada orang yang

memperdebatkan tentang Hamad bin Zaid bahwa dia adalah termasuk tokoh

para ulama salaf yang shaleh. Ibnu Zaid mempunyai hafalan paling kuat dan

tidak pernah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadits, bila

dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain."

Dari sulaiman bin Harb, dia berkata, "Aku mendengar Hammad bin Zaid

berkata,,'sesungguhnya orang yang berputar-putar terhadap perkataan

1 TarikhAl-Islam,ll/97.2 Siuar A'lam An-Nubala',7 / 458459.
1 Ai-larh ua At-Ta'dil,l / 777 -183.
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sebagian orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berada di langit,
mereka ini adalah golongan Jahmiyah."l

Dari Abu An-Nu'man Arim, dia berkata, "Hammad bin Zaid berkata,
"Al-Qur'an adalah Kalamullah, Jibril membawanya dari sisi Tuhan semesta

alam."

Dari Fathr bin Hammad bin Waqid, dia berkata, "Aku pemah bertanya
kepada Hammad btn Zaid, "Wahai Abu Ismail, imam kami telah berkat a, " Al-

Qur'an adalah makhluk, apakah aku boleh shalat di belakangnya (menjadi
makmurn)?" dia menjawab, "Jangarr, dan tiada kemuliaan baginya."

Dari Khalid bin Khaddasy, dia berkata, "Aku mendengar Hammad bin
Zaid berkata, "lika aku mengatakan bahwa Ali lebih mulia dari Utsman, maka
aku telah mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah adalah telah
berkhianat."

5. Bersatunya Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah dalam
Beberapa Guru dan Murid serta Bagaimana Mereka Bisa Berpisah
dalam Periwayatan

Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam buku ringkasannya berkata, "Hammad
bn Zaid dan Hammad bin Salamah telah bersekutu (bersama-sama) dalam
periwayatan terhadap beberapa guru, orang-orang yang meriwayatkan hadits
dari mereka berdua juga banyak yang sama.

Terkadang mereka ada yang meriwayatkan hanya menyebut nama
Hammad, tanpa ada nama tambahan di belakangnya. Sehingga, tidak
diketahui siapa yang dimaksud dari Hammad tersebut, kecuali hanya
beberapa riwayat yang sudah ada tambahan nama di belakangnya.

Hadits-hadits yang diriwayatkan dari mereka berdua yang tidak
menyebut nama tambahan di belakangnya hanya sedikit, dan hadits-hadits
itu mengundang keragu-raguan, apakah yang dimaskud adalah Hammad bin
Zaid ata:u Hammad bin Salamah, dan terkadang riwayat semacam ini
ditujukan kepada Ibnu Salamah. Hadits-hadits ini telah masuk kriteria yang
disyaratkan Muslim, dan Muslim telah mengambil hadits-hadits mereka
berdua sebagai hujjah."2

Kemudian, Adz-Dzahabi menyebutkan sejumlah guru dan murid dari
mereka berdua, setelah itu dia berkata, "Orang-orang yang khusus
I Op.cit.7 / 46L.

'z Siyar A'lam An-Nubala' ,7 / 464.
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meriwayatkan dari Hammad bin salamah adalah Bahz bin Usad, Hibban

bin Hilal, Al-Hasan Al-Asyib dan Umar bin Ashim'

sedangkan, orang-orang yang khusus meriwayatkan dari Hammad bin

Zaid mereka lebih banyak dan lebih jelas orang-orangnya, di antaranya adalah

Ali bin Al-Madini, Ahmad bin ubdah, Ahmad bin Al-Miqdam, Basyr bin

Mu'adz Al-,Aqdi, I(halid bin Khaddasy, Khalf bin Hisyam,Zakaria bin Adui,

said bin Manshur, Abu Ar-Rabi' Az-zuhrati, Al-Qawariri, Amr bin Auf,

Qutaibah bin said, Muhammad bin Abi Bakar Al-Maqdumi, Luwain,

Muhammad bin Isa Ath-Thaba'i, Muhammad bin ubaid bin Hasan,

Musaddad, Yahya bin Habib, Yahya bin Yahya At-Tamimi dan orang-orang

yang hidup sezaman dengannYa."

]ika seseorang dari orang-oran8 yar.9 telah disebutkan di atas

meriwayatkan hanya menggunakan nama Hammad, seperti "Hammad telah

meriwayatkan sebuah hadits kepada kami," kemudian tidak ada keterangan

sesudahnya, maka harus dilihat guru Hammad yang meriwayatkan hadits

tersebut.

Jika nama guru itu ditemukan pada keduanya, maka jelas riwayat itu

mengandung keragu-raguan. Namun, jika riwayat itu dari salah satu guru

yang khusus bagi salah satu dari mereka berdua, maka akan diketahui bahwa

yang dimaksud Hammad tersebut adalah Hammad yang gurunya khusus bagi

salah satunya.

setelah mengetahui identitas Hammad tersebut hendaknya tidak

meriwayatkan kecuali menambahkan nama tambahan di belakangnya,

karena akan menimbulkan kebingungan, sebagaimana yang dilakukan oleh

Affan.

Yang demikian ini juga telah dilakukan oleh Hajjaj bin Manhal dan

Hadiah bin Khalid. Sedangkan yang yang dilakukan Sulaiman bin Harb dan

Arim adalah sebaliknya, yaitu tidak menyebutkan nama tambahan di

belakarurya.

Contohnya adalah jika sulaiman bin Harb dan Arim mengatakan,
,,Haddatsana Harnmad" maka yang dimaksud adalah Hammad btnzaid, karena

mereka berdua adalah orang yang khusus meriwayatkan dari Hammad bin

Zaid.

Sedangkan, jika Musa At-Tabudzaki berkata, "Haddatsana Hammad,"

maka yang dimaksud adalah Hammad bin salamah, karena At-Tabudzaki
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adalah orang yang khusus meriwayatkan dari Hammad bin salamah. watlahu
'AlAm."1

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafid z berkata, "Hamad brn Zaid meriwayatkan dari
Tsabit Al-Banna'ni, Anas bin Sirin, Abdul Azizbnshuhaib,'Ashim Al-Ahwal,
Muhammad bnZiyad Al-Qurasyi, Abu |amrah Adh-Dhaba'i, Al-Ja'ad Abu
Utsmary Abu Hazm Salamah bin Dinar, Syu'aib bin Al-Habhab, Shaleh bin
Kisan, Abdul Humaid teman Az-Ziyad, Abu Imran Al-funi, Amr bin Dinar,
Hisyam bin urwah, ubaidillah bin Umar dan yang lainnya dari generasi tabiin
dan orang-orang yang hidup setelah mereka."

Murid-muridnya: Al-Hafidz berkata, "Orang-orang yang meriwayatkan
dari Hammad bin Zaid adalah Ibnu Al-Mubarak,Ibnu Mahdi, Ibnu Wahab,
Al-Qaththan, Ibnu'Uyainah dan dia hidup sezaman dengannya.

Juga, Ats-Tsauri dan dia lebih tua dari Hammad brnZaid,Ibrahim bin
Abi Ablah dan dia adalah guru Hammad bin Zaid, Muslim bin lbrahim, Arim,
Musaddad, Mu'mal bin Ismail, Abu Usamah, Sulaiman bin Harb, Affan, Amr
bin Auf, Ali bin Al-Madini, Qutaibah, Muhammad bin Zanbur Al-Makki, Abu
Al-Asy'ab Ahmad bin Al-Miqdam Al-'Ajli dan masih banyak yang lain.

Dan, orang paling akhir meriwayatkan dari Hammad bin Salamah adalah
Haitsam bin Sahl At-Tistari, meskipun riwayat darinya dhaif."2

7. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari Sulaiman bin Harb, dia berkata, "Aku mendengar HammadbrnZaid
menafsirkan firman Allah,

[r :c,r3]rl @ $i -.7 i";"#'',k1'r-3' \
"langanlah kamu meninggiknn suaramu lebih dari suara Nabi." (Al-Hujurat:
2t

"Yaitu mengeraskan suara ketika hadits-hadits Nabi sedang dibacakan
seperti meninggikan suara ketika beliau sedang berbicara. Dan, ketika
sabdanya dibacakary maka wajib hukumnya untuk diam, seperti wajibnya
diam ketika Al-Qur'an sedang dibacakan."

1 lbid.7/46546r,2 Tahdzib wa At-Tatulzib,3/9.
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Muhammad bin Wazir Al-Wasithi berkata, "Aku mendengar Yazid bin

Harun berkata, "Aku pemah bertanya kepada Hammad binZaid, "Apakah

Allah menyebutkan tentang orang-orang yang memPerdalam hadits dalam Al-

Qur'an?" dia menjawab, "Benar, Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an,

Ayre-yif n* **l$-y4,thyri oK (s

tiif &t, i-F, $t,'$,j ti;^ii yli C 1#ii1.

[rrr:1y'r]@ai:il
,Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke

medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiapliap golongan di antara mereka

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan merelu tentang agama dan

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali

lcepadanya, suPaya merela itu dapat meniaga dirinya." (At-Taubah: 122)

Dari Ayyub Al-'Aththar, dia berkata, "Aku mendengar Bisyr bin A1-

Harits berkata, "Pada suatu hari Hammad binZaid menceritakan sebuah

hadits kepada kami, kemudian dia berkata, "semoga Allah mengampuniku

jika dalam menyebutkan sanad ada kesombongan di dalam hatiku"'1

8. Meninggalnya

Adz-Dzahabi berkata, "Hammad bn Zaid meninggal pada tahun 179

Hijriyah pada bulan Ramadhan."

Abu Hafsh Al-Fallas berkata, "Hammad bnZaid meninggal pada hari

|um'at, tanggal 1.9 bulan Ramadhan."

Arim berkata, "Hammad bin Zaid meninggal pada hari ke sepuluh

sebelum habisnya bulan Ramadhan, pada hariJum'at."

Abu Dawud berkata, "Hammad bin Zaid meninggal dua bulan dan

sehari sebelum Malik meninggal."

Adz-Dzahabi iuga berkata, "Keterangan ini meragukan, tapi Hammad

bn zaid, meninggal 6 bulan sebelum meninggalnya Malik. semoga Allah

memberikan rahmat-Nya kepada keduanya, mereka telah menegakkan agama

Allah, dan tidak akan ditemukan orang seperti mereka pada generasi

setelahnva."2['+l

' SiWr A'lamAn'Nubah',7 /4J/J457, tbid.7/46142.
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MALIK BlN ANAS
IMAM DAN AL-HIJRAH

lhamdulillah, masih dari serial sejarah biografi tokoh-tokoh ulama salaf,
sekarang akan dijelaskan biografi seorang imam dan panutan bagi

orang-orang yang berada di Dar Al-Hijrah, dia adalah Malik bin Anas. Malik
bagaikan bintang bagi ulama-ulama hadits, pewaris ilmu Nabi dan penjaga
sunan y ar:.g ada di Madinah.

Imam Adz-Dzahabi berkata, "Imam Malik merupakan pimpinan orang-
orang salaf dan tokoh ulama yang mempunyai sifat-sifat menonjol seperti rasa

malu, berparas tampan, hamba yang giat, rumah tangganya membanggakan,
banyak dikaruniai nikmat dan mempunyai derajat yang tinggi di dunia dan
akhirat. Imam Malik mau menerima hadiah, memakan makanan yang halal
dan mengerjakan pekerjaan yang baik."l

Abu Mush'ab berkata, "Pada suafu hari orang-or€rng berdesak-desakan
di pintu rumah Malik, karena banyaknya orangr mereka Saling dorong-
mendorong. Sedang kami bersamanya dan dia tidak berbicara sesuatu apapun
atau menoleh ke suatu arah tertenfu. Orang-orang mendongakkan kepalanya
agar bisa melihat Malik, menanyakan sesuatu kepadanya dan mendengarkan
pembicaraannya. Dan dia hanya menjawab, "Tidak atatr ya." Meski begifu,
tidak ada seor.rng pun yang menanyakan dasar jawabannya itu."2

Mempelajari biografi Imam Malik akan mengetahui sebab-sebab yang
menjadikannya orang besar dan terhormat, sebagaimana dari serial sejarah
bigrafi ulama-ulama salaf yang lain.

I lbid.8/t33,z TarikJrAl-lslam,7l/322.
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Sesungguhnya Malik sangat menghormati hadits, jika dia ingin
membicarakannya, maka dia mandi terlebih dahulu, memakai wangi-
wangian, merapikan jenggotnya, duduk dengan baik, dan dia tidak akan

berhenti berbicara kecuali pembahasannya telah selesai.

Benarlah ucapan yang mengatakan "Barangsiapa memuliakan agama

Allah, maka Dia akan memuliakannya, dan barangsiapa menolong agama

Allah maka Dia akan menolongnya." Allah telah berfirman,

"sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agamn)-Nya."

(Al-Haji: a0)

Karena ayat di atas inilah, maka Malik sangat giat dalam menolong

Sunnah dan memerangi orang-orang yang menuruti hawa nafsunya dan

berbuat bid'ah.

Dan, karena ayat di atas dia juga sangatberhati-hati dalam meriwayatkan

hadits. Malik tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang bisa dipercaya dan

orang yang sudah dikenal dengan periwayatnnya bahwa dia adalah ahli
hadits.

Malik pemah berkat+ "Tidak akan diterima ilmu yang berasal dari empat

orang, yaitu orang yang suka menumpahkan darah dan dia merasa bangga

dengan tindakannya itu, meskipun banyak orang yang meriwayatkan
darinya; orang yang berlaku bid'ah dan mengajak kepada orang lain; dari

orang yang mendustakan hadits kepada orang-orang; dan dari orang yang

saleh yang banyak melakukan ibadah dan mempunyai kehormatan, namun

dia tidak hafal terhadap hadits yang dibicarakan."l

Ibnu Abi Hatim berkata, "Malik adalah orang pertama yang
membersihkan ulama-ulama fikih yang ada di Madinah dari berbagai celaan.

Malik juga menunjukan orang-orang yang tidak bisa dipercaya dalam

meriwayatkan hadits. Dia tidak meriwayatkan hadits keorali hadits shahih dan

tidak mau membicarakan hadits kecuali hadits itu diriwayatkan dari perawi

yangbisa dipercaya mempunyai pengetahuan ilmu fikih, pandai ilmu agama,

mulia dan taat beribadah."2

Dari sinilah diketahui bahwa sanad yang paling shahih adalah sanad dari

Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dan kitab yang paling shahih dalam

meriwayatkan hadits pada zamannya adalah Al-Muwaththa' karartgan Imam

1 Siyar A'hm An-Nubala'8/ 6748
'z Tsiqqat,bnuAbvHanm,T /459.
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Malik, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i sebelum munculnya kitab

Shahihain.

Semoga Allah mengampuninya dan mengampuni kita semua dan

memasukan ke dalam surga-Nya yang tinggi. Amin.

1. ],lama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

Nama Lengkapnya: Adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin

Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-
Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam Dar Al-

Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku

Quraisy. Malik adalah sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara

Thalhah bin Ubaidillah."l

Kelahirannya: Adz-Dzahabi berkata, "Menurut pendapat yang lebih

shahih,Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriyah, yaitu pada tahun dimana

Anas, pembantu Rasulullah, meninggal. Malik tumbuh di dalam keluarga

yang bahagia dan berkecukupan."2

Sifat-sifatnya: Dari Mathraf bin Abdillah, dia berkata, "Malik bin Anas

mempunyai perawakan tinggr, ukuran kepalanya besar dan bot& rambut

kepala dan jenggotnya putih, sedang kulibrya sangat putih hingga kelihatan

agak pirang."3

Dari Isa bin Umar Al-Madani, dia berkata "Aku tidakpemah melihat

ada orang yangmempunyai kulit putih dan rnempunyaiwajah yangkemerah-

merahan, sebagus yang dimiliki Malik, dan aku tidak melihat pakaian yang

lebih putih dari pakaian yang dikenakan Malik."a

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Aku tidak melihat ada orang

yang lebih mulia dari Malik, dan aku tidak melihat ada orang yang lebih

sempurna akal dan ketakwaannya dari Malik."s

2. Mulai Menuntul llmu dan Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Adz-Dzahabi berkata, "Malik mulai menuntut ilmu ketika umumya
menginjak belasan tahun, sedang Malik mulai memberikan fatwa dan

memberikan keterangan tentang hukum ketika umumya 21 tahun. Dan, orang-

I Tahtlzib Al-Kannl27 /93.
'1 Siyar A'lam An-Nubala' I / 49.3 Shafwah Ash-Shtfunhz / 777 darrTarkh Al-lslam 8 / 62.a TarilJt Al-lslam 7l / 319 dmr Siyar A'lam An-N ubala' I / 62.3 Tarikh Al-lslamll/323.
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orang telah mengambil hadits darinya di saat dia masih muda belia. Orang-

orang dari berbagai penjuru sudah mulai menuntut ilmu kepadanya sejak

pada akhir kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur. Dan orang-orang mulai ramai

menuntut ilmu kepadanya ketika pada zaman khalifah Ar-Rasyid sampai

Malik meninggal."l

Dari Abdullah bin Al-Mubarak, dia berkata, "Aku tidak melihat ada

orang yang mempunyai perawakan tinggi seperti Malik bin Anas, dia tidak

banyak melakukan shalat dan puasa, namun dia mempunyai jiwa yang

luhur."2

Abdutlah bin Ahmad berkata, "Aku bertanya kepada ayahku, "Di antara

sahabat-sahabat Az-Ztahri, siapakah yang paling shahih haditsnya?" ayah

menjawab, "Malik lebih shahih dalam semua ha1."3

Asy-Syafi'i juga berkata "|ika menyebut tentang para ulama, maka Malik

adalah bintangnya."a

Dari Ibnu 'Uyainah, dia berkata, "Malik adalah cendekiawannya

penduduk Hijaz dan hujjah pada zamannya."

Adz-Dzahabi berkata, "Cendekiawan yang ada di Madinah setelah

Rasulullah dan para sahabatnya adalah Zaidbtn Tsabit, Aisyah,Ibnu Umar,

Said bin Musayyab, Az-Zvhri, Ubaidillah bin Umar kemudian Malik."

Adz-Dzahabi berkata demikian karena setelah periode generasi Tabi'in,

tidak ada orang yang bisa menyamai keunggulan Malik, baik dalam hal ilmu

pengetahuan, ilmu fikih, kemuliaan dan kekuatan hafalan.

Padahal, pada periode itu ada orang-orang besar seperti Said bin
Musayyib, ulama fikih yangberjumlah tujuh, Qasim, Salirn,Ikrimah, Nafi'dan

orang-orang yang hidup sezaman dengannya. Kemudian ada Zaid bin Aslam,

Ibnu Syihab, Abu Az-Zinad, Yahya bin Said, Shafwan bin Sulaim, Rabi'ah bin

Abi Abdirrahman dan orang-orang yang sezaman dengannya/ namun ketika

mereka dipertemukan maka yang akan muncul dan unggul adalah Malik.

Dan, di antara mereka juga ada Ibnu Abi Dza'ab, Abdul Az:z.bl.r:. Al-

Majisyun, Fulaih bin Sulaiman, Ad-Darawardi dan orang-orang yang hidup

sezaman dengannya, dan jika mereka semua di pertemukan maka secara

mutlak Malik-lah yang lebih unggul."

I Siyar A'lam An-Nubala',8/57.2 HilyahAl-Auliya',6/330.3 TorikJt Al-lslam,ll/320.1 lbi.l.5/318.
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Ibnu Mahdi berkata, "Tokoh-tokoh ulama pada zamannya ada empat

oran& mereka adalah Ats-Tsauri, Malik, Al-Auza'i dan Hammad bin Zaid.

Dan aku tidak melihat ada orang yang lebih pandai dari Malik."

Al-Waqidi berkata, "Di rumah Malik tersedia tempat yang biasa

digunakan untuk membicarakan hadits, tempat itu bisa digunakan untuk
berbaring dan bersandar, tempat itu terbentang luas ke kanan dan ke kiri.
Tempat itu merupakan tempat yang nyaman dan tenang.

Dan, Malik seorang yang mulia dan terhormat, tidak ditemukan
keraguan dan kesalahan dari ucapan-ucapannya, banyak orang yang bertanya

tentang hadits kepadanya silih berganti. Sebagian dari mereka ada yang

meminta izin untuk membacakan hadits kepadanya, sedang di samping Malik
selalu ada seseorang yang bemama Habib yang selalu menulis hadits darinya

dan membacakannya kepada orang-orang yang datang. Dan jika Malik
melakukan kesalahan maka orang yang menulis itu akan membukakan

untuknya, dan kesalahan yang dilakukan Malik ini sangat jarang terjadi."l

Dari Baqiyah, dia telah berkata kepada Malik, "Tidak ada orang yang

tinggal di bumi i.i y*g lebih banyak ilmunya tentang Sunnah yang melebihi

kamu, wahai Malik."2

3. Kemuliaan Jiwanya dan Penghormatannya Terhadap Hadits t{abi

Dari Ibnu Abi Uwais, dia berkata, 'Jika Malik ingin menceritakan sebuah

hadits, maka dia berwudhu terlebih dahulu, merapikan jenggotnya, duduk
dengan tenang dan sopan, kemudian dia baru berbicara.

"Seseorang bertanya tentang hal itu kepadanya, Malik menjawab, "Aku
ingin memuliakan Hadits Rasulullah, dan aku tidak mau menceritakan

suatu hadits kecuali aku dalam keadaan suci dan tenang." Malik tidak suka

berbicara di jalan, sedang dia dalam keadaan berdiri atau sedang tergesa-

gesa, dia telahberkata, "Aku ingin orang-orang faham terhadap apa yang aku

sampaikan tentang hadits dari Rasulullah ffi ."s

Dari Ma'an bin Isa, dia berkata, Jika Malik bin Anas ingin menceritakan

sebuah hadits maka dia mandi terlebih dahulu, memakai wangi-wangian. Dan

jika ada orang yang mengeraskan suara pada majelisnya, maka dia akan

memarahinya, dia telah berkata, "Allah telah berfirman,

I Siyar A'lam An-Nubala',8/57-79.2 tbid.8/94.3 Shafuiah Ash-Shnfwah,2/ 178 danHilyah Al-Auliya' , 6 /388.
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"Wahai orang-orang yang beriman, ianganlah kamu meninggikan suaramu

melebihi dari suara Nabi." (Al-Hujurat: 2)

Maksud dari ayat di atas adalah barangsiapa meninggikan suara ketika

hadits Nabi sedang dibacakan, maka dia seperti meninggikan suaranya atas

suara Nabi ketika beliau masih hidup."1

Dari Umar bin Al-Mihbar Ar-Ra'ini, dia berkata, "Setelah At-Mahdi

datang ke Madinah, dia mengutus seseorang untuk mendatangkan Malik, dan

Malik pun datang memenuhi panggilannya. Al-Mahdi berkata kepada Harun

dan Musa, "Perdengarkan suatu hadits dari Malik."

Maka, kedua orang ini mendatangi Malik, namun Malik tidak mau

menjawab, n.unun setelah kedua orang itu memberitahukan kepada Malik

tentang siapa jati diri Al-Mahdi, maka Malik berkata kepada Al-Mahdi,

"Wahai Amirul Mukminin, ilmu itu diberikan kepada orang yang sudah

ahlinya.,' Amirul Mukminin berkata, "Telah benar perkataan Malik, ikutilah

dia." Mereka pun mengikuti perkataan Malik.

seorang guru kerajaan berkata kepada Malik, "Bacakanlah suatu hadits

untuk kami?" Malik menjawab, "sesungguhnya, di Madinah murid-muridnya

yang membacakan kepada gurunya, sebagaimana seorang anak yang belaiar

membacakan kepada gurunya, jika mereka bersalah maka sang guru akan

membenarkannya."

Maka orang-orang meminta pendapat Al-Mahdi, Ialu Al-Mahdi

mempersilahkan Malik untuk melanjutkan berbicara, Imam Malik berkata

"Aku mendengar Ibnu Syihab berkata, "Kami mengumPulkan ilmu ini

kepada sekelompok orang." Malik menambahkan, "Wahai AmiruI Mukminin,

mereka adalah Said bin Musayyib, Abu Salamah, Urwah, AlQasim, Salim,

Kharijah bin Zaid, sulaiman bin Yasar, Nafi" Abdurrahman bin Hurmuz, dan

orang-orang setelah generasi mereka adalah Abtt Az-Ztnad, Rabi'ah, Yahya

bin Said dan Ibnu Syihab."

Mereka semua membacakan hadits-hadits kepada sebagian yang lain.

Amirul Mukminin berkata, "Pada diri mereka terdapat suritauladan, maka

bacakan kepadanya" dan mereka pun melakukannya.

I Tahdzib Al-I&twLll/1ll.
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Dari Ibnu Qasim, dia berkata, " Ada seseorang berkata kepada Malik,

"Kenapa kamu tidak mengambil hadits dari Amr bin Dinar?" dia menjawab,

"Ketika orang-orang datang kepadanya aku menemukan mereka mengambil

hadits darinya sementara dia sedang berdiri. Aku menghormati hadits

Rasulullah W d^ aku tidak menyukai seseorang yang meriwayatkan hadits

dalam keadaan berdiri."l

4. Kehati-hatiannya dalam Meriwayatkan Hadits dan Keberaniaannya
dalam Men gkritik 0ran g-oran g yan g Meriwayatkannya

Dari Manshur bin Salamah Al-Khaza'i, dia berkata, "Ketika aku bersama

Malik, ada seseorang berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, aku telah

mengikuti majelis taklim di rumahmu selama tujuh puluh hari, dan aku telah

menulis enam puluh hadits." Malik berkata, "Enam puluh hadits!" dia kaget,

karena merasa bahwa jumlah tersebut sangatlah banyak."

Seseorang berkata kepada Malik, "Ketika di Kufah kami bisa menulis

enam puluh hadits" dia berkata, "Sedang di Irak kamu tidak akan bisa menulis

sebanyak itu, karena pada siang hari sibuk mencari rezeki, dan pada malam

hari sibuk mencari ilmu."2

Dari Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi As-Siraj, dia berkata, "Aku

bertanya kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tentang sanad yang

paling shahilr," dia menjawab, "Sanad yang paling shahih adalah dari Malik

dari Nafi'dari Ibnu ljmar."3

Dari Sufyan bin 'Uyainah, dia berkata, "Tidak ada orang yang lebih keras

dalam mengkritik perawi-perawi hadits dari Malik, dan dia adalah orang

yang paling mengetahui tentang syarat-syarat perawi."a

Adz-Dzahabi berkata, "Malik adalah pimpinan orang-orang yang gemar

meneliti para perawi, dan dia mempunyai hafalan yang kuat, fasih dalam

ucapan dan mempunyai keyakinan tinggi."

Bisyr bin Umar Az-Zahrani berkata, "Aku bertanya kepada Malik

tentang seorang perawi, dia tidak menjawab, nuunun balik bertanya, " Apakah

kamu melihat perawi itu ada dalam kitabku?" aku menjawab, "Tidak" Malik

I Siyar A'lam An-Nubala',8/6T67.2 TarilJr Al-lslam, 7l / 327 dan Siytr A'lam An-Nuhh', 8 / ll4.3 Tahdzib Al-Kanal ,27 / ll0 dan Siyar A'lam An-Nubala' , I / 114.

' TaWzib Al-Kanal,27 /lll.
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berkata, ,'|ika dia seorang perawi yang bisa dipercaya, maka kamu akan

menemukannya dalam kitabku."l

Adz-Dzahabi berkata, "Perkataan di atas memberikan pengertian bahwa

Malik tidak meriwayatkan kecuali dari seorang perawi yang menurut dia

dapat dipercaya.

Keterangan ini juga tidak mengharuskanbahwa semua perawi harus dari

orang yang dapat dipercaya, dan tidak mengharuskan juga bahwa semua

perawi yang meriwayatkan hadits dari Malik adalah perawi yang bisa dipercaya'

Karena, bisa saja menurut pendapat Malik, perawi itu adalah tidak bisa

dipercaya, namun menurut orang lain perawi itu bisa dipercaya. Terkadang

Malik tidak mengetahui keadaan perawi, sedang orang lain mengetahuinya'

Namun bagaimanapun Malik adalah orang yang keras dalam mengkritik para

perawi."

Dari utsman bin Kinanah bahwa Malik telah berkata, "Kadang dalam

sebuah maielis ada seorang guru yang menerangkan beberapa hadits dengan

jelas, namun aku tidak mengambil darinya satu hadits pun, aku tidak

menuduhnya terhadap hadits yang dikatakannya, hanya saja dia bukan ahli

hadits."

Dari ,Uyainah, dia berkata, "Dalam suatu majelis kami tidak berada di

samping Malik, namun kami selalu melihat dan mengikuti setiap geraknya,

jika Malik menulis dari guru yang sedang bercerita tentang hadits maka kami

ikut menulisnya."

Masih dari Ibnu 'Uyainah, dia berkata, "Malik tidak menyampaikan

sebuah hadits kecuali hadits shahih, dia tidak membicarakan suatu hadits

kecuali dari orang yang bisa dipercaya. Dan aku tidak menyadari keagungan

kota Madinah kecuali setelah meninggalnya Malik bersama ilmu-ilmunya."

Asy-Syafi'i berkata, "Muhammad bin AI-Hasan berkata, "Aku telah

bersama Malik selama lebih dari tiga tahun, dan aku mendengar hadits

darinya lebih dari 700 hadits." Kemudian Asy-syafi'i berkata, "Jika

Muhammad bin Al-Hasan membicarakan tentang Malik, maka rumahnya

menjadi penuh dengan orang-orang yang mau mendengarkan sejarah

biografi Malik, dan jika dia membicarakan selain Malik dari ulama-ulama

Kufah, maka tidak ada yang datang kecuali hanya sedikit'"2

I Siyar A'lam An'Nubala',8 /71'722 lbitl.S/72-75.
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Dari Muhammad bin Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia berkata, "Aku

mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Jika hadits itu berasal dari Malik, maka

pegang teguhlah."

Dari Muhammad bin Ar-Rabi'dari Asy-Syafi'i, diaberkata, "Jika Malik

meragukan terhadap sebuah hadits, maka dia akan membahasnya sampai

tuntas."

Dari Habib bin Zuraik, dia berkata, "Aku pemah bertanya kepada Malik,
,,Kenapa kamu tidak menulis hadits dari shaleh budak At-Tauamah, Hizam

bin Utsman dan Umar budak Ghufrah?" Malik menjawab, "Aku telah

mengetahui 70 orang dari generasi Tabi'in dalam masjid ini, dan aku tidak

mengambil hadits-hadits mereka, kecuali dari orang-orang yang dapat

dipercaya."l

5. Meniauhkan Diri dari Memberi Fatwa

Dari Malik, dia berkata, "Perisai orang alim adalah "Aku tidak

mengetahui," dan jika dia melupakannya maka dia akan terluka'"

Dari Al-Haitsam binJamil, dia berkata, "Aku mendengar Malik ditanya

empat puluh delapan masalah, dan dia menjawab yang tiga puluh dua

pertanyaan dengan jawaban "Aku tidak mengetahui"'

Dari Khalid bin Khaddasy, dia berkata, "Aku mengajukan pertanyaan

kepada Malik sebanyak empat puluh pertanyaan, dan dia tidak menjawab

kecuali hanya lima dari pertanyaan itu."

Dari Malik bahwa dia mendengar Abdullah bin Yazid telah berkata,
,,Hendaknya seorang guru meninggalkan majelisnya dengan perkataan "Aku

tidak mengetahui" sehingga jawaban ini akan menimbulkan kerisauan di hati

para murid agar lebih bersungguh-sungguh memperdalam ilmunya"'2

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Aku melihat seseorang

bertanya kepada Malik tentang sesuatu, namun sampai beberapa hari Malik

tidak mau menjawab. orang itu berkata, "Ya Abu Abdullah, aku ingin pergi"

Abdurrahman berkata, "Malik menunduk lama kemudian mengangkat

kepalanya dan berkata , " Masyaallah, wahai pertanyaan ini, seandainya aku bisa

menjawabnya maka aku akan mendapat kebaikan."

I HilyahAl_Autiya"6/322-323.2 Op.cit.8 /77.
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Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, " Ada seseorang bertanya

kepada Malik tentang suatu masalah, namun Malik menjawabnya dengan,

"Aku tidak bisa menjawabnya dengan baik." Sehingga orang yang bertanya

itu berkata kepadanya, "Aku telah datang kepadamu dari tempat yang jauh

untuk bertanya kepadamu." Maka Malik berkata kepada orang tersebut, "]ika

kamu kembali ke tempatmu, maka katakan kepada mereka bahwa aku telah

menjawab pertanyaannya dengan jawaban, "Aku tidak bisa menjawabnya

dengan baik."

Dari Said bin Sulaiman, dia berkata, "setiap aku mendengar Malik

memberikan fatwa terhadap suafu masalah, maka aku selalu mendengar dia

membacakan ayat,

[r,r:Ur4r] @a*A-'.Ptrs
"Kami sekati-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saia dan kami sekallknli

tidak meyakini(nya)." (Al-Jatsiyah: 32)

Dari Amr bin Yazid -guru besar penduduk Mesir dan teman Malik bin

Anas-, dia berkata, "Aku telah berkata kepada Malik, "Wahai Abu Abdillah,

orang-orang dari berbagai penjuru daerah telah datang mereka menggunakan

kuda dan perbekalan mereka untuk bertanya kepadamu terhadap sesuatu

yang Allah telah karuniakan kepadamu, sedang kamu menjawab "Aku tidak

mengetahuinya."

Mendengar itu, Malik menjawab, "Wahai Abdullah, telah datang

kepadaku orang-orang dari Syam, orang-orang dari Irak dan orang-orang dari

Mesir, mereka bertanya kepadaku tentang sesuatu, kadang aku tidak

menemukan jawaban yang harus aku katakan kepada mereka, darimana aku

mendapatkan jawaban itu?"

Kemudian, Amr bin Yazid berkata, "Aku pun memberitahukan

perkataan Malik tersebut kepada Al-Laits bin Sa'ad."l

6. Usahanya Menolong Sunnah dan Menenlang Ahlul Bid'ah

Dari Mathraf bin Abdillah, dia berkata, "Aku mendengar Malik pemah

berkata, "Rasulullah telah menjadikan Sunnahnya agar diikuti orang-orang

sesudahnya, sedang mengikuti Sunnah adalah perintah dati Kitabullah dan'

bentuk penyempumaan ketaatan kepada Allah, serta memperkuat agama.

/. i ,t 3w llPol

1 Op.cit.6/32T324
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TidakadayangberhakmerubahdanmenggantiSunnah'dantidak
boleh pula condong kepada sesuatu yang mengingkarinya' Barangsiapa

menjadikan Sunnah sebagai petuniuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk'

dan barangsiapa meminta pertolongan kepadanya' maka dia akan mendapat

pertolongan.

Sedangkan, barangsiapa meninggalkan Sunnah dan mengikuti selain

jalan orang-orang mukmin, maka dia berpaling dari apa yang telah diwajibkan

kepadanya. Dan, tempat orang yang meninggalkan Sunnah adalah di Neraka

]ahanam, dan ini adalah sejelek-jelek tempat kembali'"

DariYahyabinKhalafAth-Tharthusi_diatermasukperawiyangbisa
dipercaya-,diaberkata,"KetikaakubersamaMalik'seseorangdatang
kepadanya dan bertany a,"Wahai Abu Abdillah' apa pendapatmu terhadap

orang yang mengatakanbahwa AlQur'an adalah makNuk?" Malik menjawab'

,,DiaadalahKafir,danbunuhlahdia.,,Orangituberkata,,,WahaiAbu

Abdillah, aku akan menceritakan kepada orang-orang tentang perkataan yang

baru saja aku dengar darimu'" Malik berkata"'Perkataan ini aku

mendengarkan darimu, maka agungkanlah'"

Abu Tsur bercerita dari Asy-Syah,i, diaberkata, 
,,fika orang-oran8 yang

menuruti hawa nafsunya datang kepada Malik' maka Malik akan berkata

kepadanya,"Adapunakutelahberadapadaketeguhanagamaku'Sedangkan
kamu berada pada keragu-raguan, maka pergilah kepada orang-orang yang

ragu-ragu sepertimu" dan dia memusuhi mereka"'l

Al-Qadhi'Iyadhberkata,"AbuThalibAl-Makkipemahberkata"'Malik
adalah orang yang paling membenci golongan Muatakalltmin dan termasuk

orang yang paling keras mengkritik ulama-ulama dari Irak'"

Al-Qadhi 'Iyadh juga pernah berkata' "sufyan bin 'Uyainah telah

mengatakary "seseorang bertanya kepada Malik tentang firman Allah'

"(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah' Yang bersemayam di atas 'Arsy"'

(Thaha:5)

Bagaimana Dia bersemanyam?" Malik terdiam' hingga keringat

bercucuran keluar dari tubuhnya, kemudian berkata, "Bersemayam sudah

maklum,bagaimanaDiabersemayamtidakbisadinalar,pertanyaanseperti
ini adalah bid'ah, iman kepadanya adalah wajib dan aku menduga kamu

berada dalam kesesatan, maka keluarlah'"

I Hily ah Ab Anliya', 6 / 324'325. S iy ar A' lam An-N ttbala" 8 / 98'99'
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Orang tersebut berkata, "Wahai Abu Abdillah, sungguh, aku telah

bertanya tentang permasalahan ini kepada orang-orang dari Bashrah, Kufah

dan Irak, maka aku tidak menemukan seorang Pun yang setuju dengan apa

yang telah kamu katakan."l

Dari Said bin Abdil ]abar, dia berkata, "Aku mendengar Malik berkata,

"Pendapatku tentang golongan Qodariyah adalah hendaknya mereka

diperintahkan untuk bertaubat. Jika mereka membangkang maka bunuhlah

mereka."

Dari Utsman bin Shaleh dan Ahmad bin Said Ad-Darami, mereka

berkata, "tltsman pernah bercerita, "seseorang bertanya kepada Malik

tentang suatu masalah, maka Malik berkata kepadanya, "Rasulullah telah

bersabda begini dan begitu!" Orang itu bertanya lagi, "Apa pendapatmu?"

Malik berkata, "Allah telah berfirman,

,-it :* @'t14 |{=f i,,} * t$.q u$i .,"-4t

[rr:,,y'r] q$jJ,f
,Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rnsul takut aknn

ditimpa cobaan atau ditimpa az,ab yang pedih." (An-Nur: 63)

Dari Abu Hafsh, dia berkata, "Aku mendengar Malik bin Anas berkata,

"Allah berfirman,

[r r-r r :uqJ i @)i +C qi,l tr@'r*G *;frt
"Wajah-wajah (orang-ornng mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada

Tuhannya-lah merekn melihat." (Al-Qiyamahz 22-231

Orang-orang membenarkan ucapan Malik, namun Malik berkata,

"Dustakanlah, tidakkah kalian melihat firman Allah,

lr.:ue,i"rirl { t;F=I tr;e:t*&tr*
"sekali-knli tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang

dari (melihat) Tuhan mereka." (Al-Muthaffifin: 15)

Malik berkata, "Aku tidak mengetahui ada seseorang yang mencaci

sahabat-sahabat Rasulullah dalam pembagian harta fai"" 
2

I Sivar A'lam An-Nubalo',8/ 107

'z Hilyah Al-Auliya',6 /324-326.
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Dari Abdullah bin Umar bin Ar-Rammah, dia berkata, "Aku datang
kepada Malik dan bertanya,"Wahai Abdullah, apa yang termasuk wajib dan

Sunnah dalam shalat?" Malik berkata, "Ini adalah perkataan orang-orang kafir,

keluarlah!"1

7. Gobaan yang Menimpanya

Muhammad bin Jarir berkata, "Malik telah dicambuk dengan rotan,

orang-orang berselisih pendapat tentang sebab kejadian tersebut.

Abbas bin Al-Walid bercerita kepada kami, dari Ibnu Dzikwan dari
Marwan Ath-Thathari, dia berkata, "Sesungguhnya Abu ]a'far melarang Malik
membicarakan hadits yang berbunyi,

"Tidak ada thalak bagi orang yang sedang dipaksa"

Kemudian orang-orang yang bertanya itu menambah-nambahi
keterangan dalam hadits tersebut, sehingga membuat penguasa menjadi

marah, maka Malik dicambuk dengan rotan."2

Dari Al-Fadhl bin Ziyad Al-Qaththan, dia berkata, "Aku bertanya
kepada Ahmad bin Hambal, "Siapa yang mencambuk Malik bin Anas?" dia
menjawab, "Orang yang mencambuk Malik adalah seorang penguasa, aku
tidak mengetahui siapa dia. Malik dicambuk karena keterangannya tentang
thalaknya seseorang yang berada dalam paksaan, dan dia tidak mengakui

thalaknya orang yang berada dalam paksaan, karena itulah Malik dicambuk."3

Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyad, dia berkata,

"Aku mendengar Abu Dawud berkata, "Ja'far bin Sulaiman mencambuk
Malik karena masalah thalak orang yang berada dalam paksaan.

Sebagian sahabat Ibnu Wahab menceritakan, "Setelah Malik bin Anas

dicambuk, dia dinaikkan di atas keledai, seseorang berkata kepada Malik,
"Tunjukkan dirimu, siapakah kamu?" Malik menjawab, "Ketahuilah, orang-

orang yang mengenalku akan mengetahuiku, dan bagi orang yang tidak
mengenalku, aku adalah Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi. Aku
seperti ini karena aku mengatakan bahwa thalaknya orang yang berada dalam

paksaan tidak jatuh." Kemudian orang itu mengetahui bahwa dia adalah Malik,
lalu dia berkata kepada kaumnya, "Kenalilah dan turunkan dia dari keledai."a

1 Siyar A'lam An-Nubala',8/774.2 lbitl.S/79-80.3 HilyahAl-Auliya',6/316.I tbid.6/316.
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Diriwayatkan dari Ibnu said dari At-waqidi, dia berkata, "Ketika Malik

diundang dan diajak bermusyawarah, dan pendapatnya didengar serta

diterima, maka ada juga orang yang hasad kepadanya, dan orang itu

memfitnah dengan berbagai cara.

Sehingga, ketika Madinah dipegang oleh Ja'far bin Sulaiman, maka

orang-orang yang hasad itu datang kepadanya dan mengatakan, "Tidak ada

orang yang menjual iman seperti ini (thalak orang yang berada dalam

paksaan), dia telah mengambil hadits yang diriwayatkan dari Tsabit bin Al-

Ahnaf tentang thalak orang yangberada dalam paksaan atau tekanan, bahwa

thalaknya tidak iatuh."

Al-Waqidi berkata, "Maka Ja'far menjadi marah dan mengundang Malik,

maka terjadilah apa yang akan membuat derajatnya semakin tinggi. ]a'far

memerintahkan untuk mencambuk dan menarik tangan Malik hingga

telentang. Dan sungguh, setelah kejadian ini Malik senantiasa masih berada

pada posisi yang terhormat dan luhur."l

Ad.z-Dzahabi berkata, "Ini adalah buah dari cobaan yang terpuji,

sesungguhnya Allah akan mengangkat hamba-Nya yang beriman, dan Dia

akan memberi tempat kepada seseorang sesuai dengan aPa yanS telah dia

kerjakan, Rasulullah ffi telah bersabda,
,,Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oteh Allah makn Dia akan mengujinya."

(HR. Al-Bukhari dan Malik)

Rasulullah juga telah bersabda, "setiap keputusan Allah terhadap oranS

mukmin adalahkebaiknn untuk dirinya" (HR. Muslim)

Allah juga telah berfirman,

1'*i ui.uii 4'dr<:r.ri i1l i; SPi
[rr:.r-*] @)U)GJ

"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami

mengetahui orang-orang yang beriihad dan bersabar di antara knmu; dan agar

Knmi menyataknn (baikburuknya) hal ihwalmu." (Muhammad: 31)

Dalam ayat yang lain, yaitu ketika terjadi Perang Uhud Allah

berfirmary

1 SiyarA'lamAn-Nfiala',8/80'81
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,,Danmengapaketiknkamuditimpamusibah(padapeperangnnUhud),padahal

knmu telah menimpaknn kekalahnn dua kati lipat kepada musuh-musuhmu (pada

peperangan Badar) kamu berknta, "Dari mana datangnya (kekalahan) ini?"

Katakanlah, 
,,Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri." sesungguhnya Allah Maha

Kuasa atas segala sesuatu." (Ali Imran: 165)

Allah juga telah berfirman,
,,Danapapunmusibahyangmenimpakamumakaadalahdisebabknnoleh

perbuatantanganmusendiri,danAltahmemaafkansebagianbesar(dari

kesalahan-kesalahanmu). " (Asy-Syura: 30)

Jikaorangmukminditimpamusibahdandiabisabersabar,musibahitu
dijadikarurya sebagai pelajaran, kemudian mau meminta ampunan kepada

Allah, tidak sibuk dengan penyesalan dan mendendam kepada orang yang

membuat kegagalan, maka Allah akan memberikan keadilan-Nya' Allah akan

memujinya atas kegigihannya dalam mempertahankan agamanya' sedang dia

mengetahui bahwa siksa di dunia lebih ringan dari siksa di akhirat'"1

8. Beberapa Mutiara PerkataannYa

Dari Ibnu Wahab, sesungguhnya dia mendengar dari Malik' dia berkata

"]ika ada orang memuji dirinya sendiri, maka dia telah kehilangan

kehormatannYa."

Dari Harmalah dari Ibnu wahab, dia'berkata, "Aku mendengar

seseorang bertanya kepada Malik, "Apakah menuntut ilmu itu wajib?" dia

menjawab, "Mencari ilmu adalah perbuatan yang terpuji bagi orang yang

mempunyai rezeki, dia adalah ketentuan dari Allah'"

Malik pemah berkata, "Bukan seorang pemimpin jika dia mengatakan

semua yang dia dengar."

Matik juga berkat a, "Bagiorang yang menuntut ilmu dengan sebenar-

benarnya, hendaknya dia merasa tenang, tentram dan takut hanya kepada

Allah, dan hendaknya dia mengikuti perilaku ulama.ulama salaf yang saleh.,,2

Al-Farwiberkata,,,AkumendengarMaliktelahberkata,,,Jikaseseorang

tidak bisa berlaku baik terhadap dirinya sendiri, maka dia tidak bisa berbuat

baik terhadaP orang lain'"3

I Siuar A'lam An'Nubala',8/87'
z tirikh At-lslam,77 /328.
3 HilyahAl-AnliYn',5/321.
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Dari Ibnu Wahab dari Malik, dia berkata, "Seseorang tidak dikatakan

zuhud terhadap masalah duniawi dan bertakwa kepada Allah, kecuali dia

sudah mendalami tentang hikmah."

Adz-Dzahabi berkata, " Al-Hafidz bin Abdil Bar dalam kitab AlTamhid

mengatakan, "Buku ini adalah hasil tulisan tangan yang berasal dari

ingatanku, tulisan aslinya yang ada padaku telah hilang.

Sesungguhnya Abdullah Al-Umri Al-Abid menulis sepucuk surat kepada

Malik yang isinya mendorong untuk menyendiri dan banyak beramal

kebaikan.

Maka, Malik membalas surat tersebut sebagai berikut, "Sesungguhnya

Allah membagi amal seperti membagi rezeki, kadang dibukakan bagi

seseorang untuk banyak melakukan shalat, dan tidak dibukakan baginya

banyak melakukan puasa. Sebagian lagi, ada yang gemar mengeluarkan

shadaqah, namun dia tidak gemar melakukan Puasa, dan ada lagi orang yang

suka melakukan jihad. sesungguhnya menyebarkan ilmu adalah kebaikan

yang paling utama. Aku telah rela dengan karunia Allah kepadaku, aku tidak

menduga apa yang ada pada diriku tidak ada padamu, semoga kita berada

dalam kebaikan."l

Dari Khalid bin Nazzar, dia berkata, "Aku mendengar Malik bin Anas

berkata kepada seorang pemuda dari suku Quraisy, "Wahai anak saudaraku,

belajarlah sopan santun sebelum kamu belaiar ilmu."

9. Guru dan Murid-muridnya

An-Nawawi berkata, "Al-Imam Abu Al-Qasim Abdul Malik bin Zaid bin

Yasin Ad-Daulaqi dalam kitab Ar-Risalah Al-Mushannafah fi Bayani

Subulissunnah AlMusyarrafah berkata, "Malik mengambil hadits dari sembilan

ratus orang guru, yaitu tiga ratus orang dari generasi Tabi'in dan enam ratus

orang dari generasi Tabi'Tabi'in.

Guru-guru Malik adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan Malik

didasarkan pada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cata meriwayatkan

hadits, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah oranS-orang yang bisa

dipercaya. Malik meninggalkan perawi yangbanyak mempunyai hutang dan

suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak dikenal."2

I Siyar A'lan An-Nubala',8/114.2 Tahtlzib Al-Asmn' wa Al-Lughnt,2/78-79.
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Adz-Dzahabi berkata, "Untuk pertama kalinya Malik mencari ilmu pada

tahun 120 Hijriyah, yaitu tahun dimana Hasan Al-Bashri meninggal. Malik

mengambil hadits dari Nafi' yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya

dalam periwayatan.

Juga, dari Said Al-Maqburi, Nu'aim Al-Mujammar, Wahab bin Kaisan,

Az-Zthri,Ibnu Al-Munkadir, Amir bin Abdillah brn Az-Ztbair, Abdullah bin

Dinar, ZaidbnAslam, Shafwan bin Salim, Ishaq bin Abi Thalhah, Muhammad

bin Yahya bin Hibban, Yahya bin Said, Ayyub As-Sakhtiyani, Abu Az-Zinad,

Rabi'ah bin Abi Abdirrahman dan banyak lagi orang-orang selain mereka

dari ulama-ulama Madinah. Malik jarang meriwayatkan hadits dari orang-

orang yang berasal dari luar Madinah."

Sedangkan, orang-orang yang meriwayatkan dari Malik dan mereka

termasuk guru-gurunya adalah Az-Zuhri, Rabi'atu Yahya bin Said dan yang

lain. sedangkan, dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Malik adalah

Al-Attza'i, Ats-Tsauri, Al-Laits dan yang lain.

Selain mereka, orang-orang yang meriwayatkan dari Malik adalah Ibnu

Al-Mubarak, Yahya bin Said Al-Qaththan, Muhammad bin Al-Hasan, Ibnu

Wahab, Ma'an bin Isa, Asy-Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Mashar,

Abu'Ashim, Abdullah bin Yusuf At-Tunisi, Al-Qa'Nabi, Said bin Manshur,

Yahya bin Yahya, Yahya bin Yahya Al-Qurthubi, Yahya bin Bakir, An-Nufaili,

Mush'ab Az-Z:ubaidi, Abu Mush'ab Az-Zrthri, Qutaibah bin Said, Hisyam bin

Ammar, Suwaid bin Said,'Utbah bin Abdillah Al-Maruzi, Ismail bin Musa

As-Saddi dan orang-orang lain seperti Ahmad bin Ismail As-Sahmi."1

10. Al-Muwaththa' Karangan lmam Malik dan Keunggulannya

Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, "Al-Muwathfha'adalah dasar

utama dan inti dari kitab-kitab hadits, sedang karya Al-Bukhari adalah dasar

kedua, dan dari keduanya muncul kitab yang menjadi penyempuma, seperti

karya Imam Muslim dan At-Tirmidzi.

Imam Malik meng arang Al-Muw aththa' bertujuan untuk mengumpulkan

hadits-hadits shahih yang berasal dari Hijaz, dan di dalamnya disertakan

pendapat-pendapat dari para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in.

Malik telah mengumpulkan hadits-hadits dalam Al-Muwaththa' sebany ak

sepuluh ribu hadits. Malik senantiasa meneliti hadits-hadits tersebut setiap

I Tarikh Al-Islatn,71. /378-379.
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tahunnya, dan banyak hadits yang tereliminasi, sehingga hanya tersisa seperti

yang ada sekarang.

Ibnu Abdul Bar menceritakan dari Umar bin Abdil Wahid, teman Al-

Auza'i, dia berkata, "Aku memperlihatkan Al-Muwaththrz' kepada Malik setiap

empat puluh hari sekali. Dia pemah berkata, "Kitab ini aku karang selama

empat puluh tahun, dan aku mengoreksinya setiap empat puluh hari sekali,

tidak ada hadits yang ada di dalamnya yang tidak aku pahami."

Malik juga berkata, "Aku telah memperlihatkan kitabku ini kepada 70

ulama fikih yang ada di Madinah, mereka semua memberikan masukan dan

menyetujuin y a (w atha' a), maka aku menamakannya dengan Al-Muw attaha' ."

Al-]alal As-suyuthi berkata, "Dalam Al-Muwaththa' tidak ada hadits yang

mursal, kecuali ada satu hadits penguat atau bahkan ada beberapa hadits lain

sebagai penguat, namun yang benar adalah bahwa hadits-hadits yang ada di

kitab Al-Muutattaha'semuanya adalah shahih yang tidak ada cacat di

dalamnya."

Ibnu Abdul Bar telah mengarang kitab yang meneliti isi Al-Muwaththa'.

Dia menjelaskan hadits-hadits Mursal, Mun'qati' dan Mua'dhal, diaberkata, "Di

dalamnya ada redaksi "Ballighni" dan redaksi "'An Tsiqah" y^ng belum

diketahui sanadnya sebanyak 61 hadits, semua sanadnya bukan dari Malik,

dan ada empat hadits yang tidak diketahui sanadnya."

Ibnu Shalah telah mengarang satu kitab yang di dalamnya hanya

membahas empat hadits tersebut.

Prof. Muhammad Fuad Abdul Baqi'berkata, "Mengherankan, kalau Ibnu

shalah mengatakan bahwa semua hadits yang ada di dalam Al-Muwaththa'

sanadnya sampai kepada Rasulullah, sehingga empat hadits yang diutarakan

Abdul Bar itu bukan merupakan hadits Mauquf-

Ibnu Shalah juga mengatakan bahwa hadits-hadits yang ada di dalam

At-Muwaththa' adalah hadits shahih dan dia merupakan kitab dasar. Dan,

dikatakan bahwa manhajdan periwayatan yang digunakan dalam Shaihain

hampir sama dengan yang digunakan Malik'"

Ahmad Syakir berkata, "sesungguhnya Malik tidak menyebutkan sanad,

sebagaimana yang dikatakan Al-Fallani, "Ibnu Shalah mengatakan bahwa

hadits-hadits yang ada di Al-Muwaththa' adalah sampai kepada Rasulullah.

sesungguhnya bagi orang-orang yang mengetahui ilmu hadits tidak akan

mengatakan bahwa hadits-hadits itu adalah sampai kepada Rasulullah.
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Kecuali hadits-hadits itu ada sanadnya, sehingga menjadi jelas apakah hadits

ini sampai kepada Nabi atau tidak, apakah hadits ini shahih atau tidak."l

11. Meninggalnya

Al-Qa'nabi berkata, "Aku mendengar orang-orang berkata, "Malik

berusia 89 tahun, dan dia meninggal pada tahun 179Hiiriyah."

Ismail bin Abi Uwais berkata, "Malik telah sakit dan meninggal, dan aku

bertanya kepada keluarganya tentang apa yang dikatakan Malik ketika dia

menghadapi saknratulmaut. Mereka menjawab, "Malik mengucapkan dua

syahadat kemudian dia membaca ayat Al-Qur'an yang artinya,

lr,r.rJ,l 6 il1'Ct'F,f ;:fi ;U.

"Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (merekn menang)." (Ar-Rum: 4)

Malik meninggal di waktu Shubuh pada tanggal 14 Rabiul Awwal tahun

179 Hijriyah . Amirul Mukminin Abdutlah bin Muhammad bin Ibrahim juga ikut

menyalatinya."

Dia dimandikan Ibnu AbiZmrbir,Ibnu Kinanah, Anaknya Yahya, dan

sekretaris pribadinya Habib yang menyiramkan air ke jasadnya. Orang-orang

telah mengantarkan jenazahnya sampai di kuburnya. Malik meninggalkan

wasiat agar dikafani dengan kain putih dan dishalatkan di atas tempat janazah.

Amirul Mukminin telah menyalatinya, dia berkata, "Bagi penduduk

Madinah, Malik adalah pengganti ayahnya, Muhammad." Kemudian dia

berjalan di depan jenazahnya dan memberikan kafan kepadanya seharga lima

dinar."

Ibnu Al-Qasim berkata, "Malik meninggalkan seratus budak Perempuan/
belum lagi yang lain."

Ibnu Abi Uwais berkata, "Setelah Malik meninggal, perkakas yang

ditinggalkan dijual dan hanya seharga lima ratus dinar."2[,+]

I Dambil dari ringkasaaMuqaddimak Prof. Muhamad Fuad Abdul Baqi.

'z Ringkasan dari Siyar A' lam An-N ubala', 8 / 730732.
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IMAM AL.MUBARAK ABDULLAH

BIN AL-MUBARAK

1. Nama dan Kelahirannya

ama Lengkapnya: Adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadhih Al-

Hanzhali, At-Tamimi, budak Abu Abdirrahman Al-Marwazi, Al-Imam,

Syaikul Islam dan pimpinan orang-orang yang bertakwa di masanya."

Dari Al-Abbas bin Mush'ab, dia berkata, "Ibu Abdullah bin Al-Mubarak

berasal dari BCrawarazamiyah. Ayahnya berasal dari Turki dan merupakan

budak dari seorang pedagang dari daerah Hamdzan dari Bani Handzalah."l

Dari Al-Hasan, dia berkata, "Ibu Ibnu Mubarak berasal dari Turki.

sedang Ibnu Al-Mubarak mempunyai kemiripan dengan orang-orang Turki,

terkadang jika dia membuka bajunya maka aku tidak melihat di daerah

sekitar dada dan tubuhnya ditumbuhi banyak rambut."2

Kelahirannya: Ahmad bin Hambal berkata, "Ibnu Mubarak lahir pada

tahun 11.8 Hijriyah."

Khalifah juga berkata, "Pada tahun 118 Hijriyah Abdullah bin Al-

Mubarak lahir."

Bisyr bin Abi Al-Azhar berkata, "Ibnu Al-Mubarak berkata, "Abdullah

bin Idris menanyakan tentang umurku, dia berkata, "Berapa umurmu?" Ibnu

Al-Mubarak berkata, "Orang-orang desa tidak memperhatikan umur, namun

aku ingat, ketika aku menyambut kedatangan Abu Muslim, aku memakai

pakaian hitam dan aku masih anak-anak.

1 Tnrikh Boxhdad karya Khatib Al-Baghdadi, 10/ 153.

'1 SluJwnh Ash-Snn6"ian,Uaxta\XA[-Tau'iyah Al-Islamiyah,4/134.
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Abdullah bin Idris berkata kepadaku, "Beraar, kamu telah memakai

pakaian hitam." Ibnu Al-Mubarak berkata, "Aku masih anak-anak,

sesungguhnya Abu Muslim memberikan semua orang dengan pakaian

hitam, baik anak-anak maupun orang dewasa."1

Abu Muslim pada masa awal kekuasaan Daulah Abbasiah mewajibkan

pakaian hitam kepada rakyatnya, baik anak-anak maupun orang dewasa,

pakaian ini adalah kebanggaan penguasa Daulah Abbasiah'

Tempat Kelahirannya: Tempat kelahiran Ibnu Al-Mubarak adalah di

salah satu kota yang ada di daerah Khurasan yang bemama Marwa'

Dari Abdul AzizbrnAbi Rizmah, dia berkata, "Syu'bah pemah bertanya

kepadaku, "Darimana asal kamu?" aku menjawab, "Aku berasal dari

penduduk Marwa." Syu'bah bertanya lagi, "Apakah kamu mengetahui

seseor:Ing yang bemama Abdullah bin Al-Mubarak?" aku menjawab, "Benar!

aku mengetahuinya." Kemudian Syu'bah berkata, "Tidak akan ada orang yang

seperti dia."

Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Di antara kalian tidak akan ada

orang yang seperti dia."

Dari Ahmad bin Sinan, dia berkata, "Telah sampai sebuah kabar

kepadaku yang menceritakan bahwa Ibnu Al-Mubarak datang kepada

Hammad btnZaiduntuk pertama kalinya, Hammad bnZaid bertanya kepada

Ibnu Al-Mubarak, "Darimana asalmu?" Al-Mubarak menjawab, "Dari
Khurasan" Hammad btnZaid bertanya lagi, "Khurasan bagian mana?" Al-

Mubarak menjawab, "Daerah Marwa" lalu Hammad bertanya lagi, "Apakah

kamu mengetahui seseorang yang bemama Abdullah bin Al-Mubarak?" Al-

Mubarak menjawab, "Benar, aku mengetahuinya." Hammad bertanya, "Apa

yang telah dia perbuat?" Al-Mubarak menjawab, "Dia telah berbicara

kepadamu." Ahmad bin Sinan berkata, "Kemudian Hammad mengucapkan

salam kepadanya dan menyambutnya dengan antusias, dan orang-orang

yang ada di sekitamya menjadi menaruh hormat kepada Ibnu Al-Mubatak."2

2. Banyaknya Kebaikan yang Telah Diperbuatnya

Dari Al-Hasan bin Isa, dia berkata, "sekelompok sahabat Ibnu Al-

Mubarak sedang berkumpul, mereka antara lain; Al-Fadhal bin Musa,

I Tarikh Dimasyq karya Ibnu Asakir,38/305, tbid.3g/320-324.
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Makhlad bin Husain dan Muhammad bin An-Nadhar, mereka berkata,

"Berkumpullah, marilah menyebutkan ilmu-ilmu yang telah dikuasai Ibnu Al-

Mubarak dan kebaikkan yang telah dilakukannya."

Mereka mengatakan, "Ibnu Al-Mubarak telah menguasai ilmu Fikih,

Sastra, Nahwu, Lughah, Sya'ir dan Fashahnh (tentang gaya berbicara). Sedang,

kebaikan yang telah dilakukannya adalah zuhud, wira'i, adil, rajin bangun

malam untuk beribadah, banyak menunaikan ibadah haji, gemar berperang,

pemberani, pandai naik kuda, memPunyai badan yang perkasa, tidak mau

berbicara yang tidak ada artinya dan sedikit berbeda pendapat terhadap

sahabat-sahabatnya. Mereka menggambarkannya dalam bait-bait syair,

I ika kamu berteman makn bertemanlah dengan

Seseorang yang mempunyai rasa malu, pemaaf dan mulia
lJ capanny a terhadap sesuatu " Tidak" iika knmu berkata " T idak"

|iknkamuberkata "Ya" maka diaberkata "Ya"l

Ibnu Hibban telah berkata, "Ibnu Al-Mubarak telah mengumpulkan

berbagai kebaikary dan di dunia ini tidak ada orang yang bisa mendapatkan

kebaikan sebagaimana yang didapatkan Ibnu Al-Mubarak pada waktu itu'"2

Ismail bin Iyyasy berkata, "Di muka bumi ini tidak ada orang yang

seperti Ibnu Al-Mubarak. Aku tidak mengetahui bahwa Allah telah

menjadikan suatu kebaikan kecuali Ibnu Al-Mubarak telah mendapatkannya.

Sahabatku telah bercerita, ketika mereka menemani Ibnu Al-Mubarak dalam

perjalanannya dari Mesir ke Makkah, Ibnu Al-Mubarak memberikan makanan

kepada mereka, sedangkan dia sendiri selalu berpuasa menahun."3

Ibnu Asakir menceritakan dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata,

"Aku tidak melihat ada orang seperti Ibnu Al-Mubarak." Ibnu Asakir berkata,

"Yahya bin Said berkata kepada Abdurrahman bin Mahdi, "Bagaimana

dengan Sufyan dan Syu'bah?" dia menjawab, "Tidak Sufyan dan tidak pula

Syu'bah. Ibnu Al-Mubarak memPunyai ilmu yang luas, hafalannya kuat,

zuhud, banyak melakukan ibadah, kayaraya,banyak menunaikan ibadah haji,

gemar berperang pandai ilmu Nahwu dan seorang penyair. Aku tidak melihat

ada orang seperti dia."

Dari Abdul AzizbnAbi Rizmah, dia berkata, "Tidak ada suatu kebaikan

kecuali ada pada diri Ibnu Al-Mubarak. Di antara kebaikan yang menonjol

I Tafutzib Al-Knnal karya Al-Hafidz Al-Mizzi cetakan Ar-Risalah, L6/ 78, Siyar A lam An-Nuboln'katya Adz-
Dzahabi cetakan Ar-Risalah,8/397 danTarikhDbnasyq karyalbnu Asakit,38/335.

2 Ast-Tsiqotkarya lbnu Hibban, T/7.1 Shnfuai Ash-St o|rot ,l/ tU,forikh Bagtuladkarya Khatib Al-Baghdadi,L0 / 757,Tariffi Dimasyq,3S/332 dan
T ahdzib Al-Kt mal, 76 / 20.
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pada dirinya adalah pemalu, mulia, luhur budi pekertinya, baik dalam bergaul

dan berbicara, zuhud, wira'i dan masih banyak lagi sifat-sifat yang ada pada

dirinya."t

An-Nasa'i berkata, "Dizamanlbnu Al-Mubarak, aku tidak mengetahui

ada orang yang lebih mulia dan luhur budi pekertinya dari Al-Mubarak' Aku

juga tidak mengetahui ada orang yang lebih banyak melakukan kebaikan

dari Ibnu Al-Mubarak."

Al-Hafid.z juga berkata, "Al-Mubarak adalah seorang yang dapat

dipercaya, tekun, ahli fikih, alim, banyak bermujahadah dan banyak

melakukan kebaikan."2

3. Usahanya dalam Mencari llmu

Ahmad bin Hambal berkata, "Pada zaman Ibnu Al-Mubarak, tidak ada

orang yang rajin menuntut ilmu seperti Al-Mubarak. Dia telah pergi ke Yaman,

Mesir, syam, Bashrah dan Kufah. Dia telah mempelajari ilmu dari ulama-

ulama yang ada di negara-negara tersebut. Ibnu Al-Mubarak menulis dari

berbagai kalangan ulama, baik ulama-ulama besar mauPun ulama-ulama kecil,

di antara ulama-ulama itu adalah Abdurrahman bin Mahdi dan Al-Fazari.

Ibnu Al-Mubarak telah mendapat karunia yang besar dari Allah, tidak

ada orang yang lebih hati-hati agar tidak jatuh dalam kesalahan dari Ibnu Al-

Mubarak. Al-Mubarak menceritakan hadits tidak hanya mengandalkan

hafalan, namun dia juga berdasarkan tulisan, barangsiapa yang menceritakan

berdasarkan dari tulisan, maka bisa dipastikan dia hampir tidak jatuh dalam

kesalahan. sedangkan waki' yang mengandalkan hafalannya, tidak mau

melihat tulisan maka dia banyak melakukan kesalahan. Berapakah

kemampuan seseorang dapat mengh afal? "3

Abu Kharasy -yang asabrya dari kota Mashishah- bertanya kepada

Abdullah bin Al-Mubarak, "wahai Abu Abdirrahman, sampai kapan kamu

menuntut ilmu?" Ibnu Al-Mubarak menjawab, "Alangkah baiknya seandainya

ucapan yang menghalangiku untuk mencari ilmu tidak aku dengar'"4

Dari Muhammad bin An-Nadhar bin Musawir, dia berkata, "Ayahku

pemah berkata, "Aku berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak, "Wahai Abu

I TarikhDimnsy4 karya Ibnu Asaktr,38/327'335.
2 Tahdzib At-Tahdzib,38/320-%7.3 Op.cit.38/311.

' T ar ikh D i rutsy q, 38 / 312 dan Shnfwah Ash-Slnfwnh, 4 / 738'
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Abdirrahman, apakah kamu menghafal hadits?" kemudian ayah berkata,

"Raut muka Al-Mubarak menjadi berubah." Al-Mubarak menjawab,

"Janganlah kamu menghafal hadits, sesungguhnya aku mengambil dari

tulisaru aku meneliti permasalahan-permasalahan yang membuat aku ragu

berdasarkan dari kitab kemudian aku mengingatnya."

Dari Al-Hasan bin Isa, dia berkata, "Shakhra, teman Ibnu Al-Mubarak

bercerita kepadaku, "Ketika kami masih anak-anak dan sedang belajar

menulis, kami mendengar seorang yang sedang berkhutbah sangat Panjan&
setelah orang itu selesai berkhutbah, Ibnu Al-Mubarak berkata kepadaku,

"Aku telah menghafal khutbahnya."

Kemudian, perkataan Ibnu Al-Mubarak ini didengar seseorang dari

sekelompok kaum dan orang itu berkata, "Kemarilah," maka Ibnu Al-Mubarak

mengulangi khutbah yang telah dihafalnya itu kepada sekelompok kaum, dan

dia benar-benar telah menghafalnya."

Dari Nua'im bin Hammad, dia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin

Al-Mubarak berkata, "Ayahku berkata kepadaku, "Jika aku menemukan

tulisanmu, maka aku akan membakarnya." Maka aku berkata kepadanya,

"Aku tidak mempunyai tulisan wahai ayahku, n:unun ada di dalam dadaku."l

Syaqiq bin Ibrahim berkata, "Seseorang berkata kepada Ibnu Al-

Mubarak, "Kenapa jika selesai shalat kamu tidak duduk bersama kami?" Ibnu

Al-Mubarak menjawab, "Karena aku duduk bersama para sahabat dan

tabi'in." Kami bertanya kepadanya, "Di mana kamu bertemu mereka?" Dia

menjawab, "|ika aku mempelajari ilmu-ilmuny4 maka aku akan mendapatkan

para sahabat dan tabi'in. Sedangkan aku tidak duduk bersama kalian karena

kalian memperbingangkan orang-orang."

Diriwayatkan dari Nua'im bin Hammad, dia berkata, "Abdullah bin Al-

Mubarak adalah tipe orang yang suka berada di rumah, sehingga ada

seseorang pemah bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak merasa bosan?"

Al-Mubarak menjawab, "Bagaimana aku merasa bosan, sedang aku bersama

Rasulullah ffi."2

4. lbadah dan Rasa Takutnya Kepada Allah

Muhammad bin Al-Wazir memuji Ibnu Al-Mubarak, "Ketika aku

bersama Abdullah bin Al-Mubarak berada dalam sebuah perialanan, pada

I Tarikh Baghdad, l0 / L65-166. Siyar A'lam An-Nubala', I /392-393.2 Shafuah Ash-Stufwah, 4/ 7'i6-137.
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suatu malam, kami sampai pada sebuah tempat, rasa takut mulai
menyelimutiku.

Kemudian, Ibnu Al-Mubarak turun dari kendaraannya dan gantian aku

yang menaiki kendaraannya, sehingga kami bisa melewati tempat yang

angker itu dengan selamat.

Ketika sampai pada sebuah sungai, aku turun dari kuda dan mengambil

tikar kemudian berbaring. Aku melihat Ibnu Al-Mubarak mengambil air
wudhu kemudian shalat hingga fajar. Aku selalu memperhatikannya, dan

ketika fajar.tiba, dia membangunkanku, "Bangun dan berwudhulah." Aku
menjawab, "Aku masih mempunyai wudhu," kemudian aku shalat di atas

batu besar. Dan setelah shalat, kami meneruskan perjalanan, dia tidak
berbicara sampai pada siang hari, dan kami sampai di rumah bersamanya."

Dari AlQasim bin Muhammad, dia berkata, "Kami berada dalam sebuah

perjalanan bersama Ibnu Al-Mubarak, banyak hal yang aku pikirkan. Aku
selalu bertanya-tanya dalam hati, "Apa yang membuat orang ini menjadi mulia

dan terkenal seperti sekarang, jika dia shalat maka kami juga shalat, jika dia

berpuasa maka kami pun berpuasa, jika dia ikut berperang maka kami juga

ikut berperang dan jika dia menunaikan ibadah haji maka kami juga

menunaikan ibadah haji."

Muhammad Al-Qasim berkata lagi, "Kami sedang dalam perjalanan ke

Syam, kami makan malam dalam sebuah rumah penginapan yang tidak ada

lampu, sebagian dari kami mencari lampu keluar, aku pun diam di tempat.

Namun, seberkas cahaya lampu tiba-tiba muncul sehingga aku melihat muka

dan jenggot Ibnu Al-Mubarak basah dengan air mata, aku berkata dalam hati,

"Dengan inilah dia menjadi orang yang dimuliakan. Dan, kemungkinan ketika

lampu-lamu sudah dimatikan, Ibnu Al-Mubarak sibuk mengingat Hari
Kiamat."

Al-Marwazi berkat4 "Aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hambal

berkata, "Ibnu Al-Mubarak tidak diangkat derajatnya oleh Allah S8 kecuali

karena dia telah banyak melakukan kebaikan yang tidak diketahui banyak

orang. 1"

Nu'aim bin Hammad berkata, "|ika Ibnu Al-Mubarak membaca ayat-ayat

yang menerangkan tentang perbudakan, maka dia bagaikan sapi yang

I TarilJtDimasyq, 38 /340.
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disembelih, berlinang air mata, tidak ada orang yang bisa meleraikan atau

bertanya tentang sesuatu kepadanya kecuali dia akan menolaknya."l

Abu Ishaq Ibrahim bin Al-Asy'ats berkata, "Ketika Ibnu Al-Mubarak

sedang sakit keras, dia terlihat bersedih, sehingga seseorang berkata

kepadanya, "Bagimu tidak ada yang perlu dirisaukan, kenapa kamu bersedih

seperti ini" Al-Mubarak menjawab, "Aku telah sakit, sedang aku belum ridha

dengan keadaanku."

Abu Ishaq berkata, "Al-Fadhl pada suatu hari membicarakan tentang

Abdullah, kemudian dia berkata, "Sesunguhnya aku senang kepadanya,

karena dia mempunyai rasa takut kepada Allah."

Abu Ishaqberkata, "Seseorang bertanya kepada Ibnu Al-Mubarak, "|ika
ada dua orang, yang satu mempunyai rasa takut kepada Allah, dan satunya

lagi terbunuh dalam membela agama Allah, siapa yang paling Anda senangi

dari kedua orang ini?" dia menjawab, "Yartgpaling aku smangi adalah orang

yang mempunyai rasa takut kepada Allah."2

Abu Khuzaimah Al-Abid telah berkata, "Aku pernah membesuk

Abdullah bin Al-Mubarak yang sedang sakit, dia berbaring ke kanan dan ke

kiri seperti orang resah, sehingga aku bertanya kepadanya, "Wahai
Abdurrahman, apa yang telah kamu pikirkan? Bersabarlah." Ibnu Al-Mubarak

menjawab, "Siapa yang bisa sabar terhadap firman Allah,

[r' v :'e] @'4F1i'il* 5r,

"sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih tagikzras." (Hud: 102)

Abu Ruh pemah berkata, "Ibnu Al-Mubarak telah berkata, "Sesungguhny+

mata ditipu oleh empat perkara;

Pertama; Dosa yang telah lewat, pandangan mata tidak mengetahui apa

yang Allah perbuat sebagai balasan dosa tersebut.

Kedua; Umur yang telah berlalu, pandangan mata tidak mengetahui

bagaimana harus mempertanggungjawabkan dosa yang telah diperbuat
selama itu.

Ketiga; Kemuliaan yang telah diberikan, pandangan mata tidak
mengetahui apakah kemuliaan itu adalah tipuan atau tingkatan yang

sebenamya yang telah dapat.

I TarikhBagtulad,l0/166.

'? Op.cit,38/74:3.
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Keempat; Kesesatan yang menghiasi seseorang, sedangkan dia
menganggapnya sebagai petunjuk. Barangsiapa menyeleweng sedikit, maka

dengan cepat matanya akan membohonginya, dan agamanya akan rusak,

sedang dia tidak menyadarinya."l

Dari Abdullah bin Ashim Al-Harawi, dia berkata, "Ada seorang kakek

datang kepada Ibnu Al-Mubarak, ketika dia melihabrya sedang bersandar di
atas bantal tinggr dan kasar, kakek itu lalu berkat+ "Aku ingin berkata sesuatu

kepadanya nzunun aku melihatnya ketakutan, sehingga aku menaruh belas-

kasih kepadanya. Lalu, Abdullah bin Al-Mubarak berkata, Allah telah

berfirman,

"Katakanlah lcepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan

pandangannya." (An-Nur: 30) Allah telah melarang untuk melihat kecantikan

perempuan, karena bagaimana kalau sampai dia berzina dengannya?"

Allah juga telah berfirman,

"Kecelaknan besar bagi orang-orang yang curung." (Al-Muthaffifin: 1)

Dalam ukuran dan timbangan, bagaimana dengan orang-orang yang

mengambil harta dengan cara batil?

Dan, Allah juga telah berfirman,

"Dan janganlah sebahagian knmu menggunjing sebahagian yang lain." (Al-
Hujural 12)

Dan, bagaimana dengan orang-orang yang membunuh orang lain?

Kakek itu lalu berkata; "Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada Al-
Mubarak, aku tidak melihat ada orang sepertinya, dan aku juga tidak akan

berkata sesuafu kepadanya."2

5. Kezuhudan dan Kewara'annya

Zuhud mempunyai pengertian kosongnya hati dari hal-hal duniawi,

bukan hanya kosong tangannya saja. Ibnu Al-Mubarak adalah seorang

pedagang, dia berdagang agar bisa mendapatkan harta, sehingga bisa

membantu saudara-saudara muslim yang kurang mampu, bisa menunaikan

ibadah, berjihad dan hal-hal lain dari perbuatan yang mulia.

Dari Ali bin Al-Fudhail, dia berkata, "Aku pemah mendengar ayahku

berkata kepada Ibnu Al-Mubarak, "Wahai Al-Mubarak, Anda telah

1 TarikhDirnsyq,3S/3U.? Ibitl.39/W.
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memerintahkan kepada kami agar berlaku zuhud, menyedikitkan ha-hal

duniawi dan merasa cukup, namun kami melihat Anda membawa barang-

barang dari negara Khurasan ke tanah Makkah, bagimana kamu melakukan

lbr.?'

Ibnu Al-Mubarak menjawab, "Wahai Abu Ali, sesunguhnya aku

melakukan hal itu unhrk menjaga diriku, menjaga kehormatanku dan untuk

menopangku dalam bertaat kepada Altatu aku tidak melihat kebaikan kecuali

aku harus melakukannya dengan cePat."

Kemudian, Al-Fudhail berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Al-Mubarak,

kamu benar, tidak ada yang lebih baik kecuali kamu telah menjalankannya."l

Pada pembahasan mendatang akan dijelaskan secara gamblang pada bab
,,Budi Pekerti dan Kemuliannya" tentang bagaimana Ibnu Al-Mubarak dalam

menafkahkan hartanya untuk menopang ketaatannya kepada Allah, yang

mana semua itu menunjukkan kekosongan hatinya dari bergantung kepada

hal-hal duniawi, dan hartanya merupakan sar:rna untuk mencapai kemuliaan

di sisi Allah {li$.

sedangkan, yang menunjukan sifat kewara'annya adalah seperti yang

dikatakan Al-Hasan, "Ketika berada di rumah Ibnu Al-Mubarak, aku melihat

burung-burung pipit yang beterbangan."

Ibnu Al-Mubarak berkata, "Kami memanfaatkan burung-burung ini

sebagai lauk, dan pada hari ini kami tidak mengambilnya." Aku bertanya,

"Kenapa demikian?" dia menjawab, "Burung-burung itu telah melakukan

perkawinan dan karena itu kami tidak menyembelihnya."2

Dari Al-Hasan bin Arafah, dia berkata, "Ibnu Al-Mubarak berkata

kepadaku, ,'Aku meminjam sebuah pena dari penduduk syam, setelah selesal

aku pergi untuk mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya, namun

ketika aku sampai di Marwa, tiba-tiba orang yang aku piniam pena itu sudah

berada bersamaku. Maka, aku pun mengurungkan niatku wahai Abu Ali
(panggilan Al-Hasan bin Arafah), kemudian aku kembali ke syam untuk

mengembalikan pena itu kepada pemiliknya setelah dia kembali ke syam."3

Dari Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, dia berkata, "Aku mendengar

Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "sesungguhnya mengembalikan satu

I Tarilih Mamns, 38 / 361. Tankh Bdgh.lad, l0 / 160.

'z ShaltoohAsh'Shafilnh,hallr..135.3 Op.cit.38/240.
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dirham dari sesuatu yang syubhat lebih baik bagiku, daripada aku
bershadaqah serafus ribu sampai enamratus ribu dirham."l

Dari Iyyasy bin Abdillah, dia berkata, "Abdullah bin Al-Mubarak berkat+
"Jika seseorang bertakwa (menjauhi) terhadap seratus dari sesuatu dan tidak
bertakwa dengan mengambil satu dari sesuatu itu, maka dia bukan seorang

yang bertakwa dan jika seseorang bersifat wirai dengan meninggalkan seratus

dari sesuatu dan tidak bersifat wirai dengan mengambil satu dari sesuatu itu,
maka dia bukan seorang yang wira'i. Barangsiapa mempunyai seorang teman

dari orang-orang bodoh maka dia adalah orang bodoh. Aku telah mendengar
Allah telah berfirman kepada Nabi Nutu

"Y a Tuhanku, sesungguhnya anakku, termasuk keluargaku." (Hud: 45) Maka
Allah menjawab dengan firman-Nya,

" Hai N uh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjilun
alan diselamatlun)." (Hud: 46)'z

6. Budi Pekerli dan Kemuliaannya

Ismail Al-Khuthabi berkata, "Ibnu Al-Mubarak pernah bercerita
kepadaku, bahwa pada suatu hari Al-Mubarak datang kepada Hammad bin
Zaid, dart ulama-ulama ahli hadits berkata kepada Hammad, "Mintalah Ibnu
Al-Mubarak untuk bercerita kepada kami tentang hadits." Lalu Hammad
berkata, "Wahai Ibnu Al-Mubarak, mereka meminta kepadaku agar kamu
bercerita kepada mereka."

Ibnu Al-Mubarak menjawab,"Subhanallah, Ya Abu Ismail, aku berbicara

dan kamu ada?" Hammad berkata, "Aku berharap dengan sangat agar

kamu mau melakukannya, dan wahai sahabat-sahabatku, dengarkanlah
Ibnu Al-Mubarak!" Maka Ibnu Al-Mubarak pun berdiri untuk berbicara,
namun dia hanya bercerita sebentar dan itu pun mengutip dari perkataan
Hammad."3

Abu Al-Abbas bin Masruq berkata, "Ibnu Humaid pemah bercerita
kepada kami, "Ada seseorang sedang bersin di samping Ibnu Al-Mubarak,
orang itu bertanya kepadanya, " Apa yarrgharus aku ucapkan ketika bersin?"
dia menjawab, "Membaca Al-Hamdulillah." Dan, setelah orang itu membaca

hamdalah, maka Ibnu Al-Mubarak berkata, "Yarhamulallah," kemtdian Ibnu

t Op.cit.139.2 Siyar A'lam An-Nubaln',8 /240.
' lbid. 8 / 382-383. Tarikh Baglad, 70 / 755.
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Humaid berkata, "Kami semua merasa kagum dengan soPan santun yang

diperlihatkan Ibnu Al-Mubarak."1

Ibnu Al-Mubarak sangat menganjurkan agar mempelajari sopan

santun. Dia juga selalu menjelaskan kepada orang-orang tentang pentingnya

budi pekerti yang luhur bagi manusia.

Abu Nu'aim Ubaid bin Hisyam berkata, "Aku pemah mendengar Ibnu

Al-Mubarak berkata kepada ahli hadits, "Kalian sangat membutuhkan budi

pekerti yang luhur, kebutuhan itu lebih besar dari banyaknya ilmu."

Ibnu Al-Mubarak juga berkata, "Kami sangat membutuhkan budi pekerti

yang luhur, karena sudah banyak orang yang memPunyai budi pekerti yang

luhur meninggalkan kita."2

Yahya bin Yahya Al-Andalus berkata, "Pada suatu hari kami sedang

berada di majlis taklim Malik, kemudian teilihat Ibnu Al-Mubarak masuk dan

meminta izin kepadanya dan Malik mengizinkan. Aku melihat Malik bergeser

dari tempat duduknya karena kedatangan Ibnu Al-Mubarak, Malik
mempersilahkan Al-Mubarak untuk duduk. Aku tidak pemah melihat Malik

bergesar seperti ini ketika orang lain yang datang, dia bergeser dari tempat

duduknya karena menghormati Al-Mubarak.

Kemudian, seseorang membacakan hadits kepada Malik, terkadang

seseorang bertanya, dan Malik balik bertanya kepada orang-orang itu,

"Apakah ada yang mengetahui?" makaAbdullah menjawabnya dengan lirih,

lalu dia berdiri dan Malik menjadi kagum terhadap sopan santun Al-Mubarak,

kemudian Malik berkata kepada kami, 'Ini adalah Ibnu Al-Mubarak, ahli fikih

dari daerah lGlurasan."3

selain Ibnu Al-Mubarak adalah seorang yang mempunyai budi pekerti

luhur, dia juga seorang yang dermawan. Banyak kisah yang menceritakan sifat

dermawan yang di miliki Ibnu Al-Mubarak, di antaranya adalah:

Diriwayatkan dari Al-Khatib dengan sanad dari Hibban bin Musa, dia

berkata "Ibnu Al-Mubarak sangat menyayangkan terhadap orang-orang yang

membedakan profesi, sehingga muncul diskriminasi terhadap kelompok

tertentu di berbagai daerah.

1 Siwr A'tamAn-Ntbala'8/*3,HilyahAl-Auliya',2/l70dall.TatikhBagtulnd,l0/155.2 Tirikh Dinasyq,3E/350.

' Tahdzib At-TaMzib,5/337.

287Inam Al-Mubanak Abtlulhh bin Al-Mubarak



Ibnu Al-Mubarak berpendapat, "Aku mengetahui bahwa setiap profesi
mempunyai keutamaan sendirisendiri, dan benarlah orang-orang yang telah

bergelut dmgan hadits dan memperlakukan hadits dengan baik. Orang-orang
sangat membutuhkan mereka, jika kita meninggalkan mereka, maka mereka

akan tersia-sia, jika kita memperhatikan mereka, maka mereka akan
menyebarkan ilmu kepada umat Muhammad. Selama masa kenabian, aku
tidak mengetahui keutamaan yang melebihi dari menyebarkan ilmu."1

Dari Ali bin Khasyram, dia berkata, "Salamah bin Sulaiman bercerita,
"Seseorang datang kepada Ibnu Al-Mubarak dan memintanya agar
membayarkan hutangnya, maka Al-Mubarak menulis surat untuk asisterurya,

ketika orang itu memberikan surat itu kepada asistery maka dia bertanya,
"Berapa hutang yang harus di lunasi?" orang itu menjawab, "Tujuh ratus
dirham." Diketahui bahwa Ibnu Al-Mubarak menulis untuk orang itu sebesar

tujuh ribu dirham, maka asisten itu mengembalikan surat dan berkata,
"Sesungguhnya kelebihan akan menimbulkan kerusakan." maka Al-Mubarak
menulis untuk asistennya lagl, "Jika setiap kelebihan akan mendatangkan
kerusakan, maka umur juga akan menimbulkan kerusakan." Setelah menerima

surat yang kedua dari Ibnu Al-Mubarak, maka asisten itu memberi kepada

orang itu sebanyak yang tertulis dalam surat pertama."2

Muhammad bin Isa berkata, "Suatu hari Ibnu Al-Mubarak sedang
berselisih dengan seorang anak muda tentang sesuatu, dia pun
memperdengarkan sebuah hadits lalu pergi. Setelah beberapa saat, Ibnu Al-
Mubarak datang untuk kedua kalinya, nzunun dia sudah tidak melihat anak

muda itu. Ibnu Al-Mubarak bertanya perihal anak muda tersebut, dan
seseorang berkata kepadanya, "Dia terlilit hutang sebesar sepuluh ribu
dirham." Lalu Ibnu Al-Mubarak meminta untuk ditujukan kepada orang yang
telah dihutangi anak muda itu.

Kemudian, Ibnu Al-Mubarak memberikan sepuluh ribu dirham itu
kepadanya, dan Al-Mubarak berpesan agar jangan bercerita kepada siapapun
selama dia masih hidup. Setelah beberapa hari Ibnu Al-Mubarak menemuai
anak muda itu dan bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, dimana kamu,
beberapa hari ini aku tidak melihatmu?" dia menjawab, "Wahai Abu
Abdirrahman, aku terlilit hutang." Al-Mubarak bertanya, "Bagaimana kamu
membayamya?" dia menjawab, "Seseorang telah datang membayar hutangku

I TarikhBagMad,ll/160.
'z Siyar A'lnm An-Nubala',8 /386.
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dan aku tidak mengetahui orang itu." Al-Mubarak berkata,"Al-Hamdulillah"

dan anak muda itu tidak mengetahui orang yang membayar hutangnya

sampai setelah Abdullah meninggal."l

Dari Umar bin Hafsh Ash-Shufi dari Manbaj, dia berkata, "Ibnu Al-

Mubarak dari Baqdad ingin pergi ke Al-Mashishah, dia ditemani sekelompok

sufi., Al-Mubarak berkata kepada mereka, "Hendaknya kalian tidak

membebankan nafkah kecuali kepada diri kalian."

Kemudian, Al-Mubarak memerintahkan seseorang unfuk mengambil

baskom, lalu Al-Mubarak menutupi baskom itu dengan kain, kemudian

berkata, "setiap orang harus memberikan uang ke dalam baskom yang telah

difutupi kain ini."

Di antara mereka ada yang memberikan sepuluh dirham, sebagian lagi

ada yang memberikan dua puluh dirham, setelah terkumpul sebagian harta

itu dishadaqahkan kepada penduduk Al-Mashishah.

Al-Mubarak berkata, "Penduduk ini dalam keadaan kekurangan'"

Setelah Al-Mubarak membagi-bagikan uang itu, kelebihannya dibagikan lagi

kepada sekelompok sufi yang ikut dengannya itu. Ada seseoranS yang

mendapatkan dua puluh dinar, maka dia berkata, "wahai Abu Abdirrahman,

aku tadi memberikan dua puluh dirham?" Al-Mubarak menjawab, "Apakah

kamu tidak merasa senang jika Allah memberikan berkah terhadap bekal

kalian?"3

Muhammad bin Ali bin Syaqiq dari ayahnya, dia berkata, "Jlka musim

haji telah tiba, Ibnu Al-Mubarak mengumpulkan saudara-saudara dari

keluarganya yang berada di desa Marwa, mereka berkata, "Kami akan

menemanimu menunaikan ibadah haii wahai Abu Abdirrahman"

Al-Mubarak lalu berkata kepada mereka, "Berikan perbekalan kalian."

maka Al-Mubarak mengumpulkan perbekalan mereka dan menaruhnya di

dalam peti dan menguncinya. Kemudian mereka berangkkat dari Marwa,

setelah sampai di Baqdad, Al-Mubarak memberikan pakaian yang bagus dan

memberikan makanan yang enak-enak. Mereka Pun meneruskan perjalanan

keluar dari Baghdad dengan memakai pakaian yang baru dan bagus, sehingga

sampai di Madinah.

1 lbid.8 /386-3ST.TarikhBaghtlatt,10 / 159. Slnfuah Ash-Shafwah,4/ 142'
, i*giir*krudian adal"ah orang-orang yairg terbiasahidup zuhud dan banyak melakukan ibadah,bukanor-

mg"yansbiasa melakukan bid'a[ dan i6mp-unyai akidahyangbatil, seperiakidahwihtlotulwujttd.
, Siiar,q'lan en-Nubala', 8 / 385 danTaril& Baghdnd,l0 / 757'158.
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Ketika sampai di Madinah, Al-Mubarak berkata kepada mereka, "Apa
yang telah dipesan keluargamu dari barang-barang Madinah, hendaknya
kalian membelinya." Mereka berkata, "Aku mau beli ini dan ifu," dan Ibnu
Al-Mubarak lalu membayarnya semua, kemudian mereka pergi ke Makkah.

Ketika sampai Makkah, mereka menunaikan ibadah haji, setelah selesai

beribadah haji, Ibnu Al-Mubarak berkata, " Apayangdipesan keluargamu dari
barang-barang Makkah maka hendaknya kalian membelinya." Maka mereka

berkata, "Aku beli ini dan itu," dan Al-Mubarak membelikan mereka semua,
sehingga mereka keluar dari Makkah dengan membawa perbelanjaan yang
banyak. Al-Mubarak masih saja memberikan makanan yang enak-enak kepada
mereka sampai kembali lagi ke Marwa. Ketika sudah sampai di Marwa,
mereka membuka belanjanya dan membagi-bagikan kepada keluarganya.

Selang tiga hari dari kedatangan mereka dari Makkah dan Madinah, Al-
Mubarak mengadakan pesta untuk mereka. Ibnu Al-Mubarak membelikan
pakaian-pakaian baru lagi dan memberikan hidangan yang enak.

Setelah mereka puas dengan pesta itu, Al-Mubarak memerintahkan
untuk membuka peti itu, setelah peti terbuka Ibnu Al-Mubarak memberikan
setiap orang dari mereka kantong yang berisi uang yang mereka masukkan
sendiri-sendiri. Dan, diketahui bahwa setiap bungkusan yang masuk ke dalam
peti tersebut telah diberi tanda oleh Al-Mubarak terhadap orang yang
memasukannya."l

7. Kerendahan Hati dan Usahanya Menghindar dari Ketenaran

Selain begitu banyak kebaikan yang telah Al-Mubarak kerjakan, Allah
juga menghiasinya dengan kerendahan hati. Seseorang tidak bertawadhu'
kepada Allah kecuali Dia akan mengangkat derajatnya.

Al-Hasan telah berkata, "Ketika Ibnu Al-Mubarak berada di Kufah, dia
membaca buku tentang tata cara menunaikan ibadah haji, dia membaca

sebuah hadits yang di belakangnya ada komentar yang berbunyi, "Abdullah
berkata, "Dengan hadits ini kami melakukannya." Lalu dia menyangkal,
"Siapa yang menulis kalau ini adalah perkataanku?" maka aku menjawabnya,
"Seseorang yang telah menulisnya," dan dia senantiasa memegangi buku itu
dan mempelajarinya," kemudian dia berkata, "Aku tidak akan mampu berkata

seperti ini."2

1 Tatulzib Al-Kamal, 16 / 2l darrTarikh Dimasyq,38.357 -358.

'1 Shnfwah Ash-Shafwah,4 / 735.
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Karena kerendahan hatinya inilah banyak tokoh-tokoh ulama yang

menjadi ragu dengan pendapat yang didasarkan dari pendapat Ibnu A1-

Mubarak, karena Ibnu Al-Mubarak tidak mau mengakui kalau itu adalah

pendapatnya. Yang dimaksud ragu di sini adalah terhadap permasalahan-

permasalah syara'yang tidak sampai pada hukum wajib.

Al-Hasan juga pernah berkata, "Ketika An-Nadhar bin Muhammad

menikahkan anaknya, dia mengundang Ibnu Al-Mubarak. Dan ketika Al-

Mubarak datang, dia melayani tamu-tamu yang lain, setelah melihat kejadian

itu An-Nadhar mencegahnya, namun dia tidak menghiraukannya, sehingga

dia sendiri yang menggantikan Al-Mubarak melayani orang-oran&, agar dia

mau duduk."1

Al-Hasan juga berkata, "Rumah Ibnu Al-Mubarak di Marwa

menyediakan piring besar-besar, dengan ukuran sekitar 50 dzita'z aku merasa

senang melihat banyak orang berada di rumahnya, mereka ini terdiri dari

kaum cendekiawary orang-orang yang banyak beribadah atau orang-orang

yang mempunyai kehormatan dari orang-orang Marwa, setiap hari mereka

berkumpul di dalam statuhalaqah bersama Ibnu Al-Mubarak.

Namun, ketika Ibnu Mubarak pindah di Kufah, dia mempunyai rumah

kecil, dia hanya keluar ketika ingin pergi shalat dan kembali lagi. Hampir saja

dia tidak keluar kecuali untuk kebutuhan menunaikan shalat, sehingga tidak

banyak orang yang datang ke rumah Al-Mubarak.

Sehingga, aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdirrahman, apakah

kamu tidak merasa rindu dengan orang-orang yang ada di Marwa?" dia

menjawab, "Aku lari dari Marwa, /aitu dari orang-orang yang kamu cintai,

dan aku senang di sini bersama orang-orang yang kamu benci. Aku di Marwa

bukanlah karena sesuatu kecuali sesuatu itu telah dikaruniakan Allah

kepadaku. Di Marwa tidak ada orang dengan masalahnya kecuali mereka

berkata, "Mhtalah kepada Ibnu Al-Mubarak," dan aku di sini terbebas dari

ifu semua."

Al-Hasan juga berkata, 'Ketika aku bersama Ibnu Al-Mubarak membawa

mir'.uman dan orang-orang meminumnya, dia memanggil orang-orang agar

meminumnya, sedang mereka tidak mengetahui bahwa dia adalah Al-

Mubarak, mereka hanya berdesak-desakan dan membayar minuman itu,

I lbid.4/136.
2 Ukuran paniang pada zaman dahulu, yaitu sekitar 18 inci.
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ketika kami selesai, Ibnu Al-Mubarak berkata, "Apa artinya hidup jika hanya

seperti ini." Yaitu tidak mengenal dan tidak menenangkan."l

8. Semangat Jihad dan Keberaniannya

Selain ilmunya yang luas, kezuhudan, kemuliaan dan banyaknya ia
beribadah, dia juga dihiasi dengan kegemaran berjihad dan mempunyai
keberanian tinggi.

Diriwayatkan dari Al-Khatib dengan sanad dari Ubdah bin Sulaiman -
nama lainnya adalah Al-Marwazi- dia berkata, "Ketika kami sedang berada

dalam satuan militer bersama Abdullah bin Al-Mubarak di Negara Rum, tiba-

tiba kami berpapasan dengan musuh.

Dan, ketika kami saling berhadapan, ada seorang yang keluar dari
barisan musuh, dia mengajak unfuk berduel, maka ada seseorang dari barisan
kami yang menghadapinya, mereka berdua beberapa saat berduel, kemudian
kawan kami itu membunuhnya. Kemudian ada seorang lagi, dan dia pun
terbunuh, dan disusul seorang lagi, sehingga terjadi pertempuran yang sengit.

Di antara pertempuran itu ada seorang yang memakai cadar, setelah

beberapa saat bertempur, cadamya terkoyak dan diketahui bahwa dia adalah

Abdullah bin Al-Mubarak. Maka orang-orang berkata, "Kamu, wahai Abu
Amr telah membuat kami takut!"2

Dari Abdullah bin Sinan, dia berkata, "Ketika aku bersama ibnu Al-
Mubarak dan Al-Mu'tamar bin Sulairnan di Tharsus, tiba-tiba terdengar orang-

orang berteriak "Terompet, terompet"

Abdullah bin Sinan berkata, "Ibnu Al-Mubarak dan Al-Mu'tamir keluar,
orang-orang juga keluar. Orang-orang Islam berbaris, begitu juga musuh,
seseorang dari Rum maju dan mengajak untuk berduel, rnaka Muslim
melayaninya, karena orang Rum itu sangat kuat, maka Muslim pun terbunuh,
dan ini terjadi sampai ada enam orang dari kami yang terbunuh oleh kafir
itu.

Kedua belah pihak saling menginginkan untuk berduel, namun tidak
ada seorang pun dari kami yang keluar untuk menghadapi kafir itu.

Abdullah bin Sinan berkata lagi, "Ibnu Al-Mubarak menoleh ke arahku
dan berkata, "Wahai Abdullah, jika aku mati maka kamu yang maju."

1 Shifah Ash-Shafuah,4/ 7*135.
'z Tarikh BagMad,lO / 167. Shifflh Ash-Slnfwah,hlm. 7M.
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Kemudian dia menggerakkan kudanya dan si kafir pun keluar, mereka

berduel beberapa saat dan si kafir terbunuh.

Lalu, Al-.Mubarak mencari lawan lagi sehingga seorang kafir yang lain

keluar, dan kafir itu juga terbunuh, sehingga ada enam orang yang terbunuh.

Ibnu Al-Mubarak meminta untuk berduel, namun tidak ada yang keluar,

mereka merasa takut dengan Al-Mubarak. Kemudian dia menghentakkan

kudanya dan melihat kedua berisan itu sebelum menghilang. Aku tidak bisa

membayangkan jika aku sebagai Ibnu Al-Mubarak, karena dia telah berkata,

"Wahai Abdullah, tidak akan teriadi apa-aPa selama aku masih hidup'"

Selain dia terkenal karena keberanian, kehormatan dan kegemarannya

dalam berjihad, dia juga terkenal dengan perkataan dan syair-syaimya yang

indah.

Dari Muharnmad bin Ibrahim bin Abu sakinah, dia berkata, "Ketika

Abdullah bin Al-Mubarak berada di Tharsus, dia mendiktekan kepadaku

beberapa bait syair,lalu aku membawa syair-syair itu kepada Al-Fudhail bin
,Iyyadh, hal itu terjadi pada tahun 170 Hifriyah, sedangkan menurut riwayat

dari Abu Al-Ghanim kejadian itu terjadi pada tahun 777 r{iiriyah. Di antara

syair-syair itu adalah,

Wahaihnmba Haramain, jikaknmu melihat knmi

Maknkamu aknn mengetahui ibadahmu main-main

Orangyang membasahipipinya dengan air mata

Makn knmi menipu dengan darah knmi agar kamu terpengaruh

Dan, aku bertemu dengan Al-Fudhail bin 'Iyyadh di dalam Masjidil

Haram serlang dia sibuk dengan bukunya, lalu aku memberikan syair-syair

yang ditulis Al-Mubarak kepadanya, dan ketika dia membaca syair-syair itu,

dia tak kuasa menahan air matanya, kemudian berkata, "Benar Abu

Abdirrahman, dia telah menasihatiku." Kemudian dia berkata, "Apakah kamu

yang telah menulis ini?" Aku berkata, "Benar wahai Abu Ali"'Dia berkata,
,,Tulislah hadits ini sebagai balasan terhadap jerih payahmu yang telah

membawa tulisan Abu Abdirrhman kepada kami." Kemudian Al-Fudhail

mendiktekan kepadaku.

Yaitu bahwa diceritakan dari Manshur bin Al-Mu'tamir dari Abu shale-h

dari Abu Hurairah, dia berkata, "seseorang bertanya kepada Rasulullah,
,,wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ibadah yang pahalanya bisa

menyamai pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah'"
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Maka Rasulullah menjawab, "Mampukahknmu menunaikan shalat kemudian

tidak berbohong, dan bisakah knmu berpuasa dan tidak membatalknnnya?" Orungitu
menjawab, "Wahai Rasulullah, aku lemah menjalankan itu semua."

Kemudian, Nabi bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam

lekuasaan-Nya, seandainya knmu mampu menjalani hal di atas, sungguh knmu tidak

akan bisa menyamai keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, knrena

lcetahuilah bahwa kuda yang dipakni untuk berjihad saja, maka akan drtuVs dengan

kebaiknn." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

9. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Di antara sesuafu yang cepat membuat seorang mukmin menjadi merasa

bahagia adalah karena sanjungan orang lain dan memperoleh cinta mereka.

Dalam suafu riwayat, ada seseorangbertanya kepada Rasulullah, "Wahai
Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang beramal karena Allah
kemudian orang-orang menjadi cinta kepadanya?" makaRasulullah menjawab,

or?. ,o t) c

.(fl- ,ts) r;r"Fl 6'H.ryc u,
"Yang demikian itu adalah berita gembira yang dipercepat bagi seorang

mukmin." (HR. Muslim)

Guru besar,Ibnu Al-Mubarak, telah mendapatkan kebahagiaan tersebut.

Seperti yang disebutkan di depan, Al-Fudhail telah berkata, "sesungguhnya

aku menyukai Ibnu Al-Mubarak, karena dia mempunyai rasa takut hanya
kepada Allah SH."

Adz-Dzah,abiberkata, "SungggtL aku menyukai Ibnu Al-Mubarak karena

Allah. Dengan merasa cinta kepadanya aku berharap Allah juga memberikan
sebagian kebaikan yang telah diberikan kepadanya, seperti ketakwaan,
kerajinan dalam beribadah, keikhlasan, kegemaran untuk berjihad,
mempunyai ilmu yang luas, kepandaian, kesederhanaan, bijak dalam
memberikan fatwa dan sifat-sifat yang terpuji."

Tidak diragukan lagi bahwa kecintaan ini adalah karunia dari Allah ffi.
Allah telah berfirman,

[rr:.r;r] 61l$:J ';U-,r), j;:]i i '"; fi
" Allah meluaslun rezeki dan menyempitkannya bagi riopo yong'Dia tehendaki."

(Ar-Ra'd:26)
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Inilah janji Anah kepada hamba-hambaNya yang beriman dan beramal

shaleh. Dalam ayat yang lain Allah juga firman,

6 r{l '&'}i fr)'J;4.:;r$i1}:;) 1r-r; 1. ,tyi'ut,

[r r:6-r.]

,,sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang

Maha Pemurah aknn menanamkan dalam (hati) mereka rasakasih." (Maryam:

e5l

Disebutkan pula dalam sahr hadits dari Rasulullah, beliau bersabda,

,,lika Atlah mencintai seorang hamba, maka Dia aknn memanggil Jibril dan

berkntn, "wahai libril, aku telah mencintai Fulan, maka cintailah dia, Jibril pun

mencintai Fulan. Kemudian libril memanggil penduduk langit dan berkata

bahwa Atlah telah mencintai Fulan makn cintailah dia, penduduk langit pun

aknn mencintai Fulan, kemudian din akan mengabulkan permintaannya." (HR.

Al-Bukhari, Muslim dan Malik)

Ibnu Al-Mubarak telah banyak mendapatkan sanjungan dan pujian.

Karena dia memang seorang yang pantas untuk dipuii. seseorang tidak

menyebutnya kecuali dia menyanjungnya. Di antara ulama-ulama yang

menyanjungnya adalah;

Dari Syu'aib bin Harb, dia berkata, "Ibnu Al-Mubarak tidak bertemu

seseorang, kecuali dia lebih utama darinya."

Al-Mu,tamar bin Sulaimanberkata, "Aku tidak melihat ada orang yang

seperti Abdullah bin Al-Mubarak, keadilannya terhadap sesuatu tidak ada

yang bisa menyamainYa."l

Dari Abdul wahab bin Al-Hakam, dia berkata, "Ketika Ibnu Al-Mubarak

meninggal maka Harun Amintl Mukmininberkata, "Telah meninggal pimpinan

para ulama."

Abdurrahman bin Zaid Al-Jahdhami berkata, "Al-Auza'i bertanya

kepadaku, "Di mana kamu melihat Ibnu Al-Mubarak?" aktt menjawab, "Tidak,

aku tidak melihatnya" diaberkata,"likakamu melihatnya, maka matamu akan

merasa senang karena Parasnya yang menarik."2

Dari Ubaid bin Janadah, dia berkata, "Atha' bin Muslim bertanya

kepadaku,,,wahai ubaid, ap akah kamu melihat Abdullah bin Al-Mub ar ak? "

1 Tnhdzib Al-Knrnl, 76 /15-'16.2 Siyar A'lam An'Nubala' 8/384-390.

lmam Al-Mubanak Abdullah bin Al'Mubarak 29s



aku menjawab, "Benar, aku telah melihatnya,' lalu dia berkata, ,,Aku tidak
pemah melihat ada orang seperti Ibnu Al-Mubarak, dan ticlak akan ada orang
seperti dia."

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Mataku tidak pemah melihat ada
orang yang lebih baik terhadap umat ini dari Ibnu Al-Mubarak.,,1

Ketika disebut tentang Ibnu Al-Mubarak maka yahya bin Ma,in
mengatakan,"Dia adalah pimpinan dari tokoh-tokoh ulama Islam.,,

Dari Ahmad bin Ubdah, dia berkata, "Fudhail, Sufyan dan seorang
syaikh sedang duduk santai di Masjidil Haram, selang beberapa saat, Ibnu
Al-Mubarak datang,lalu sufyan berkata, "Ibnu Al-Mubarak adalah pimpinan
panduduk bagian Timur." Diikuti Fudhail yang berkata, ,,Ibnu Al-Mubarak
adalah pimpinan penduduk bagian Timur dan bagian Barat, dan dia juga
pimpinan penduduk yang ada di antara keduanya.,,2

Dari Syafi' bin Ishaq, dia berkata, "Aku bertanya kepada Said bin
Manshur, " Apa yang terjadi padamu, kenapa kamu tidak menulis hadits dari
Sufyan dan Syu'bah?" Said bin Manshur menjawab, -Aku telah bertemu Ibnu
Al-Mubarak, dan ketika bertemu dengan Ibnu Al-Mubarak maka aku merasa
semua orang menjadi rendah."

Ali Al-Madini berkata, "selesailah ilmu kepada dua orang, yaitu kepada
Abdullah bin Al-Mubarak dan bagi orang yang hidup setelahnya kepada
Yahyabin Ma'in."3

Kharijah berkata kepada saudaranya, "Barangsiapa ingin melihat
seseorang yang tingkah lakunya seperti para sahabat, maka lihatlah kepada
Abdullah bin Al-Mub arak."

Ab dullah b in Al -H asan berkat a,

likn Abdullahberjalan dari Marwa pada malamhnri
Telah berjalan cahaya dan lceindahannya

likn dia menjelaskanhadits di setiap negara
Merekn adalah bintangnya dan kamu ( Al-Mubarak) adalah bulannya

Ibrahim bin Musa berkata, "Ketika aku bersama yahya bin Ma,in,
seseorang datang dan bertanya, "Wahai Abu Zakaria, siapakah yang paling
kuat haditsnya antara Ma'mar Abdurrazaq dan Abdullah bin Al-Mubarak?"

I Shilah Ash-Slnfwah,t/tlt.z TarikhBaghdad,t0/765.3 Tarikh Dhnasyq,3S/336.
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Kemudian dia bangkit dari bersandar dan menjawab, "Ibnu Al-Mubarak lebih

baik dari Abdurrazaq,, dan dari semua keluarganya sendiri."l

Syu'aib bin Harb berkata, "Sufyan berkata, "Aku senang jika semua

umurku bisa menyamai setahun dari umur Abdullah bin Al-Mubarak,

sedangkan aku tidak akan bisa menyamainya, dan tidak juga bisa menyamai

walaupun tiga hari dari umumya."2

Yahya bin Adam berkata, "]ika aku mencari dasar dari sebuah

permaslahan, maka aku tidak menemukannya di dalam kitab Ibnu Al-

Mubarak kecuali pembahasannya akan semakin mendalam."3

Al-Aswad bin Salim berkta, "Ibnu Al-Mubarak adalah seorang imam

dan panutan bagi penduduknya. Ibnu Al-Mubarak adalah orang yang paling

kuat memegang Sunnah, dan jika kamu melihat ada orang yang memfibmh

Ibnu Al-Mubarak maka dia telah mencoreng Islam."{

10. Beberapa Mutiara Perkataan dan Syairnya

Di bawah ini adalah kata-kata mutiara dan potongan dari syair-syair Ibnu

Al-Mubarak. Kalau dilihat dari karyanya, maka akan menunjukan kejeniusan

otaknya dan tinggi derajahrya. Seseorang yang telah banyak mengecaP bangku

pendidikan dan mempunyai kehormatan yang tingg, dia akanberkata dengan

hikmah." Di antara kata-kata mutiara Ibnu Al-Mubarak tersebut adalah;

Al-Mubarak berkata, "Barangsiapa bakhil terhadap ilmu, maka dia akan

dicoba dengan tiga perkara, yaitu akan meninggal, lupa atau mengikuti

kemauan penguasa."

Abu Wahab Al-Marwazi berkata, "Aku pemah bertanya kepada Ibnu Al-

Mubarak tentang kesombongan, dia menjawab, "Kesombongan adalah jika

kamu memandang rendah terhadap orang lain." Aku bertanya lagi tentang

sif.at'ujub, dia menjawab, "lika kamu memandang terhadap apa yang kamu

miliki tidak dimiliki orang lain."s

Dari Ristah Ath-Thalqani, dia berkata, "Seseorang datang kepada Ibnu

Al-Mubarak dan bertanya, "Wahai Abu Abdirrahman, manakah yang lebih

utama dari mempelajari Al-Qur'an atau menuntut ilmu?" dia balik bertanya,

"Apakah membaca Al-Qur'an adalah sesuatu yang menjadi syarat dalam

I Op.cit.l0/165.
'z TarilhBaghdad,l0 /165., TaWzib Al-Kamal,l6 /15.I Siyar A'lam An-Nubaln'8/395.5 Tatlzkirah Al-Htfadz,l/278.
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shalat?" dia menjawab, "Bena{' Ibnu Al-Mubarak berkata lagi, "Maka

jadikanlah membaca sebagai alat untuk menuntut ilmu dan mengetahui isi

Al-Qur'an."

Basyr bin Al-Harits berkata, "seseorang bertanya kepada Ibnu Al-

Mubarak tentang hadits dan dia dalam keadaan berjalan, maka dia berkat+

"Bukan seperti ini jika kamu ingin mendapat ilmu." Basyrberkata, "Kemudian

orang itu memperbaiki sikapnya."

Dari Ibrahim bin Syamasy, dia berkata, "Ibnu Al-Mubarak berkata, "Jika

kalian mengetahui orang yang membanggakan diri, maka dia telah menjadi

hina,lebih hina dari anjing."l

Dari Abdullah bin I(hubaik, dia berkata, "seseorang bertanya kepada

Ibnu Al-Mubarak, "Apa yang dimaksud dengan tawadhu'?" dia menjawab,

"sombong di hadapan orang-orang kaya."

Dari Abdultah bin Umar As-Sarkhasi, dia berkata, "Ibnu Al-Mubarak

berkata kepadaku, "Tidak ada yang membuatku bersedih seperti kesedihanku

ketika tidak bertemu dengan saudara seiman."2

Dari Said bin Ya'qub Ath-Thalqani, dia berkata," Ada seseorang bertanya

kepada lbnu Al-Mubarak, "Apakah akan ada orang yang selalu

menasehatiku?" dia menjawab, "Apakah kamu mengetahui siapa yang akan

diterima amaLrya?"

Abu Bakar bin Abdillah bin Hasan berkata, "Ibnu Al-Mubarak pemah

berkata, "Aku telah mempelajari ilmu agama, dan ilmu itu telah
menunjukanku untuk meninggalkan duniawi."

Ahmad brn Az-Zabargani berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Al-

Mubarak berkata, "sesungguhnya oranS-orang salaf yang shaleh mengeluh

terhadap sedikitnya amal kebaikan yang mereka kerjakan, sedangkan diri kita

hampir tidak melakukan kecuali terhadap sesuatu yang dibenci Allah, maka

hendaknya kita menjauhinya."3

Di antara syair-syaimya adalah:

Bala' bagi orang yang terlctna musibah adalah pertanda

Agar kamu tidak melepaskanhawa nafsu

Hamba adalah orang yang menghamba pada syahwatnya
Kebebasan kadang membuatkenyang dan lapar

H ilynh Al-Aul iya' I / 165 -166.

Shnfu ah Ash- Shnfuxh, 4 / 139.
lbitl.4/lu.

L
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Bagaimana lceputusan dan bagaimana seorang muslim tunduk
Orang-orang muslim bersama musuh yang selalu memusuhi

Para pasukan pemukul pipinya lcelihatan memerah

Para daiNabinya adalah Muhammad
Kepada orang yang banyakbicara, ketakutan itu bencana

Sungguh, semoga banyak perkataan dari kami tidak terlahir
Anda tidakbisa menipu
Kecuali meminta perlindungan dari saudaranya dengan tanganl

Diriwayatkan dari Ibu Umayyah Al-Aswad, dia berkata, "Aku mendegar

Ibnu Al-Mubarak berkata, "Sebaik-baik orang adalah orang shaleh, dan aku

bukan termasuk mereka. Sedang orang yang paling dibenci Allah adalah

orang-orang yang suka berbuat kejahatan, dan aku bagian dari mereka,"

kemudian dia membaca syair,

Diam adalahhiasan seorang pemuda

Dari perkntaan yang tidak perlu

lujur paling baik untuk pemuda

Dalam perkntaan menurutku dari sumpahnya
S eor ang pemu d a b erwibawa
Yang ditandai di atas jidatnya
Or ang y ang b er sembuny i dar imu

I ika knmu melihat temannya
Bisa jadi seseorang merasa yakin
Men g alahkan ke s en gs ar aan a t as key aki n anny a

Menghilan gkanny a dari p endapatny a

Menjual agama dengnn dunia2

Dan masih banyak lagi syair-syairnya.

11. Guru dan Murid-mulidnya

Guru-gurunyaz Adz-Dzahabi berkata, "Orarrg yang menjadi guru Al-

Mubarak untuk pertama kalinya adalah Ar-Rabi'bin Anas Al-Khurasani.

Ketika dia masuk penjara karena mendapat fitnah, Ibnu Al-Mubarak

bertemu dengan Ar-Rabi', Al-Mubarak mendengarkan hadits darinya

sebanyak 40 hadits. Kemudian dia bebas pada tahun 141 Hijriyah dan

mengambil hadits-hadits dari tabi'in yang masih hidup, kebanyakan mereka

bertemu dalam perjalanan di saat Al-Mubarak berpindah-pindah dan

berkeliling."3

I Siyar A'hn An-Nubala',8/477., tbid.8/476., Ibid.8/379.
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Ibnul )auzi berkata, "Ibnu Al-Mubarak masih sempat bertemu dengan

sekelompok tabi'in, di antara mereka adalah Hisyam bin Urwah,Ismail bin
Abi Ktralid, Al-A'masy, Sulaiman At-Taimi, Humaid Ath-Thawil, Abdullah
bin'Aun, Khalid Al-Hidza', Yahya bin Said Al-Anshari, Musa bin Uqbah dan

yang lain."1

Ibnu Asakir berkata, "Ibnu Al-Mubarak datang ke Damaskus dan

mendengar hadits-hadits dari orang-orang yang menjadi gurunya, di
antaranya adalah Al-Auza'i, Said bin Abdil Aziz, Abu Abdurrabbi Az-Zahid,

Abdurrahman bin Yazid bin |abir, Hisyam bin Al-Ghaz, 'Utbah bin Abi Al-
Hakam Al-Hamdani, Ibrahim bin Abi Ablah, Abu Al-Mualla Shakhar bin

Jandal Al-Beiruti, Shafwan bin Umar, Umar bin Muhammad bin Zaid Al-
Asqalani, Al-Hakam bin Abdillah Al-AbIa, Yahya bin Abi Katsir, Ibnu Lahi'ah,

Al-Laits bin Sa'ad, Said bin Abi Ayyub, Harmalah bin Imran, Abu Syuja'Said

bin Yazid, Al-A'masy, Ismail bin Abi Khalid, Yunus bin Abi Ishaq, Mujalid
bin Said, Hisyam bin Urwah, Zaidah bin Qudamah, Yahyan bin Said Al-
Anshari, Yahya bin Ubaidiltah bin Mauhab, Usamah btnZaid Al-Laitsi, Ibnu

'Ajlan.

|uga, dia telah mendengar dari Ibnu Juraij, Ma'mar, Yunus bin Yazid,

Musa bh Uqbah, Hisyam bin Sa'ad, Muhammad bin Ishaq, Abdullah bin Said

bin Abi Hind, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Hammad bin Zaid, Al-
Mubarak bin Fadhalah, Sulaiman At-Taimi, Humaid Ath-Thawil, Auf Al-
'Arabi, Syu'bah, Hisyam bin Hasan, 'Ashim bin Sulaiman Al-Ahwal, Abdullah
bin'Aun, Khalid Al-Hadza'dan yang lain."2

Untuk keterangan lebih lengkapnya,lihat guru-guru Ibnu Al-Mubarak
dalam 'Tahdzib Al-Knmal" karya Al-Hafidz Al-Ilulizzi, mulai halaman 6 sampai

70 jtrz 15. Kami telah menyebutkan ringkasannya karena keterangan itu
terlalu banyak. Meskipun Al-Ili/;izzi telah menyebutkan begitu banyak dari
guru-guru Al-Mubarak, namun dia belum menyebutkan semunya.

Adz-Dzahabi menuturkan dari Ibrahim bin Ishaq dari Ibnu Al-Mubarak,

dia berkata, "Aku mempunyai empat ribu guru dan aku meriwayatkan dari
seribu orang dari mereka."

Al-Abbas bin Mush'ab dalam bukunya "Tarikltihi" mengatakan, "Aku
menemukan guru Al-Mubarak ada delapan ratus orang."

I Shalunh Ash-Shartoah, 4/ 146.2 TarikhDinasyq,3S/301.
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Dalam kitab "At-Tahdzib" Al-Mizzi menyebutkan bahwa guru Ibnu Al-

Mubarak sebanyak dua ratus dua puluh tuiuh orang.

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi berkata, "Orang-orang yang

meriwayatkan dari Ibnu Al-Mubarak sangat banyak sekali dan dari berbagai

daerah. Karena sejak kecil dia sudah gemar untuk melakukan pengembaraan

ke berbagai daerah."r

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Orang-orang yang meriwayatkan darinya

adalah Ats-Tsauri, Ma'mar bin Rasyid, Abu Ishaq Al-Fazari, |a'far bin

Sulaiman Adh-Dhaba'i, Baqiyah bin Al-Walid, Dawud bin Abdirrahman Al-

Aththar, Ibnu 'Uyainah, Abu Al-Ahwash, Fudhail bin Iyadh, Mu'tamar bin

Sulaiman, Al-Walid bin Muslim, Abu Bakar bin Iyyasy dan masih banyak lagi

dari guru-guru dan orang-orang yang hidup sezaman dengannya.

Di antaranya lagi, Muslim bin Ibrahim, Abu Usamah, Abu Salamah At-

Tabudzaki, Nu'aim bin Hammad, Ibnu Mahdi, Al-Qaththan, Ishaq bin
Rahawiah, Yahya bin Ma'in, Ibrahim bin Ishaq Ath-Thalaqani, Ahmad bin

Muhammad Marduwiyah, Ismail bin Aban Al-Waraq, Basyr bin Muhammad

As-sakhtiyani, Hibban bin Musa, Al-Hakam bin Musa, Zakaia bin'Adi, Said

bin Sulaiman, Said bin Amr Al-Asy'asyi, Sufyan bin Abdil Malik Al-Marwazi,

Salamah bin Sulaiman Al-Marwazi, Sulaiman bin Shaleh Salmawiyah.

|uga, Abdullah bin Utsman Abdan, Abu Bakar dan Utsman keduanya

anak dari Abu Syaibah, Abdullah bin Umar bin Abban Al-la'h, Ali bin Al-

Hasan bin Syaqiq, Amr bin'Aun, Ali bin Hajar, Muhammad bin Ash-Shalat

Al-Asadi, Muhammad bin Abdirrahman bin Saham Al-Anthaki, Abu Karib,

Abu Bakar bin Ashram, Manshur bin Abi Muzahim, Muhmad bin Muqatil AI-

Marwazi, Yahya bin Ayyub dan masih lagi selain mereka. Orang yang paling

akhir meriwayatkan dari Ibnu Al-Mubarak adalah AI-Hasan bin Dawud Al-

Balkhi."2

Al-ildizzi,murid Ibnu Al-Mubarak dalam kitab'Tahdzib Al-Kamal" mulai

halaman 1.0 sampai 16 ju,z 16 menyebutkan, bahwa murid Al-Mubarak

mencapai seratus empat puluh tiga murid."

Telah banyak disebutkan tentang orang-orang yang menjadi guru dan

murid Al-Mubarak. Dalam istilah ilmu musthalah hadits, mereka disebut

dengan "Madbaj" yang berarti pemuka-pemuka.

I Tadzkirnh Al-Huffwlz, 1 /275-276.2 Tahtlzib At-Tatulzib,S /335-336.
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Di antara pemuka-pemuka dari gurunya adalah Sufyan bin Ats-Tsauri,
Sufyan bin 'Uyainah, Abu Bakar bin Iyyasy, Dawud bin Abdirrahman Al-
'Aththar dan Ma'mar bin Rasyid. Sedang pemuka-pemuka yang menjadi
muridnya yang hidup sezaman dengannya adalah Baqiyah bin Al-Walid,
Mu'tamar bin Sulaiman, Al-Walid bin Muslim dan Abu Ishaq Ibrahim bin
Muhamd Al-Fazari."

12. Karya-karyanya

1,. At-Tafsir; Sebagaimana disebutkan Ad-Dawudi dalam kitab Thabaqat Al-
Mufassirin, 1 / 250. Cet. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah

2. Al-Musnad; Sebagaimana diriwayatkan Al-Hasan bin Sufyan bin Amir An-
Nasawi,303 Hijriyah. Tulisan tangan dari sebagian buku ini berada pada

golongan Adz-Dzhahiriyah. Disebutkan dalam kitab "Majmu'," 18/5. Al-
Aqsam juz 1,2 dari halaman 707-124. Seperti disebutkan dalam Tarildt At-
Turats karya Fuad Sazkin. 1/I38.

3. Krtab Al-lihad; Tahqiq Dr. Naziah Hammad, dosen Universitas Raja Abdul
Aziz di Makkah. Cet Silsilah Al-Buhuts Al-Islamiah.

4. Krtab Al-Birri wa Ash-Shalah;kperti disebutkan Ibnu An-Nadim, Al-Baghawi
dan Fuad Sazkin dalam kltab "Tarikh At-Turats" 1,/138. Ditemukan juga

dalam Al-lshabah L / 7 e dan 4 / 362.

5. As-Sunan; Seperti disebutkan Ad-Dawudi1,/250,Ibnu An-Nadhim dan AI-
Baghawi dalam kitab As-Sunan fi Al-Fikih. Lrhat dalam Mukaddimah Dr.
Naziyyah sebagai tambahan dari pembahasan tentang jihad dari Ibnu Al-
Mubarak. htm. 14.

6. Kitab At-Tarikh; Seperti disebutkan oleh Ibnu An-Nadim dan Al-Baghdadi.

7. Arbain fi Al-Hadrts; Sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghdadi dan Haji
Khalifah dalam kitab Al-Arba'in.

8. Raqa' Al-Fatawa; Seperti disebutkan Haji I(halifah dan Al-Baghdadi.

9. Kitab Az-Zuhuil wa Yalihi Ar-Raqaiq; Tahqiq Syaikh Habiburrahman Al-
'Adzhami dengan riwayat dari Al-Marwazi, dan ditambahkan seperti

yang diriwayatkan Nu'aim bin Hammad sebagai tambahan terhadap
riwayat yang berasal dari Al-Marwazi dari Ibnu Al-Mubarak dalam kitab

Az-Zuhud. Cet. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah Beirut.
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13. Meninggalnya

Diriwayatkan dari Ibnu Asakir dengan sanad dari Ibnu Al-Madini, dia

berkata, "Semua tokoh yang ada di bumi telah meninggal dunia dalam

setahun, mereka itu adalah Malik, Hammad, Khalid, Salam bin Sulaim Abu

Al-Ahwash, Abdutlah bin Al-Mubarak. Kejadian itu terjadi pada tahun 179

Hijriyah."

Kemudian Asakir meragukan pendapat ini dan berkata, "Pendapat yang

benar adalah pendapat yang disebutkan Abdan bin Utsman, dia berkata,

"Abdullah pergi ke Irak untuk pertama kalinya pada tahun 141 Hijriyah dan

meninggal di daerah antara Hait dan'Anat Pada tanggal 13 bulan Ramadhan

tahun 181 Hijriyah.

Al-Hasan bin Ar-Rabi'berkata, "Aku telah menyaksikan meninggalnya

Ibnu Al-Mubarak pada tahun 181 Hijriyah tanggal 1'0 bulan Ramadhan, dia

meninggal pada saat sahur dan dikuburkan di daerah Hait.l'2

Al-Hasan berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Al-Mubarak

tentang umumya sebelum dia meninggal, dia menjawab, "Aku berumur 63

tahun."

Shaleh bin Ahmad berkata, "Abu Abdullah berkata, "Ketika aku datang

berta'ziah terhadap Al-Mubarak, ada seseorang telah mentalkinnya, dia

berkata, "Katakan, Iaa ilaha illallah" orang itu lalu berkata kepada jasad Ibnu

Al-Mubarak, "Kamu tidak akan menjadi baik dengan talkinku, aku khawatir

jika ada seseorang yang merasa tersakiti jika aku mentalkinmu." Kemudian

aku berkata, "Ita ilaha illallah" dan tidak bicara aPa-aPa, aku adalah orang

yang terakhir yang berbicara."

Konon mata Abdullah bin Al-Mubarak ketika meninggal terbuka dan

tersenyum, dan berkata, "Allah telah berfirm arr, "Untuk kemenangan serupa ini

hendaklah berusaha orang-orang yang bekeria." (Ash-Shaffal 5L)

Muhammad bin Said berkata, "Ibnu Al-Mubarak meninggal di Hait

dalam sebuah peperangan pada tahun 181 Hijriyah dengan umur 63 tahun.

Dia lahir pada tahun 118 Hijriyah. Dia telah banyak menuntut ilmu,

meriwayatkan banyak hadits, menghasilkan karya-katya yangbanyak dalam

berbagai disiplin ilmu.

I TarilchDimasyq,3S /380., Saya katakari; Hait adalah satah satu daerah di Irak di bawah kekuasaan Ad-Dilam. 'Anat adalah satu daerah
yairg terkenal yang terletak antara Riqah dan Hait.
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Dia banyak mengarang syair, dari tentang zuhud sampai masalah jihad.
Dia juga telah mengunjungi lrak, Hijaz, Syam, Mesir dan Yaman. Dia telah

banyak menguasai ilmu, bisa dipercaya, sebagai hujjah dan mempunyai
banyak hadits."l

Matahari pun telah terbenam setelah sekian lama menyinari dunia. Jasad

yang mulia itu hilang tertimbun tanah, yaitu jasad yang selalu bergerak dalam
ketaatan dan dalam menuntut ilmu. Jasad yang selalu belajar, berjihad,
bersungguh-sungguh, berbuat kebaikan, menunaikan haji, umrah dan
membantu kebutuhan orang-orang Islam. Dan, sekarang hanya tinggal
kenangan dan kerinduan yang berada di hati setiap muslim.[*]

Tarikh Dimasyq 38/380.
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AL.FUDHAIL BIN IYADH

AL-'ABID AL-HARAMAIN

J) erikut ini adalah lanjutan serial ulama-ulama salaf yang terkemuka dalam

Druhud, wira'i, khauf (takut)dan ahli ibadah. Tokoh kita kali ini Al-Fudhail

bin Iyadh yang mendapatkan julukan 'Abid Al-Haramain (hamba yang tekun

beribadah di Haram Makkah dan haram Madinah). Berkat ketekunannya

menjalankan ibadah, maka dia mamPu menuturkan bahasa hikmah dan

mampu menjelaskan pesan-pesan teks agama.

Dia hidup semasa dengan Imam Malik, Sufyan bin 'Uyainah dan

Abdullah bin Al-Mubarak dari generasi mulia, yaitu kelompok Tabi'Tabi'in

besar.

Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada imam-imam kita yang

mulia, dan semoga kita dikumpulkan bersama mereka dalam Dar As-Salam.

1. Nama dan Kelahirannya

Namanya: Adalah Abu Ali Al-Fudhail bin Iyadh bin Mas'ud bin Bisyr

At-Tamimi Al-Yarbu'i. Dia lahir di Samarqand dan tumbuh di kota Abyurd

yang terletak di antara daerah Sarkhas dan Nasa' Dia menghafal atau belajar

hadits di Kufah, dan kemudian pindah ke Makkah.

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Ibnu Sa'ad berkata, "Al-Fudhail bin Iyadh adalah seorang yang tsiqah

yang mempunyai keutamaan, ahli ibadah, wira'i dan hafal banyak hadits."l

1 Thabaqat lbnr Sa'ad,6/500.
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Ibnu Hibban berkata, "Al-Fudhail tumbuh di Kufah dan banyak

menghafal hadits di sana. Dia kemudian pindah ke Makkah dan tinggal

menetap di dekat Masjidil Haram. Dijalaninya kehidupan di Makkah ini

dengan berjuang mencurahkan segenaP kemampuannya agar tetap selalu

wira'i, takwa, dan menjauhi larangan-larangan Tuhannya. Dia sering

menangis, menyendiri dan berpaling dari urusan duniawi sampai akhir

hayatnya pada tahun 187 Hijriyah."l

Adz-Dzahabi berkata, "Al-Fudhail adalah seorang yang zuhud dan

termasuk ulama besar di Masjidil Haram Makkah. Dia adalah salah seorang

yang tsabit yang disepakati ketsiqahan dan keagungannya. Oleh karena itu,

tidak bisa digunakan sebagai standar penilaian pemyataan yang diriwayatkan

Ahmad bin Abi Khutsaimah, ia berkata, "Aku telah mendengar Quthbah bin

Al-Ala'berkata, "Aku tinggalkan hadits riwayat Al-Fudhail bin Iyadh karena

dia meriwayatkan beberapa hadits yang mencela Utsman .l{9,." Siapakah

Quthbah dan seberapa kredibilitasnya sehing ga meniarh Al-Fudhail? Quthbah

adalah seorang halik (orang yang rusak)!"2

Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i berkata, "Aku telah mendengar

Sufyan bin 'Uyainah berkata, "Al-Fudhail adalah seorang yangtsiqah."3

Al-Ajali berkata, "Dia seorang Kuy' (dinisbatkan ke daerah Kufah) yang

tsiqah, rajin mengerjakan ibadah dan seorang lelaki saleh yang tinggal di

Makkah."

Dari Ibrahim bin Syammas dari Abdullah bin Al-Mubarak, dia berkata,

"Bagiku, tidak ada manusia tinggal di muka bumi ini yang lebih utama

daripada Al-Fudhail."

Dari Nashr bin Al-Mughirah Al-Bukhari, dia berkata, "Aku telah

mendengar Ibrahim bin Syammas mengatakan, "Manusia yang pernah aku

lihat yang paling pandai dalam fikih, paling wira'i dan paling hafidz

adalah Waqi'bin Al-]arrah, Al-Fudhail dan Abdullah bin Al-Mubarak."a

Dari Abd Ash-Shamad Mardawaih Ash-Sha'igh, dia berkata, "Ibnul

Mubarak berkata kepadaku bahwa sesungguhnya Al-Fudhail merupakan

bukti kebenaran kekuasaan Allah dengan dimunculkan hikmah melalui

lisannya. Dia termasuk manusia yang dikarunia manfaat atas amal-amalnya."s

1 Tsiqat lbnu Hibban,T /315.
'1 Miznnal-l'tidal,4/no.6768.3 Siytr A'lan An-Nubnla',8/ A3.. tbid.8/4245 lbid.8/425
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Adz-Dzahabi berkata, "Sedangkan mengenai perkataan Ibnu Mahdi, "Al-
Fudhail bukanlah orang yang hafizh", maksudnya adalah bahwa Al-Fudhail

tidak termasuk dalam kategori Al-hafizh dalam bidang hadits setara dengan

tingkatan kebanyakan ulama yang menguasai dan berkecimpung dalam dunia

hadits semisal Asy-Syu'bah, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Hammad, Ibnul
Mubarak dan ulama lain yang setingkat dengan mereka.

Walau demikian, sepengetahuanku Al-Fudhail adalah seorang yang

tsabit,hadits yang diriwayatkan benar dan tidak ada celaan dari ulama seputar

hadits-hadits riwayatnya. Bukanlah tidak ada harapan menghafalkan hadits

selain mempraktikkannya sebagaimana yang dilakukan Al-Fudhail! "1

3. lbadah dan Rasa Takutnya kepada Allah

Dari Ishaq bin Ibrahim Ath-Thabari, dia berkata, "Aku belum pemah

melihat seseorang yang lebih takut terhadap dirinya dan tidak berharap

terhadap sesuatu pada manusia selain Al-Fudhait. Ketika membaca Al-Qur'an,
maka dia akan membacanya dengan lambat, syahdu, menyentuh hati, lantang

dan jelas seolah sedang berbicara kepada seseorang. Ketika membaca ayat-

ayat yang menyebutkan surga, maka dia akan membacanya berulang-ulang

sambil memohon kepada-Nya untuk mendapatkannya.

Al-Fudhail sering menunaikan Qiyam Al-Lail dengan duduk. Dia

bentangkan tikar untuk menunaikan shalat di awal malam beberapa saat

sampai datang kantuk menggelayuti matanya. Kalau sudah demikian, maka

dia lalu berbaring untuk tidur sebentar di atas tikar tersebut. Tidak lama

berselang, maka dia pun bangun kembali untuk menunaikan shalat sampai

datang kantuk yang tidak tertahankan.

Jika sudah demikian, maka dia pun berbaring lagi untuk tidur sebentar,

lalu bangun kembali untuk menunaikan shalat dan begitu seterusnya sampai

datang waktu shubuh. Dia biasakan menunaikan ibadah semacam ini, yaitu
apabila dirinya tidak kuasa menahan kantuk, maka dia akan berbaring
sebentar dan bangun lagi untuk shalat kembali. Oleh karena itu dikatakan,
"Ibadah yang paling berat adalah ibadah yang seperti ini."

Hadits riwayat Al-Fudhail adalah shahilu perkataannya benar dan dia

sangat menghormati dan menjaga hadits sehingga ketika menyampaikan

hadits, maka dia terlihat sangat berwibawa. Apabila aku meminta kepadanya

1 Siyar A'lam An-Nubala',8/448.
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suatu hadits, maka jiwanya akan merasa terbebani sekali untuk memberikan-

nya.

Oleh karena itu, terkadang Al-Fudhail bin Iyadh berkata kepadaku,

"Seandainya kamu meminta kepadaku beberapa dinar, maka itu akan lebih

mudah bagiku untuk memberikannya daripada kamu meminta kepadaku

hadits." Kemudian aku jawab, "Barangkali kamu memberikan kepadaku

hadits-hadits yang berisi faedah-faedah y*g tidak aku miliki, maka itu lebih

membuatku senang daripada kamu memberikan beberapa dinar!"

Al-Fudhail lalu berkata, "Sesungguhnya kamu telah terkena fitnah.

Ketahuilah, aku bersumpah demi Allatu seandainya kamu mempraktikkan

hadits-hadits yang telah kamu dengar dan peroleh, maka itu sudah cukup

membuatmu sibuk dari yang belum kamu dengar. Engkau telah mendengar

Sulaiman bin Mihran berkata, "Jika di hadapanmu terdapat makanan yang

ingin kamu makan,lalu kamu mengambilnya segenggam demi segenggam

untuk kamu buang ke belakangmu, kapan kamu merasakan kenyang!?"l

Dari lbrahim bin Al-Asy'ats, dia berkata, "Aku belum pemah melihat

seorang pun, seolah Allah telah bersemayam di dadanya r lang lebih agung

daripada Al-Fudhail bin Iyadh. Apabila Al-Fudhail menyebut nama Allah,

sedang disebutkan kepadanya nama Allah, atau mendengar ayat-ayat Al-

Qur'an, maka akan terlihat dengan jelas dari wajahnya rasa takut dan sedih.

Air matanya tampak berlinang sampai orang-orang yang melihatnya

sangat terharu kepadanya. Dia selalu bersedih dan selalu menggunakan

pikirannya."

Lebih lanjut, Ibrahim bin Asy'ats mengatakan, "Aku belum pernah

melihat seseorang yang mengharapkan Allah dengan ilmu dan amalnya;

mengambil, memberi, menolak dan mencurahkan usahanya, marah dan suka

berikut cabang-cabangnya selain Al-Fudhail bin Iyadh.

Ketika kami sedang mengiring jenazah bersama Al-Fudhail, dia selalu

memberikan mauizhnh, nasehat, peringatan sambil menangis seolah sedang

berpamitan kepada teman-temannya untuk pergi menuju alam akhirat.

Ketika kami sampai di tempat penguburan, dia pun duduk seolah duduk

di antara orang-orang yang telah meninggal. Dia duduk bersedih dan

menangis sampai para pengiring jenazah berdiri kembali, termasuk dirinya.

I lbi.l.8/427-428.
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Dan, ketika Al-Fudhail berdiri itulah, dia seolah manusia yang baru kembali

dari kampung akhirat dengan membawa kabar unfuk kami tentang kampung

akhirat."l

Dari Sufyan bin 'Uyainah, dia berkata, "Aku belum pemah melihat

seorang pun yang lebih takut kepada Allah daripada Al-Fudhail dan

ayahnya."

Dari Ishaq bin Ibrahim, dia berkata, "Abdullah bin Al-Mubarak berkata,

"Apabila Al-Fudhail meninggal, maka berarti hilanglah kesedihan."2

Ibrahim bin Said Al-|auhari berkata, "Al-Makmun berkata kepadaku,

"Ar-Rasyid berkata kepadaku, "Kedua mataku belum pemah melihat orang

yang seperti Al-Fudhail bin Iyadh. Aku pemah berkunjung kepadanya, lalu

dia berkata kepadaku, "Kosongkan hatimu untuk sedih dan takut sampai

keduanya dapat bersarang. Apabila sedih dan takut bersarang di hatimu, maka

keduanya akan membentengimu dari melakukan maksiat dan menjauhkan

dirimu dari api neraka."3

Ibnu Abi Umar berkata, "Aku tidak melihat seseorang yang lebih tekun

beribadah setelah Al-Fudhail bin Iyadh selain Waqi'."t

Dari Ibnul Mubarak, dia berkata, "Jika aku melihat Al-Fudhail, maka

muncul lagi rasa sedih dalam diriku. Kesedihan yang aku rasakan itu adalah

lain daripada yang lain, sehingga tiba-tiba aku menjadi benci pada diriku

sendiri. Jika sudah demikiary maka aku pun tidak kuasa lagi membendung

isak tangisku sendiri,"s

4. Keteguhannya Mengikuti Sunnah dan Mencela Pelaku Bid'ah

Dari Abd Ash-shamad bin Yazid, dia berkata, "Aku telah mendengar Al-

Fudhail berkata, "Barangsiapa mencintai ahli bid'ah, maka Allah ffi akan

melebur amalnya sehinga amal tersebut menjadi sia-sia. Tidak itu saja,

Allah juga akan mengeluarkan cahaya Islam dari dalam hatinya."

Lebih lanjut dia berkata, "Apabila kamu sedang berjalan lalu kamu

melihat orang ahli bid'ah sedang berjalan pada jalan yang sama dengan

jalanmu, maka ambillah jalan yanglain."

I Tnfulzib Al-Knmal,23 / 289-290.2 Hilyah Al-Atiliya',8/85.3 Siyar A'lom An-Nubala',8/ 438.I tbid.8/438.5 lbitl.S/438.
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Al-Fudhail bin Iyadh berkata, "Amal orang yang melakukan bid'ah tidak

akan diterima Allah, dan barangsiapa membantu ahli bid'ah, maka

sesungguhnya ia telah membantu untuk merobohkan Islam."l

Dari Husain brnZiyad, dia berkata, "Aku telah mendengar Al-Fudhail

berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan apabila pada diri seseorang

telah terkumpul tiga hal, yaitu; (Satu); Bukan ahli bid'ah, (Dua); Tidak
mengumpat dan mencela ulama salaf, (Tiga); Tidak bersekutu dengan

penguasa."2

Dari Abd Ash-Shamad bin Yazid Ash-Sha'igh, dia berkata, "Pemah

disebutkan nama beberapa sahabat Nabi di hadapan Al-Fudhail dan aku

mendengarnya, dia lalu berkata, "Kalian ikutilah mereka. Sungguh, telah

cukup bagi kalian Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi
Thalib,$."

Adz-Dzahabi berkata, "Al-Fudhail bin Iyadh adalah seorang yang

mengafalkan hadits dan mengikutinya."3

5. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh mengatakan bahwa Al-Fudhail meriwayatkan

dari Al-A'masy, Manshur, Ubaidillah bin Umar, Hisyam bin Hisan, Yahya bin

Said Al-Anshari, Muhammad bin Ishaq, Laib bin Abi Sulaim, Muhammad bin

Ijlan, Hashin bin Abdirrahman, Sulaiman At-Taimi, Humaid Ath-Thawil, Fathr

bin Khalifah, Shafwan bin Sulaim, Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq, Ismail

bin Abi Ktralid, Bayan bin Bisyr,Ziyadbin Abi Ziyad, 'Auf Al-A'rabi dan guru-

guru yang lain.

Murid-muridnya: Orang-orang yang meriwayatkan hadits dari Al-
Fudhail bin lyadh adalah; Sufyan Ats-Tsauri yang juga termasuk gurunya,

Sufyan bin 'Uyainah yang juga temannya, Ibnul Mubarak yang meninggal

lebih dahulu, Yahya bin Said Al-Qaththan, Ibnu Mahdi, Husain bin Ali Al-

Ja'fi, Abdurraza* Ishaq bin Manshur As-Saluli, Al-Asmu'i, Ibnu Wahb Asy-

Syah'i, Marwan bin Muhammad.

]uga, telah meriwayatkan darinya adalah Muammal bin Ismail, Huraim

bin Sufyan, Yusuf bin Marwan, Yahya bin Said At-Tamimi, Al-Qa'nabi, Ahmad

bin Abdillah bin Yunus, Musaddad, Muhammad bin Yahya bin Abi IJmar,

1 HilyahAl-Auliya',8/103., tbid.8/to/,1 Siyar A'lam An-Nubala',8/ 448.
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Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Asy-Syati'i, Dawud bin Amr, Abu

Ammar Al-Husain bin Huraits Al-Marwazi, Al-Hashin bin Ar-Rabi' Al-Burani,

Al-Hasan bin Ismail Al-Mujalidi, Ahmad bin Ubdah Adh-Dhabbi, Qutaibah

bin Said, Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, Ubdah bin Abdirrahim Al-

Marwazi, Muhammad bin Zanbur Al-Makki, Muhammad bin Sulaiman

Luwain dan guru-guru yang lain."r

6. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari Abul Fadhl Al-Khazzaz, dia berkata, "Aku telah mendengar Al-
Fudhail bin Iyadh berkata, "Jika aku berbuat demi kemaslahatanku, maka

berarti aku lebih fakir dari kenyataan diriku saat ini. Sesungguhnya, aku telah

mengetahui bahwa diriku telah berbuat maksiat kepada Allah ketika aku

mengetahui bagaimana keledai dan pembantuku tercipta."

Dari Ishaq bin Ibrahim, dia berkata, "Al-Fudhail bin Iyadh berkata, "Jika

kamu tidak mampu menunaikan qiyamu lail dan Puasa di siang hari, maka

ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu telah terhalang dan terbelenggu oleh

dosa dan kesalahan yang kamu perbuat."2

Faidh bin Ishaq mengatakary "Aku pemah mendengar Al-Fudhail bin

Iyadh ditanya Abdullah bin Malik, "Wahai Abu Ali, apakah penyelamat kita

dari keberadazrn semacam ini? Beritahukan kepadaku tentang manusia yang

taat kepada Atlah, apakah maksiat seseorang dapat menjadikan mudharat

kepada hamba yang taat!"

Al-Fudhail lalu menjawabnya, "Tidak." Abdullah bin Malik bertanya,

"Kemudian orang yang durhaka kepada AUah, apakah taat orang lain dapat

memberikan manfaat kepadanya? "

Al-Fudhail bin Iyadh menjawab, "Tidak." Al-Fudhail lalu berkata, "Taat

adalah satu-satunya penyelamat yang dapat menolong dan menyelamat-

kanmu."3

Dari Ibrahim bin Al-Asy'ats, dia berkata, "Aku telah mendengar Al-
Fudhail bin Iyadh berkata, "Manusia paling berdusta adalah manusia yang

mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Manusia paling

bodoh adalah manusia yang menunjukkan amal kebaikannya. Manusia paling

mengetahui Allah adalah manusia yang paling takut kepada-Nya. Manusia

1 Tadzib At-Tahclzb,E /264-365., Shilah Ash-Slnfroah,2 / 238.3 Siyar A'larn An-Nubala',8/ 426.
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tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya,

dan manusia tidak akan binasa sehingga nafsunya mengalahkan agamanya."l

Dalam kesempatan yang lain, Ibrahim bin Al-Asy'ats berkata, "Aku juga

pemah mendengar Al-Fudhail bin Iyadh berkata, "Baranpiapa senang apabila

namanya disebut-sebut, maka hendaknya tidak usah disebut. Dan baranpiapa

enggan namanya disebut, maka hendaklah namanya disebut."2

Adz-Dzahabi berkata, "Ditanyakan kepada Al-Fudhail bin Iyadh,
"Apakah zuhud itu?" Dia menjawab, "Qana'ah." LaIu ditanyakan, "Apakah

wira'i ifu?" Al-Fudhail menjawab, "Menjauhi dari segala sesuatu yang dilarang

syariat." Dan ketika ditanyakan, "Apakah ibadah itu?" Maka Al-Fudhail

menjawab, "Melaksanakan sesuatu diperintahkan." Lalu ditanyakan pula,

"Kepada apa seharusnya manusia tunduk dan patuh itu?" Al-Fudhail
menjawab, "Manusia harus tunduk dan patuh kepada yang hak. Dan

ketahuilah, sesungguhnya wira'i terberat ifu terletak pada lisan."

Adz-Dzahabi menambahkan dengan berkata, "Demikianlah keberadaan

Al-Fudhail bin Iyadh. Kamu telah melihat sosoknya yang selalu wira'i ketika

berada dalam meja makan, ketika berpakaian dan berinteraksi terhadap

sesama. Ketika memberikan ceramah agama dalam pengajian, maka orang

yang mengikutinya akan terbawa ke dalam pembicaraannya. Terkadang di
antara peserta pengajian ingin mendapatkan penjelasan lebih detil
sehingga pembicaraan Al-Fudhail akan terhenti karena harus menjawab

permasalahan-pernasalahan yang diajukan kepadanya.

Namun, apabila para peserta membenarkan apa yang disampaikan, maka

ia akan melanjutkan ceramahnya dengan menghiasi setiap perkataannya

sehingga pendengar akan dibuat kagum akan kefasihan orasinya.

Di sisi lain, para pendengar akan lebih mengormati Al-Fudhail karena

mendapatkanbanyak kebaikan dari apa yang telah disampaikannya. Sewaktu

Al-Fudhail menyampaikan orasinya, terkadang dia terdiam di tengah

pembicaraan supaya pendengar tertarik dan bersemangat mendengarkannya.

Resep semua kemampuannya ini adalah dengan memutus kontak yang

tidak berguna dari berkumpul dengan manusia kecuali untuk berjamaah."3

Diriwayatkan dari Al-Fudhail bin Iyadh, ia pemah berkata, "Kamu

berkata, "Wahai manusia miskin, perbuatanmu itu jelek" dan kamu melihat

I tbid.8/427.
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bahwa dirimu telah berbuat baik! Kamu berkata, "Wahai manusia bodoh" dan

kamu mengira bahwa dirimu adalah seorang yang berilmu! Kamu berkata,

"Wahai orang bakhil dan dungu" sedangkan kamu mengira bahwa dirimu
adalah seorang dermawan dan pandai! Kamu berkata, "Ajalmu pendek" dan

kamu menyangka bahwa ajalmu masih lama!"

Adz-Dzahabi menambahkan, "Demi Allah, sungguh benar jika kamu

melakukan apa yang disampaikan Al-Fudhail ini, maka kamu telah berbuat

zhalim sementara kamu justru melihat bahwa dirimu adalah pihak yang
dizhalimi. Kamu memakan barang haram, tetapi kamu melihat dirimu sebagai

seorang yang wira'i. Kamu seorang fasik, namun kamu justru berkeyakinan

bahwa kamu adalah seorang yang adil. Kamu menuntut ilmu untuk tujuan

dunia, tetapi kamu mengira bahwa ilmu yang Anda tuntut itu karena Allah."l

Dari Abd Ash-Shamad, dia berkata, "Aku telah mendengar Al-Fudhail
berkata "Apabila seseorang datang mengadukan permasalahannya kepadamu

akibat perlakuan buruk orang lain, maka katakanlah kepadanya, "Wahai

kawanku, berilah maaf kepadanya. Sesungguhnya memberi maaf itu lebih
dekat kepada takwa."

Jika orang tersebut menyanggah dengan berkata, "Hatiku belum bisa

menerima dan memaafkannya, tetapi aku selau memohon pertolongan-Nya

sebagaimana yang telah diperintahkan Allah fl#," maka katakanlah, "Apabila

kamu telah berbuat baik, maka kamu akan mendapatkan kemenangan

sebagaimana yang telah kamu berikan. Jika tidak, maka kembalilah ke pintu
memaafkan. Ketahuilah, sesungguhnya pintu memaafkan itu amat luas.

Barangsiapa mau memberi maaf dan berbuat baik, maka baginya pahala di
sisi Allah. Orang yang mau memberi maaf dapat tidur nyenyak di atas

ranjangnya, sedangkan orang yang menuntut kemenangan akan selalu

gelisah dan mengotak-atik setiap permasalahan.2

Dari Ibrahim bin Al-Asy'ats, dia berkata, "Aku pernah mendengar Al-
Fudhail bin Iyadh mengatakan bahwa apa yang dapat memberikanmu rasa

aman apabila kelak amalmu di hadapan Altah tidak ada nilainya. Pada waktu
itu, semua pintu amal untuk mendapatkan ampunan-Nya telah tertutup.
Bagaimana kamu dapat menjalani hidup di dunia ini dengan tertawa!
Dapatkah kamu bayangkan kondisimu di akhirat kelak jika semua amal yang

kamu kerjakan di dunia ini ditolak!?"

1 tbitl.S/M0.
'1 HilynhAl-Aaliya',8/172
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Dari Muhammad bin Thufail, dia berkata, "Aku telah mendengar Al-

Fudhail bin Iyadh berkata, "sedih di dunia menghilangkan keresahan di

akhirat, dan gembira di dunia menghilangkan manisnya beribadah."l

7. Meninggalnya

Sebagian ulama berkata, "sewaktu kami sedang duduk bersama Al-

Fudhail bin Iyadh, kami bertanya kepadanya, "Betapakah usiamu sekarang

ini?" Maka dia menjawab dengan sYair,

llsiaku mencapai delapanpuluh atau melebihi
Lalu apa yang kudamba atnukutunggu!
Lljian dan deraan bertahun-tahun telah kuinlani
Sampai renta tulangku dan letih pandanganku

Adz-Dzahabi menambahkan dengan berkata, "Hidup Al-Fudhail bin

Iyadh adalah semasa dengan sufyan bin 'uyainah. Namun Al-Fudhail

meninggal dunia lebih dahulu terpaut beberapa tahun."2

Mujahid bin Musa berkata, "Al-Fudhail meninggal pada tahun L86

Hijriyah."

Menurut Abu Ubaid, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in,Ibnu Numair,

Imam Al-Bukhari dan ulama yang lain bahwa Al-Fudhail meninggal pada

tahun 187 Hijriyah di Makkah."

Dan sebagian menambahkan keterangan bahwa dia meninggal pada awal

bulan Muharram."

Adz-Dzahabi menambahkan dengan berkata, "Al-Fudhail bin Iyadh

meninggal dalam usia lebih dari delapan puluh tahun'"3[*]

I tbid.8/700.2 Siynr A'lam An-Nubaol',8/ 442.
1 tbid.8/u8.
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WAOI' BIN AL.JARRAH

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

L Tamanya: adalah Abu Sufyan Waqi'bin Al-Jarrah bin Malih Ar-Ruasi

I\ o,-a"fi dari suku Qais Ailan.

Kelahirannya: Ia dilahirkan pada tahun 129 Hijriyah, namun

berdasarkan keterangan dari Imam Ahmad bin Hambal, dia berkata, "Khalifah

dan Harun bin Hatim berkata, "Waqi'bin Al-Jarrah lahir pada tahun 128

Hijriyah."l

Berdasarkan riwayat dari Waqi' bin Al-Jarrah, dia berkata, "Aku
dilahirkan di sebuah perkampungan di daerah Ashfahan yang bernama

Abbah."2

Sifat-sifatnya: Asy-Syadzkuni berkata, "Pada suatu hari, Abu Nu'aim

memberitahukan kami dengan berkata, "Selama naga ini (maksudnya Waqi'

bin Al-Jarrah) masih hidup, maka orang tidak akan dapat berbuat

sekehendaknya."

Adz-Dzahabi menambahkan dengan berkata, "Waqi' bin Al-Jarrah

posturnya besar, gemuk dan kulitnya berwama sawo matang."3

Abu Dawud berkata, "Waqi'bin Al-|arrah itu matanya buta sebelah."

Said bin Manshur berkata, "Ketika Waqi'bin Al-|arrah datang ke Makkah

dan badarurya terlihat gemuk, maka Al-Fudhail bin Iyadh berkata kepadanya,

"Bagaimana kamu bisa gemuk, sedangkan kamu ini adalah tokoh ulama

I tbid.9/741.2 Tahdzib Al-Itrnal,3O / 473.1 Siynr A'lam An-Nubala',9 /746.

Waqi'bin At-larah 315



penduduk :rak?" Waqi' bin Al-]arrah lalu menjawabnya, "Ini semua karena

kegembiraanku dengan lslam. "1

Dari Abu ja'far Al-]ammal, dia berkata, "Kami pemah datang bertartrtr

kepada Waqi', akan tetapi dia sedang keluar beberapa saat unhrk mengambil

bajunya yang dijemur. Pada saat kami melihatnya, maka kami tersentak kaget

dan terpana melihat seberkas sinar bersinar rnenyilaukan dari mukanya.

Kemudian laki-laki di sebelahku berkata, "Apakah orang ini malaikat?"

Kcheradaan sinar tersebut telah membuat kami benar-benar menjadi kagum."2

2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Muhammad bin Sa'ad berkata, "Waqi'bin Al-jarrah adalah seorang yang

tsiqah, dapat dipercaya, cendekiawary dan berkepribadian mulia. Dia banyak

menghafalkan hadits dan menjadi seorang hujiah (orang yang dijadikan

sandaran dalam menetapkan satu hukum agama)."3

Dari Yahya bin Yaman, dia berkata, "sufyan Ats-Tsauri pemah melihat

kedua mata Wasi'bin Al-]arrah, kemudian Sufyan berkata, "Kalian lihatlah

Ar-Ruasi ini (maksudnya Waqi')! Ia tidak akan meninggal sebelum

memunculkan sesuatu."

Yahya bin Yaman berkata, "Ketika Sufyan Ats-Tsauri meninggal, maka

Waqi' bin Al-Jarrah menempati posisinya."

Dari Al-Qa'nabi, dia berkata, "Padatahun 170 Hijriyah, kamiberkunjung

ke rumah Hammad bin Zaid yang kami jumpai ia tengah duduk bersama

Waqi'bin Al-jarrah. Ketika Waqi'berdiri, mereka berkata, "Inikah orangnya

perawi Sufyanl" Lalu Al-Qa'nabi berkata, "Otarrg ini (maksudnya Waqi' bin

Al-Jarrah), bisa saja kalian katakan lebth rajih daripada Sufyan."a

Dari Ahmad bin Abi Al-Hawari, dia berkata, "Aku pemah mendengar

Marwan berkata, "Belum pernah ada orang yang mengkisahkan sifat-sifat

seseorang kepadaku kecuali dalam kenyataannya orang tersebut kurang dari

sifat-sifat yang disebutkan selain Waqi'bin Al-]arrah. Sesungguhnya sifat

Waqi'berada di atas sifat-sifat yang diceritakan kepadaku."

Dari Yahya bin Ma'in, dia berkata, "Demi Allah, aku belum pernah

melihat seorang pun yang memberikan hadits karena Allah selain waqi' dan

tbid.9 / 156.
tbid.g /757.
Ttufiaqat lbnu Sn' ad, 6 / 394.
TariWBagtulad,13/ 469.
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aku juga belum pernah melihat seorang ulama yang lebih hafizh darinya.

Kedudukan Waqi' di masanya sebagaimana kedudukan Al-Auza'i di
masanya."l

Dari Jarir Ar-Razi, dia berkata, "Ketika Ibnul Mubarak datang, maka aku

bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdirrahman (panggilan Ibnul Mubarak),

siapakah ulama yang telah kamu tinggalkan di Irak?" Ibnul Mubarak

menjawab, "Waqi'." Dan ketika aku bertanya la$, "Kemudian siapa lagi?"

Maka Ibnul Mubarak menjawab, "Kemudian Waqi'."2

Muhammad bin Amir Al-Mashishi berkata, "Aku bertanya kepada Imam

Ahmad, "Waqi'lebih kamu cintai atau Yahya bin Said?" Ahmad menjawab,

"Waqi' lebilr aku cintai." Ketika aku bertanya lagi kepadantya, "Bagaimana

kamu bisa melebihkan Waqi' atas Yahya? Padahal kamu tahu kapasitas dan

kemampuan Yahya dalam hal keilmuan dan Yahya adalah seorang yang

hafizht" Maka Ahmad menjawab, "Waqi' bin Al-Jarrah adalah seorang yang

selalu mengikuti Hafsh bin Ghiyats. Namun ketika Hafsh menjabat sebagai

hakim, maka Waqi' meninggalkannya. Sedangkan Yahya bin Said selalu

mengikuti Muadz bin Muadz, namun ketika Muadz menjabat sebagai hakim,

maka Yahya tidak meninggalkannya."3

Dari Abdurrazaq, dia berkata, "Aku telah melihat Sufyan Ats-Tsauri,

Sufyan bin'Uyainah, Ma'mar, Malik dan yang lain, namun kedua mataku

belum pemah melihat orang yang seperti Waqi'bin Al-Jarrah."a

Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, "Aku pemah mendengar

ayahku berkata, "Waqi' adalah seorang yang hafizh dan hafizh (dengan

mengulang dua kali kata hafizh). Aku belum pemah melihat orang yang

seperti Waqi'."

Bisyr bin Musa mengatakan, "Aku pernah mendengar Ahmad bin

Hambal berkata, "Aku belum pernah melihat seorang pun yang seperti Waqi'

bin Al-]arrah dalam keihnuan, kehafizhan, menyandarkan sebuah hadits

kepada perawi hadits, membuat bab-bab dengan khusyu' dan wira'i."

Adz-Dzahabi menambahkan dengan berkata, "Demikianlah pemyataan

dari Imam Ahmad yang berkepribadian wira'i. Begitu pula ulama besar yang

lain pun telah memberikan kesaksian terhadap Waqi'bin Al-|arrah akan hal

I HilyahAl-Atiliya',8/370.2 lbitl.S/3773 Siyar A'lam An-Nubola',9 /144.4 lhitl.9 /1.46-147.
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tersebut, di antara mereka adalah Hasyim, sufyan bin 'uyainah, Yahya bin

Said Al-Qaththan dan Abu Yusuf Al-Qadhi."l

Imam At-Tirmidzi berkata, "Aku telah mendengar Ahmad bin Al-Hasan

berkata, ,,Imam Ahmad bin Hambal pemah ditanya tentang waqi'bin Al-

Jarrah dan Ibnu Mahdi, lalu Imam Ahmad menjawab, "waqi' lebih besar

keberadaannya dalam hati -Imam Ahmad- dan Abdurrahman (Ibnu Mahdi)

adalah seorang imam."

Dari |arir, ia berkata, "Ibnul Mubarak pemah datang kepadaku, lalu aku

bertanya kepadanya, "wahai Abu Abdirrahman, siapakah tokoh ulama di

Kufah sekarang ini?" Mendengar pertanyaanku ini, Ibnul Mubarak terdiam

sesaat. Kemudian dia berkata, "seorang laki-laki dari Mesir yang bernama

Waqi'."2

Abbas Ad-Duri berkata, "Aku sedang mencocokkan hadits dari syu'bah

kepada Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad bertanya kepadaku, "siapakah yang

memberikan hadits ini kepadamu?" Aku menjawab, "Aku memperolehnya

dari syabbabah bin sawwar." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Tetapi aku

telah mendapatkan hadits ini dari orang yang kedua matamu belum pemah

melihat orang sepertinya. Dia adalah Waqi'bin Al-)arrah'"

Ali bin Utsman An-Nufaili berkata, "Aku berkata kepada Imam Ahmad,
,,Sesungguhnya Abu Qatadah telah berbicara memPermasalahkan Waqi'

bin Al-|arrah, Isa bin Yunus dan Abdullah bin Al-Mubarak!" Kemudian Imam

Ahmad berkata, "Barangsiapa menyatakan dusta orang yang ahli shiddiq

(berlaku benar), maka ia adalah seorangal-Kndzdzab (pendusta)'"3

Ahmad Al-Ajali berkata, "Waqi'bin Al-|arrah adalah seorang yang

dinisbatkan ke daerah Kufah yang tsiqah, ahli ibadah, laki-laki saleh yang

berakhlak mulia. Dia termasuk ulama yang hafizh dalam bidang hadits dan

ulama yang memberikan fatwa."a

3. lbadahnya

Dari Yahya bin Aktsam, dia berkata, "Aku telah menemani waqi'bin

Al-]arrah ketika berada di rumah dan ketika sedang bepergian. Dia berpuasa

Dahr (menahun) dan setiap malam mengkhatamkan Al-Qur'an'"s

' lbid.g/747.2 lbid.g/148.? Tatulzib Al-Knrnal,30/ 472.
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Adz-Dzahabi menambahkan dengan mengatakan, "Ini adalah ibadah

yang dikerjakan Waqi'bin Al-Jarrah. Akan tetapi, ibadah yang dikerjakan

Waqi' ini termasuk yang telah dikerjakan imam-imam terdahulu yang bersifat

mafdhul (kurang utama). Padahal, berdasarkan hadits yang sahih, Rasulullah

ffi tetan mehrang puasa Dahr dan melarang mengkhatamkan Al-Qur'an

kurang dari tiga hari. Sesungguhnya agama Islam ini mudah, dan beribadah

mengikuti tuntunan sunnah jauh lebih utama. Semoga Allah$:$;meridhai Waqi'

bin Al-Jarrah.

Sebuah pertanyaan, "Lalu di manakah orang-orang yang seperti Waqi'

bin Al-Jarrah untuk masa sekarangini?"|

Dari Yahya bin Ayyub, dia berkata, "sebagian murid Waqi'yang selalu

setia menyertainya menceritakan kepadaku bahwasanya Waqi' tidak tidur

malam sebelum membaca sepertiga Al-Qur'an. Kemudian dia bangun di

malam yang akhir untuk mengkhatamkannya. Setelah mengkhatamkan Al-

Qur'an, dia lalu duduk untuk beristighfar sampai muncul faiat."z

Dari Ahmad bin Sinan, dia berkata, "Aku pernah melihat Waqi' ketika

mengerjakan shalat. Sungguh dia seolah tonggak menancap bumi sehingga

sesuatu yang menempel badannya tidak bergerak dan terpengaruh sedikit

pun. Dia melakukannya bukan karena terpengaruh kepada seseorang."3

Dari Sufyan bin Waqi'bin Al-farrah, dia berkata, "Telah ada pada ayahku

kebiasaan duduk bersama ahli hadits dari pagi sampai siang hari dan

kemudian ayahku keluar untuk menunaikan shalat Zhuhur.

Setelah itu, dia menuju tempat PenamPungan air dimana banyak orang

mengambil bekal air untuk keperluan mereka. Dia pergi ke sana dalam rangka

mengajarkan Al-Qur'an untuk hal-hal yangbersifat fardhu sampai tiba waktu

Ashar. Ketika waktu shalat Ashar menjelang tiba, dia kembali lagi ke

masjidnya untuk menunaikan shalat Ashar.

Setelah selesai menunaikan shalat Ashar, dia lalu duduk untuk

mempelajari AlQur'an sambil berdzikir sampai petang. Kemudian dia pulang

ke rumah yang telah tersedia makanan dan minuman untuk berbuka Puasa.

Setelah dia makan dan minum secukupnya, dia lalu membawa minuman dan

menaruhnya di dekatnya. Kemudian dia menunaikan shalat sampai malam.

I tbid.g/743., tbid,g/148-149.3 tbid.g/157.
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Setiap selesai salam dari suatu shalat, dia meminumnya sehingga badannya

akan terasa lebih segar dan melanjutkannya, lalu dia tidur."l

4. Kemampuan Hafalannya

Dari Ibrahim bin Syammas, dia berkata, "Kalau saja boleh berharap,

maka aku akan berharap agar dikaruniakan akal dan kewara'an Ibnul

Mubarak, kezuhudan dan kelembutan Ibnu Fudhail, ibadah dan kemampuan

hafalan Waqi' bin Al-Jarrah, kekhusyu'an Isa bin Yunus, kesabaran Husain

Al-|a'fi yang tidak menikah dan tidak tersibukkan urusan dunia."

Dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dia berkata, "Aku pernah

mendengar ayahku berkata ketika menyebut nama Waqi'bin Al-Jarra[ "Aku

belum pemah melihat seorang pun yang lebih menguasai ilmu dan lebih

hafizh daripada W aqi' ."

Bisyr bin Musa mengatakan, "Aku pernah mendengar Ahmad bin

Hambal berkata, "Aku belum pemah melihat seorang pun yang seperti Waqi'

bin Al-Jarrah dalam keilmuan, kehafizhan, menyandarkan hadits kepada

perawinya, membuat bab-bab dengan khusyu' dan wira'i."2

Dari Ali bin Khasyram, dia berkata, "Aku belum pemah melihat Waqi'

bin Al-Jarrah memegang kitab untuk menulis dan membaca. Untuk menguasai

ilmu, dia hanya bertumpu pada kemampuan hafalannya.

Ketika aku -Ali bin Khasyram- bertanya tentang resep yang

digunakannya untuk dapat menghafal dengan baik kepadanya, maka Waqi'

menjawab, "Apabila aku mengajarkan resepnya kepadamu, apakah kamu mau

melakukannya?" Aku menjawab, "Demi Allah, aku akan melakukannya."

Kemudian Waqi' bin Al-Jarrah berkata, "Resepnya adalah meninggalkan

maksiat. Aku belum pemah mencoba resep lain untuk metocle menghafal yang

paling efektif selain meninggalkan maksiat."

Dari Yahya bin Ma'in, dia berkata, "Aku belum pemah melihat orang

yang lebih hafizh dari Waqi'."

Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Waqi'bin Al-|arrah lebih hafizh daripada

Ibnul Mubarak."3

\ tbid.9/149-1,50., TarikhBaghtlorl,ls/ 473.Sabarnva Husain Al-Ja'fi tidak menikah iniadalah sabaryang tercela,karmamenikah
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Ishaq bin Rahawaih berkata, "Hafalanku dan hafalan Ibnul Mubarak adalah

karena tal<alluf (beban), sedangkan hafalan Waqi' adalah natural. Waqi'bin

Al-Jarrah dapat memberikan hadits berikut sanadnya sebanyak tujuh ratus

hadits dari hafalannYa."l

5. Akhlak dan Kedermawannya

Dari As-Sa'ib, Salam bin Junadah, dia berkata, "Aku telah bersama Waqi'

bin Al-]arrah selama tujuh tahun. selama waktu itu pula, aku belum pemah

melihat waqi'meludah, tangannya memegangi bafu kecil dan bergerak-gerak

ketika sedang duduk. Ketika duduk, maka ia tidak duduk kecuali menghadap

kiblat. selama tujuh tahun itu, aku juga belum pemah melihat waqi'bin Al-

|arrah bersumpah atas nama Allah."2

Dari Muhammad bin Abi Ash-Shabah, dia berkata, "Apabila Waqi'bin

Al-]arrah hendak memberikan hadits, maka dia akan berusaha menghindar

dengan menutupkan pakaian di kepalanya. Pada saat waqi' menghindar

dengan cara demikian itu, para ahli hadits akan menanyakan hadits yang

dimaksud kepadanya. Dan ketika tutup di kepala Waqi' sudah dibuka sendiri,

maka mereka tidak perlu lagi menanyakannya. Pada saat memberikan hadits,

Waqi' akan menghadaP kiblat."3

Diceritakan bahwa pernah suatu ketika ada seorang laki-laki

menyalahkan waqi" maka waqi'lalu masuk rumah melumuri mukanya.

Tidak berselang lama, dia keluar lagi menuju laki-laki tersebut dan berkata,

"Tambahlah kesalahan Waqi' sebab dosa-dosanya. Kalau tidak karena dosa-

dosanya, maka kamu tidak akan mamPu mengalahkarutya"'{

Dari said bin Ufair, dia berkata, "Telah memberitahukan kepadaku

orang yang mengetahui hal ini yang tsiqah dari ahli muru'ah dan berakhlak

mulia, dia berkata, "seorang laki-laki pernah datang menemui waqi'bin Al-

]arrah, ia berkata, "Matilah aku! oh hancurlah kehormatanku!" waqi' lalu

bertanya kepada orang tersebut, "Apakah maksud kehormatanmu?" Ia

menjawab, ,,Kamu telah mencorat-coret papanku di tempat pengajaran Al-

A'masy."

Perawi menjelaskan dengan berkata, "Mendengar pengakuan ini, waqi'

lalu bergegas masuk ke rumahnya untuk mengambil kantong berisi uang dinar

I lbid,g/t57.2 Hilyah AlAuliya',8/369 danSiyar A'lamAn-Nubah"9 /755'
! Hilvah N-Anliua',8/369.
' SiyLr A'lam Ari-t tuuata',g / tss.
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dan berkata kepada lakilaki tersebut, "Maafkanlah aku, dan ambillah kantong
ini. Sesungguhnya aku tidak memiliki uang selain ini."l

6. Gobaan yang Menimpanya

Adz-Dzahabi berkata, "Mihnah atau cobaan adalah peristiwa yang
jarang sekali terjadi dan bersifat menghimpit. Ia tidak terjadi kecuali untuk
suatu kebaikan.

Namun, kebaikan itu terkadang tidak diperhatikan. Nabi ffi telah bersabda,

'Uu-\:i.,

"Cukuplah bagi seseorang berdosa apabila dia mengatakan semua yang telah

ilidmgarnya. Bertalcualah lumu krpada Allah dan selaltlali jangan takut lcecuali

takut untukmengerjalun ilosa." (HR. Abu Dawud dan Muslim)

Sedangkan, redaksi hadits Imam Muslim dari Abu Hurairah adalah,
" Cukup diang gap b erb ohong. " 2

Ali bin Khasyram berkata, "Waqi' telah memberikan hadits kepadaku
dari Ismail bin Khalid dari Abdullah At-Bahi bahwa Abu Bakar Ash-shiddiq
,eb datang menghampiri jasad Rasulullah ffi sebelum dikebumikan. Abu
Bakar mendekatkan kepalanya ke kepala beliau untuk mengecupnya,lalu dia
berkata, "Demi ayah dan ibuku, alangkah harumnya kamu di kala hidup dan
matimu." Al-Bahi berkata, "Jasad Rasulullah ffi betum juga dikebumikan
selama sehari semalam sehingga perutnya bertambah dan jari kelingkingya
melengkuk."

Ibnu I(hasyram berkata, "Ketika Waqi'bin Al-Jarrah memberikan hadits
ini di Makkah, maka kaum Quraisy merasa tersinggung dan marah, sehingga
mereka bersepakat untuk menyalibnya.

Ketika mereka telah memasang kayu untuk menyalib Waqi', tiba-tiba
Sufyan bin 'Uyainah datang seraya berkata kepada mereka, "Allah! Allah!
orang ini adalah ulama ahli fikih bagi penduduk Irak dan putra dari ulama
ahli fikihnya, sedangkan hadits yang disampaikannya ini adalah hadits yang
sudah ma'ruf, bagaimana kalian hendak menyalibnya gara-gara hadits
tersebut?"

I TarikhBagtulad,13/470.z Siyar A'lam An-Nubala',9 / 759.
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Sufyan menambahkan dengan berkata, "Sebenamya aku sendiri belum

pemah mendengar hadits ini, hanya saja aku mengatakannya demikian itu

karena ingin membebaskan Waqi' dari amukan keganasan cengkeraman

mereka."

Ali bin Khasyram berkata, "Aku telah mendengar hadits yang

disampaikan Waqi' ketika kaum Quraisy hendak menyalibnya. Sungguh, aku

kagum atas keberanian Waqi'. Aku mendapatkan kabar bahwa Waqi' pada

waktu itu tengah shalat Shubuh, setelah selesai dari shalatnya, dia lalu

berkata, "sesungguhnya ada beberapa sahabat Nabi, yang di antaranya IJmar,

mereka mengatakan bahwa Rasulullah ffi belum wafat. Kemudian Allah

hendak memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda orang yang mati."l

Adz-Dzahabi menambahkan dengan berkata, "Yangdemikian ini adalah

termasuk terpelesetnya perkataan seorang ulama. Apa yang terjadi pada Waqi'

dengan periwayatan kabar mungkar, kabar yang sanadnya munqaflli' (terputus)

ini, hampir saja menjadikan jiwanya melayang secara tidak semestinya.

Sedangkary orang-orang yang akan menyalibnya tidak bisa dinyatakan

bersalah, sebab pijakan yang mendasari mereka bersikap demikian adalah

pandangan mereka. Pandangan dan bayangan itu adalah meredam kabar

yang tidak pantas beredar sebagai wuiud pembelaan terhadap kedudukan

Nabi ffi. Padahal, kalau direnungkan secara seksama, maka -insya Allah-

sebenamya hal itu tidak menjadi masalah.

Sesungguhnya, orang yang masih hidup saja, ketika sedang sakit,

terkadang perutnya bertambah dan sendi-sendinya mengendor. Diketahui

bersama bahwa manusia yang paling dahsyat bala' atau cobaannya adalah

mereka yang berkedudukan sebagai nabi sebagaimana keterangan hadits

riwayat At-Tirmidzi,9/243 dalam Kitab Az-Zuhd dengan pemyataannya

bahwa hadits tersebut adalah hadits shahih.

Hanya saja, di sana terdapat hal-hal yang tidak bisa terjadi untuk jasad

para nabi Alaihimussalam, misalnya perubahan bentuk jasad, aroma dan

dimakan oleh tanah sebagaimana yang terjadi pada jasad manusia secara

umum. Dan, Nabi ffi adalah termasuk di antara perkecualian tersebut'

Jasad Nabi ffi Uaat akanberubah, baik fisik mauPun aromanya dan juga

tidak akan dimakan oleh tanah. Bahkan sampai sekarang ini, jasad beliau

masih tetap harum seperti harumnya minyak misik.

I tbid.g / 760.
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Beliau tetap hidup dalam liang lahadnya sebagaimana beliau hidup

dalam alam barzah. Kehidupan beliau lebih sempuma dari kehidupan para

nabi Alaihimussalam. Sedangkan kehidupan para nabi tersebut, tanpa dapat

diragukan lagi, lebih baik dan lebih mulia daripada kehidupan orang yang

mati syahid. Mereka dinyatakan hidup berdasarkan nash dari Al-Qur'an. Allah

telah berfirman,

[r r r:..rr.,-r Jt] @j!t!)X f .frt +{+1 [
"Bahkan merelca itu hidup di sisi Tulunnya dengan mendapat rezeki." (Ali
Imran:159)

7. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Ahmad bin Hambal memberikan hadits

kepadaku, dia berkata, "Waqi' bin Al-Iarrah memberikan suatu hadits

kepadaku tentang ayat Kursi."

Abu Hatim berkata, "Kemudian ada seseorang y{rg merinding (tanda

ingkar) mendengarkan hadits yang diberikan Waqi' itu sehingga Waqi'

menjadi marah. Lalu Waqi'berkata, "Kami telah menemukan Al-A'masy dan

Sufyan Ats-Tsauri memberikan hadits ini, dan mereka, para ahli hadits

yang mendengamya pada waktu itu tidak merasa ingkar terhadap mereka

berdua."

Dari Yahya bin Yahya At-Taimi, dia berkata, "Aku telah mendengar

Waqi' berkata secara berulang-ulang, "Barangsiapa ragu bahwa Al-Qur'an

adalah firman Allah, maksudnya bukan makhluk, maka ia telah kafir."

Ahmad bin Ibrahim Ad-Suraqi berkata, "Aku telah mendengar Waqi'

berkata, "Kami menerima hadits ini sebagaimana hadits ini sampai kepada

kami. Kami tidak akan berkata, "Mengapa begini dan kenapa begitu?" lvlaksud

Waqi' adalah hadits, 'Allah meletaklun langit di jari-Nya." (HR. Al-Bukhai,8/
823, dan Muslim no.2786)l

8. Beberapa Mutiara Perkataannya

Dari Ibrahim bin Syammas, dia berkata, "Aku pernah mendengar Waqi'

bin Al-]arrah berkata, "Barangsiapa tidak bersiap-siap ketika waktu shalat

hampir tiba, maka ia berarti tidak memuliakannya."

I tbid.g/165.
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Lebih lanjut Waqi'berkata, "Barangsiapa menganggap remeh takbir

pertama pada shalat, maka basuhlah kedua tanganmu darinya."

Dari Al-Fadhl bin Muhammad Al-Baihaqi, ia berkata, "Aku telah

mendengar waqi' ketika ada seorang laki-laki datang kepadanya untuk

berdebat mengenai permasalahan kehidupan atau masalah wira'i, maka

Waqi berkata kepada orang tersebut, "Dari manakah kamu makan?" Ia

menjawab, ,,Aku makan dari harta warisan yang aku peroleh dari ayahku."

Waqi' bertanya lagi, "Dari manakah ayahmu memperoleh harta itu?" Ia

menjawab, "Ayahku memperolehnya dari ayahnya." Dan ketika Waqi'

melaniutkan pertanyaannya, "Kakekmu memperoleh harta itu dari marta?"

Maka lakilaki tersebut menjawab, "Aku tidak tahu."

Berangkat dari jawaban inilah, maka Waqi' lalu berkata, "Kalau saja

seorang laki-laki mempunyai nadzar untuk tidak makan, tidak mengenakan

pakaian dan tidak berjalan kecuali yang halal, maka tentu akan aku katakan

kepada orang tersebut, "Tanggalkan pakaianmu dan campakkan dirimu ke

sungai Efrat. Namun, kamu tidak menemukan selain keleluasaan."

Waqi' bin Al-Iarrah juga berkata, "Kalauseseorang meninggalkan urusan

keduniawian sampai taraf para sahabat seperti salman, Abu Dzar dan Abu

Darda' ,$, maka tidak akan aku katakan kepadanya sebagai seorang yang

zuhud. Yang demikian itu karena bukanlah zuhud kecuali memakan yang

murni halalnya. sedangkan untuk mendapatkan sesuatu yang mumi halabnya,

untuk zaman sekarang ini sudah tidak aku ketahui lagi.

Bagiku, sesungguhnya di dunia ini terdapat sesuatu yang halal, haram

dan syubhat. sesuatu yang halal akan dihisab, dan sesuatu yang syubhat akan

dicela. Oleh karena itu, posisikan dunia ini seperti bangkai. Ambillah dari dunia

ini untuk sekadar membuat kamu bertahan hidup. ]ika apa yang kamu ambil

dari dunia itu sesuatu yang halal, maka kamu telah berlaku zuhud di dunia.

Namun jika sesuatu itu haram, maka kamu tidak mengambilnya kecuali

untuk sekadar bertahan hidup, karena hukum bangkai tidak halal kecuali

sekadar untuk mempertahankan hidup. Dan, jika kamu mengambil dari dunia

ini sesuatu yang syubhat dan itu pun kamu lakukan untuk sekadar bertahan

hidup, maka hal itu hanya akan mendapatkan celaan sedikit."

Dari Ahmad bin Abi Al-Hawari, dia berkata, "Aku telah mendengar

waqi, berkata, ,,orang berakal adalah orang yang berpikir tentang perintah

Allah dan bukan berpikir untuk urus.rn dunianya."
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Dari Abdullah bin Dhubaiq, dia berkata, "Waqi, mengatakan, ,,Ini

(kehidupan) adalah barang dagangan yang derajatnya tidak akan naik
kecuali orang yang berlaku jujur."l

Dari Ali bin Khasyram, dia berkata, "Aku pernah mendengar Waqi,
berkata, "Tidak sempurna ilmu seseorang sehingga ia menimba ilmu dari
orang yang berada di atasnya, sekelas dengannya dan dari orang yang di
bawahnya."2

9. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Waqi'bin Al-Jarrah meriwayatkan dari ayahnya sendiri,
Ismail bin Abi Khalid, Aiman bin Nabil, Ikrimah bin Ammar, Hisyam bin
Urwah, Al-A'masy, Taubah Abi Shadaqah,Jarir bin Hazim, Abdullah bin Said
bin Abi Hind, Ma'ruf bin Harbudz,Ibnu'Aun, Abdurrahman bin Al4hasil,
Abu Khaldah, IGalid bin Dinar, Satamah bin Nabith, Isa bin Thuhman, Mus,ab
bin Sulaim.

Juga, meriwayatkan dari Mus'ar bin Habib Al-Jirmi, Abdul Majid bin
Wahb Al-Uqaili, Ibnu furaij, Al-Auza'i, Malik, Usamah btn Zaid Al-Laitsi,
Israel, Ismail bin Muslim Al-Abdi, Al-Bakhtari bin Al-Mukhtar, Badr bin
Utsman, Ja'far bin Burqan, Hajib bin Umar, Huraits bin Abi Mathar,
Hanzhalah bin Abi Sufyan, Hasan bin Shaleh bin Hayy, Ali bin Shaleh bin
Hayy,Zakariyabin Abi Zaidat., Said bin Ubaid Ath-Thahi, Sufyan Ats-Tsauri,
Syu'bah, Thalhah bin Yahya bin Thalhah, Abdul Hamid bin ]a'far, Utsman
Asy-Syahham, Udzrah bin Tsabit, Ali bin Al-Mubarak, Umar bin Dzar, Imran
bin Hudzair, Muawiyah bin Abi Mazrad, Ma'ruf bin Washil, Nafi'bin Umar
Al-Jamhi, Musa bin Ali bin Rayyah, Yazid bin Ibrahim At-Tasatturi, Fudail
bin Ghazwan, Kahmas bin Al-Hasan, Malik bin Mighwal,Ibnu Abi Dzi'b dan
Ibnu Abi Laila.

Tercatat juga sebagai guru Waqi'adalah Muhammad bin Qais Al-Asadi,
Musawar Al-Warraq, Hisyam Ad-Distwa'i, Hisyam bin Sa'ad, Ya'la bin Al-
Harits, Abu Sinan Asy-Syaibani Ash-Shaghir, Aflah bin Humaid, Hammad
bin Salamah, Hammad bin Nujaih, Zam'ah bin Shaletu Sa'ad bin Aus Al-Abasi,
Said bin Abdil Aziz Asy-Syukhi, Sulaiman bin Al-Mughirah, Shaleh bin Abi
Al-Akhdhar, Abdullah bin Umar Al-Umri, Abdul AzizbrnAbi Rawwad, Al-
Fudhail bin Abi Marzuq, Qurrah bin Khalid, Mubarak bin Fadhalah, Musa

I Hilyah Al-Auliya',8/370.
'1 Siyar A'lam An-Nubnla',9 / 159.

326 1|BbgrafilllamaSalaf



bin ubaidah Ar-Rabadzi, Hammam bin Yahya, Yunus bin Abi Ishaq, Abu

Syihab Al-Hannath Al-Akbar, Abu Hilat Ar-Rasabi, YazidbnZiyadbin Abi

Al-Ja'd dan masih banyak lagi.l

Murid-muridnya: orang yang meriyatkan hadits dari waqi'bin Al-Iarrah

adalah ketiga putranya, sufyan, Mulaih dan Ubaid, dan penulis dari waqi'

secara imla, yangbernama Muhammad bin Abban Al-Bulkhi. Termasuk

sebagai murid waqi'bin Al-Jarrah juga adalah sufyan Ats-Tsauri (yang juga

sebagai gurunya), Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad, Ali, Yahya, Ishaq,, kedua

anak Ibnu Abi Syaibah.

Juga, Abu Hanifah, Al-Humaidi, Al-Qa'Nabi, Al-Asyajj, Ali bin

Khasyram, Musaddad, Muhammad bin salam, Ibnu Abi Umar, Nashr bin Ali,
yahya bin Yahya An-Naisaburi, Muhammad bin Ash-shabbah Ad-Dulabi,

Ibrahim bin sa,ad Al-Jauhari, Muhammad bin Rafi'dan masih banyak yang

lain. Dan murid terakhir waqi' adalah Ibrahim bin Abdillah Al-Abasi A1-

Qashshar.2

10. Meninggalnya

Ali bin'Atstsam berkata, "Kami membesuk Waqi' pada saat dia sedang

sakit. Dalam kedaan sakit itu, Waqi'berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi

bahwa sufyan telah mendatangiku. sufyan memberikan kabar gembira

kepadaku di sampingnya sehingga aku langsung bergegas mendatanginya."3

Abu Hisyam Ar-Rifa'i berkata, "Waqi'bin Al-|arrah meninggal pada

tahun 197 :Hijriyah di bulan Muharram. |asadnya dikebumikan di daerah

Faid. Maksudnya, waqi'meninggal dalam perjalanan pulang dari menunaikan

haji.a

Ahmad bin Hambal berkata, "Waqi'menunaikan haji pada tahun 197

Hijriyah dan dia meninggal di Faid."

Adz-Dzahabi menambahkan dengan berkata, "Waqi' bin Al-Jarrah

berusia 68 tahun kurang satu atau dua bulan."s [*]

1 Tnhdzib At-Tawzib,ll /l@-110.2 tbid.tl/tlo.3 Sivar A'lam An-Nubala',9 /766.
' tDlrr. DanFaid adalah nama daerah antara Makkah dan Kufah.
, tbid.
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SUFYAN BIN 'UYAINAH

f . ilama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

\famanya: Adalah Abu Muhammad Sufyan bin 'Uyainah bin Abi Imran
I ! Maimun Al-Hilali Al-Kufi, seorangbudak Muhammad bin Mazahim,
saudara kandung Ad-Dhahak bin Mazahim."l

Kelahirannya: Muhammad bin Umar berkata, "sufyan bin'Uyainah
memberikan kabar kepadaku bahwasanya dia lahir pada tahun 107 Hijriyah.,'

Ibnu Sa'ad berkata, "Sufyan bin 'Uyainah berasal dari Kufah. Dia
pembantu Khalid bin Abdillah Al-Qusairi. Ketika Khalid bin Abdillah
diturunkan dari jabatarurya di Irak dan diganti oleh Yusuf bin Umar Ast-
Tsaqafi, maka Yusuf mencari para pembantu Khalid. Akibatnya, para
pembantu Khalid termasuk Sufyan bin 'Uyainah melarikan diri hingga
bertemu'Uyainah bin Abi Imran di Makkah. Selanjutny+ Sufyan bin'Uyainah
menetap di sana."2

Sifat-sifatnya: Sufyan bin 'Uyainah sebagaimana disampaikan Al-
Mizzi adalah seorang yang bermata juling."3

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Abu Nu'aim berkata, "Di antara imam yang amin (dapat dipercaya),
berakal cerdas, mampu mengambil istimbat hukum dan mengkorelasikan
hukum-hukum tersebut adalah Abu Muhammmad Sufyan bin'Uyainah.
Dia seorang cendekiawan intelektual, seorang kritikus yang zuhud dan

Tatulzib Al - Ka mal, 11 / 7n -778.
Thabaqat lbnu Sn'ad,s/ 497.
Tahdzib Al-Kamal, 1l / 77 8.
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ahli ibadah. Keilmuan dan kezuhudannya sudah masyhur di kalangan

ulama."1

Adz-Dzahabi menambahkan dengan berkata, "Sufyan bin'Uyainah

mulai menghafal dan mencari hadits sejak usianya masih kecil. Karena dia

telah banyak menimba ilmu dari para ulama besar yang terkemuka, maka hal

tersebut membentuk sosoknya sebagai insan yang mutqin; kaya akan ilmu dan

pengetahuani memPunyai naluri intelektual sangat baik dan menelurkan

karya.

Usianya yang panjang membuat dirinya sebagai tempat tujuan para ahli

hadits dalam menimba ilmu dan untuk mendapatkan sanad 'ali' Para ahli

hadits berdatangan dari berbagai daerah menuju sufyan bin 'Uyainah,

sehingga tanpa sengaja, di antara mereka saling bertemu antara cucu dengan

kakeknya."

Ali bin Al-Madini berkata, "Tidak ada seorang pun murid Imam Ibnu

syihab Az-zuhriyang lebih dermawan melebihi sufyan bin 'uyainah."

Ahmad bin Abdillah AI-AjaIi berkata, "Ibnu 'uyainah adalah seorang

yang tsabit dalam hadits. Ia mampu menghafal sekitar 7000 (tujuh ribu)

hadits tanpa pemah menulisnya ke dalam kitab, dan hadits-hadits tersebut

hanya tersimpan dengan baik dalam memorinya."

Bahz bin Asad berkata, "Aku tidak pemah menjumpai seseorang yang

seperti sufyan bin 'Uyainah." Ketika Bahz ditanya, "LaltJ apakah ia tidak

sebagaimana Syu'bah?" Maka Bahz menjawab, "Ia tidak sebagaimana

Syu'bah."

Yahya bin Ma'in berkata, "sufyan bin 'Uyainah adalah perawi paling

tsabit dalammeriwayatkan hadits dari Amr bin Dinar." 2

Ibnul Madini berkata, "Yahya Al-Qaththan berbicara padaku," "Tidak

ada seorang pun guru yang mengajarkan ilmu kepadaku yang tersisa sampai

sekarang selain sufyan bin'uyainah. Ia menjadi seorang imam sejak empat

puluh tahun yang lalu."

Ibnul Mubarak berkata, "Ketika sufyan Ats-Tsauri dimintai berkomentar

tentang sufyan bin'Uyainah, dia menjawab bahwasanya Ibnu'Uyanainah

adalah salah satu dua Sufyan yang sudah tidak asing la6'"t

I HilyahAl-Auliya',7/270
'? SiWr A'lnm An-Nubala" 8/ 455.
3 tbid.8/461.
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Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Sufyan bin 'Uyainah adalah imam yang
tsiqah. Dia lebih mengetahui hadits-hadits riwayat Amr bin Dinar daripada

Syu'bah. Ibnu 'Uyainah dan Malik adalah murid Ibnu Syihab Az-Zuhri yang
paling tsabit.'l

Rabi'bin Sulaiman berkata, "Aku pemah mendengar Imam Asy-Syaf i
berkata, "Kalau tidak ada Imam Malik dan Sufyan bin'Uyainah, maka simalah
ilmu di Hijaz;'

Ali berkata, "Aku telah mendengar Bisyr bin Al-Mufadhdhal berkata, "Di
muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang menyerupai Sufyan bin'Uyainah."

Utsman bin Said Ad-Darimi berkata, "Aku pernah bertanya kepada

Yahya bin Ma'in, "Dalam meriwayatkan hadits dari Amr bin Dinar, siapakah
yang paling engkau cintai di antara Ibnu 'Uyainah atau Ats-Tsauri?"

Dia menjawab, "Ibnu'Uyainah lebih pandai." Kemudian aku pun
bertanya lagi kepada Ibnu Ma'in, "Apakah Ibnu 'Uyainah lebih kamu cintai
atau Hammad bin Zaid dalam meriwayatkan hadits dari Ibnu Dinar?"

Dia menjawab, "Ibnu 'Uyainah lebih pandai." Ketika aku singgung,
"Bagaimana dengan Syu'bah?" Maka Yahya bin Ma'in menjawab, "Berapakah

hadits yang telah diriwayatkan Syu'bah dari Ibnu Dinar? Sesungguhnya

Syu'bah hanya meriwayatkan sekitar seratus hadits saja."z

Muhammad bin Ishaq berkata "Sufyan bin'Uyainah adalah perawi yang

tsiqah, tsabit,banyak menghafalkan hadits dan menjadi hujjah di masanya. Dia
meninggal dalam usia 9L tahun."3

3. Ilmunya yang Luas

Harmalah bin Yahya berkata, "Aku telah mendengar Imam Asy-Syaf i
berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang memiliki piranti ilmu dan

lebih komplet ketika memberikan fatwa sebagaimana Sufyan bin'Uyainah.

Imam As-Syafi'i berkata, "Aku mengetahui bahwa Sufyan bin'Uyainah
memiliki hadits-hadits tentang hukum secara keseluruhan kecuali enam hadits

saja. Dary kutemukan bahwa hadits-hadits tentang hukum-hukum tersebut
juga dimiliki Imam Malik kecuali tiga puluh hadits saja."a

I lbitl.S/4U.
'1 Tadzkirah Al-Knmal,17 /189-190.r Thabaqat lbnuSa'ad,S/498.I Tadzkirah Al-I<.anal,ll/190.
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Adz-Dzahabi menambahkan dengan mengatakan, " Dari pernyataan ini,

dapatlah dipahami bahwa betapa luas ilmu sufyan bin'Uyainah. Dia telah

menghimpun hadits-hadits para ulama di Irak dan hadits-hadits para ulama

di Hijaz.

Dia juga lakukan rihlah sehingga berguru pada banyak ulama yang tidak

dijumpai Imam Malik. Keduanya, Imam Malik dan Sufyan bin'Uyainah,

adalah ulama yang setingkat dalam kadar mutqinnya. Akan tetapi, Imam malik

lebih agung dan lebih tinggi kredibilitasnya daripada sufyan bin'Uyainah,

karena Imam Malik memiliki hadits dari Nafi' dan Said Al-Muqbiri'"

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Ibnu'uyainah adalah di antara orang

yang paling mengetahui hadits diHiiaz."l

Ibnu Wahb berkata, "Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih pandai

dalam bidang tafsir melebihi Ibnu'Uyainah."

Imam Ahmad berkat+ "Aku belum pemah melihat ada orang yang lebih

pandai dalam bidang hadits melebihi Ibnu'Uyainah."2

4. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Adz-Dzahabi berkata, "Sufymr bin'Uyainah adalah ulama ahli hadits

yang mengikuti hadits tersebut'"

Ibnu Abi Hatim At-Hafizh berkata, "Muhammad bin Al-Fadhl bin Musa

telah memberitahukan kami dengan berkata, "Muhammad Ibnu Manshur Al-

lawaz telah memberitahukan kami, dia berkata, "Aku telah melihat sufyan

bin'Uyainah ditanya seseorang, "Apa pendapatmu tentang Al-Qur'an?" Ibnu

'Uyainah menjawab, "Al-Qur'an adalah firman Allah yang bersumber dan

kembali kepada-Nya."

Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani berkata, "Luwain telah berkata

pada kami, ,,seseorang bertanya kepada Ibnu 'uyainah, "Apakah hadits-hadits

tentang ru'yah ini telah kamu riwayatkan?" Sufyan bin'Uyainah menjawab,

"Benar sekali. Hadits-hadits ini telah aku peroleh dari mendengar langsung

dari para guru yang menurutku ia seorang tsiqah dan aku telah ridha

terhadapnya."3

I SAar A'lan An-Nubala', 7l / 457'458.
2 TariWAl-lslnm,13/193.3 Siyar A'lam An'Nfiala',8/ 46f.
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Ibrahim bin Said Al-|auhari berkata, "Aku telah mendengar Sufyan bin

'Uyainah berkata, "Iman adalah ucapan dan perbuatan. Dan iman juga dapat

bertambah dan berkurang."

5. Kezuhudannya dan Pendapatnya Seputar Zuhud

Ahmad bin Abi Al-Hawari berkata, "Aku bertanya kepada Sufyan bin

'Uyainah, "Bagaimanakah orang yang dikategorikan zuhud di dunia itu?"

Dia menjawab, "Disebut zuhud apabila seseorang mendapatkan nikmat, maka

ia bersyukur dan ketika menerima musibah, maka ia bersabar."

Al-Musayyib bin Wadhih berkata, "Suatu ketika Ibnu 'Uyainah ditanya

seseorang tentang zuhud, maka dia kemudian menjawab, "Zuhrtd adalah

menjauhi segala hal yang dilarang Allah, sedangkan hal-hal yang halalkan

Allah itu berarti sesuatu yang telah diperbolehkan-Nya. Sesungghnya Para

nabi telah melakukan nikah, naik kendaraary makan dan berpakaian. Akan

tetapi, Allah ffi telah melarang mereka untuk beberapa hal sehingga mereka

pun tidak pernah melakukan apa yang telah dilarang Allah untuk diri
mereka."1

Dari Ahmad bin Ubdah, ia berkata, "Sufyan bin'Uyainah memberi

tahukan kepada kami dengan berkata, "Ztthud di dunia adalah bersabar dan

bersiap-siap menerima datangnya kematian."

Dari Harmalah bin Yahya, ia mengatakan, "Pernah suatu ketika Sufyan

bin'Uyainah memegang tanganku untuk memindahkan posisiku di sisi lain.

Kemudian ia mengeluarkan roti bulat dan besar dari balik bajunya, lalu ia

berkata, "Wahai Harmalah, tinggalkanlah apa yang telah dikatakan manusia

di luar sana. Sesungguhnya inilah makananku sejak enam puluh tahun."2

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata, "Ibnu 'LJyainah meriwayatkan hadits

dari Abdul Malik bin Umair, Abu Ishaq As-Sabi'i, Ziyad bin Alaqah, Aswad

bin Qais, Abban bin Taghlab, Ibrahim bin Musa, Muhammad bin Uqbah, Ishaq

bin Abdillah bin Abi Thalhah, Israel bin Musa, Ismail bin Abi Khalid, Ismail

bin Umayah, Ayyub bin Musa, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani,Yazid

bin Abi Bardah, Bayan bin Bisyr, |afar Ash-Shadiq, fami' bin Abi Rasyid,

Humaid Ath-Thawil, Humaid bin Qais Al-A'raj, Zakaiya bin Abi Zaidah,Zaid

I tbid.8/468-469.2 HilyahAl-AulAa',7 /272.
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bin Aslam, salim Abi Nadhr, Abu Hazim Ibnu Dinar, sulaiman At-Taimi,

sulaiman Al-Ahwal, samma, suhail, syubaib bin Gharqadah, shaleh bin

Kisary Shaleh bin shaleh bin Hayy, safwan bin sulaim, Dhamrah bin said,

Asim Al-Ahwal, Asim bin Bahdalah bin Kulaib'

Juga, tercacat sebagai gurunya, Abdullah bin Dinar, Abu Az-zinad,

Abdullah bin Thawus, Abdullah bin Abi Husain, Ibnu Abi Nujaih, Abd

Rabbah, sa'ad dan yahya (anak-anak dari said bin Qais Al-Anshari),

Abdurrahman bin Al-Qasim, Abdul Aziz bin Rafi" Abdul Karim bin

umayyah, Abdul Karim Al-Jazari, ubaidillah bin Umar, ubaidillah bin Abi

Buraid, Ali bin Zaidbnlad'an, ubaidillah bin Abdillah bin Al-Asham, Amr

bin Dinar, Ibnu syihab Az-ziuhri, Al-Ala'bin Abdirrahman, Ibnu Ajlan,

Muhammad bin Amr bin Alqamah, Mathraf bin Tharif, Al-A'masy, Manshur,

Al-walid bin Katsir, Yazid bin Khushaifah, Abu Ishaq Asy-syaibani, Abu

Ya'fur Al-Kabir dan Abu Ya'fur Ash-Shaghir'

selain nama-narna ini, masih banyak lagi guru-guru sufyan bin 'uyainah

sampai tidak terhitung lagi jumlahnya."

Murid-muridnya: Dijelaskan Al-Hafizh bahwa orang yang meriwayatkan

hadits dari Sufyan bin'Uyainah antara lain; Al-A'masy, Ibnu |uraij, Syu'bah,

sufyan Ats-Tsauri, Mus'ar (mereka semua adalah termasuk guru sufyan bin
,uyainah), Abu Ishaq Al-Fazari, Hammad bin Zaid, Al-Hasan bin Hayy,

Hammam, Abu Al-Ahwash, Ibnul Mubarak, Qa'is bin Ar-Rabi" Abu

Muawiyah, waqi' Al-Jarrah, Ma'mar bin sulaiman, Yahya bin Zaidah (mereka

ini hidup semasa denganya dan meninggal lebih dahulu)'

Juga, Muhammad bin ldris Asy-Syafi,i, Abdullah bin Wahab, Yahya AI-

Qaththan,Ibnu Mahdi, Abu Usamah, Ruhbin ubadah, Al-Faryabi, Abulwalid

Ath-Thayalasi, Abdurrazaq Abrt Nu',aim, Abu Ghassan An-Nahdi, Ahmad

bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Ishaq bin Rahawaih, Amr

bin Ali Al-Fallas, kedua putra Ibnu Abi syaibah, Abu Khaitsamah, Ahmad

bin shaleh Al-Mashri, Ahmad bin Munai" Abu Taubah Al-Halabi, Abu Ja'far

An-Nufaili, Abu Bakar Al-Humaidi, Ibnu Umar Al-Adani, Ali bin Hajar, Ali

bin l(hasram, Qutaibah, Musa Al-Anzi, Harun Al-Iammal, Ahmad bin syaiban

Ar-Ramali, Al-Hasan bin Muhammad Az-za'farani, Az-Zubait bin Bakkar,

Muhammad bin Isa bin hibban, Muhammad bin Ashim Al-Ashfahani, dan

masih banyak yang lainnYa."l

I Tohrlzib At-TaMzib. 4/ lM.
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7. Beberapa Mutiara Perkataannya

Muhammad bin Maimun Al-Khayyath berkata, "Aku telah mendengar

Sufyan bin'Uyainah berkata, "Apabila waktu siangku adalah ketololan dan
waktu malamku adalah kebodohan, maka apa gunanya ilmu yang telah aku
kumpulkan selama ini!"

Dari Ibrahim Al-Jauhari, ia berkata, "Aku pernah mendengar Ibnu
'Uyainah berkata, "Ilmuwan yang memelihara ilmunya adalah yang
mengamalkan ilmu tersebut."

Ali bin Al-Jaidi berkata, "Barangsiapa ditambah akalnya, maka akan

berkuranglah rezekinya."

Dari Sayyid bin Dawud dari Ibnu'Uyainatr, dia berkata, "Barangsiapa

melakukan maksiat karena mengikuti syahwat, maka segeralah bertaubat.
Ketahuilah, sesungguhnya Adam berbuat durhaka karena terbujuk keinginan,

dengan taubat akhirnya Allah ffi mengampuninya. Akan tetapi, ketika
melakukan maksiat karena takabbur, maka dikhwatirkan apabila ia akan
masuk dalam kategori penerima laknat. Ketahuilah, sesungguhnya iblis
durhaka dengan kesombongannya, akibatnya iblis mendapatkan laknat."1

Abu Ma'mar berkata, "Aku telah mendengar Sufyan bin 'Uyainah
berkata, "Bukanlah disebut ulama orang yang hanya mengetahui kebaikan dan
keburukan, akan tetapi disebut ulama apabila orang tersebut mengetahui

sebuah kebaikan lalu mengamalkannya, dan mengetahui keburukan lalu
menjauhinya."2

Ahmad bin Muhammad bin Ayprb berkata, "suatu ketika sekeloilpok
orang berkumpul pada Sufyan bin 'Uyainah. Kemudian Ibnu 'Uyainah
bertanya kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang paling
membutuhkan ilmu (maksudnya hadits) ini?"

Mendengar pertanyaan ini, mereka pada terdiam sejenak, lalu mereka

berkata, "Wahai Abu Muhammad, lanjutkanlah maksud pembicaranmu!" Lalu

Ibnu 'Uyainah meneruskan maksudnya dengan berkata, "Manusia yang

paling membutuhkan ilmu ini adalah ulama. Sesungguhnya ulama yang

paling buruk adalah ulama yang tidak mengetahui ilmu ini, karena para ulama

adalah tempat fujuan manusia dan kepada mereka manusia bertanya."3

I HilyohAl-Auliya',7/271-272.

'? lbitl.T/274.3 tbid.7/287.
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Sufyan bin'Uyainah berkata, "Berkumpullah kalian bersama ulama'

sesungguhnya duduk bersama ulama akan mendapatkan keuntungan,

berteman dengan ulama akan selamat, dan bersahabat dengan ulama

merupakan kemuliaan."

Abu Musa Al-Anshari berkata, "Barangsiapa menemPatkan kebagusan

sesuai pada tempatnya yang terbaik, maka ia telah meredam berbagai

musibah.

Aku telah mendengar Sufyan bin 'Uyainah berkata, "Janganlah kamu

seperti orang yang berkelakukan buruk, yaitu orang yang tidak mau datang

ke masjid untuk menunaikan shalat kecuali setelah iqamat dikumandangkan'

Akan tetapi, datanglah ke masjid untuk menunaikan shalat sebelum adzan

dikumandangkan."

Abu Musa Al-Anshari mengatakan, "Aku pemah Sufyan bin'Uyainah

berkata, "seseorang telah berkata, "Di antara tanda-tanda orang yang

menghormati shalat adatah mendatangi masiid untuk menunaikan shalat

sebelum iqamat diperdengarkan."l

Dari Ibrahim bin Al-Asy'ats, ia berkata, "sufyan bin 'Uyainah telah

memberitahukan kepada kami dengan berkata, "Telah dikatakan bahwasanya

manusia yang paling rugi di Hari Kiamat adalah tiga kelompok manusia.

Pertama;seorang lelaki yang mempunyai budak, sedangkan besok di Hari

Kiamat, amal kebaikan budak tersebut lebih banyak daripada amalnya.

Kedua; seseorang yang memiliki harta, namun tidak mau bershadaqah

sedikit pun sampai ia meninggal. Kemudian harta tersebut diwarisi yang lain

dan harta itu kemudian dishadaqahkan.

Ketiga; Seorang ulama yang ilmunya tidak bermanfaat baginya, akan

tetapi dengan diajarkannya kepada orang lairy sedang orang lain itu dapat

mengambil manfaat dari ilmu tersebut."2

Abu Ayyub sulaiman bin Dawud dari sufyan bin'uyainah, dia berkata,
,,Apabila petuah atau nasehat sedikit tidak berguna bagi oranS yang berakal,

maka petuah yang banyak tidak akan menambah selain kejelekan'"3

I lbid.7 /2u-285.z tbid.7/288.3 tbid.7/2n.
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8. Meninggalnya

Dari Hasan bin Imran bin 'Uyainah bin Abi Imran, anak saudaranya

Sufyan, ia berkata, "Aku pergi haji bersama pamanku, Sufyan bin'Uyainah,
pada haji yang terakhir kalinya ditunaikan Ibnu 'Uyainah yaitu pada tahun

197 Hijriyah.

Setelah kami menunaikan shalat dengan cara dijamak, dia lalu berbaring

di atas tikamya. Dalam keadaan berbaring itulah dia berkata, "Sungguh aku

telah mendatangi tempat ini selama tujuh puluh tahun lamanya. Setiap

tahunnya aku memohon, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hajiku kali
ini sebagai kesempatan terakhirku."

Dan sekaran& sungguh aku malu sekali kepada Allah karena begitu

banyaknya aku memohon kepada-Nya. Kemudian Ibnu 'Uyainah kembali

untuk pulang dan akhimya dia meninggal pada tahun berikutnya, tepatnya

pada hari Sabtu, hari pertama bulan Rajab tahun 198 Hijriyah dan di
makamkan di Hajun."

Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya dan menempatkannya di
surga-Nya yang membentang luas.[*]
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ABDURRAHMAN BIN MAHDI

1. Nama dan Kelahirannya

L. Tamanva: Adalah Abu Said Al-Bashari Al-Lu'Iu'i Abdurrahman bin

I\ trno, u* 
"o* 

uin Abdirrahman Al-Anbari. Menurut pendapat yang

lain adalah Al-Azdi karena Al-Azdi adalah tuan mereka'

Kelahiranya: Menurut Abu walid Ath-Thayyalasi adalah tahun 135

Hiiriyah.

sedangkan Hambal berkata, "Aku telah mendengar Abu Abdillah

berkata, ,,Abdurrahmanbin Mahdi lahir pada tahun 135 Hijriyah."l

2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Aynrb bin Al-Mutawakkil berkata, "Ketika kami hendak memutuskan

permasalahan agama mauPun permasalahan dunia, maka kami pergi ke

rumah Abdurrahman bin Mahdi untuk bertanya kepadanya'"2

Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami berkata, "Aku belum pemah

melihat orang yang lebih mutqin ketika mendengar, ketika tidak mendengar

dan ketika memberikan hadits kepada manusia daripada Abdurrahman bin

Mahdi. Dia seorang imam yangtsabit,bahkan lebthtsabit daripada Yahya bin

Said Al-Qaththan dan lebrhmutqin daripada Waqi'bin Al-Jarrah' Dia telah

mengevaluasikan hadits yang telah dihafalkannya kepada sufyan."3

Ibnu Hibban berkata, "Abdurrahman bin Mahdi termasuk ulama ahli

hadits yang hafizh dan mutqin. Dia adalah seorang yang wira'i dalam hal

I TahitzibAl-Kamal,7 /435.7 Tariilr BaXfutail, l0 / 247 dan Siyar A' lnm An'Nubala', 9 / 194.
? Siyar A'lim An'Nubola' ,9 / 194-195.
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agama, orang yang mengumpulkan, mendalami, berkarya dan meriwayatkan

hadits. Dalam meriyatkan hadits, dia tidak mau meriwayatkannya kecuali

dari syaikh y ang tsiqah." 1

Muhammad bin Sa'ad berkata, "Abdurrahman bin Mahdi adalah orang

tsiqah yang banyak meriwayatkan hadits."2

Dari Khalid bin Yazid Al-Makhrami, ia berkata, "Aku telah mendengar

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Abdurrahman bin Mahdi seolah-olah

diciptakan Tuhan hanya unhrk meriwayatkan hadits."3

Ziyad bin Ayyub berkata, "Pada waktu itu aku sedang berada di
pengajian Husyaim. Ketika para peserta pada berdiri, tiba-tiba tangan Ahmad

bin Hambal, Yahya bin Ma'in dan Khalaf bin Salim pada menuntun seorang

pemuda yang akan menjadi imam kami. Mereka lalu mengeluarkan pemuda

tersebut ke dalam masjid dan mereka kemudian pada menulis hadits darinya.

Selanjuhya, ketika mereka menulis hadits dari pemuda itu, kami pun lalu

turut menulisnya. Tahukah kamu siapakah pemuda tersebut? Pemuda tersebut

adalah Abdurrahman bin Mahdi."

Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabah berkata, "Tidak sedikit orang

yang telah memberitahukan kepadaku bahwa sewaktu mereka sedang berada

di pengajian Hammad btnZaid, apabila ada seseorang bertanya tentang suatu

masalah kepada Hammad, maka Hammad berkata, "Di manakah Ibnu Mahdi?

Sesungguhnya tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali dia!"

Kemudian Abdurrahman bin Mahdi pun datang dan ketika pertanyaan

itu disampaikan kepadanya, maka Ibnu Mahdi pun menjawabnya. Setelah

pertanyaan itu dijawab, maka Abdurrahman bin Mahdi lalu meninggalkan

tempat itu dan Hammad bnZaid berkata, "Dia (Ibnu Mahdi) adalahseorang

tuan bagi para cendekiawan di Bashrah sejak sekitar tiga puluh tahun."a

Ali bin Al-Madini tidak hanya sekali mengatakan, "Sungguh, kalau aku

dimintai pembuktiary maka aku akan bersumpah demi Allah di antara rukun

dan maqam di Masiidil Haram Makkah bahwa aku belum pemah menjumpai

seseorang yang lebih pandai dalam bidang hadits melebihi Abdurrahman bin

Mahdi."s

I Ibnu Hibban, Ats-Tsiqah48/373.7 Thnbaqnt lbnu So'ad,7 /297.
' Hilyah AlAuliya',9 /3.I tbid.g /5.5 Tatulzib Al-krmal,l7 / 438.
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Ayyub bin Al-Mutawakkil berkata, "Apabila Hammad bin Zaid melihat

Abdurrahman bin Mahdi berada di pengajiannya, maka wajahnya akan

tampak berseri-seri karena bahagia."

Muhammad bin Abdurrahman Sha'iqah berkata, "Aku telah mendengar

Ali berkata ketika membahas tujuh ulama ahli fikih, maka Ali berkata, "Orarrg

yang paling mengetahui perkataan dan hadits tujuh ulama ahli fikih tersebut

adalah Ibnu Syihab Az-Zuhn, kemudian orang setelah Az-Zrthri adalah Malik

dan kemudian Abdurrahman bin Mahdi."l

Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Abdurrahman bin Mahdi adalah

seorang yang dinisbatkan pada daerah Bashrah. Dia pernah datang ke

Baghdad dan memberikan atau mengajarkan hadits di sana. Dia berilmu
rabbani dan salah satu di antara sekian ulama yang disebut-sebut berpredikat

sebagai seorang hafizh dalam bidang hadits. Dia juga banyak menguasai atsar

dan jalur periwayatan hadits berikut status para perawinya."2

3. lbadahnya

Ibnul Madini berkata, "Aku telah datang mengunjungi isteri
Abdurrahmanbin Mahdi setelah Ibnu Mahdi wafat. Ketika aku melihat bekas

hitam di arah kiblat, maka aku pun bertanya kepada isteri Ibnu Mahdi,

"Tempat apakah ini?" Ia menjawab, "Ini adalah tempat peristirahatan
Abdurrahman. Dahulu, semasa hidupnya,Ibnu Mahdi selalu shalat malam.

Ketika dia sudah tidak kuat menahan kantuknya, maka dia akan meletakkan

kepalanya dengan bersandar di situ."3

Ali berkata, "Abdurrahman bin Mahdi membiasakan diri untuk
membaca setengah Al-Qur'an setiap malamnya."

Rustah berkata, "semasa hidup Abdurrahman, dia selalu menjalankan

ibadah haji setiap tahunnya. Ketika saudara Ibnu Mahdi akan meninggal

dunia ia belpesan kepada Ibnu Mahdi agar mengasuh anak-anaknya.

Pada suatu ketika aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata,

"Sungguh aku telah diuji dengan anak-anak yatim ini. Aku meminjam empat

ratus dinar pada Ibnu Said demi mengurus tanah anak-anak yatim ini."a

I Siyar A'lam An-Nubala',9 /207-242.2 TarihiBaghdnd, 10/240.
' Siyar A'lon An-Nufula',9 /199.I lbi.l.g/203-205.
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4. Ke mampuan Men gh alal, D habtT serta Ketsi qaha nnya

Telah disinggung di depan oleh Al-Khathib Al-Baghdadi bahwa

Abdurrahman bin Mahdi adalah seorang yang dinisbatkan pada daerah

Bashrah. Dia pemah datang ke Baghdad dan memberikan hadits di sana. Dia

berilmu rabbani dan salah satu di antara sekian ulama yang disebut-sebut

berpredikat sebagai seorang hafizh dalam bidang hadits. Dia juga banyak

menguasai atsar dan jalur periwayatan hadits berikut status para perawinya.

Hambal berkata, "Abu Abdillah berkata, " Apabila terjadi perbedaan

riwayat hadits antara waqi'bin Al-Jarrah dengan Abdurrahman bin Mahdi,

maka yang unggul adalah Abdurrahman. Karena masa hidup Ibnu Mahdi

lebih dekat dengan masa penulisan hadits."l

Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri berkata, "Abdurrahman bin Mahdi

membacakan 20.000 (dua puluh ribu) hadits dengan cara hafalan atau tanpa

membaca."

Khalid bin Yazid Al-Khawash Al-Makhrami berkata, "Aku telah

mendengar Ahmad bin Hambal berkata, "Abdurrahman bin Mahdi seolah-

olah memang diciptakan Tuhan hanya untuk hadits."

Muhammad bin Abdurrahman Sha'iqahberkata, "Aku telah mendengar

Ali berkata ketika membahas tujuh ulama ahti fikib maka Ali berkata, "orang

yang paling mengetahui perkataan dan hadits tujuh ulama ahli fikih tersebut

adalah Ibnu Syihab Az-Zuhi, kemudian orang setelah Az-Zuhriadalah Malik

dan kemudian Abdurrahman bin Mahdi."

Muhammad bin Yahya Adz-Dzahali berkata, "Aku belum pemah melihat

tangan Abdurrahman bin Mahdi memegang kitab. Ketika memberikan hadits

riwayatnya, maka dia akan meriwayatkannya dari hafalannya."2

Ibnu Hibban di awal kitab karyanya, Adh-Dhuafa' mengatakan, "Para

kritikus perawi hadits sering kali memperingatkan ahli hadits agar tidak

meriwayatkan hadits dari para perawi yang dhaif dan matruk (ditinggalkan

haditsnya).

Hal itu berlangsung terus-menerus sampai muncullah karya-karya

mereka yang memuat biografi para perawi. Orang-orang yang tekun

menjalankan agama dan tetap dengan kewara'an yang tinggi dan ilmunya

yang dalam dalam bidang hadits sehingga tidak memperhitungkan nama Para

I TarikhBagtulad,lO/243.2 Siyar A'lam An-Nubala',9 /203
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perawi hadits yang tercantum dalam Kutub Ar-Rijal adalah dua orang, yaitu;

Yahya bin Said Al-Qaththan dan Abdurrahman bin Mahdi'"1

sahal bin shaleh berkata, "Aku telah mendengar Yazid bin Harun

berkata, "Aku berada di antara dua macan besar, yaitu Abdurrahman bin

Mahdi dan Yahya Al-Qaththan."2

5. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Abdurrahman bin Umar berkata, "Aku telah mendengar Abdurrahman

bin Mahdi berkata, "Ketika aku sedang berada dalam takziyah, di situ hadir

pula Ubaidillah bin Hasan Al-Anbari, seorang hakim di Bashrah yang

kedudukarurya sangat dihormati di kaumnya.

Pada saat itu, ubaidillah berbicara membahas tentang suatu masalah dan

menurutku pembicaraannya itu ada yang salah. Pada waktu itu aku masih

muda, karenanya, aku lalu angkat bicara, "Bukan begifu, tetapi seharusnya

menggunakan atsar!"

Mendengar perkataanku ini, maka orang-orang yang hadir tidak senang

terhadapku dan mereka mencegahku agar tidak meneruskan perkataan

sanggahanku tersebut'

Akan tetapi, Ubaidillah lalu berkata, "Biarkan dia bicara' Terus

bagaimana seharusnya?" Kemudian aku beritahukan kepadanya dalil yang

seharusnya digunakan, sehingga Ubaidillah berkata, "Kamu benar. Dan

sekarang aku tarik kembali kata-kataku tadi dan katamu itulah kataku."

Abu Musa bin Muhammad Al-Mutsanna berkata, "Aku telah melihat

kitab di ruangan Abdurrahmanbin Mahdi."

Ibrahim bin Ziyad -Subulani- berkata, "Aku bertanya kepada

Abdurahman bin Mahdi, "Apa pendapatmu tentang oranS yang mengatakan

bahwa Al-Qur'an adalah makhluk?"

Maka Ibnu Mahdi menjawab, "Kalau aku mempunyai kekuasaan, maka

aku akan berdiri di atas jembatan dan tidak aku biarkan oran8 yang

melaluinya kecuali aku akan bertanya kepadanya. Ketika oranS yang

melaluinya menjawab pertanyaanku bahwa AlQur'an adalah makhluk, maka

akan aku pukul tengkuknya dan aku tendang ia supaya tecerbur ke dalam

air."3

I Al-Majruhin min Al-Muhn(t(litsin wa Adh-Dhu' nfa' wa Al'Matrukin, 1 / 52'
2 Siyar A'latn An'Nubala',9 /2G3 Hilyah Al-Auliya',9 /G7.
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Abdurahman bin Umar berkata, "Ketika ada seseorang yang
menyebutkan kepada Abdurrahman bin Mahdi tentang kaum ahli bid'ah
yang rajin melaksanakan ibadah, maka Ibnu Mahdi menjawabnya dengan

berkata, "Allah hanya menerima amal yang sesuai dengan perintah Al-
Qur'an dan sunnah.

Allah ffi telah berfirman,

[r v :+.r]rl @ \# 6 l^f.Lf;.i'rJ;;t;;:

"Dan mereka mengadaadakan rahbaniyyah padahal Knmi tidak mewajibkannya

kepada mereka tetapi (merekn senilirilah yang mengada-adakannya)." (Al-
Hadid:27)

Pada ayat ini menunjukkan bahwa Allah bukan saja tidak menerima

amal-amal mereka, tetapi Allah juga mencelanya. Oleh karena itu, tetaplah

berpegang pada aturan AI-Qur'an dan sunnah."

Aku juga mendengar bahwasanya Abdurrahman bin Mahdi memakruh-

kan duduk dan bergaul bersama ahli bid'ah.

Lalu, aku bertanya kepada Ibnu Mahdi, "Bagaimana menuruEnu apabila

seseorang sedang mengalami permusuhan lalu ia hendak menulis
perjanjiannya sehingga harus mendatangi ahli bid'ah?"

Ibnu Mahdi menjawab, "Tidak boleh mendatangi ahli bid'ah.
Sesungguhnya mendatangi ahli bid'ah berarti menghormati mereka.

Sungguh, telah datang peringatan bagi mereka yang mendatangi ahli bid'ah."l

Rustah berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Mahdi berkata kepada anak

seorang pejabat pemerintah yang bernama Ja'far bin Sulaiman, "Telah
disampaikan kepadaku bahwa kamu berbicara tentang Tuhan, sifat dan

penyerupaan-Nya?" ]a'far menjawab, "Benar. Kami melihat bahwa tiada

makhluk tuhan yang paling sempurna selain manusia, sehingga aku lalu
berbicara mengenai sifat dan ukuran tingg Tuhan."

Ibnu Mahdi berkata, "Bersabarlah wahai anakku. Kamu menjadikan

topik pembicaraan awalmu dari makhluk. Ketahuilah, apabila kita tidak
mampu membicarakan tentang makhluk, maka kita sudah pasti tidak akan

mampu membicarakan tentang Pencipta makhluk.

I lbid.g /8-9.Barangkali atasr yang dimaksud adalah, "Barangsiapa menghormati ahli bid'ah, maka ia telah
membantu merobohkan agama ini. "
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syu,bah telah memberikan kabar kepadaku dari Asy-syaibani dari said

bin jubair dari Abdullah,
,,sesungguhnya dia telah melihat xbahagian tanda-tanila (kekuasan) Tuhannya

yang paling besar." (An-Najm: 18)

Abdullah berkata, "Muhammad telah melihat libril ffi memiliki enam

ratus sayap."

Kemudian Ibnu Mahdi berkata, "Berangkat dari sini, aku mempunyai

soal yang teramat mudah untukmu, hai ja'far. soal pertanyaanku itu adalah,

"Biar aku mengerti, katakan kepadaku sifat-sifat makhluk yang memPunyai

tiga sayap saja dengan sayaP yang nomor tiganya sebagai tempat orang yang

menaikinya?"

Ja'far lalu berkata, "Wahai Abu Said, aku tidak mamPu memberikan sifat-

sifat makhluk yang kepadamu sebagaimana yang kamu maksudkan. Mulai

sekarang, maka saksikanlah bahwa aku benar-benar lemah dan aku telah

bertaubat."l

Adz-Dzahabi menambahkan dengan berkata, "Tidak sedikit orang telah

mengutip dari pernyataan Abdurahman bin Mahdi bahwasanya dia

berkata, "sesungguhnya kelompok |ahmiyyah hendak meniadakan bahwa

Anah &g telah berfirman kepada Musa dan Allahberistatua' (bersemayam) di

Arasy.

oleh karena itu, hendaklah mereka yang melakukannya segera bertaubat.

Sebab, apabila tidak mau bertaubat, maka mereka harus pukul tengkuknya

(untuk memberi pelajaran agar sadar dan bertaubat)."2

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al'Hafizh berkata, "Ibnu Mahdi meriwayatkan hadits

dari Aiman bin Nabil, ]arir bin Hazim,Ikrimah bin Ammar, Abu Khaldah

Khalid bin Dinar, Mahdi bin Maimun, Malik, Syu'batr, Sufyan bin'Uyainah,

sufyan Ats-Tsauri, Hammad bin salamah, Hammad btnzaid,Israel, Harb bin

Syadad, Muhammad bin Rasyid, Malik, Ibnu Mongol, Wuhaib, Hisyam bin

Sa'ad.

fuga, Hammam bin Yahya, Al-Mutsanna bin Said Adh-Dhab'i, Sulaim

bin Hayyan, Salam bin Abi Muthi', Ibrahim bin Nafi'Al-Makki, Abban Al-

I Sryar A'lam An-Nubala',9 /196-797.2 tbid.g/199-2C0.
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Aththar, Shakhr bin Juwairiyah, Imran Al-Quthn, Manshur bin Sa'ad dan

masih banyak yang lainnya.

Murid-muridnya: Adalah Ibnul Mubarak (termasuk gurunya), Ibnu

Wahb (lebih tua darinya), anak-anak Abdurahman bin Mahdi yang bemama

Musa, Ahmad, Ishaq, Ali, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Yahya, Abu Tsaur, Abu

Khaitsamah, Abu Ubaid, Ahmad bin Sinan Al-Qaththan, Ibrahim bin

Muhammad bin Azrah, Kedua putera lbnu Abi Syaibah, Abdullahbin Hasyim

Ath-Thawil, Abdurrahman bin Umar Rustah, Abdurrahman bin Muhammad

bin Manshur Al-Haritsi dan selainnya."l

7. Beberapa Mutiara Perkalaannya

Abdullah bin Said berkata, "Aku telah mendengar Abdurrahman bin

Mahdi berkata, "Mengertilah! orang tidak boleh meniadi imam sehingga ia

mengetahui beberapa hal berikut ini; Apa yang pantas bagi dirinya dari

sesuatu yang tidak pantas; Tidak menggunakan segala hal untuk berhujjah;

Dan mengetahui batas-batas setiap ilmu."

Dari Abdurrahman bin Umar, ia berkata, "Aku telah mendengar

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Haram hukumnya seseorang membahas

permasalahan agama kecuali ia telah mendapatkan ilmunya dari orang yang

tsiqah."

Lebih lanjut, Ibnu Mahdi menambahkan bahwa apabila seseorang

bertemu dengan orang yang derajat keilmuanya di atasnya, maka pertemuan

itu adalah hari keberuntunganya. Apabila bertemu dengan orang yang

ilmunya sepadan dengannya, maka mereka hendaknya saling belajar dan

membenahi.

Namun, apabila bertemu dengan orang yang ilmunya berada di
bawahnya, maka ia bersikap tawadhu'dan mengarahkannya. Tidak disebut

imam dalam ilmu apabila mengatakan semua hal yang telah diketahuiny4

memberikan semua hadits yang pemah didengar dan memberikan hadits yang

syadz."2

Dalam kesempatkan lain, masih dari Abdurrahman bin Umar, ia berkata,

"Aku telah mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Andaikan aku

tidak takut berlaku durhaka kepada Allah, maka aku tidak akan membiarkan

I TohtlzibAt-TaMzib,6/250-257z HilyahAl-Auliya',9/T4.
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seorang pun manusia yang tinggal di negeri Mesir ini kecuali mendapatkan

paket omelan dan celaan dariku.

Akan tetapi, bukankah sebuah anugerah yang gemilang apabila

seseorang menerima lembar catatan amalnya kelak di Hari Kiamat, sedangkan

di buku catatan amal tersebut tidak disebutkan bahwa ia tidak pernah

melakukanghibah dantidak pula menularkannya kepada yang lain!"l

Dari Ahmad bin Sinan, ia berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Mahdi

berkata, "Aku telah lama mengikuti Imam Malik sampai aku rasakan

kejenuhan pada diriku. Pada suatu hari aku berkata, "Aku telah lama

mminggalkan keluargaku sampai aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka

sekarang ini! Lalu Imam Malik menjawab, "Hai anakku, ketahuilah bahwa

sesungguhnya ketika aku telah keluar, meskipun posisiku jaraknya dekat dari

keluargaku, akan tetapi aku tidak mengetahui kabar keluarku."2

Abdurrahman bin Umar berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Mahdi

mengatakan bahwa fitnah akibat hadits itu jauh lebih berat daripada fitnah

akibat harta dan anak."3

Abu Qudamah mengatakan bahwa Ibnu Mahdi pemah berkata, "Aku

lebih suka mengetahui illaf sebuah hadits daripada mendapatkan sepuluh

hadits."4

Rustah berkata,'setelah selesai mengajar dalam pengajian, maka Ibnu

Mahdi lalu berdiri untuk meninggalkan pengajian. Ketika dia berjalan dan

sekelompok orang mengikutinya, maka Ibnu Mahdi berkata, "Janganlah kalian

berjalan di belakang mengikutiku' Sesungguhnya Abu Al-Asyhab dari A1-

Hasan dari Imran, ia berkata, "Berjalan di belakang orang yang lebih bodoh

karena takut adalah cermin rendahnya agama seseorang'"s

Rustah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Mahdi tentang

seseorang yang berharap mati karena takut fitnah yang akan menimpa

keyakinannya dalam beragama, maka Ibnu Mahdi menjawab, "Menurutku

bahwa harapan itu tidak aPa-aPa sepanjang tidak berharap datangnya

mudharat atau datangnya penyebab kematian. Sesungguhnya Abu Bakar,

Umar dan orang-orang yang strata imanrtya di bawah mereka berdua telah

melakukannya."6
I tbid.g/11.2 Siyar A'lom An-Nubaln',9 /205., lbid.g/206.I lbid5 lbid.g/207.
" tbid
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8. Meninggalnya

Adz-Dzahabi mengatakan bahwa Ibnu Mahdi meninggal di Bashrah

pada bulan Jumadal Akhir tahun 198 Hijriyah.l

Sedang menurut Al-Khathib Al-Baghdadi, Abdurrahman bin Mahdi

meninggal pada tahun 198 Hijriyah dalam usia mencapai 63 tahun, karena dia

dilahirkan pada tahun 135 Hijriyah.

Dari Ahmad bin Sufyan, ia berkata, "Pada tahun 195 Hijriyah, aku telah

mendengar Ibnu Mahdi ditanya tentang usianya, lalu dia menjawab, "Tahun

ini, usiaku telah genap yang keenam puluh." Dan Abdurrahman meninggal

pada bulan Rajab tahun 198 Hijriyah, sehingga usianya pada waktu meninggal

adalah 63 tahun."2[,]l

I tbid.g/206.2 TarikhBagdad, 10 /248.
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YAHYA BIN SAID AL.OATHTHAN

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-Sifatnya

L Tamanya: adalah Abu Said Al-Bashari Yahya bin Said bin Farraul*r Al-

I\ O",n,ilan At-Tamimi Al-Ahwal Al-Hafizh. Menurut suatu pendapat

dikatakan bahwa dia adalah maulaBaniTamim, sedangkan menurut pendapat

lain dinyatakan bahwa dia tidak berstatus sebagai budak.l

Kelahiranyaz Adz-Dzahabi mengatakan bahwa Yahya bin Said Al-

Qaththan lahir pada permulaan tahun 120 Hijriyah.'?

Sifat-sifatnya: Ibnu Ammar Al-Hafizh berkata, "Ketika melihat sosok

penampilan Yahya Al-Qaththan, maka aku hanya mengira bahwa dirinya

tidak memiliki kelebihan sedikit pun. Namun, ketika dia bicara, maka para

pakar ahli fikih pada terdiam mendengarkan apa yang dia bicarakan."3

Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Qaththan berkata, "Kakekku tidak

pemah bergurau dan tertawa kecuali hanya tersenyum saja. Dia juga tidak

pernah masuk kamar mandi kecuali memakai sandal."a

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Bundar berkata, "Yahya bin Said Al-Qaththan adalah seorang imam di

masanya."

Ishaq bin Ibrahim Asy-Syahidi berkata, "Aku pemah melihat Yahya Al-

Qaththan setelah shalat Ashar bersandar di bawah menara masjidnya.

1 Tafulzib Al-Knttnl,3l /329-330.2 Siyar A'lan An-Nubala',9 /177., tbid.g/179.
' Ibid
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Dalam keadaan yang demikian itu, AIi bin Al-Madini, Asy-Syadzkuni,

Amr bin Ali, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in dan yang lairurya pada

berdiri di sekitamya. Mereka semua berdiri sambil bertanya tentang hadits

kepadanya hi.gga menjelang waktu shalat Maghrib. Yahya Al-Qaththan tidak

memerintahkan salah seorang di antara mereka, "Kamu duduklah," dan

mereka pun tidak duduk karena memuliakan dan menghormati Yahya Al-

Qaththan."l

Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, "Aku pernah mendengar

ayahku berkata, "Yahya Al-Qaththan telah meriwayatkan hadits kepadaku.

Sungguh, kedua mataku belum pemah melihat orang seperti dirinya."z

Dari Abdullah bin Basyr Ath-Thaliqani, ia berkata, "Aku telah mendengar

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Yahya bin Said adalah manusia yang

paling tsabit. Aku belum pemah memperoleh hadits dari orang yang seperti

Yahya Al-Qaththan."3

Abu Uwwanah berkat+ "Apabila kalian ingin mendapatkan hadits, maka

pergilah kepada Yahya Al-Qaththan." Kemudian seseorang bertanya, "Lalu

bagaimana dengan Hammad btnZiyad?" Abu Uwwanah menjawab, "Yahya

bin Said adalah guru kami."a

Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwa pemah suatu ketika terjadi

perselisihan antara Syu'bah dengan beberapa ahli hadits yang lain. Mereka

berkata kepada Syu'bah, "Mintalah seseorang menjadi hakim penengah di
antara kami dan kamu!" Lalu Syu'bah membalas dengan berkata, "Kalau

begitu, orang yang paling tepat menjadi hakim penengah dalam masalah ini
adalah Ahwal." Maksud Syu'bah dmgan'Al-Ahwal' adalah Yahya At-Qaththan.

Kemudian, Yahya Al-Qaththan datang dan memberikan keputusan atas

Syu'bah. Akibat keputusan itu, maka Syu'bah lalu berkata, "Siapakah yang

mampu mengkritik keputusanmu wahai Ahwal?"s

Muhammad bin Bundar Al-Jurjani berkata, "Aku pernah bertanya

kepada Ibnul Madini, "Menurutmu, siapakah orang yang lebih bermanfaat

bagi Islam dan bagi keluarganya?" Dia menjawab, "Yahya bin Said Al-

Qaththan."6

1 Tnhdzib Al-Knmal,37/339.
'1 Shilah Ash-Stnfzoah,3 /%5.1 TarikhBagtulad, 74/739.a Siyar A'lam An-Nubaln',9 /778.5 tbid.g / 180.

" tbid.g/181.
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Ahmad bin Abdillah Al-Ajali berkata, "Yahya bin Said adalah seseorang

yang selektif dalam meriwayatkan hadits. Dia tidak meriwayatkan hadits

kecuali dari perawi Yangtsiqah."l

Ahmad bin Abi Al-Hawari mengatakanbahwa dirinya telah mendengar

Ahmad bin Hambal -sewaktu bertemu di Himsh- berkata, "Bagiku, orang di

Irak yang paling selektif dalam hadits hanya tiga orang, yaitu; Yahya bin said

Al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi dan Waqi'bin Al-)arrah'"2

Ali bin Al-Madini berkata, "Dalam tidur aku bermimpi melihat Khalid

bin Al-Harits, lalu aku bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu terima dari

Tuhanmu?" Dia menjawab, "Tuhanku telah mengamPuniku' Sesungguhnya

permasalahannya sangatlah beratl" Kemudian aku bertanya lagi, "Lalu

bagaimana dengan Yahya bin said Al-Qaththan?" Diamenjawab, aku melihat

Yahya Al-Qaththan sebagaimana kamu melihat bintang bersinar di langit."3

Muhammad bin sa,ad berkata, "Yahya bin said Al-Qaththan adalah

seorang yang tsiqah, dapat dipercaya, mulia dan menjadi huijah bagi

manusia."a

3. lbadahnya

Yahya bin Ma'in berkata, "Se1ama dua puluh tahun, setiap malam Yahya

bin said Al-Qaththan menghatamkan Al-Qur'an. Dan selama empat puluh

tahun, dia selalu berada di masjid sebelum matahari tenggelam untuk

menunaikan shalat berjamaah."s

Amr bin Ali berkata "setiap sehari semalam, Yahya bin said AlQaththan

menghatamkan Al-Qur'an dengan mengundang seribu orang. Kemudian,

setelah Ashar dia keluar untuk memberikan pengajian hadits kepada mereka'"6

Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa dirinya telah mendengar Imam

Bundar berkata, 'Aku telah berselisih paham dengan Yahya bin Said Al-

Qaththan sekitar dua puluh tahun lamanya. selama itu pula, aku tidak

mengira sedikit pun bahwa perselisihan yang demikian itu termasuk durhaka

kepada Allah."7

I lbid2 HilvahAlAuliua',E/381., snison*n-sniSroh,3/%7.1 ThtbaqatlbnuSa'ad,7 /293.s TarikhBaghdad, 14/ 741.
6 Siyar A'lam An-Nubala',9 /778.7 tbid
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Muhammad bin Yahya bin Said mengatakan bahwa ayahnya pemah

berkata, "Dahulu, aku keluar rumah untuk mencari hadits dan aku tidak
kembali lagi kecuali setelah malam menjadi gelapJ'l

4. Ketatnya Dalam Mengkritisi Perawi Hadits

Adz-Dzahabi berkata, "Yahya bin Said sangat ketat dalam mengkritisi
perawi hadits. Apabila dia menggangap bahwa seorang perawi hadits itu
tsiqah, maka ia baru mempercayainya. Sedangkan apabila dia menganggap

seorang perawi hadits itulayyin (lemah), maka sesungguLnya dia sangat ketat

menerapkan kriteria terhadap perawi dalam meriwayatkan hadits.

Oleh karena itu, dapat kamu jumpai perkataannya yang menganggap

layyin terhadap perawi hadits semisal Israel, Hammam dan sekumpulan
perawi lain, padahal mereka ini dianggap oleh Imam Al-Bukhari dan Imam

Muslim dalam berhujjah.

Yahya Al-Qaththan memiliki karya Adh-Dhu'ofo' sebagaimana dikutip
Ibnu Hazm dan yang lain, meskipun kitab karya tersebut tidak aku jumpai

keberadaannya. Dia juga memiliki karya Su'alatu'Ali wa Abu Hafsh wa lbnu

Ma'in." 2

Ali bin Al-Madini berkata, "Aku belum pemah melihat orang yang lebih

pandai tentang perawi hadits daripada Yahya bin Said AlQaththan, dan orang

yang lebih mengetahui tentang kesalahan maupun kebenaran hadits

selain Abdurrahman bin Mahdi. Apabila Yahya Al-Qaththan dan
Abdurrahman Al-Mahdi bersepakat meninggalkan hadits dari salah seorang

perawi, maka aku tidak akan meriwayatkan hadits dari perawi tersebut.

Namury apabila salah satu dari keduanya meriwayatkannya, maka aku pun

meriwayatkannya."3

Dari Yahya, ia berkata, "Yahya Al-Qaththan berkata, "Kalau aku
meriwayatkan hadits dari perawi yang aku ridha terhadap keberadaannya,

maka aku tidak akan meriwayatkan hadits kecuali dari lima orang saja."a

Ahmad bin Abdillah Al-Ajali berkata, "Yahyabin Said adalah seseorang

yang selektif dalam meriwayatkan hadits. Dia tidak meriwayatkan hadits

kecuali dari perawi yang tsiqah."

I tbid.9/183.2 lbid3 TarikhBaghdnd, 14/138.

' Siyar A'lan An-Nubala',9 /778.
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Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwa pemah suatu ketika terjadi

perselisihan antara Syu'bah dengan beberapa ahli hadits yang lain. Mereka

berkata kepada Syu'bah, "Mintalah seseorang menjadi hakim penengah di

antara kami dan kamu!"

Lalu, Syu'bah membalas dengan berkata, "Kalau begitu, orang yang

paling tepat menjadi hakim penengah dalam masalah ini adalah Ahwal."

Maksud Syu'bah dengan' Al- Ahwal' adalah Yahya Al-Qaththan.

Kemudian, Yahya Al-Qaththan datang dan memberikan keputusan atas

Syu'bah. Akibat keputusan itu, maka Syu'bah lalu berkata, "Siapakah yang

mampu mengkritik keputusanmu hai Ahwal?"

5. Kemampuan Halalan dan Keselektifannya

Adz-Dzahabi berkata, "Dalam masalah hadits, sumbangan yang

diberikan Yahya Al-Qaththan sangat besar sekali. Dia telah melakukan rihlaft

(perjalanan) untuk mendapatkan ialur periwayatan hadits dan

menghafalkannya sehingga dia benar-benar berada di tingkat paling unggul

di antara teman-teman semasanya.

Dia telah menguasai Al-larh wa At-Ta'dil sehingga keluarlah n€rna-nama

sekelompok perawi hafizh semisal Musaddad dan Al-Fallas. Berdasarkan

berita yang sampai kepada kami, dalam masaTahfuru', dia mengikuti Madzhab

Abu Hanifah apabila tidak menemukan nash."l

Ali bin Al-Madini berkata, "Aku belum Pemah melihat seorang Pun yang

lebihtsabit daripada Yahya bin Said Al-Qaththan."z

Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku bertanya pada ayahku, "Siapa

sajakah orang hebat yang pemah ayah lihat dalam bidang hadits ini?" Imam

Ahmad menjawab, "Aku belum pemah melihat orang yang sePerti Yahya bin

Said Al-Qaththan." Aku bertanyalag9, "Bagaimana dengan Husyaim?" Dia

menjawab, "Husyaim adalah seorang syaikh, dan aku belum pemah melihat

orang yang seperti Yahya." Dan aku bertanya Lagi, "Lalu bagaimana dengan

Abdurrahman bin Mahdi?" Dia menjawab, "Katrt| para ahli hadits, belum

pernah melihat seseorang yang seperti Yahya Al-Qaththan dalam setiap

perilakunya."

Abu Dawud pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal,

"Apakah Yahya Al-Qaththan meriwayatkan hadits kepadamu melalui

I tbid.g/176.2 Tadzkirah Al-ktml,37/336.
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hafalanya?" Imam Ahmad menjawab, "Kami belum pernah melihat Yahya

memberikan hadits dari kitab. Kami mencatat hadits darinya sebanyak ini,

semuanya kami peroleh dari hafalannya."l

Abu Uwwanah berkata, "Apabila kalian ingin mendapatkan hadits, maka

pergilah kepada Yahya Al-Qaththan." Kemudian seseorang bertanya, "Lalu

bagaimana dengan Hammad binZiyad?" Abu Uwwanah menjawab, "Yahya

bin Said Al-Qaththan adalah guru kami."

Abdullah bin Basyr Ath-Thalaqani berkata, "Aku telah mendengar Imam

Ahmad bin Hambal berkata, "sepengetahuanku, Yahya bin Said adalah

manusia yang paling tsabit.'2

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata, "Yahya bin Said Al-Qaththan

meriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi, Humaid Ath-Thawil, Ismail bin Abi

Khalid, Ubaidillah bin Umar, Yahya bin Said Al-Anshari, Hisyam bin Urwah,

Ikrimah bin Ammar, Yazid bin Abi Ubaid, Abban bin Sham'ah, Bahz bin

Hukaim, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin A1-Husain,Ja'far bin Maimun, Al-

A'masp Husain Al-Mu'allim, Ibnu Juraij, Al-Auza'i, Malik, Ibnu Ijlan, Abu

Shakhr Humaid brnZiyad, Al-Hasan bin Dzikwan.

Juga, tercatat sebagai gurunya, Hatim bin Abi Shaghirah, Khutsaim bin

Arak, Sulaim bin Hayyan, Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Arubah, Saif

binSulaiman, Abdullah bin Said bin Abi Hind, Abdul Hamid binJa'far, Abdul

Malik bin Abi Sulaiman, Utsman bin Ghiyats, Utsman bin Al-Aswad,

Ubaidillah bin Al-Akhnas, 'Auf Al-A'rabi, Imran Al-Qashir, Qurrah bin Khalid,

Fudhail bin Ghazwan, Yazid bin Kaisan, Al-Mutsanna bin Said Adh-Dhib'i

dan masih banyak yang lain.

Murid-muridnya: Adalah anaknya yangbemama Muhammad bin Yahya

bin Said, cucnnya yang bernama Ahmad bin Muhammad, Ahmad,Ishaq, Ali
bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Amr bin Ali Al-Fallas, Musaddad, Abu Bakar

bin Abi Syaibah, Abu Khaitsamah, Bisyr bin Al-Hakam, Shadaqah bin Al-
Fadhl, Abu Qudamah As-Sarkhasi, Abdullah bin Umar Al-Qawariri, Bundar,

Abu Musa, Ya'qub Ad-Dauraqi, Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami

dan Abu Kamil Al-Jahdari.

I tbid.St/337-338.2 Siltor A'lam An-Nubdla',9 / 178.
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Selain mereka, masihbanyak murid-murid Yahya Al-Qaththan yang lain.

Muridnya yang terakhir meninggal adalah Abu Ya'la Ibnu syaddad AI-

Masma'i. Abu Ya'la meriwayatkan hadits dari Yahya bin said Al-Qaththan

melalui guru Yahya Al-Qaththan yang bemama syu'bah, sufyan Ats-Tsauri,

sufyan bin ,uyainah dan melalui teman Yahya Al-Qaththan yang hidupnya

semasa dengannya, yaitu; Mu'tamar bin Sulaiman dan Abdurrahman bin

Mahdi."1

7. Beberapa Mutiara PerkataannYa

Amr bin Ali berkata, "Aku berdoa untuk Yahya di saat sakitnya sebelum

meninggal, "semoga Allah memberikan kesehatan kembali kepadamu." Lalu

dia berkata, "sesuatu yang paling aku cintai adalah cinta karena Allah s$i''2

Muhammad bin Abdillah bin Ammar mengatakan bahwa Yahya bin said

pernah berkata, "Janganlah kalian memperhatikan hadits sebelum melihat

pada sanad hadits tersebut. Apabila sanadnya shahitU maka ambillah hadits

tersebut. Namun, jika sanadnya tidak shahih, maka kalian janganlah

terperdaya pada suatu hadits yang sanadnya tidak shahih'"3

Ali bin Abdillah berkata, "Aku telah mendengar Yahya bin said berkata,
,,Dalam pandanganku bahwa takdir, ilmu, dan catatan nasib manusia dalam

Kitabullah adalah satu." Kemudian aku mendengar ketika anak Yahya bin Said

Al-Qaththan yang bernama Ahmad bertanya padanya, "Wahai ayahku,

apakah berbuat maksiat juga telah ditakdirkan?" Yahya Al-Qaththan

menjawab, "Maksiat adalah kamu sendiri yang menakdirkan"'a

syadza bin Yahya mengatakan bahwa Yahya bin said Al-Qaththan

berkata, ,,Demi Allah, yang tidak ada tuhan selain Dia, barangsiapa mengira,
,,Dia-lah Allah,Yang Maha Esa." (Al-Ikhlash: 1) adalah makhluk, maka ia telah

Zindiq."s

8. Meninggalnya

Adz-Dzahabi berkata, "Para ulama mengatakan bahwa Yahya bin said

meninggal pada bulan shafar tahun 198 Hijriyah, terPaut empat bulan lebih

dahulu dari meninggalnya Ibnu Mahdi dan Sufyan bin'Uyainah'"

I Tahdzib At-Tahdzib,ll / l9O.

'z Shilnh Ash-Shafwoh,S /366.3 Sivar A'lam An-Nfiala',9 / 188.

' Hilyah Al-Auliya',8/381.5 lbid.
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Sedang dari Ali bin Al-Madini, ia berkata, "Dalam tidurku, aku bermimpi
melihat Khalid bin Al-Harits,lalu aku bertanya kepadanya,"Apa yang telah
kamu terima dari Tuhanmt?" Diamenjawab, "Tuhanku telah mengampuniku.

Sesungguhnya permasalahannya sangatlah berat!" Kemudian aku bertanya
la$,"Lalu bagaimana dengan Yahya bin Said Al-Qaththan?" Dia menjawab,

aku melihat Yahya Al-Qaththan sebagaimana kamu melihat bintang bersinar
di langit."l[,+]

Siyar A'lam An-Nubola',9 /778.
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MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI'I .

NASHIR AL-HAQ WA AS-SUNNAH-

1. Nama, Nasab, Kelahiran dan Silatnya

L. Tamanva: Adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin
I\ syrri'i* *-su,u bin ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib

bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin

Ghalib. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah.

Nasabnya: Dia adalah anak dari paman Rasulullah Sffi dengan garis

keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bemama Abdi Manaf.

Rasulullah ffi berasal dari keturunan Hasyim bin Abdi Manaf,

sedangkan Imam Asy-Syafi'i berasal dari keturunan Abdul Muthalib bin Abdi
Manaf. Nabi ffi bersabda,

.blt,:d ;G'i;3,jtit i. Ct

"sesungguhnya letturunan efUt*notlU don tnrurrnon Uoryi* adalah ,otu.'i
(HR. Al-Bukhari, 6 / 675, Abu Dawud, no. 2962, dan An-Nasa' i, 7 / 730-

131)

Imam An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam

Asy-Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak

mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam.

Pada diri Imam Asy-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan

karunia Allah, di antaranya; nasab yang suci bertemu dmgan nasab Rasulullah

-dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik-. Semua ini
merupakan kemuliaan paling tingg yang tidak temilai dengan materi.
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Oleh karena itu,Imam Asy-Syaf i selain tempat kelahirannya mulia, dia

juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan

tumbuh besar di tanah suci Makkah."l

Kelahiran dan pertumbuhannya: Tempat lahir Asy-Syafi'i sebagaimana

dikatakan Adz-Dzahabi adalah di Gaza. Ayahnya meninggal dalam usia

muda, sehingga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjadi yatim dalam

asuhan ibunya. Karena ibunya khawatir terlantar, maka Asy-syafi'i akhimya

diajak ibunya pindah ke kampung halaman ibunya di Makkah supaya dia

dapat tumbuh di sana. Pada waktu pindah itu, Asy-syaf i baru berumur dua

tahun.

Di Makkah, Imam Asy-Syafi'i mengikuti latihan memanah. Dalam

memanah ini, Imam Asy-Syafi'i memPunyai kemampuan di atas teman-

temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasararl hanya sekali saja.

Kemudian dia menekuni Bahasa Arab dan syair hingga membuat dirinya

menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. setelah menguasai

keduanya,Imam Asy-Syafi'i lalu menekuni dunia fikih dan akhimya menjadi

ahli fikih terkemuka di masanya."2

Al-Ulaimi berkata "Abu Abdillah Asy-Syafi'i adalah seorang imam yang

agun& ilmuwan yang dermawan, salah satu imam mujtahid dunia, pemegang

pilar utama dalam Islam dan imamnya Ahli sururah waliamaah.

Jalur nasabnya bertemu dengan kakek orang yang memberi syafaat di

Hari Kiamat, yaitu Rasulullah ffi. falet kedua Asy-Syafi'i yang bemama As-

saib adalah pemegang bendera Bani Hasyim pada saat perang Badar yang

berhasil ditawan, kemudian dia menebus dirinya sendiri dan akhirnya

memeluk agama Islam."

Ketika As-Saib ditanya, "Kenapa kamu tidak masuk Islam sebelum kamu

menebus dirimu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak mungkin membiarkan

orang-orang Islam mengincar mereka, Bani Hasyim adalah dalam diriku."

Berdasarkan pendapat yang paling shahitu Imam Asy-syafi'i dilahirkan

di Gaza yang termasuk daerah syam pada tahun 150 Hijriyah pada tahun

dimana Imam Abu Hanifah An-Nu'man meninggal.

Bahkan, ada pula yang mengatakan bahwa hari kelahiran Imam Asy-

Syafi'i adalah hari Imam Abu Hanifah meninggal. Ada pendapat yang

I ImamAn-Naw awi,TaMzib Al'Asna' wa Al'Lughat, DarulKutub Al-Ilmiyah,49l1.

'? Adz-Dzahabi,Siyar A'lam An-NrrDaln', Darul Risalah, 6/10.
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mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i lahir di Asqalan, dan ada pula yang

mengatakan di Yaman, lalu dia tumbuh dan berkembang di Makkah.

Di Makkah ini, dia mulai menimba ilmu. Setelah itu, dia pindah ke

Madinah, ke Baghdad dua kali, dan akhimya menetap ke Mesir. Dia tiba di
Mesir pada tahun 199 Hijriyah. Sedangkan menurut sumber lain, dia tiba di
Mesir pada tahun 201 Hijriyah dan menetap di sana sampai akhir hayatnya."l

Sifat-sifatnya: Sebagaimana disebutkan Abu Nu'aim dengan sanadnya

dari Ibrahim bin Murad, dia berkata, "Imam Asy-Syafi'i itu berbadan tinggr,

gagah,berdarah bangsawan dan berjiwa besar." Sedang menurut Az.Za'farani

mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang berwajah simpatik

dan ringan tangan.

Al-Muzni berkata, "Aku belum pemah melihat seseorang yang wajahnya

lebih tampan melebihi Asy-Syaf i. Ketika dia memegang jenggotnya, maka

aku melihat bahwa tidak ada orang yang lebih bagus dari cara dia
memegangnya."2

2. Awal Menuntut llmu dan Kecerdasannya

Dari Abu Nu'aim dengan sanad periwayatannya dari Abu Bakr bin Idris,

juru tulis Imam Al-Humaidi, dari Imam Asy-Syafi'i, dia berkata, "Aku adalah

seorang yatim di bawah asuhan ibuku. Ibuku tidak mempunyai dana guna

membayar seorang guru untuk mengajariku. Namun, seorang guru telah

mengizinkan diriku belajar dengannya ketika ia mengajar yang lain.

Tatkala aku selesai dari mengkhatamkan Al-Qur'an, aku lalu masuk

masjid untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan para ulama. Dalam

pengajian itu, aku hafalkan hadits dan permasalahan-permasalahan agama.

Waktu itu, aku masih tinggal di Makkah, di suku Khaif.

Akibat kemiskinanku, ketika aku melihat tulang yang menyerupai

papm, maka tulang itu aku ambil untuk aku gunakan menulis hadits dan

beberapa permasalahan agama. Di daerah kami terdapat tempat sampah,

ketika tulang yang aku tulisi sudah penuh, maka tulang itu aku buang di
sana."3

t Abu Al-Yaman,AlMnnlnjAl-Ahnndf TnrajimAshnbAl-Imarn Ahmaddengan tahkikMuhammadMuhyiddin
Abdul llamid, Cet. Al Madani,hlm. 63.

'? Adz-Dzahabi,Tarifu Al-Islnmdengan ahkikDr. UmarAbdussalamTadammuri, HaandistoflWalflyar,20l-210,
Darul Kitab Al-'Arabi, hlm.310,.3 Abu Nuaim Al-Ashfahani, Hilyah Al-Auliya' woThnbaqat Al Ashfiytr',Cet. As-Sa'adah,9 /73,Cet. As-Sa'adah,
Adz-Dzahabi,Torihh Al-IslamWafnyat,20l.zl0dariAl-HumaididarilrnamAsy-Syafi'L danlmam MnnnqibAsy-
Syaf ikarya Al-Ba:haqi, 1 / 92 daliiuru tulis Al-Humaidi dari Al-Humaidi.
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Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Mus'ab bin Abdillah Az-Zabiri, dia

berkata, "[mam Asy-Syafi'i memulai aktivitas keilmuannya dengan belajar

sya'ir, sejarah dan sastra. Setelah itu, dia baru menekuni dunia fikih."

Sebab ketertarikan Asy-Syafi'i terhadap fikih bermula dari suatu ketika

dia berjalan dengan mengendarai binatang, sedang di belakangnya kebetulan

sekretaris Ubay sedang mengikutinya.

Dalam keadaan yang demikian itu, Imam Asy-Syafi'i melantunkan

beberapa bait sya'ir, sehingga sekretaris Ubay memacu kendaraarurya agar

berjalan lebih cepat lagi untuk menghampirinya. Ketika sudah mendekat

dengan Asy-Syaf i, ia lalu berkata, "Orang sepertimu akan kehilangarrmuru'ah

kalau hanya seperti ini saja. Di mana kemampuanmu dalam bidang fikih?"

Berangkat dari perkataan inilah, akhimya hati Imam Asy-Syafi'i menjadi

tergetar dan tergerak untuk mempelajari fikih. Dia kemudian mulai pergi ke

tempat pengajian Ibnu Khalid Az-Zanji yang pada waktu berkedudukan

sebagai mufti di Makkah. Setelah itu, dia lalu berguru pada Imam Malik bin
Anas."r

Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Abu Bakar Al-Humaidi, dia berkata,

"Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku keluar untuk belajar Nahwu dan sastra, dan

ketika aku bertemu dengan Muslim bin Khalid, maka Muslim bertanya

kepadaku, "Wahai anak muda, dari manakah asalmu?" Aku menjawab, "Aku
dari Makkah." Dia bertanya lagi, "Rumahmu di daerah mana?" Aku
menjawab, "Rumahku berada di suku Khaif." Dia lalu bertanya lagi, "Kamu

berasal dari kabilah apa?" Aku menjawab, "Aku dari keturunan Abd Manaf."

Mendengar jawabanku ini, Muslimbin Khalid merasa terkagum-kagum

dan berkata, "Hebatl Hebat! Kamu sungguh beruntung sekali, karena Allah
telah memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Tidakkah kamu gunakan

kepandaianmu untuk mendalami fikih!? Aku rasa itu lebih baik bagimu!"2

Adz-Dzahabi berkata, "Dari Imam Asy-Syafi'i, dia berkata, "Aku telah

mendatangi Imam Malik, sedang usiaku baru tiga belas tahun, -demikian

berdasarkan riwayat ini. Akan tetapl, secara dhahir, nampaknya usianya pada

waktu itu adalah dua puluh tiga tahun-.

Sebelum mendatangi Malik, aku terlebih dahulu mendatangi saudara

sepupuku yang menjabat walikota Madinah. Kemudian saudara sepupuku

I Mnnaqib Asy-Syaf ikarya N-Baihaqi dmgan tahkik A+Sayyid Ahmad Shaqar, l /96.z Mannqib Asy-Syaf ikarya N-Bathaqi,I /97.
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mengantarku ke Imam Malik. Setelah ia bercakap<akap dengan Imam Malik,

saudara sepupuku lalu berkata kepadaku, "Carilah seseorang guna menyeleksi

bacaan Al-Qur'anmu!" LaIu aku menjawab, "Aku mencari guru untuk
membaca Al-Qur'an!"

Lalu, aku menghadapkan bacaanku kepada lmam Malik. Barangkali

bacaanku sudah jauh, akan tetapi dia memintaku untuk mengulanginya,

sehingga aku pun mengulangi bacaan hafalan Al-Qur'anku lagi yang

membuabrya terkagum-kagum. Kemudian, ketika aku bertanya kepada Imam

Malik beberapa masalah dan dijawabnya, maka Imam Malik lalu berkata,

"Apakah kamu ingin menjadi seorang hakim!"l

Imam An-Nawawi membahas tentang Imam Asy-Syafi'i yang secara

ringkasnya adalah sebagai berikut:

"Imam Asy-Syaf i memperdalam fikih dari Muslim bin Khalid Az-Zanii

dan imam-imam Makkah yang lain. Setelah itu, dia pindah ke Madinah

dengan tujuan berguru kepada Abu Abdillah Malik bin Anas.

Ketika di Madinah, Imam Malik bin Anas memperlakukan Asy-Syafi'i

dengan mulia karena nasab, ilmu, analisa, akal dan budi pekertinya. Imam

Asy-Syaf i lalu membaca dengan cara menghafal kitab Al-Muwaththa'karya

Imam Malik kepada Imam Malik. Mendengar bacaannya terhadap Al-
Muwaththa'ini, Imam Malik merasa kagum, sehingga dia meminta agar

Imam Asy-Syaf i untuk membacanya kembali. Setelah beberapa lama bersama

Imam Malik, akhimya dia berkata kepada Asy-Syaf i, "Bertakwalah kamu

kepada Allah. Sesungguhnya kamu di masa mendatang akan memiliki sesuatu

yang agung."

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya Imam Malik berkata

kepada Imam Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya Allah ffi telah menyinari hatimu

dengan nur-Nya, maka jangan padamkan nur-Nya dengan berbuat

maksiat."

Setelah berguru kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i lalu pindah ke

Yaman. Di Yaman ini, dia terkenal sebagai seorang yang berbudi luhur dan

mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah ffi. Oia perkenalkan

dengan metode.metode cemerlang yang baik sekali dan metode tersebut sudah

terkenal di sana.

I Siyar A'lam An-Nubala',10/l2,Manaqib Asy-Synf ili Al-Baihaqi,l/ 101 denganredaksi,"yajiht"b*anfirhibbu
yang dimungkinkan salah cetak, dan Hi lyah AlAuliya' dagan penyebutan secara rngkar.,9 / 69 .

359Muhamnad bin Hns Asy-Syaf i - Nashir Al-Haq ua As-Suntwh-



Dari Yamary dia lalu pindah ke Irak untuk menyibukkan dirinya dalam

ilmu agama. Di Irak, dia berdebat dengan Muhammad bin Al-Hasan dan

ulama yang lain. Di sana, dia sebarkan ilmu hadits, mendirikan madzhabnya

dan membantu perkembangan sunnah. Hasibrya, nama dan keutamaan Imam

Asy-Syafi'i tersebar dan semakin dikenal hingga namanya membumbung ke

angkasa memenuhi setiap dataran bumi Islam.

Orang-orang yang pro maupun yang kontra dengan Imam Asy-Syaf i
mengakui kelebihan dan keutamaannya, sehingga kedudukannya di kalangan

para ulama sedemikian agungnya. Keutamaannya semakin mencuat dan

membahana, terutama sekali ketika dalam event-event perdebatan, dia

patahkan dan mentahkan kembali hufiah-hujjah para ulama Irak dan daerah

sekitamya dengan telak dan baik sekali.

Berangkat dari perdebatan-perdebatan spektakuler yang belum pemah

dijumpai sebelumnya ini, maka banyak dijumpai dari kalangan anak-anak,

orang dewasa, ulama ahli hadits, ulama ahli fikih dan selainnya bercermin

untuk mengambil manfaat dan ilmu darinya. Akhirnya, banyak sekali orang

yang lari dari madzhab yang dahulu telah diikuti untuk pindah ke madzhab

Imam Asy-Syafi'i serta berpegang teguh pada metode yang digunakannya.

Selama tinggal di Irak ini, dia menelurkan kitab karyanya yfrrg di beri

namaKitab Al-Hujjah yang kemudian dikenal dengan Qaul Qadim Imam Asy-

Syafi'i. Pada tahun 199 hijriyah, dia meninggalkan Irak untuk pergi ke Mesir.

Semua karyanya yang dikenal dengan Qaul ladiil di tulis di Mesir.

Dan, ketika di Mesir inilah, nama Imam Asy-Syaf i banyak disebut-sebut

oran& sehingga dirinya menjadi tempat tujuan banyak orang untuk menimba

ilmu, baik yang berasal dari Irak, Syam maupun yang berasal dari Yaman."l

3. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Abu Nu'aim Al-Hafizh berkata, "Di antara ulama terdapat imam yang

sempuma, berilmu dan mengamalkannya, mempunyai kemuliaan yang tinggi,

berakhlak mulia dan dermawan. Ulama demikian ini adalah cahaya di waktu

gelap yang menjelaskan segala kesulitan dan ilmunya menerangi belahan bumi

dari bagian Timur sampai Barat.

Madzhabnya diikuti banyak orang/ baik yang tinggal di darat maupun

di lautan karena madzhabnya didasarkan pada sunnah, atsar dan sesuatu yang

I Tohtlzib Al-Asma' wa Al-Lughat, I / 47 48 denganpengubahan secara ringkas
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telah disepakati para sahabat Anshar dan Muhajirin, dan terambil dari
perkataan para imam pilihan. Ulama itu adalah Abu Abdillah Muhammad

bin Idris Asy-Syafi'i Al-Aimmah Al-Ahbar Al-Hijazi Al-Muththalibi.

Selain sebagai orang yang mempunyai keutamaan yang tinggr, Imam

Asy-Syafi'i juga mendapatkan martabat mulia. Sesungguhnya keutamaan

diperoleh bagi orang yang menjalankan agama, dan martabat diperoleh dari
silsilah. Sedang Imam Asy-Syafi'i telah memperoleh kedua-duanya.

Imam Asy-Syafi'i selain telah memiliki ilmu dan mengamalkannya, dia
juga memiliki kemuliaan yang agun& yaitu garis nasabnya dekat dengan

Rasulullah ffi.
Allah ffi telah memberikan karunia kepadanya ilmu dengan berbagai

seni dan hikmahnya, sehingga dia mampu mengambil istimbat makna

kalimat yang tersirat. Tidak itu saja, dia juga diberi karunia ketajaman analisa,

sehingga mampu memahami dan menjabarkan kaidah-kaidah dasar dan

kaidah-kaidah pokok."1

Al-Khathib dengan sanad sampai Ishaq bin Rahawaih mengatakan,

"Imam Ahmad bin Hambal pernah memegang tanganku dan berkata,
"Kemarilah, ikutlah denganku. Akan kutunjukkan kepadamu seseorang

yang kedua matamu belum pemah melihatnya." Ia lalu mengajakku untuk
menemui Imam Asy-Syah' i."2

Al-Khathib juga memberitahukan dengan sanad sampai Abdullah bin
Ahmad bin Hambal, ia berkata, "Ketika aku bertanya kepada ayahku, "Wahai

ayahku, seperti apakah orang yang bemama Asy-Syafi'i itu? Sesungguhnya

aku sering kali mendengar ayah berdoa untuknya?" Maka ayahku berkata

kepadaku, "Wahai anakku, Imam Asy-Syafi'i itu ibarat matahari bagi bumi
dan seperti kesehatan bagi manusia. Perhatikanlah, apakah di antara keduanya

dapat dipisahkan atau ada penggantinya?"3

Dari Ayyub bin Suwaid, dia berkata, "Aku tidak pemah membayangkan

kalau dalam hidupku ini aku dapat bertemu dengan orang seperti Imam Asy-

Syafi'i."4

Shaleh bin Ahmad bin Hambal berkata, "Imam Asy-Syafi'i menaiki
keledainya sementara ayahku hanya berjalan kaki, sedang mereka berdua

1 HilyahAl-Auliyn',9 /63-64.
'1 TarikhBaghdad,2/66.3 lbirl.2/66dandisebutkan pula Al-Mizzi dalam Tafulzib Al-Kamil,24/ 66.a IlF..Mnnaqib Asy-Syaf ikaryaN-Baihaqi, hlm.21Adz-Dzahabidalam TarikhAl-lslamllatnditsunWafaynt,20l-

210,hlm.315.
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terlibat dalam musyawarah dan Asy-Syafi'i memberikan ide-ide kepada

ayahku. Ketika berita ayah berjalan dan Asy-syafi'i naik keledai itu sampai

kepadaYahyabinMa'in,makaiamemProvokasiayahku'Akantetapi'
provokasi ini lalu dibalas ayahku denganberkata, "seandainya waktu itu kamu

berada di sisi yang lain dari keledai itu, maka itu akan lebih baik buatmu'"1

HamidbinZaniawaihberkata,"AkutelahmendengarlmamAhmadbin
Hambal berkata, "Disebutkan dalam sebuah hadits dari Nabi ffi bahwasanya

beliau telah bersabda,

,yti hi,? ? F ui; c,:: t,._{.,:,.:'Li'e:'rte'Y''q'
"sesungguhnyaAllahaknnmcngutusorangyangahlidalamagamainidisetiap

seratus tahun seorang pemimpin dari keluargaku yang menielaskan kepada

merekn Permasalahan agama 
"'

Dan, ketika aku perhatikan, pada seratus tahun pertama' maka

pembaharu itu adalah umar bin Abdll Azizdari keluarga Rasulullah ffi' D*
pada seratus tahun kedua, muncullah Muhammad bin Idris yang juga dari

keluarga beliau."2

DariMuhammadbinAl-Fadh|A|-Bazzar,diaberkata,,,Akutelah
mendengarayahkuberkata,,,Akupemahmelakukanibadahlraiibersama
Ahmad bin Hambal. Pada waktu di Makkah, kami berada dalam satu

pemondokan bersamanYa.

Padasuatuhari,AbuAbdillahAhmadbinHambalkeluarpagi-pagi
sekali dan begitu pula aku, ketika selesai shalat shubuh, aku berkeliling ke

beberapa majelis taklim-majelis taklim untuk mencari Ahmad bin Hambal' Di

antaranya ke majelis taklim Sufyan bin'Uyainah'

Setelah lama berputar-putar mencarinya' akhimya aku menemukannya

sedang berada di samping seorang pemuda Arab yang memakai pakaian

berwama dan mengenakan ikat kepala. setelah berdesak-desakan, akhimya

aku berhasil mendekatinya dan duduk di sampingnya'

Tidak berselang lama, kemudian aku bertanya kepada Ahmad bin

Hambal,,,WahaiAbuAbdillah,kenapakamutinggalkanmajelistaklimlbnu

r Monaqib As!'synf ikarya ld'Balll.aqi,2/253'
2 Hilyah Al-AuliYa',9 /98.
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'Uyainah! Padahal dalam majelis taklim itu hadir pula Ibnu Syihab Az-Zuhr|
Amr bin Dinar, Ziyad bin Alaqah dan para tabi'in?"

Dia menjawab, "Lebih baik kamu diam. Jika kamu melewatkan satu

hadits dengan sanad'ali, maka kamu bisa mendapatkarurya meskipun dengan

sanad nazil.Dan itu semua tidak menimbulkan dampak yang membahayakan

bag;i agama, akal dan telaah fikihmu.

Akan tetapi, kalau kamu lewatkan pemikiran pemuda ini, maka aku

khawatir apabila kamu tidak bisa menjurnpainya lagi sampai Hari Kiamat.

Ketahuilah, aku belum penah menjumpai seseorang yang lebih pandai dari

pemuda ini dalam memahami kitab Allah, Al-Qur'an."

Lalu aku bertanya kepadanya, "Siapakah pemuda itu?" Maka Ahmad

bin Hambal menjawab, "Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i."1

Dari Suwaid bin Said, dia berkata, "Waktu itu aku sedang bersama

Sufyan bin'Uyainah. Ketika Muhammad bin Idris datang dan lalu duduk,
Ibnu'Uyainah membacakan satu hadits ringan. Ketika dikatakan kepada Ibnu

'Uyainah, "Wahai Abu Muhammad, Muhammad bin Idris meninggal", maka

Ibnu'Uyainah langsung menjawab, "|ika Muhammad bin Idris meninggal,

maka hilanglah orang yang paling mulia di masanya."2

Ar-Razi berkata, "Sesungguhnya sanjungan dan pujian para ulama

terhadap Imam Asy-Syafi'i sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Di
sini, kami mencoba menyebutkan sebab-sebab mereka mencintai Imam Asy-

Syafi'i dan kenapa mereka memberikan sanjungan terhadapnya. Kami

sampaikan bahwa sebelum munculnya Imam Asy-Syafi'i, manusia terbagi

menjadi dua golongan besar, yaitv Ashab Al-Hadits dan Ashab Ar-Rn'yi.

Ashab Al-Hadits adalah kelompok yang suka menghafal hadits-hadits

Rasulullah. Mereka lemah dalam pemikiran dan analisa. Oleh sebab itu, ketika

mereka ditanya atau dimintai solusi dari problematika kehiduprroleh Ashab

Ar Ra'yi, maka mereka pada kebingungan dan tidak mampu menjawabnya.

Sedang Ashab Ar-Ra'yi adalah kelompok yang pandai dalam pemikiran

dan analisa, akan tetapi mereka miskin pengetahuan tentang sunnah dan atsar.

Sementara Imam Asy-Syafi'i selain seorang yang menguasai sunnah

Nabi dan mendalami dasar-dasar kaidahnya, dia juga menguasai retorika

serta mempunyai dasar-dasar dalam berdiplomasi. Hal ini ditopang oleh

1 Manaqib Asy-Syaf ikaryaAl-Bdhaqi,2/256-257 dan AbuNuaim, Hilyah Al-Auliyn',9 /98-99.2 Hilyah Al-Auliya',9 /956danFakhruddinAr-Razi.dalamMamqib Asy-Syaf i,56/58.
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kefasihannya dalam berbahasa dan kemampuannya dalam melemahkan

lawan bicaranya. semua kelebihan itu digunakan Imam Asy-syafi'i untuk

mendukung dan membantu eksistensi hadits-hadits dari Rasulullah ffi'
olehkarenaitu,ketikaadaorangyangmelontarkanpertanyaanatau

permasalahanyanSdirasasulitdipecahkanolehAshabAl-Haditsatau
menyanggah iawaban yang diberikan Asy-Syafi'i, maka Asy-Syafi'i dengan

mudah bisa menepis dan menjawab dengan jawaban yang jelas, lengkap dan

mengenyangkan Pikiran'

Berangkat dari kesuksesan Asy-Syafi'i inilah, dominasi Ashnb Ar-Ra'yi

terhadap Ashab At-Hadits mulai terkikis yang berarti pula dimulailah

kemunduran frkih Ashnb Ar-Rn'yi. Di samping itu, pudarlah semua wacana

yangdahutudigulirkanAshabAr-Ra,yiganamelemahkanAshabAl-Hadits,
Bertolak dari peristiwa ini, maka banyak sanjungan dan pujian mengalir

kepadanya dari para ulama besar serta ulama salaf' Dengan melalui Asy-

Sy ah' i, petuniuk Allah telah datang."l

4. lbadah, Kewara'an dan Kezuhudannya

Bahr bin Nashr berkata, "Di masa Imam Asy-Syafi'i, aku belum pemah

melihatdanmendengaradaorangyanglebihbertakwadanwira,imelebihi
ImamAsy-Syafi,i.Begitupulaakujugaakubelumpemahmendengarkanada

oran8 yanS melantunkan AlQur.an dengan suara yang lebih bagus darltya.,,z

Al-Husain Al-Karabisi berkata, ,,Aku bermalam bersama Asy-Syafi,i

selama delapan puluh malam, dia selalu shalat sekitar sepertiga malam' Dalam

shalatnya,akujugatidakpemahmelihatnyamembacaAt-Qur.ankurangdari
delapan puluh ayat, kalaupun lebih tidak sampai seratus ayat. Ketika

membaca ayat-ayat yang berisi rahmat, maka dia selalu berdoa untuk dirinya

danorang-orangmukminsemuanya.Danketikamembacaayat-ayatyang
berisi adzab, maka dia selalu memohon perlindungan dari Allah untuk dirinya

danorang-orangmukminsemuanya.Kalauakuperhatikan,makaseolah-olah
rasa takut dan penuh harap berkumpul dan bersatu dalam dirinya.,,3

Bahr bin Nashr berkata, "Ketika kami hendak menangis, maka satu sama

lain di antara kami berkata, "Mari kita pergi bersama-sama ke pemuda Al-

r Fakhruddin l//r nnqib Asy-syafi,ikzrya Ar-Razi dengan tahkik Ahmad Halazi As-Siqa Maktabah Al-Kulliyat Al-

Azharivah, hlm.66.
z Manaoib Astt-Sva/t'i karya Al-Baihaqi, 2/ 158'

' bia,zl/ $eAifarikh tiashdad,zo / 63.
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Muththalibi (Imam Asy-Syafi'i) untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an.

Ketika kami tiba di tempatnya, maka dia langsung membuka mushaf untuk

membaca ayat-ayat Al-Qur'an sampai banyak orang tidak kuasa membendung

airmata mereka. Tatkala isak tangis kian banyak dan dia melihatnya, maka

dia pun menghentikan lantunan suaranya yang merdu dalam membaca Al-

Qur'an."t

Ar-Rabi'bin Sulaiman mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i membagi

malam menjadi tiga bagian, yaitu; sepertiga pertama untuk menulis,

sepertiga kedua untuk shalat dan sepertiga akhir untuk tidur.2

Dari Harmalah, dia mengatakan, "Imam Asy-Syaf iberkata, "Aku belum

pernah bersumpah atas nama Allah, baik untuk kebenaran mauPun

kebohongan."3

Al-Harits bin Miskin berkata, "Ketika Imam Asy-Syafi'i hendak pergi ke

Makkah, dia menyerahkan pakaian ciri khas Baghdadnya yang baik kepada

tukang pemutih baju. Namun, pada saat itu terjadi kebakaran, sehingga toko

tukang pemutih itu berikut pakaiannya pun terbakar. Akibatnya, tukang

pemutih itu datang kepada Asy-Syafi'i bersama banyak oranS -yang mereka

menyuruh kepada tukang pemutih baju itu agar mengganti baju Imam Asy-

Syafi'i-.

Namun, Imam Asy-Syafi'i berkata kepadanya, "Para ulama masih

berbeda pendapat mengenai hukum mengganti bagi tukang pemutih. Dan aku

sendiri belum yakin bahwa mengganti itu sesuatu yang wajib dan terlepas dari

itu semua, aku tidak akan minta ganti rugi apa Pun darimu."a

Al-Harits bin Syuraih berkata, "Aku pemah masuk ke rumah pembantu

Khalifah Ar-Rasyid bersama Imam Asy-Syafi'i. Rumah itu lantainya

beralaskan sutra. Ketika sampai pintu rumah dan Imam Asy-Syafi'i hendak

meletakkan kakinya untuk masuk, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sutra

tersebut sehingga dia buru-buru menarik kakinya dan kembali ke belakang

lagi.

Ketika pembanfu memanggilnya agar masuk, maka dia berkata, "Karpet

sutra seperti ini tidak diperbolehkan (dalam agama)." Mendengar perkataan

Imam Asy-Syafi'i ini, pelayan itu berdiri sambil tersenyum seraya bergegas

I Tarikh Bagtulad, 2 / 64 daaTthtlzib Al-Knml, 24 / 368.2 Hilyah Al-Auliya',9 /135.1 Siyor A'lnm An-Nubola',"10 /36.a Imam Mnrnqib Asy-Syaf i karya Al-Baihaqi, 2/ 163.
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masuk untuk melipat karpet sutra tersebut. Setelah karpet dilipat, maka Imam

Asy-Syafi'i baru masuk dan ia menyambutnya.

Imam Asy-Syafi'i kemudian berkata, "Ini (sutra) haram dan lebih mahal,

sedang ini (lantai dari tanah) halal, lebih murah dan lebih baik daripada sutra

itu." Mendengar pemyataan ini, pembantu itu hanya tersenyum dan diam."l

Ar-Rabi'menceritakan bahwa Abdullah bin Abdil Hakim berkata kepada

Imam Asy-Syafi'i, "Ketika karnu ingin tinggal di Negeri Mesir, maka kamu

harus mempunyai bekal makanan ttntuk hidup satu tahun. ketahuilah bahwa

sesungguhnya di sana perkumpulan penguasa ihr saling bermegah-megrahan."

Lalu Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Wahai Abu Muhammad, barangsiapa

yang tidak pernah rnenjadikan takwa sebagai kemuliaannya, maka

sesungguhnya tidak ada kemuliaan baginya. Aku telah dilahirkan di Caza,

dibesarkan diHijaz dan kami tidak punya makanan meskipun hanya untuk

satu malam. Walau demikian, kami pun tidak tidur dengan kelaparan."2

Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, "Kenapa kamu selalu bertahan dari

lapar, sedangkan kamu bukanlah orang yang lemah?" Maka dia m-eniawab,

karena aku selalu ingat bahwa sesungguhnya aku adalah seorang musafir.

Maksud Imam Asy-Syafi'i adalah hidup di dunia ibarat seorang musafir."3

Dari Yunus bin Abdil A'l+ dia berkata, "Imam Asy-Syafi'i pemah berkata

kepadaku, "Wahai Abu Musa, tenangkan dirimu dalam kemiskinan, karena

dengan begitu aku tidak akan menjauh darimu."a

Dari Ar-Rabi'bin Sulaiman, ia berkata, "Imam Asy-Syaf i pemah berkata

kepadaku, "Wahai Rabi', berzuhudlah kamu. Sesungguhnya sifat zuhud bagi

orang yang zuhud itu lebih indah daripada perhiasan bagi seorang PeremPuan
yang pesolek."s

Abdullah bin Muhammad Al-Balwa mengatakan, "Pada suatu hari, kami

membahas tentang orang zuhud, ahli ibadah dan ulama berikut derajat

kezuhudan, kefasihan dan ilmu mereka. Pada saat yang demikian itu, tiba-

tiba Umar bin Nabatat datang dan bertanya, "Apakah yang sedang kalian

bicarakan?" Kami menjarvab, "Kami sedang membicarakan tentang orang

zuhud, ahli ibadah dan ulama." Lalu dia berkata, "Aku bersumpah demi Allah

bahwa aku belum pernah melihat orang yang lebih wira'i, khusyu', fasih,

I tbid.z/165., Ibid.z/168.3 Tahdzib Al-Astna'wn Al-Luglnt,l/55 danMaruqib Asy-Syaf ikarya Al-Baihaqi,2/170
I Mnmqib Asy-Syaf ikarya Al-Bathaqi,2 / 768.5 tbid.z/1:77.6 lbitl,z/ln.
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moderat, berilmu, dermawan, bagus, cerdas dan lebih mulia yang melebihi

Muhammad bin ldris Asy-Syati'i."5

5. Kedermawanannya

Al-Humaidi mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i dari daerah Sin'an ke

Makkah dengan membawa 10.000 (sepuluh ribu) dinar di sapu tangannya. Dia

lalu mendirikan tenda di luar kota Makkah, sehingga orang-orangberdatangan

meminta uang tersebut. Sebelum gelap malam tiba, maka uang itu telah habis

tanpa tersisa sedikit pun.1

Dari Ar-Rabi'bin Sulaiman, ia berkata, "Ketika Imam Asy-Syafi'i sedang

menaiki keledainya melewati pasar, maka tanpa sadar cemeti di tangannya

terjatuh mengenai salah seorang tukang sePatu, sehingga dia pun turun

mengambil cemeti dan mengusap orang tersebut. Kemudian Imam Asy-Syafi'i

berkata kepada Ar-Rabi', "Berikan uang dinar yang ada padamu kepadanya."

Ar-Rabi'berkata, "Aku tidak tahu, enam atau sembilan dinar yang aku berikan

kepada tukang sepatu tersebut."2

Dari Ar-Rabi'bin Sulaiman, dia berkata, "lmam Asy-Syafi'i bertanya

kepadaku, "Berapakah mahar yang telah kamu berikan kepada calon

isterimu?" Aku menjawab, "Tiga puluh Dinar." Lalu dia bertanya lagi, "Berapa

yang kamu berikan kepadanya?" Aku menjalvab, "Enam Dinar." Kemudian

Imam Asy-Syafi'i bergegas ke rumahnya dan mengirimkan sekantong uang

berisi dua puluh empat Dinar kepadaku."3

Ibnu Abdil Hakam mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang

yang paling dermawan terhadap sesuatu yang dia miliki. Ketika dia lewat di

tempat karni dan tidak melihat diriku, maka dia meninggalkan pesan agar aku

datang ke rumahnya. Oleh karena itu, aku sering makan siang di rumahnya.

Ketika aku duduk bersamanya unfuk makan siang, maka dia memesan kepada

budak perempuan agar memasak makanan untuk kami. Lalu dia tetap setia

menunggu di meja makan hingga kita selesai dari makan."a

Ar-Rabi' memberitahukan bahwa ada seseorang telah mengambil keledai

milik Imam Asy-Syafi'i. Lalu dia berkata, "Wahai Rabi', berikanlah kepada

pencuri itu empat dinar dan suruh ia minta maaf kepadaku."s

I Hilyah Al-Auliya',9 / l3},Mannqib Asy-Synf ikarya Al-Bathaqi,2/220 dan FakhruddinMnnnqib Asy-Sylf ikarya
Ar-Razi, hlm. 128.

'? Al-Baihaqi, AI Mannqib, 2 / 221 dan Mnmqib Asy-Syaf i kary a Ar-Razi, hlm. 128.
3 Hilyah Al-Auliya',9 / 732 dan Mnrnqib Asu-Syaf ikarya Al-Ba;taqt,2/ 2?"3.a Mannqib Asy-Syaf ikuya Al-Bathaqi, 2/ 222 danSiynr A'lam An-Nfialn',10 / 39.5 Hilynh Al-Auliya',9 / 130 dan Manaqib Asy-Syaf ikarya N-Balhaqi, 2 /220.
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Masih dari Ar-Rabi', ia berkata, "Kami bersama Imam Asy-Syafi'i pemah

keluar dari masjid di Mesir. Tiba-tiba sandal yang dipakainya putus, sehingga

meminta tukang sol untuk memperbakinya. setelah sandal diperbaiki dan

dipakai lagi, maka dia berkata, "wahai Rabi" apakah kamu membawa uang

unfuk membayar ini?" Setelah aku sampaikan bahwa aku membawa tujuh

dinar, maka dia berkata, "Bayarkan uang itu kepadanya'"1

Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim berkata, "Imam Asy-Syafi'i

pernah datang ke rumah kami. Kemudian dia memintaku agar menaiki

kendaraannya. Setelah aku menaikinya, maka dia memintaku agar

menjalankannya ke depan dan ke belakang, kemudian dia berkata kepadaku,

,,Kamu menaikinya amat baik, maka ambillah dan ia kini menjadi milikmu."

Sungguh, Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling dermawan' Lalu

diceritakan juga kisah korma.2

cerita tentang korma ini juga diriwayatkan Al-Baihaqi dari

Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam, dia berkata, "Imam Asy-Syaf i

adalah orang yang paling dermawan. Sewaktu kami makan korma bersama

Imam Asy-Syafi'i yang sudah ditaruh di kotak, tiba-tiba datang seseorElng

yang langsung duduk di dekat korma milik Imam Asy-syafi'i lalu

memakannya.

setelah orang itu selesai memakannya, ia lalu berkata kepada Imam Asy-

syah,i,,,Apakah yang akan kamu katakan terhadap orang yang tidak sadar

makan dan secara sPontan memakannya ketika melihatnya?"

Mendengar pertanyaan ini, dia memberikan isyarat kepadaku dengan

menggerak-gerakkan tengkuknya. Imam Asy-syafi'i lalu berkata, "Alangkah

baiknya kalau ia memintanya terlebih dahulu sebelum memakannya'3

sesungguhnya sifat dermawan dan mulia dapat menutup aib di dunia dan

akhirat sepanjang keduanya tidak disertai dengan bid'ah"'a

Ibrahim bin Muhammad berkata, "Aku sedang berada di majelis taklim

Ahmad bin Yusuf An-Naqali, teman Abu ubaid Al-Qasim bin sallam' Dalam

majelis taklim tersebut disebutkan tentan8 ahlak, kepandaian dan

kedermawanan Imam Asy-syafi'i. Lalu beberaPa orang berkata, "Kami tidak

bisa menyamakannya kecuali dengan beberapa bait sebagaimana

I Manaqib Asy-Syaf ikarya Al-Bat\aqi,Z / 221.
2 MannaibAsv-.Syaf ikaryaAl-B^inaQi,Z/Zna^rrMamqibAsy'syafikaryaAr-Razi'hlm 128

' Mnm;ib A;t-57;f ikarya Al-Barhadi,z / 22i.

' Hilvai Al-iutiili ,e /u'aa"utomqi6 As!-syaf ikarya Al-Bathaqi,2/227 '

368 60 BiografiUlama Salaf



diungkapkan Hafsh bin umar Al-Azdi Al-Muqri'i untuk sebagian orang-orang

Arab. Adapun bait itu adalah sebagai berikut:

I ikn kamu berjumpa akan menemukan kemuliaan

P ad a ny a s amb u t an b aik, ke t enan g an d a n ke de rmaw an an

Akhlaknya mulia dan perkntaannya menyeiukkan hati

Semuanya disampaiknn agar dirimengambil arti
Tidak ada istilah rugi mengunjungi
Apaknh ada ataupun tidak, dia akan memberi

Keb aikan terpancar dan kemuliaan adalah tuj uan

Dia ucapkan dengan lisan yang penuh kebaikant

Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, ia berkata, "Imam Asy-Syafi'i telah

memberikan kepadaku uang beberapa Dirham untuk membeli kambing kecil.

selanjutnya, dia memerintahkan kepadaku agar kambing tersebut disembelih

dan dipanggang.

Namun sayang sekali, aku lupa pada pesannya sehingga aku pun

membelikannya dua ekor ikan. setelah kedua ikan tersebut aku panggangkan,

aku lalu membawakannya kepadanya. Ketika Imam Asy-syafi'i melihat

kedua ikan panggangan yang aku bawa itu, maka dia berkata, "Wahai Abu

Muhammad, makanlah kedua ikan itu. sesungguhnya kamu telah

menginginkannya."2

6. Keteguhannya Mengikuti Sunnah dan Gelaannya Terhadap Ahli Bid'ah

Dari Maimun bin Mihran, dia berkata, "Pernah Ahmad bin Hambal

berkata kepadaku, "Kenapa kamu tidak membaca kitab karya Imam Asy-

Syafi'i? Sesungguhnya belum ada seorang Pun yang mamPu menelurkan

karya kitab yang sesuai petunjuk sunnah selain Imam Asy-Syafi'i'"3

Dari Abu Ia'far At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Ketika aku ingin menulis

kitab tentang pemikiran, tiba-tiba dalam tidur aku bermimpi bertemu

Rasulullah ffi. Aku bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah aku perlu

menulis pemikiran Imam Asy-syafi'i?" Maka beliau bersabda, "sesunggugnya

itu buknn pemikiran. Akan tetapi, itu adalah bnntahan terhadap oranS-ornn* yanS

menent an g s unnah- sunnahku. " a

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "sewaktu Nu'aim bin Hammad

datang kepadaku, maka aku mendorongnya agil mempelajari Al-Musnad.

' Mannq ib Asy -sy nf i kary a Al-Baihaqi, 2 / 225 -226, ,oro.r/un.
' Hilyah Al'Auliya',9 /100.
' Ibitl
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Namun tatkala Imam Asy-syafi'i datang berkunjung menemui kami, maka

dia teiah meletakkan dasar-dasar sekaligus memberikan arah pandangan

yang jelas kepada kami."I

Ar-Ilabi' memberitahukan bahwa lmam Asy-Syaf i telah berkata, "Ketika

kamu temukan dalam kitabku keterangan yang tidak sesuai dengan hadits

Rasulullah ffi, maka ikutilah hadits dan tinggalkan keteranganku'"

Ketika seseorang bertanya, "Wahai Abu Abdillah, apakah kami boleh

mengamalkan hadits ini?" Maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Sepanjang

kamu menerima hadits dari Rasulullah itu shahih dan aku tidak

menggunakannya, maka aku bersaksi kepada kalian semua bahwa akalku

telah hilang."2

Al-Humaidi berkata, "Imam Asy-Syafi'i pernah meriwayatkan satu

hadits, Ialu aku bertanya kepadanya, "Apakah kamu akan menggunakan

hujjah hadits ini?" Maka dia menjawab, "Apakah kamu melihat diriku ini

alumni dari gereja atau dari Sinagog (tempat peribadatan orang Yahudi),

sehingga ketika aku mendengar hadits dari Rasulullah ffi aku tidak

menggunakannya sebagai pijakan hukum!"

Dalam kesempatan yang lain, Imam Asy-Syafi'i juga berkata,

'o'"ti 'tLit""*it;l
'LtAJ.. tP c+". L' )

" Apabita hadits itu ndnlah hndits yang shahih, maka ketahuilah bnhwa sesungguh-

nya itu adalah madzhabku."

Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Apabila hadits itu adalah hadits shahih,

maka kalian jadikanlah sebagaimana perkataanku yang kokoh'"3

Ar-Rabi, memberitahukan bahwa Imam Asy-syafi'i pernah berkata,
,,seorang hamba melakukan semua jenis dosa selain syirik kepada Allah iru

masih lebih baik daripada hamba yang bermain-main dengan hawa

nafsunya."a

Abu Tsaur berkata, "Aku telah mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata,
,,Berdasarkan ijtihadku, ketentuan hukuman bagi Ahlu Knlam adalah dipukul

dengan pelepah korma, diseret dengan unta dan digiring ke ternpat-tempat

ramai di antara suku-suku. Di samping ifu, diumumkan pula bahwa hukuman

1 tbid.9/707.
'? Atlz-Dzahabi,Tmikh Al-Islami,tlm. 327 danWafayat,20T'210.
. Ibid.I Manaqib Asy-Synf ikatya itl'Ba:haqi' 2 / 452.
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semacam ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan kitab Al-Qur'an,

sunnah dan suka menggunakanllmu Kalam."

Dalam kesempatan yang lain, Imam Asy-Syafi'i juga berkata,

"Barangsiapa yang menekuni llmu Kalnm, maka ia tidak akan berbahagia."

Imam Al-Baihaqi berkata, "Maksudnya adalah perkataan orang-orang

yang mengikuti nafsunya. Mereka hanya bertumpu pada akalnya dengan

meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Menurut pandangan Ahlu Kalam, akal

mereka sama kedudukannya dengan akal. Oleh karena itu, ketika disampaikan

kepada mereka sunnah sebagai keterangan tambahan dan penjelas bahwa

pendapat mereka itu salah, maka mereka justru melontarkan berbagai macam

tuduhan kepada para perawi sunnah tersebut dan tidak mau menerima

keterangan sunnah yang diriwayatkannya."l

Adapun madzhab Ahlu sunnatu maka dalam hal ushul dibangun atas

dasar Al-Qur'an dan sunnah. Sedang akal tetap diberi porsi sebagaimana porsi

dan kapasitasnya. Hal ini untuk menyangkal sebagian madzhab yang

mengatakan bahwa Ahlu sunnah meniadakan sama sekali penggrrnaan akal

sama."2

7. Kecerdasannya

Dari Ubaid bin Muhammad bin Khalaf Al-Bazzaz, dia berkata, "Ketika

Abu Tsaur ditanya tentang siapa yang lebih pandai antara Imam Asy-Syafi'i

dan Muhammad bin Al-Hasan, maka ia menjawab bahwa Imam Asy-Syafi'i

lebih pandai daripada Muhammad, Abu Yusuf, Abu Hanifah, Hammad,

Ibrahim, Alqamah dan Al-Aswad."3

Ahmad bin Yahya memberitahukan bahwa Al-Humaidi berkata, "Aku

telah mendengar dari Sayyid Al-Fuqaha', yaitu Muhammad bin ldris Asy-

Syah'i."4

Sedang Ar-Rabi'berkata, "Aku pemah mendengarkan Al-Humaidi dari

Muslim bin I(ralid, ia berkata kepada Imam Asy-Syaf i, "Wahai Abu Abdillah,

berfatwalah. Aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya kamu sekarang

sudah berhak mengeluarkan fatwa." Padahal Imam Asy-Syafi'i pada saat itu

baru berusia lima belas tahun."s

1 lbid.2/462., tbid,z/ /463.) TarikhBnghdad,2/69.a Hilyah Al-Auliyn',9 /94.5 lbitl.3/93 danMamqib Asy-Syaf ikarya Al-Baihaqi, 1/338.
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Dari Harmalah bin Yahya, ia berkata, "Aku telah mendengar Imam Asy-

Syafi'i ditanya tentang seorang suami yang berkata kepada isterinya yang pada

saat itu di mulutnya sebiji korma, "llka kamu makan korma itu, maka kamu

aku talak, dan apabila kamu memuntahkannya, maka kamu juga aku talak",

maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Makan separoh dan muntahkan
separohnya."l

Al-Muzni berkata, "Ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang burung unta

yang menelan mutiara milik orang lain, maka dia menjawab, "Aku tidak

menyuruhnya untuk menelannya. kalau pemilik mutiara ingin mengambil

mutiara itu, maka sembelih dan keluarkan mutiara itu dari perutnya, lalu dia

harus menebus burung unta tersebut dengan harga antara burung itu hidup

dan sudah disembelih."2

Ma'mar bin Syubaib berkata, "Aku pemah mendengar Amirul Mukminin

Al-Makmun bertanya kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ia berkata,

"Wahai Muhammad, apa illatnya Allah menciptakan lalat?"

Mendengar pertanyaan itu, Imam Asy-Syafi'i terdiam sesaat, lalu dia

menjawab, "Wahai Amirul Muminin, lalat itu diciptakan untuk menghinakan

para raja."

Dengan seketika, A1-Makmun tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata,

"Wahai Muhammad, aku telah melihat lalat jatuh ketika ada di pipiku"
sehingga Imam Asy-Syafi'i membalasnya dengan berkata, "Benar tuanku.

Sebenarnya ketika tuanku menanyakan hal tersebut kepadaku, aku tidak

mempunyai jawabannya. Ketika aku melihat lalat jatuh tanpa ada suatu sebab

dari pipi tuanku tersebut, maka aku baru menemukan jawabannya."

Kemudian Al-Makmun berkata, "Wahai Muhammad, segalanya adalah

kekuasaan Allah."3

Ibrahim bin Abi Thalib Al-Hafizh berkata, "Aku bertanya kepada Abu

Qudamah As-Sarkhasi tentang Imam Asy-Syafi'i,Imam Ahmad, Abu Ubaid

dan Ibnu Rahawaih, maka dia menjawab, "Imam Asy-Syafi'i adalah orang

yang paling pandai di antara mereka semua."4

Ar-Rabi'berkata, "Pada suatu hari ketika aku sedang berszuna Imam Asy-

Syafl'i, seseorang datang dan bertanya,"Wahai guru, aPa pendapatmu tentang

1 Mnnnqib Asy-Syaf ikarya Al-Baihaqi,2/U0., tbid,2/363-364.3 tbid,2/363.a Siyar A'lam An-Nnbala',10/54.
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orang yang sedangbersumpah, "Apabila dalam sakuku terdapat'banyak uang

dirham' lebih dari tiga dirham, maka budakku merdeka." Sedangkan dalam

saku orang yang bersumpah tersebut hanya terdapat uang sebanyak empat

dirham saja. Apakah orang itu harus memerdekakan budaknya?" maka dia

menjawab, "Ia tidak wajib memerdekakan budaknya'"

Ketika penanya minta penjelasan lebih lanjut, maka Imam Asy-Syafi'i

berkata, "Orangtersebut telah mengecualikan sumpahnya dengan'banyak

dirham" sedangkan empat dirham itu mempunyai kelebihan satu dari tiga

dirham yang disumpahkan. Satu dirham bukanlah 'banyak dirham'

sebagaimana yang dimaksudkan dalam sumpahnya.

Mendengar penjelasan ini, maka penanya kemudian berkata, "Aku

beriman kepada Dzatyangtelah memberikan ilmu melalui lisanmu."l

8. Kepandaiannya Berkarya dan Karya'karyanya Membawa Manlaat

Imam Asy-Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam

bidang Llshul Al-Fiqh dan Ahkam Al-Qur'an. Para ulama dan cendekia

terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam Asy-Syafi'i dan mengambil

manfaat darinya.

Kitab karyanya yang paling terkenal adalah Ar-Risalah yang ditulis

dengan bahasa yang mudah dicema dan banyak menyimpan makna berikut

dasar-dasar yang kokoh. Kitab tersebut merupakan bukti kecemerlangan akal

dan pemikirannya yang lengkap serta gaya bahasa yang menarik.

Dari Abu Tsaur, ia berkata, "Abdurrahman bin Mahdi mengirim surat

kepada Imam Asy-syafi'i meminta agar dituliskan sebuah kitab yang berisi

makna-makna Al-Qur'an, hadits-hadits maqbul, dasar-dasar Iima' dan nasikh

danmansukh dalam Al-Qur'an serta hadits.

Kemudian dia menuliskannya kitab yang bemama Ar-Risalah. Padahal,

pada waktu itu, Imam Asy-Syafi'i masih sangat muda." Abdurrahman Al-

Mahdi berkata, "Aku tidak menunaikan shalat kecuali dalam shalat itu aku

mendoakan Imam Asy-Syafi'i."2

Al-Muzni berkata, "Aku telah membaca Kitab Ar-Risalah karya Imam

Asy-Syafi'i sampai lima ratus kali. Setiap kali aku membacanya, maka aku

I Al-Manaqibkarya Al-Bathaqi,2 / 6142., tbid.2/230.1 tbid.2/236.
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telah menemukan hal baru yang tidak aku dapatkan daiam bacaan

sebelumnya.3

Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, "Ketika aku bam tiba dari

rihtnh (pe4alanan)ku di Mesir, aku lalu mendatangi Abu Atrdillah Ahmad

bin Hambal. Setelah aku ucapkan salam kepadanya, dia lalu bertanya

kepadaku, "Apakah kamu tulis kitab karya Asy-Syafi'i?" Aku menjawab,

"Tidak."

Mendengar jawabanku ini, Imam Ahmad lalu berkata, "Bagaimana kamu

inil Sebelumnya aku tidak tahu tentang mujmal daimufashshal darlnasikh dati

mnnsukh hadits Nabi ffi sampai aku bertemu dengan Asy-Syafi'i."

Berangkat dari perkataan Imam Ahmad inilah, maka aku pun kembali

lagi ke Mesir. Di sana aku menulis karya-karya Imam Asy-syafi'i. setelah tu,
aku menemui lmam Ahmad bin Hambal lagi."l

Dari Ahmad bin Maslamah An-Naisaburi, dia berkata, "Ishaq bin

Rahawaih menikah di Moro dengan seorang PeremPuan janda dari laki-laki

yang mempunyai kitab-kitab karya Imam Asy-Syafi'i. Dia rnenikahi

perempuan tersebut hanya untuk memperoleh kitab-kitab karya Imam Asy-

Syafi'i yang dimiliki suaminya.

Oleh karena itu, Ishaq bin Rahawaih kemudian menulis kitabnya, Al-lami'

At-Knbir berdasarkan gaya kitab karya Imam Asy-Syafi'i, dan kitab karyanya

Al-lami' Ash-Shaghir berdasarkan gaya Kitab Al-lami' Ash-Shaghir karya Sufyan

Ats-Tsauri."2

Abu Bakar Ash-Shauma'i berkata, "Aku telah mendengar Imam Ahmad

bin Hambal berkata, "lJlama ahli hadits tidak pemah kenyang membaca kitab-

kitab karya Imam Asy-Syafi'i."3

Al-Jahizh berkata, "Aku telah menelaah kitab-kitab karya ulama

terkemuka yang cerdik pandai, akan tetapi tidak aku jumpai yang melebihi

karya Al-Muththalibi (Imam Asy-syafi'i). Lisannya seolah-olah merangkai

mutiara."

Al-Allamah Ahmad Syakir berkata, "Semua kitab karya Imam Asy-Syafi'i

adalah contoh karya yang mengagumkan dalam sastra Arab yang murni

dengan nilai Balaghah yang tinggi. Dia menulis karyanya dengan gaya

I Hilyah Al-Auliyn',9 /97 danSiyar A'lam An-Nubala',10/55.
2 Hilyah A|-Auliyn',9 /103.3 Siyar A'lam An-Nubala',7 /55.
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bahasa dan tabiat alami yang dimilikinya sendiri tanpa terbebani maupun

merasakan beban. semuanya muncul karena kefasihannya memahami

sastra bahasa Al-Qur'an dan hadits, sehingga tidak ada perkataan yang dapat

mengalahkannya, begitu pula tidak ada penulis yang mampu mellyamainya."t

Ar-Rabi'bin Sulaiman memberitahukan bahwa Imam Asy-Syafi'i pemah

berkata, "Diperlihatkan dalam mimpiku seseorang sedang mendatangiku.

Lalu dia membawa kitab-kitab karyaku dan melemparkannya di udara,

sehingga buku-buku itu berhamburan. Kemudian sebagian ahli tafsir mimpi

berkata, ,,Kalau mimpimu itu benar, maka tidak ada satu pun negara lslam

yang tidak menggunakan ilmumu."2

9. Guru dan Murid'muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata, "Imam Asy-Syafi'i berguru kepada

Muslim bin khalid Az-zanji,Imam Malik bin Anas,Ibrahim bin sa'ad, said

bin salim Al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah,

sufyan bin ,uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Isrnail, Ibrahim bin

Muhammad bin Abi Yahya, Ismail binJa'far, Muhammad bin l(halid Al-|undi,

Umar bin Muhammad bin Ali bin syafi' Ash-shan'ani, Athaf bin Khalid Al-

Makhzumi, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani dan masih banyak lagi'"

Murid-muridnya: Adalah sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi, Abu Bakar

Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami,

Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ya'qub Yusuf

bin Yahya Al-Buwaithi, Harmalah, Abu Ath-Thahir bin As-sarh, Abu Ibrahim

bin Ismail bin Yahya bin Al-Muzni, Ar-Rabi'bin sulaiman Al-Muradi, Ar-Rabi'

bin sulaiman Al-Jizi,Amr bin sawad Al-Amiri, Al-Hasan bin Muhammad bin

Ash-shabbah Az-za'farani, Abul walid Musa bin Abi Al-Jarud Al-Makki,

Yunus bin Abdil A'la, Abu Yahya Muhammad bin sa'ad bin Ghalib Al-

Aththar, dan lain-lain."3

10. Karya-karyanya

Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syaf i mengatakan bahwa Imam Asy-

syafi,i telah menghasilkan sekitar L40an kitab, baik dalam usftal maupun

dalam Furu'(cabang).A

' Ahmad Syaktu, Muqaddinnh Ar-Risalnhli Asy-Syaf i, hlm. 14.
2 Mnnaqib Asy-syaf ikarya Al'Ba:haqi,l /259., Tahdzlib ArtaiaiiA,s /iS-zl.Untukketerangan lebih lanlut,lihat Tatulzib Al-Karnal,z4/356-358.

' Manaqib Asy'Syaf ikarya Al-Bathaq, 1 /2a5-246
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Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara

ringkasnya bahwa kitab karya Imam Asy-Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar

1,1,3-740 (antara seratus tiga belas sampai seratus empat puluh) kitab.

Ibnu An-Nadim menuturkan dalam Al-Fahrasat bahwa karya Imam Asy-

Syafi'i berjumlah 109 (seratus sembilan) kitab. Terdapat pula keterangan dalam

Kitab Tawali At-Ta'sis karya lbnu Hajar bahwa karya Imam Asy-Syafi'i

berjumlah 78 (tujuh puluh) kitab yang merujuk pada keterangan Imam Al-

Baihaqi.

Murid-murid Imam Asy-Syafi'i membagi karya Imam Asy-Syafi'i

menjadi dua bagian, yaitu Al-Qadim dan Al-Hadits. Al-Qadim adalah kitab-kitab

karyanya yang ditulis ketika Imam Asy-Syafi'i berada di Baghdad dan

Makkah. Sedang Al-Hadits adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika

berada di Mesir.

L. Kitab Al-Umm

Setelah Imam Asy-Syafi'i meninggal, para muridnya mengumpulkan

beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Dugaan paling

kuat bahwa kumpulan tersebut d'iberi nama Al-Umm merujuk pada generasi

kedua.

Sebuah pembahasan dan telaah panjang dilakukan guna mengungkap

tentang siapakah sebenarnya orang yang telah membuat dan menyeleksinya

hingga menjadi buku dengan nama Al-Umz ini. Berdasarkan pernyataan Abu

Thalib Al-Makki, orang yang telah melakukannya adalah murid Imam Asy-

Syafi'i yang bemama Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi. Sedang menurut sumber

lain, orang yang melakukannya adalah murid Imam Asy-Syafi'i yang lairy

yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman.

2. Kitab As-Sunan Al-Ma'tsurah

Kitab ini adalah riwayat Ismail bin Yahya AI-Muzni yang telah sukses

dicetak di Haidar Abad, Al-Qahirah pada tahun 1315 Hijriyah.

3. Kitab Ar-Risalah

Kitab ini menjelaskan tentang masalah Ushul Al-Fiqh. Kitab ini diberi

nama Ar-Ri salah karena Imam Asy-Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat

yang berisi permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Dalam Bahasa Arab,

Ar-Risalah mempunyai arti surat. Kitab ini telah ditahkik Ahmad Syakir dan

terbit di Kairo pada tahun 1940 M.
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4. Kitab Musnad

Dalam kitab ini disebutkan hadits-hadits yang telah dikumpulkan Abul

Abbas Ibnu Muhammad bin Ya'qub Al-Asham dari karya Imam Asy-Syafi'i

yang lain. Kitab Mttsnad ini dicetak menjadi satu dengan Kitab Al-Umm.

5. Kitab Ikhtilaf Al-Hadits yangdicetak menjadi satu dengan Kitab Al-Umm

6. Kitab Al-Aqidah.

7. Kitab Ushul Ad-Din wa Masa'il As-Sunnah.

8. Kitab Ahkam Al-Qur'an

Kitab ini setelah ditahkik oleh Al-tthar menjadi dua juz.

9. Kitab Masa'il fi Al-Fiqh Sa'alaha Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan Asy-

Syaibani li Asy-Syaf i wa Ajutibatuha

10. Kitab As-Sabaq wa Ar-RnmYu

11. Kitab Washiyah

12. Kitab Al-Fiqh Al-Akbar yang telah dicetak di Kairo pada tahun 1900 M.1

Kita akhiri bahasan ini dengan mengutip dua ungkapan yang

menunjukkan kejujuran dan keikhlasan Imam Asy-Syafi'i dalam berkarya.

Pertama; Riwayat Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Ar-Rabi' bin

Sulaiman, dia berkata, "Aku telah mendengar Imam Asy-Syaf i berkata, " Aku

senang sekali bahwa manusia atau makhluk yang ingin membaca ini
(maksudnya adalah karya-karyanya) tanpa mengkaitkan karya tersebut

kepadaku sedikit pun."

Kedua; Dari Muhammad bin Ishaqbin Rahawaih, dia berkata, "Aku telah

mendengar ayahku berkata ketika dia ditanya, "Bagaimana bisa Imam Asy-

Syafi'i menyelesaikan seluruh kitab karyanya, padahal umurnya tidak

panjang?" Maka ayahku menjawab, "Allah telah melipat gandakan akalnya

dengan umumya yang pendek."2

11. Kata-kata Mutiara dan Sebagian Syair'syairnya

Asy-Syafi'i Rahimahullahu berkata,

- Menuntut ilmu itu lebih utama daripada shalat sunnah.

- Perhiasan ilmu adalah wira'i dan lemah lembut.

I Fuad Sazkin, Ta rikh At-hrrnts Al-lslani,Z/ 768-175 dengan pmgubahan secara ringkas.
z Mnnaqib Asy-Synf ikaryaAl-Bathaqi" l /207.
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- Ilmu bukanlah sesuatu yang dihafal, tetapi ilmu adalah sesuatu yang ada

manfaatnya.

- Barangsiapa yang ridha terhadap Qana'ah, maka ia akan suka bersikap

merendah terhadap sesama.

- Kalau tahu minum air dingin dapat menyebabkarrmuru'ahku berkurang,

maka aku tidak akan meminumnya. Kalau dahulu aku tetap melantunkan

syair, maka hal itu akan memperburuk muru'ahku.

- Ada empat rukun bagi sifat muru' ah, yaitu; akhlak baik, dermawan, tawadhu'

dan melakukan ibadah.

- Muru'ah adalah membatasi anggota tubuh dari hal-hal yang tidak berguna.

- Bukan termasuk saudaramu orang yang suka mencari muka.

- Tanda sahabat yang baik adalah yang mau menerima dan menutupi

kekurangan yang lain, dan mau memaafkan kesalahan.

- Syafaat adalah zakat bagi muru'ah.

- Barangsiapa membenarkan ajaran Allah, maka ia akan selamat. Barangsiapa

memperhatikan agamanya, maka ia akan selamat dari kehinaan. Barangsiapa

zuhud di dunia, maka hatinya akan ditenangkan Allah dengan diperlihatkan

padanya balasan yang baik.

- Imam Asy-Syafi'i menasehati saudara seagamanya dengan berkata,

"Wahai saudaraku, sesungguhnya dunia ini tempat menggiurkan yang

licin dan rumah kehinaan. Bangunannya akan hancur dan penghuninya akan

masuk ke liang kubur. Semua isinya akan berpisah dan dengan kafakiran

janganlah resah. Menumpuk harta (kelak) mendatangkan kesulitan dan

kemiskinan adalah kemudahan (pada penghisaban).

Oleh karena itu, takutlah kepada Allah dan hanya kepada-NyaJah diri

berserah. ]anganlah kamu gadaikan kehidupan abadi dengan rumah fantasi.

Sesungguhnya kehidupan di dunia akan luntur dan temboknya akan hancur.

Oleh sebab itu, perbanyaklah amalan dan jangan memperbanyak berangan-

angan."1

- Syair adalah sebuah ucaPan. Bagusnya sebagaimana bagusnya ucaPan

dan jeleknya juga seperti jeleknya ucaPan. Hanya saia, kelebihan syair adalah

mudah dikenang dan dihafalkan.2

I Tafulzib Al-Asma' wa Al-Lughat,l/53-57 disebutkan dmgan ringkas danlntamManaqib Asy-Syaf ikarya N'
BaihaqiL,2/167-274.7 Manaqib Asy-Synf ikarya Al'Bat\aq|2/ 61.
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Pernah seseorang datang menemui Imam Asy-Syafi'i, ia berkata,

"sesungguhnya pengikut Abu Hanifah adalah orang-orang yang fasih

bahasanya." Perawi berkata, "Kemudian Imam Asy-Syafi'i duduk sejajar

dengan orang itu dan bemasyid,
"langan putus asa hidup di dunia
Sepanjang kamu masih memiliki Islam dan leesehatan

lika kesempatan terlewatknn sedang kamu sudah berusaha

Makakeduanya (Islam dankesehatan) cukttp buat pegangan" 1

Imam Asy-Syafi'i juga bernasyid,
" Aku jinakkan nafsu dan aku kkang keinginan
Sesungguhnya menuruti lceduanya adalah kehinaan

D engan qann' ah hidupku be r j al an

Tanpanya, bagaimana menjaga kehormatan" 2

Imam Al-Baihaqi berkata, "Yunus bin Abdil A'la telah memberitahukan

kepada kami bahwa sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i sangat mencela

kelompok Rnfidhah ketika nama tersebut disebut di hadapannya. Imam Asy-

Syaf i menyatakan keingkarannya denganberkata, "Mereka adalah kelompok

yang paling buruk."3

Dari Ar-Rabl', dia berkata, "Pertama kali Imam Asy-Syafi'i datang ke

Mesir, orang-orang menghindar darinya dan tidak mau duduk bersamanya.

Lalu, sebagian orang yang sama-sama datang bersamaan dengannya berkata,

"Mungkin perlu kamu katakan sesuafu agar mereka mau datang kepadamu."

Imam Asy-Syafi'i lalu menjawab orang tersebut dengan berkata, "(Mereka

datang) kepadamu." Lalu Imam Asy-Syaf i berkata,
" Selama manusia masih hidup dengan sesama

Kebahagian terkndang pergi dan tiba
Orang terbaik tersembunyi tempatny a

Tetapi ia selalu menyuplai lcebutuhan manusia
T anganny a unhtk kebaiknn selalu ada

Sepanjang mampu dan kuasa

Hanya dengan menyukuri karunia-Nyn
la memberi dan bukan meminta
Sebagian telah meninggal tapi kebaiknnnnya masih tersisa

Sebngian lagi masihhidup tapi dianggap sudah tiada"

Di antara syairnya adalah,

" Sesungguhnya tabib dengan obat dan letabiban
Tetapi ia tidakberdaya menghadapi yang digariskan

I lbid2 tbid.2/67.3 tbid.2/71.
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Betapa banyak orang meninggnl setelah diobatkan
Padahal sebelumnya obatnya dapat menyembuhkan
Akibatnya, celakalah tabib dan konsumen
Dari penjual, pembeli dan orang yang memberiknn"

12. Wasiatnya

Ar-Rabi'bin Sulaiman berkata, "Dibacakan kepada Muhammad bin Idris
Asy-Syafi'i dan aku termasuk orang yang hadir dalam penulisannya.

Wasiat ini ditulis oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pada bulan
Sya'ban tahun 203 Hijriyah. Aku bersaksi bahwa Allah mengetahui hal-hal

yang tidak bisa dilihat oleh mata dan mengetahui apa-apa yang ada dalam
hati dan cukuplah Dia menjadi saksi. Kemudian, barangsiapa mendengar

bahwasanya ia (Imam Asy-Syafi'i) bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain
Allah, Dzat yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa
Muhammad ffi adalah hamba dan rrtusan-Nya. Ia senantiasa meyakininya;

dengan keyakinan tersebut ia beragama sampai akhir hayatnya; dan atas

keyakinan itu pulalah ia akan dibangkitkan.

Sesungguhnya ia berwasiat kepada dirinya sendiri dan orang yang
mendengar wasiatnya ini untuk tetap menghalalkan sesuatu yang dihalalkan

oleh Allah dalam kitab-Nya dan dihalalkan oleh Nabi-Nya, dan
mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan yang
diharamkan dalam sunnah utusan-Nya. langanlah melampaui batas-batas

ketentuan yang dihalalkan maupun yang diharamkan tersebut dengan hal-

hal lain. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas-batas ketentuan

tersebut berarti meninggalkan kewajiban yang ditetapkan Allah.

Barangsiapa mengingkari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya, maka orang tersebut telah mengada-

adakan pada keduanya.

Ia berwasiat agar senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan Allah dengan perkataan maupun perbuatan dan menjauhi

batasan-batasan yang diharamkan-Nya dan yang diharamkan melalui sunnah

utusan-Nya. Semua itu dilakukan karena takut kepada Allah ffi. Ingatlah

selalu bagaimana nanti ketika mempertanggungjawabkan amal dan perbuatan

di hadapan-Nya. Allah telah berfirman,

,r,t,ry uj rll * ; Jry $ or3'r* ;:;
./
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[r.:,.,r,-.o J-,](6ii.,i Ki rl:7',3 r1:;.S i'";;
"Pnda hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajiknn di hadapkan (di

mukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikeriakannya; la ingin kalau

kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh." (Ali Imran: 30)

Hendaknya dunia ini ditempatkan sebagaimana yang telah ditetapkan

Allah Sg dalam kitab-Nya. Sesungguhnya Allah menjadikan dunia ini sebagai

tempat berteduh yang bersifat sementara sebagai ladang beramal. Sedangkan,

akhirat adalah sebagai kampung keabadian dan tempat balasan atas semua

amal dan perbuatan di dunia, baik amal itu terpuji mauPun tercela.

Sesungguhnya, Allah tidak akan pemah salah (menghisap amal manusia)

kecuali manusia itu sendiri telah berlaku salah dengan menerjang batasan-

batasan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Bagi orang yang mau

menggunakan akaLrya, maka ia akan memikirkan bagaimana dirinya dapat

melaksankan hak-hak Allah. Ia akan selalu memohon kepada Allah agar diberi

ilmu yang bermanfaat dalam agama dan memohon agar dikaruniai akhlak

mulia serta dapat memahami zaman dimana ia hidup. Ia juga akan memohon

agar hatinya dicintakan hanya kepada Allah dalam menjauhi keburukan

perangainya. Dan, sungguh Allah Maha Mencukupi yang lain sementara yang

lainnya tidak bisa mencukupi-Nya.

Imam Asy-Syah'ijugaberwasiat bahwa tatkala kematian semua makhluk

telah ditentukan Allah terjadi, maka permohonan selalu dipanjatkan kepada-

Nya. Permohonan itu adalah agar Allah memberikan pertolongan ketika

menghadapi kematian dan setelah kematian itu sendiri. Dan juga, semoga

Allah menyelamatkan diriku dengan masuk surga berkat rahmat-Nya.

Demikanlah wasiat Imam Asy-Syafi'i ini tanpa diubah. Wasiat ini
kemudian disampaikan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung

jawabnya, anak-anaknya, orang-orang yang hadir dan seterusnya.

Di akhir wasiat, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Muhammad bin Idris

memohon kepada Allah Yang Mahakuasa atas segala hal agar senantiasa

memberikan rahmat dan keselamatan kepada Muhammad ffi sebagai hamba

dan utusan-Nya. Sesungguhnya beliau sangat membutuhkan rahmat-Nya.

Ia (Imam Asy-Syaf i) juga mermohon kepada-Nya, semoga diselamatkan

dari jilatan api neraka, karena sesungguhnya Dia Mahakaya dari memberikan

azab kepadanya. Semoga Allah mencukupkan urusan kaum muslimin akibat
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kepergian beliau dan memberikan ganti setelahnya. Semoga Allah memelihara
kaum mukminin untuk jangan sampai melanggar ajaran-Nya dan ,lari
melakukan kebodohan." 1

13. Sakit dan Meninggalnya
Ar-Rabi'bin Sulaiman berkata, "Imam Asy-Syafi,i tinggal di sini selama

empat tahun. Dia telah mengajarkan dengan cara Imla'sebanyak 1500 (seribu
lima ratus) lembar. Dari sejumlah itu, kemudian dijadikan kitab At-ummyang
berjumlah 2000 (dua ribu) lembar, Kitab As-sunnah dan karya yang lain dalam
waktu empat tahun.

Dia menderita penyakit yang kronis, sampai-sampai darahnya mengalir
ketika dia sedang menaiki kendaraannya. Aliran darah itu berceceran sampai
memenuhi celana, kendaraan dan telapak kakinya.,,2

Dari Yunus bin Abdil A'la, ia berkata, "Aku belum pemah menjumpai
satu pun orang yang menderita sakit seperti yang dialami Imam Asy-syafi'i.

Pada suatu hari aku membesuknya,lalu dia berkata kepadaku, ,,Wahai

Abu Musa, tolong bacakan untukku setelah ayat 120 dari surat Ali Imran.
Kemudian aku membacanya untuknya dengan suara lirih. Tatkala aku hendak
berdiri, dia berkata, "Jartgan lupakan aku. Sesungguhnya aku sedang dalam
kondisi payah." Yunus berkata, "Imam Asy-Syaf i berharap dengan bacaanku
tersebut, dia dapat bertemu Rasulullah, para sahabatnya dan orang-orang
shaleh."3

Diceritakan Ar-Rabi'bahwa Al-Muzni telah membesuk Asy-syafi'i pada
saat sakit untuk meninggalnya. Al-Muzni lalu bertanya kepada Imam Asy-
Syaf i, "Wahai guru, bagaimanakah kondisimu sekarang?,,

Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Aku rasakan bahwa sudah tiba waktunya
meninggalkan dunia dan berpisah dengan saudara-saudaraku. sungguh,
kematian sudah lekat, kembali kepada Allah sudah dekat untuk memper-
tanggungkan jawabkan amal keburukan yang kuperbuat.,,

setelah berkata demikian, dia mengarahkan pandangannya ke rangit
menerawang jauh."

1 tbid.2/289-290., Ibid.2/291.3 lbid.2/293.
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Ar-Rabi'bin Sulaiman memberitahukan bahwa tatkala waktu Magrib,

malam dimana Imam Asy-Syafi'i meninggal, anak paman Imam Asy-Syafi'i

berkata kepadanya, "Mari kita turun untuk melaksanakan shalat?"

Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apakah kalian akan duduk di sini

menunggu keluamya ruhku dan kalian meninggalkan jamaah!?"

Kemudian kami bergegas turun ke bawah untuk menunaikan shalat dan

kembali ke tempat Imam Asy-Syafi'i lagi. Setibanya di tempat Imam Asy-

Syaff i,maka kami berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Kami telah menunaikan

shalat. Semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu."

Dia menjawab,"Bagus." Lalu dia minta diberikan air, padahal waktu itu

musim dingin. Oleh karena itu, anak pamannya lalu berkata, "Basuhlah dia

dengan air hangat!?"

Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Jangan! Sesungguhnya jalan menuju

Tuhanku adalah sesuatu yang agung." Akhimya dia meninggal pada saat

menjelang Isya' yang akhir."l

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, "Imam Asy-Syafi'i meninggal pada

malam |um'at setelah Magrib. Pada waktu itu, aku sedang berada di
sampingnya. Jasadnya di makamkan pada hari |um'at setelah Ashar, hari

terakhir di bulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring janazahnya, kami

melihat hilal bulxtSya'ban tahun 204 Hijriyah."2

Dari Abu ZakariyaAl-A'raj, dia berkata, "Aku telah mendengar Ar-Rabi'

berkata, "Aku bermimpi melihat Adam S meninggal dunia, kemudian aku

melihat banyak orang mengiring janazahnya.

Keesokan harinya aku ceritakan mimpiku tersebut kepada ahli tafsir

mimpi dan dijawab, "Itu adalah pertanda bahwa dalam waktu dekat akan ada

orang yang terpandai dari penduduk bumi ini meninggal dunia.

Sesungguhnya Allah ffi telah mengajarkan kepada Nabi Adam $ nama-

nama isi bumi seluruhnya." Tidak lama berselang lama dari mimpiku tersebut

sehingga Imam Asy-Syafi'i meninggal."3

Kiprah Imam Asy-Syafi'i yang cemerlang berakhir dengan kematian yang

menghampirinya. Akan tetapi, cinta manusia terhadapnya, ilmu dan karya-

karyanya masih tetap memenuhi bumi sampai sekarang. Tidak satu pun

dijumpai ulama besar kecuali berhutang kepada Imam Asy-Syafi'i.

1 lbitl.2/296., tbid2/297.

' Mannqib Asy-Syaf ikarya Al-Baihaqi,2 / nl
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Akhirnya, kami memohon ampunan kepada Allah buat kita dan dia
(Imam Asy-Syafi'i). Semoga Allah memberikan derajat yang tinggi kepada kita

dan kepadanyai mengampuni kekurangan kami dalam memaparkan
biografinya; dan semoga di akhirat nanti Allah memberikan kepada kita
nikmat bisa berkumpul bersamanya dalam surga yang luas.

Demikianlah yang dapat kami paparkan sedikit tentang biografi Imam

Asy-Syafi'i. Setelah mengetahuinya, hati ini terasa rindu ingin bersamanya,

menikmati pemikirannya yang sempurna, pancaran kepandaiannya dan

berkah kata-katanya.

Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa mengalir kepada utusan-

Nya yang menjadi rahmat seluruh alam beserta seluruh keluarganya yang

suci dan para sahabatnya. Akhir dari doa kami adalah Alhnmdulillahirabbil-
'alamin.l*l
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YAZID BIN HARUN AL.WASITHI

1. Nama dan Kelahirannya

ama lengkapnya: Adalah Abu Khalid Yazid bin Harun bin Zadzi.

Menurut suatu pendapat, nama Zadziini adalah ZadzanbinTsabit As-

Sulami Al-Wasithi. Kakek Yazid Al-Wasiti yang bemamaZadzan ini adalah

budak Ummu Ashim, isteri Uthbah bin Farqad, yang kemudian

dimerdekakan. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dia aslinya

berasal dari daerah Bukhara.l

Kelahirnya: Menurut Adz-Dzahabi adalah tahun 118 Hijriyah.'z

Sifat-sifatnya: Wajahnya tampan, berbadan tinggi dan berkulit putih

kemerahan.

Dari Hasan bin Urfah bin Yazid Al-Abdi, dia berkata, "Aku pernah

melihat Yazid di daerah wasith, dia adalah orang yang paling bagus kedua

matanya. Lalu aku melihat matanya tinggal satu dan aku melihatnya lagi

kedua matanya menjadi buta. Ketika aku bertanya kepadanya, "Wahai Abu

Khalid, apa yang telah terjadi sehingga kedua matamu menjadi buta begini?"

Dia menjawab, "Keduanya hilang (buta) karena seringnya menangis."3

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Menurut Adz'Dzahabi, dia adalah pemimpin dalam ilmu, amal, tsiqah

dan menjadi tempat umat bertanya (Huijah)."4

I Tahdzib Al-Kamal,32/261.2 Sryor A'lam An-Nfiala',9 /358.
' TnrikhBaghdnd,9/338.a Siyar A'lam An-Nubala',9 /358.
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Ibnu Ziyad berkata, "Aku telah mendengar Abu Abdillah ketika
ditanyakan kepadanya tentang apakah Yazid bin Harun pandai dalam
bidang fikih?" Maka dia menjawab, "Benar, tidak ada orang yang lebih cerdas

dan lebih pandai daripadanya." Ketika ditanya la$,"Lalubagaimana dengan
Ibnu Ulyah?" Maka dia menjawab,"Diajuga pandai. Hanya saja, orang telah
sepakat bahwa Yazid bin Harun adalah shahib shalat, hafizh, hadits
riwayatnya mutqin, seorang yang berpikiran tajam serta bagus dalam
bermadzhab."l

Ibnu Abi Hatim berkata, "Ketika aku bertanya kepada ayahku tentang
Yazidbin Harury maka dia menjawab, "Dia adalah seorang imamyangtsiqah
dan hadits yang diriwayatkannya dapat dipercaya. Oleh sebab itu,
kapasitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi."z

Husyaim berkata, "Tidak ada dalam dua kota ini ulama seperti Yazid
bin Harun."3

Yahya bin Abi Thalib berkata, "Aku telah mendengar bahwa pengajian
Yazid di Baghdad dihadiri sekitar 70.000 (tuiuh puluh ribu) orang."

Adz-Dzahabi menambahkan bahwa para ulama ahli hadits di Baghdad

mengadakan perayaan besar menyambut kedatangan Yazid bin Harun.
Mereka beramai-ramai menyambutnya penuh penghormatan karena
keagungan dan sanadnya yang' ali.a

Ali bin Al-Madini mengatakan bahwa Yazid termasuk orang yang
tsiqah.s ,

Yahya bin Yahya An-Naisaburi berkata, "Di antara para Hafizh di Irak
terdapat dua Syaikh dan dua orang setengah baya. Dua orang syaikh itu
adalah Husyaim dan Yazid bin Zurai', sementara dua orang setengah baya
itu adalah Waqi'bin Al-]arrah dan Yazid bin Harun. Sedangkan di antara
kedua orang yang setengah baya tersebut, Yazid bin Harun adalah orang yang
lebih hafizh dari keduanya."5

Ibnu Sa'ad berkata, "Dia tsiqah dan banyak meriwayatkan hadits. Dia
lahir pada tahun 118 Hijriyah."T

I TarikhBaghdad,l4/340., Al-larhwa At-Ta'dil,9/295.3 SiyarAn-Nubak',9/W.
' lbi.l.g/361.5 Tahdzib Al-Kamal,32/267.6 lbid.32/268.7 ThabaqatlbnuSa'ad,7 /314.
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3. Halalannya

Ali bin Al-Madani berkata, "Yazidbin Harun adalah orang yang paling

kuat hafalanny a y angpernah aku lihat."1

Yahya bin Yahya At-Tamimi berkata, "Dia lebih hafizh daripada Waqi'

bin Al-jarrah."2

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Yazid adalah orang yang hafizh dan

mutqin."

ZiadbinAyyub mengatakan, "Aku belum pemah melihat tanganYazid

menulis hadits. Ketika dia meriwayatkan hadits dengan berkata, "Haddatsana

(telah memberikan hadits kepada kami)," maka dia telah meriwayatkan

melalui hafalannya."3

Ali bin Syu'aib memberitahukan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah

mendengar Yazid bin Harun berkata, "Aku telah hafal 24.000 (dua puluh

empat ribu) hadits berikut sanadnya. Dan aku juga telah hafal 20.000 (dua

puluh ribu) hadits dengan sanad Para Perawi dari Syam"'

Adz-Dzahabi menambahkan bahwasany a Y azidbin Harun banyak sekali

berguru dari para ahli hadits di syam semisal Ibnu Ayyasy dan Baqiyyah. Dia

menerima hadits mereka berdua dengan cara mendengamya secara langsung

dari murid mereka pada waktu bersama Ahmad bin Hambal dan yang lain."a

Ahmad bin Zuhair rnemberitahukan bahwa ia telah mendengar ayahnya

berkata, "Kelemahan Yazid bin Harun adalah tidak dapat melihat.

Dimungkinkan ketika dia ditanya tentang hadits yang tidak diketahuinya,

maka dia menyuruh budak perempuanya untuk membantu menghafalkan

hadits yang telah ditulis dalam kitabnya."

Al-Khathib Al-Baghdadi menambahkan dengan berkata, "Tidak sedikit

para imam yang sudah memberikan predikat kepada Yazid bin Harun sebagai

ulama yang telah menghafal hadits-hadits yang diriwayatkannya secara dhabit.

Barangkali ketika dia sedang ragu pada hadits yang telah dihafalnya,

mengingat kedua matanya buta dan usianya sudah tua, maka dia meminta

bantuan budak perempuannya untuk mempelal'ari kitabnya agar bisa

membacakan di hadapannYa."s

I TarikhBagtulad, 14/339.2 Siyar A'lam An-Nubola',9 /359.1 lbid.I tbid.g /359-3fi.t TarikhBaghdad,T4/338-339.
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Lebih lanjut, Adz-Dzahabi menambahkan dengan berkata, "Peristiwa
yang terjadi dan dilakukan Yazid bin Harun Al-Wasithi ini tidak perlu
dipermasalahkan sepanj;mg orang yang dimintai bantuan tersebut berlaku
amanah."1

Muhammad bin Qudamah Al-fauhari berkata, "Aku telah mendengar
Yazid bin Harun berkata, "Aku telah hafal25.000 (dua puluh lima ribu) sanad
hadits dan aku tidak membanggakannya. Aku adalah orang yang paling
menguasai hadits dari Hammad bin Salamah dan aku juga tidak
membanggakannya."2

Dari Abu Thalib dari Ahmad, dia berkata, "Yazid bin Harun adalah
seorang yang hafizh dan mutqin yang hadits riwayatnya adalah shahih. Dia
meriwayatkan hadits Hajjaj bin Artha'ah dan dia adalah seorang yang teguh
dalam menghafal hadits."3

Abu Zur'ah berkata, "Aku telah mendengar Abu Bakar bin Abi Syaibah
berkata, "Aku belum pemah melihat orang hafizh yNgmutqin melebihi Yazid
bin Harun." Abu Ruzmah menambahkan dengan berkata, "Mutqin itu lebih
dari sekadarhafal."a

4. lbadahnya

Ahmad bin Sinan berkata, "Aku belum pernah melihat ulama yang
shalatnya lebih bagus dari Yazid bin Harun. Ketika dia berdiri dalam shalat,
maka seolah-olah ia adalah tiang yang berdiri kokoh di antara waktu Zfuhur
dengan Ashar, Magrib dengan Isya' dan tidak pernah berhenti dari
mengerjakan shalat di malam dan di siang hari. Dia dan Husyaim adalah
orang yang terkenal menunaikan shalat dengan lama, baik shalat di siang
maupun di malam hari."s

Ashim bin Ali berkata, "Aku dan Yazid bin Harun bersama-sama di
rumah Qais Ibnu Ar-Rabi'pada tahun 161 Hijriyah.

Adapun Yazid bin Harun ketika menunaikan shalat Isya, dia akan tetap
berdiri sampai tiba waktu shalat subuh dengan wudhu itu juga. Hal semacam

itu berlangsung sekitar 47 tahun.

1 Siyar A'lnm An-Nfiala',9 /363.
'z Tafulzib Al-Knmal,32/268.1 Siyar A'lom An-Nubaln',9 /370.1 tbid.g/370.5 Tatulzib Al-Kamal,32/268.
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Adapun Qais bin Ar-Rabi' setelah menunaikan shalatnya dengan berdiri,

maka ia tidur dan bangun kembali untuk menunaikan shalat lalu tidur lagi.

Sementara shalatku, maka setelah menunaikan empat rakaat, aku lalu duduk

untuk bertasbih."l

Ahmad bin Sinan berkata, "Yazid dan Husyaim adalah orang yang

terkenal dengan memanjangkan shalat malamnya."2

Ya'qub bin Abi Syaibahberkata,"Yazidbin Harun termasuk ulama yang

melakukan amar makruf dan nahi mungkar."3

5. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Dari Yahya bin Aktsam, dia berkata, "Amirul Mukminin Al-Makmun

berkata kepada kami, "Kalau seandainya tidak ada Yazid bin Harun, maka

aku akan menjelaskan bahwa kalau AI-Qur'an ini adalah makhluk."

Ketika ditanyakan, "Siapakah Yazid itu sehingga paduka begitu resah

dan memperhitungkannya?"

Al-Makmun menjawab, "Bagaimana kalian ini! Sesungguhnya aku telah

meridhainya, hanya saja dia tidak mempunyai kekuasaan. Kalau aku

mengumumkan bahwa Al-Qur'an itu makhluk dan dia membantahku, maka

rakyat akan bergolak akibat berselisih paham. Jika rakyat mengalami hal yang

demikian itu, maka itu merupakan bencana."a

Syadz bin Yahya menceritakan bahwa ia telah mendengar Yazid bin

Harun berkata, "Siapapun yang mengatakan kalau Al-Qur'an itu makhluk,

maka ia adalah orang Zindiq-"s

Adz-Dzahabi menambahkan bahwa Yazid bin Harun benar-benar

menjadi pemimpin dalarn mempertahankan sunnah sekaligus penentang

bagi kelompok Jahmiyah. Dia merupakan orang yang getol menentang takwil
kaum Jahmiyah dalam masalah al - is t iu; a' (Allah bersemayam).

Abdul Wahab bin Al-Hakam berkata, "Al-Makmun selalu menanyakan

prihal Yazid bin Harun dengan berkata, "Dia masih hidup. Sebelum dia

meninggal, maka belum tiba waktunya rencanaku ini digulirkan ke

masyarakat."5

I TarikhBaghdad,4/341.7 Siynr A'lan An-Nubala',9 /36-1..3 lbid.4 tbid.g/362.5 lbitl.6 lbid.
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6. Sebagian Kisah Tentang Dirinya

I(halaf bin Salim berkata, "Ketika kami berada dalam pengajian Yazid

bin Harun, dia bergurau dengan murid-muridnya. Ketika Ahmad bin Hambal

berdehem, maka Yazid kaget dan bertanya, "Siapa yang berdehem tadi!"
Ketika diberitahukan bahwa yang dehem tersebut adalah Ahmad bin Hambal,

maka Yazid berkata, "Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku kalau

Ahmad bin Hambal berada di sini? Kalau aku tahu ia ada di sini, maka aku

tidak akan bergurau."l

Yahya bin aUi Thalib berkata, "Ketika kami berada dalam pengajian

Yazid bin Harury maka ketika muncul berbagai pertanyaan dari berbagai arah

secara bersamaan, maka dia diam saja sehingga semua orang akhirnya
terdiam. Setelah mereka terdiam, maka dia baru berkata, "Sesungguhnya aku

adalah orang dari daerah Wasithi." Maksudnya apakah aku ini sebagaimana

ungkapan banyak orang bahwa seorang Wasithi itu pelupa?"2

Yazid bin Harun berkata, "Tidak ada orang pandai dari daerah Wasith

selama ia tinggal di Wasith, karena mereka banyak minum. Lalu dikatakan

kepadanya, "Dart ini tidak berlaku untuk dirimu hai Abu Khalid!" Dia
menjawab, "Pada dasamya aku pun sama dengan mereka. Aku jadi begini
ini karena aku keluar dari Wasith."3

Dari Al-Harits bin Abi Usamah, dia berkata, "Ketika Yazid bin Harun
mengajar sedang ada muridnya yang terlambat masuk, maka dia
menghukumnya dengan berkata, "Hai kamu, ambilkan aku sapu tangan."a

7. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Khathib berkata, "Yazid bin Harun Al-Wasithi
berguru pada Yahya bin Said Al-Anshari, Sulaiman At-Taimi, Ashim Al-
Ahwal, Humaid Ath-Thawil, Dawud bin Abi Hind, Abdullah bin Aun, Husain

Al-Muallim,Hajjaj bin Abi Zainab, Awwam bin Hausyab,Hajjaj bin Arthah,
Bahz bin Hukaim, Hisyam bin Kisan, Abu Ghassan bin Muhammad bin
Mathraf, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Muhammad bin Amr Al-Laitsi, Hammad bin
Zaid, Hammad bin Salamah dan guru-guru yang lain."s

tbid.9 /377.
Tarikh BagMad, 4/345.
tbid.4/345-3M.
Siyar A'lam An-Nufula',9 /377.
Tabaqat lbnu sa'ad,7 /374.
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Murid-muridnya: Sebagaimana disebutkan Al-Khathib adalah; Ahmad

bin Hambal, Alibin Al-Madani, Abu Khaitsamah, Abu Bakar bin Abi Syaibah,

Khalaf bin Muslim, Ahmad bin Munik, Muhammad bin Abdirrahim

Sha'iqah, Ya'qub Ad-Dauraqi, Muhammad bin Hisan Al-Azraq Al-Hasan bin

Shabah, Al-Bazzar, Al-Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabah Az-Za'farari,

Hasan bin Urfah, Sa'dan bin Nashr, Al-Hasan bin Mukarram, Al-Harits bin

Abi Usamah dan lain-lain." 1

Tambahan; Al-Khatib berkata, "Termasuk murid yang meriwayatkan

hadits dari Yazid bin Harun adalah Baqiyah bin Al-walid dan Ahmad bin

Abdirrahman As-Saqathi. Tahun meninggal keduanya terpaut sekitar sembilan

puluh delapan tahun atau lebih."2

8. Meninggalnya

Muhammad bin Sa'ad berkata, "Yazidbin Harun meninggal pada masa

pemerintahan Al-Makmun dalam usia 88 (delapan puluh delapan) tahun

lebih beberapa bulan atau berusia 89 (delapan puluh sembilan) tahun. Lebih

tepatnya, dia meinggal pada tahun 206 Hijriyah."3

Ya'qub bin Syaibah berkata, "Yazid bin Harun meninggal pada

pertengahan bulan Rabiul Akhir tahun 206Hiiriyah."a

Dari Abu Rafi' Ibnu binti Yazid bin Harun, dia berkata, "Sewaktu aku

sedang bersama Ahmad bin Hambal, di situ terdapat dua orang syaikh. Salah

satu syaikh tadi berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdillah, aku

telah bermimpi bertemu Yazid bin Harun. Ketika aku bertanya kepadanya,

"Wahai Abu I(halid, apayang dilakukan Allah terhadapmu?"

Dia menjawab, "Allah telah mengampuniku, memberi syafaat kepadaku

dan Dia mencelaku."

Lalu aku bertanya lagi, "Allah telah mengampunimu dan memberi

syafaat kepadamu, itu kami tahu. Namun kenapa Dia mencelamu?"

Dia menjawab, "Allah berfirman kepadaku, "Wahai Yazid, kenapa

kamu meriwayatkan hadits |arir bin Utsman?"

1 Siunr A'lam An-Nubala',9 /337.
' A;-Sabiq wa Al-Iahiq,lim.3T4mengutip daiTahdzib Al'Knmal, 32 / 269,
t Taboqat lbnt sn'ad,7 /374-375.a Siyar A'lam An-Nfiala',9 /369.
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Lalu aku menjawab, "Ya Rabbi, aku hanya tahu kalau ia itu adalah orang
baik." Kemudian Dia berkata, "Wahai Yazid, sesungguhnya ia telah membenci

Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib."

Sedang dalam kisah lain, Syaikh yang lain juga berkata, "Aku bermimpi
bertemu Yazid bin Harun. Lalu aku bertanya kepadanya, "Apakah kamu
didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir?"

Yazid menjawab, "Benar, mereka telah datang dan menanyaiku, "Siapa

Tuhanmu? Apa agamamu?"

Lalu aku menjawab, "Apakah seperti ini pertanyaan yang kalian ajukan
kepadaku! Sunggguh, ketika di dunia, aku telah mengajarkannya kepada
manusia."

Ketika kedua malaikat itu mendengar jawabanku ini, maka mereka
berdua lalu berkata, "Kamu benar. Oleh karena itu, sekarang tidurlah seperti
pengantin baru."1[*]

I TarikhBaghdad,T4/Y7.

392 60 Biografi Ltkma Salaf



ABU UBAID AI.OASIM BIN SALLAM

1. Nama, Kelahirannya dan SilatnYa

\f ama lengkapnya: Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam bin Abdillah Al-Adib

I \ et-fuqih Al-Muhaddits. Dia memiliki banyak karya dalam bidang

qira'ah, fikih, bahasa dan syair.

Kelahirannya: Menurut Adz-Dzahabi dia lahir pada tahun 157 Hijriyah.l

Ali bin Abdil Aziz berkata, " Ab:u Ubaid dilahirkan di daerah Hirah.

Bapaknya adalah seorang pimpinan budak bagi keluarganya. Ia menguasai

suku Al-Azad."2

sifat-sifatnya: sebagaimana disebutk?0rr Adz-Dzahabi bahwa Abu ubaid

dikatakan berambut pirang, berjenggot lebat, berpenampilan tenang dan

berwibawa.3

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Abu Abdirrahman As-Sulami An-Naisaburi berkata, "Ketika aku

bertanya kepada Abul Hasan Ad-Daruquthni tentang Abu ubaid, maka dia

menjawab, "Dia adalah imam tsiqah yang berpendirian kokoh layaknya

gunung. sedang sallam adalah nama ayahnya yang berasal dari Romawi."a

Ahmad bin Kamil bin Khalaf Al-Qadhi berkata, "Abu Ubaid adalah

seorang yang ringan tangan dalam urusan agama, ilmu dan seoran8 yang

berilmu rabbani. Dia menguasai berbagai disiplin ilmu Islam mulai dari Al-

Qur'an, fikih, sejarah, bahasa Arab sampai hadits. Aku belum pemah melihat

I Siyar A'lom An'Nubnla',70/491.2 TailkhBagtulad,12/404.3 tbid.7z/4u.a Tahtlzib Al-Knnal,23 / 358.
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ada orang yang mencelanya, baik terhadap pribadinya maupun dalam hal
agamanya."l

Ibnu Sa'ad berkata, "Abu Ubaid adalah seorang sastrawan yang
menguasai ilmu Nahwu dan bahasa Arab. Di samping itu, dia juga mendalami
hadits dan fikih. Dia menjabat sebagai hakim daerah Thursus di masa Tsabit

bin Nashr bin Malik dan anaknya. Ketika di Baghdad, dia menafsirkan hadits
yang gharib, menelurkan berbagai karya kitab dan banyak manusia yang
belajar darinya. Dia berhaji dan meninggal di Makkah pada tahun 224Hijriyah."2

Dari Abdullah bin |a'far bin Darustawiyah Al-Farisi An-Nahwi, dia
berkata, "Abu Ubaid adalah seorang ulama Nahwu di Baghdad yang
mengikuti madzhab Kufah. Dia mendalami bahasa dan kata-kata yang asing

dari Kufah dan Bashrah, ulama qira'ah dan masih banyak disiplin ilmu lain
yang dia kuasai. Dia banyak menelurkan karya dalam berbagai disiplin ilmu
sehingga namanya menjadi masyhur. Dia mengajar sastra keluarga Hartsamah

sehingga dia mempunyai kedudukan di sisi Abdullah bin Thahir. Sungguh,

dia adalah orang yang mempunyai keutamaan, taat beragama, suka menutupi
aib dan bermadzhab baik."3

Dari Ahmad bin Salamah An-Naisaburi, dia berkata, "Aku penah
mendengar Ishaqbin Rahawaih berkata, "Kebenaran selalu dicintai oleh Allah

ffi. Abu Ubaid lebih pandai dan lebih dalam ilmunya daripada aku."

Dari Ahmad bin Nashr Al-Muqri, ia berkata, "Aku telah mendengar
Ishaq bin Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap sesuatu

yang hak, Abu Ubaid lebih pandai daripada aku,Imam Ahmad bin Hambal

dan Imam Asy-Syafi'i."

Dari Abu Amr Muhammad bin Abdil Wahid Al-Lughawi, dia berkata,

"Aku telah mendengar Abul Abbas Tsa'laban, ia berkata, "Kalau saja Abu
Ubaid hidup dalam masyarakat Bani Israel, maka itu akan mengagumkan."a

Ibrahim Al-Harbi berkata, "Aku telah menjumpai tiga orang yang tidak
ada orang lain dapat menyamainya untuk selamanya dan perempuan tidak
akan mampu melahirkan anak seperti mereka. Mereka itu adalah; Abu Ubaid

bin Al-Qasim bin Sallam yang aku umpamakan seperi gunung yang diberi
ruh; Basyar bin Al-Harits, yang aku ibaratkan dari kepala sampai ujung

Ibid.23/359.
Tabaqat lbnu Sa'ad,7 /355.
Tarikh Bagtulad,12/ 4M.
tbid.72/4t7.
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kakinya seolah penuh dengan akal; dan Ahmad bin Hambal yang seolah Allah

telah mengumpulkan ilmu-ilmu para pendahulu kepadanya. Dari masing-

masing mereka ini telah menelurkan karya."l

Dari Hilal bin Al-'AIa'Ar-Raqqi, dia berkata, "Allah telah menganugerah-

kan kepada umat ini empat orang sesuai dengan zamannya masing-masing.

(Satu); Dengan Imam Asy-Syafi'i tentang hadits Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam,

(Dua); Dengan Imam Ahmad yang tegar menghadapi cobaan. Kalau tidak

dengan ketabahan Imam Ahmad bin Hambal itu, maka banyak orang akan

menjadi kufur.

(Tiga); Dengan Yahya bin Ma'in yang membebaskan hadits Nabi dari

para pendusta.

(Empat); Dengan Abu Ubaid, yang memberikan tafsir pada lafazh-lafazh

hadits yang gharib. Kalau Abu Ubaid tidak melakukan hal tersebut, maka

banyak manusia akan terperosok dalam pemahaman yang salah terhadap

hadits."2

Hamdan bin Sahl berkata, "Aku pernah bertanya tentang hadits yang

diriwayatkan Abu Ubaid kepada Yahya bin Ma'iru dia lalu menjawab sambil

tersenyum, "sepertiku ditanya tentang kapasitas Abu Ubaid!? Padahal,

seharusnya Abu Ubaid bertanya tentang kapasitas mereka itu!"

Pada suatu ketika aku sedang bersama Al-Ashmu'i, tiba-tiba pandangan

Al-Ashmu'i terhenyak karena berpapasan dengan Abu Ubaid. Ketika Abu

Ubaid lebih dekat dan berlalu, maka Al-Ashmu'i berkata, "Apakah kalian tahu

siapakah yang tadi berlalu di depanku? Sesungguhnya dunia atau manusia

tidak akan sia-sia sepanjang orang seperti dia masih hidup."3

Abdul Khatiq bin Manshur dari Ibnu Ma'in, dia berkata, " Abu Ubaid

adalah orang tsiqah."

Abbas bin Muhammad dari Imam Ahmad bin Hambal, dia berkata, " Abt)

Ubaid adalah orang yang selalu bertambah kebaikannya dalam setiap

harinya."

Abu Dawud mengatakan, " Ab:u Ubaid adalah orang tsiqah yang dapat

dipercaya."

I lbid.z Siyar A'hm An-Nubala',10/4991 lbid.l0/504.
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Dari Abu Qadamah dari Imam Ahmad bin Hambal, dia berkata, "Abu
Ubaid adalah seorang guru."

Al-Hakim berkata, "Biarpun Abu Qutaibah menguasai berbagai macam

displin ilmu, namun ada sebagian ulama yang tidak mau menerimanya. Akan

tetapi, Abu Ubaid telah diterima oleh semua kalangan."l

3. Kisahnya Dengan Amir (Penguasa) Khurasan

Dikutip Al-Khathib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dan yang lain

bahwasanya ketika Thahir bin Al-Husain akan pergi ke Khurasan, ia singgah

dahulu di Moro. Kemudian ia mencari seseorang yang sekiranya dapat

diajaknya berbincang-bincang menghabiskan malam itu.

Disampaikan kepadanya, "Di sini tidak ada ulama kecuali hanya ada

seorang satrawan." Lalu mereka menghadirkan Abu Ubaid. Setelah

berbincang-bincang, akhirnya Ibnu Al-Husain mengetahui bahwa Abu

tlbaid adalah seorang yang pandai dalam bidang sejarah, nahwu, fikih dan

bahasa.

Kemudian Thahir berkata, "Sebuah kezhaliman meninggalkanmu di
tempat terpencil seperti ini." Lalu ia memberi seribu dinar kepada Abu Ubaid

sembari berkata, "Sekarang ini aku akan pergi ke medan perang. Aku tidak

ingin kamu menemaniku karena sayang kalau terjadi apa-apa terhadapmu.

Gunakanlah uang ini untuk mencukupi keperluanmu sampai aku datang

kembali menemuimu."

Kemudian Abu Ubaid menulis kitab Gharib Al-Mushnnnal Setelah Thahir

bin Al-Husain kembali dari Khurasan, ia lalu mengajak Abu Ubaid untuk

tinggal menetap di daerah Surra Man Rn'a. Abu Ubaid adalah seorang yang

tsiqah, taat beragama,wira'i dan berjiwa besar."2

Ibnu Darastuwiyah berkata, "Abu Ubaid mempunyai beberapa karya

kitab yang belum terlihat oleh manusia umum. Aku telah melihatnya dalam

peninggalan sebagian keluarga Ath-Thahiriyah yang diperjual-belikan dalam

berbagai cabang fikih. Disampaikan kepada kami bahwa ketika Abu Ubaid

selesai menulis suatu kitab, maka kebanyakan, dia menghadiahkarnya kepada

keturunan Thahir, sehingga mereka pun akhirnya memberi hadiah uang

dalam jumlah yang besar."1

I lbid.
2 TnrikhBngfulnd,T2/406,
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Ubaidillah bin Abdirrahman As-sukari berkata, "Aku telah mendengar

Ahmad bin Yusuf berkata, "Tatkala Abu ubaid menyelesaikan kitab karyanya

Gharib Al-Hadits, maka dia menunjukkan kitab tersebut kepada Abdullah bin

Thahir yang oleh Abdullah kitab tersebut dianggap sangat baik'

Lalu Abdullah berkata, "Kalau akal telah mengantarkan untuk membuat

karya kitab seperti ini, maka pelakunya tentu tidak butuh bekerja untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya." Kemudian Abdullah memberi tunjangan

sepuluh ribu dirham setiap bulan kepada Abu Ubaid."2

Dari Al-Fasthathi, dia berkata, "Kehidupan Abu Ubaid di bawah

tanggung jawab Ibnu Thahir. Abu Dullaf bermaksud memberikan hadiah tiga

puluh ribu dirham kepada Abu Ubaid, sehingga uang itu ditolaknya.

Abu Ubaid berkata, "Kehidupanku sekarang ini disuplai oleh seseorang

yang ia tidak mengambil sesuatu apapun dariku. oleh karena itu, aku tidak

membutuhkan bantuan dari orang lain selainnya."

Ketika Ibnu Thahir kembali, maka uang itu disampaikan kepadanya lagi.

Abu Ubaid berkata, "Wahai Amir, aku sebenarnya sudah menerima uang ini.

Namun berkat kedermawanan dan kemurahanmu yanB telah mencukupi

semua kebutuhanku, sehingga aku tidak membutuhkan uang ini lagi.

Menurut hematku, uang tiga puluh ribu dinar ini akan aku belikan

senjata dan kuda guna dikirim ke pelabuhan supaya amir mendapatkan

balasan kebaikan yang melimpah." Akhimya uang itu pun digunakannya."3

4. lbadah dan Kepatuhannya Mengikuti Sunnah

Abu Bakar Ibnu Al-Ambari berkata, "Abu Ubaid membagi malam

menjadi tiga bagian, sepertiga untuk shalat, sepertiga lagi untuk tidur dan

sisanya untuk berkarya."a

Abu hamid Ash-Shaghani mengatakan, "Aku telah mendengar Abu

Ubaid A|-Qasim bin Sallam berkata, "Aku telah melakukan dua hal di Bashrah

untuk mengharap surga. Aku telah mendatangi Yahya bin said Al-Qaththan,

ia berkata, "Abu Bakar dan Umar." Lalu aku sampaikan kepadanya bahwa

aku telah memiliki dua saksi dari pelaku Perang Badar bahwa Utsman lebih

utama daripada Ali."

I TnrikhBashdad,T2/ 4}AdanSiunr A'lam An-Nufuila',10 / 493.
2 T nr ikh B&hdaa, n / lu aan s iy ar A' lan A/.N ubala', 70 / 495.

' Siuar A'lnm An-Nubala',10 /505.a Tirikh Bagtutatl, t2 / 4oB danThnbaqot Asy-Syaf iyah,zl 154.
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Ketika Yahya Al-Qaththan menanyakan saksi pemyataanku itu, maka
aku katakan bahwa yang pertama kamu telah memberikan hadits kepadaku
dari Syu'bah bin Abdil Malik bin Maisarah dari An-Nizal bin Sabrah, ia
berkata, "Ibnu Mas'ud telah memberikan khutbah kepada kami, dia berkata,
"Telah memerintahkan kepada kami orang yang terbaik dari manusia yang
masih ada ini dan kami tidak akan membandingkannya dengan yang lain."

Dan yang kedua adalah dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Hamid bin
Abdirrahman bin Auf, dia berkata, "Aku telah bermusyawarah dengan para
sahabat muhajirin al-awwalin, para amir di berbagai daerah dan para sahabat
Rasulullah ffi. Oalam musyawarah itu, kami melihat tidak ada seorang pun
yang berpaling dari mengutamakan Utsman terhadap siapa pun."

Perawi berkata, "Kemudian Yahya Al-Qaththan meninggalkan
pendapatnya dan berkata, Abu Bakar, Umar dan Utsman."

Di lain waktu, aku mendatangi Abdullah Al-Khuraibi, tiba-tiba aku
mendapati rumahnya sebagai tempat pembuatan khamr. Lalu aku bertanya,
" Apa ir:ti?" Ketika Abdullah Al-Khuraibi berkata, "Orang-orang Islam sejak

pertama dan sampai masa kita ini tidak ada yang melarangnya", maka aku
menjawab, "Bahkan keberadaannya telah ditentang orang-orang sejak pertama
dalam Islam dan sampai masa kita."

Tatkala Al-Khurabi menanyakan tentang siapa sajakah mereka, maka aku
jelaskan dengan berkata, "Dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Muhammad bin
Ubaidah, dia berkata, "S"juk aku ditentang dalam masalah meminum khamr,
maka aku tidak meminumnya lagi sejak dua puluh tahun yang lalu. Aku
hanya meminum madu, susu atau air putih." Dan orang akhir di masa kita
adalah Abdullah bin ldris."

Setelah mendengar penjelasanku ini, akhirnya Abdulah Al-Khuraibi
mengeluarkan semua yang ada di dalam rumahnya dan menumpah-kannya."1

Dari Al-Abbas Ad-Duri, dia berkata, "Aku telah mendengar Abu Ubaid
Al-Qasim bin Sallam menuturkan bab berkenaan riwayat yang menerangkan
tentang ar-ru'yah, al-kursi tempat kedua telapak kaki, Tuhan tertawa, dan
dimanakahTuhan.

Lalu Abu Ubaid berkata, "Hadits-hadits yang menerangkan tentang hal
ini adalah hadits shahih yang telah dihafalkan oleh ulama ahli hadits,
ulama ahli fikih dari sebagian mereka ke sebagian yang lain.

I Tarikh Baghdnd,2/4N danSiyar A'lam An-Nubala',10/505.
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Hadits-hadits ini menurut kami adalah hak dan tidak ada keraguan di

dalamnya. Akan tetapi, ketika ditanyakan tentang bagaimana Allah tertawa,

bagaimana Dia meletakkan kedua kakinya? Maka kami tidak akan

memberikan penafsiran tentang hal itu dan kami juga belum pernah

menjumpai satu orang pun yang memberi penafsirannya."

Penahqiq hadits-hadits tersebut telah memperingatkan bahwa hadits

tentang kursi yang disebutkan Abu Llbaid ini tidak ada yang marfu'. Demikian

pula tentang hadits dimanakah Tuhan.l

Adz-Dzahabi menambahk arr, "Paraulama salaf telah memberi penafsiran

terhadap lafazh-lafazh yang penting dan lafazh-lafazh yang tidak penting

tanpa meninggalkannya sedikit pun yang masih mengandung kemungkinan-

kemungkinan.

Sedangkan, ayat-ayat dan hadits-hadits tentang sifat-sifat Tuhan, maka

mereka tidak mau menakwilinya. Akan tetapi, mereka membiarkannya

sebagaimana redaksi lafazhnya, karena hal tersebut merupakan masalah

agama yang paling penting. Kalau menakwilinya itu dibolehkan dan sesuatu

yang dianjurkan, tentu mereka, para ulama salaf, akan menakwilinya.

Berangkat dari sini, maka membacanya dan membiarkannya

sebagaimana redaksi aslinya adalah tindakan yang benar. Tidak ada penafsiran

selain kata-kata itu. Oleh karena itu, maka kita beriman maksud lafaz}:r-lafazh

tersebut karena mengikuti para ulama salaf.

Kita yakin bahwa hal itu merupakan sifat-sifat Allah Si6 yang hakekahrya

hanya diketahui oleh Allah saja. Sesungguhnya sifat-sifatNya sama sekali tidak

ada yang menyerupai sifat makhluk-Nya. Hal ini sebagaimana Dzat Allah

yang suci dan tidak sama dengan para makhluk-Nya. Adapun Al-Qur'an dan

sunnah telah memberitahukary dan ketika Rasulullah ffi jrg, menyampaikan-

nya, maka beliau tidak menyinggung tentang takwilnya. Padahal Allah telah

menerangkan dalam firman-Nya,

[tt:.)^rr] @#,rivrlq1.
"Llntuk menjelasknn kepada para manusia apa-apa yang diturunknn kepada

merekn" (An-Nahl: lM)

Oleh karena itu, wajib bagi kita beriman dan menerima nash-nash Al-

Qur'an sebagaimana ia disampaikan oleh Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah

1 Siyar A'lam An-Nfiala',10/505.
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akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus bagi hamba-hamba
yang dikehendaki-Nya."1

5. Kitab-kitab Karyanya

Ibnu Darastuwiyah berkata, "Karya terbaik Abu Ubaid Al-Qasim bin
Sallam dalam bidang sastra adalah kitab AI-Gharib. Kitab ini setara
dengan karya An-Nadhdhar bin Syumail yang diberi nama Ash-Shifat yang
dimulai dari bab penciptaan manusia, penciptaan kuda, lalu penciptaan
unta. Kitab Ash-Shifat ini lebih besar dan lebih baik daripada kitab karya Abu
Ubaid.

Di antara karya Abu Ubaid adalah kitab Glurib Al-Hadrts yang haditsnya
disebutkan dengan sanadnya sehingga banyak ulama yang menyukainya.
Begitu juga kitab Ma'ani Al-Qur'an, yang belum rampung, baru setengahnya
karena dia meninggal terlebih dahulu.

Dia mempunyai karya dalam bidang fikih dengan merujuk kepada Imam
Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Dia lebih banyak mengikuti kedua imam ini
dengan mencantumkan dalil-dalil pendukung lalu mengulas dari sisi bahasa

dan nahwunya.

Abu Ubaid juga mempunyai karya dalam bidang qira'at yang bagus.
Karya ini, sebelumnya belum ada ulama dari Kufah yang berkarya seperti
karyanya. Karya yang lain adalah Al-Amwal dalam bidang fikih.'2

Adz-Dzahabi menambahkan, "Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam telah
banyak menelurkan karya. Di antaranya tentang qira'at (aku belum
melihatnya), Kitab Al-Gharib, Fadha'il Al-Qur'an, Ath-Thahur, An-NasiLlt wa Al-
Mansukh, Al-Mawa'izh, Kitab Al-Gharib dalam ilmu lisan, dan masih ada lain.
Karyanya mencapai lebih dari dua puluh tujuh kitab."3

6. Rasa Hormatnya Terhadap Para Ulama

Dari Abu Ar'arah, dia berkata, "Thahir bin Abdillah di Baghdad ingin
sekali belajar dari Abu Ubaid. Oleh sebab itu, Thahir berharap agar Abu Ubaid
mau datang ke rumahnya, tetapi Abu Ubaid tidak melakukannya sebelum ia
yang mendatanginya. Hal ini berbeda ketika Ali bin Al-Madini dan Abbas Al-
Ambari ingin mendengarkan kitab Gharib Al-Hadits, maka Abu Ubaid

tbid.10/506.
Tarikh Bagtulad, 12/ 506 dan Siyar A'lam An-Nubala', l0 / 493494.
Siyar A'lam An-Nubala', 70 / 491492.

Adz-Dzahabi menambahkan, "Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam telah
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membawa kitabnya setiap hari mendatangi rumah mereka berdua untuk
membacakannya."l

Dari ]a'far bin Muhammad bin Ali Al-Madini, dia berkata, "Aku telah

mendengar ayahku berkata, "Aku dan ayahku pergi ke rumah Imam Ahmad

bin Hambal, lalu kami menjumpainya sedang bersama Yahya bin Ma'in dan

jamaahnya. Ketika Abu Ubaid masuk, maka Yahya berkata kepadanya,

"Bacakan kepada kami kitab yang telah kamu bacakan kepada Al-Makmun
(Gharib Al-Hadits)."

Abu LIbaid menjawab, "Kalian ambillah kitab itu." Lalu dia memulainya

dengan membaca jalur-jalur periwayatan hadits tanpa menyebut lafazh yang

asing. Kemudian ayahku berkata, "Sanad hadits tidak usah dibaca, karena

kami lebih mengerti tentang sanad daripada kamu."

Lalu Yahya bin Ma'in berkata kepada ayahku, "Biarkan dia membacanya.

Sesungguhnya anakmu hadir di sini bersamamu dan kami juga butuh untuk

mendengarkannya."

Abu Ubaid menjawab, "Aku tidak akan membacanya kecuali untuk AI-

Makmun. Kalau kalian ingin membacanya, maka bacalah sendiri."

Mendengar ini, Ali bin Al-Madini berkata, " Apabila kamu ingin
membacakannya, maka bacalah. Sedangkan apabila kamu tidak mau, maka

tidak ada keperluan bagi kami untuk membacanya."

Pada waktu itu Abu Ubaid belum mengenal Ali bin Al-Madini, sehingga

dia bertanya kepada Yahya tentang orang yang bicara tersebut. Lalu Yahya

menjawab, "Itu adalah Ali bin Al-Madini, maka penuhilah."

Akhimya Abu Ubaid membacakarurya kepada kami. Barangsiapa yang

hadir dalam pengajian tersebut boleh berkata, "Haddatsana (memberikan

hadits kepada kami) atau ungkapan sejenisnya."2

7. Sebagian Kata-katanya

Ali bin Abdil Aziz mengatakan, "Aku pemah mendengar Abu Ubaid

berkata, "Orang yang mengikuti sunnah bagaikan orang yang menggenggam

bara api. Menurutku, ia lebih mulia daripada menghunus pedang berjuang

di jalan Allah."l

t tbid.Ll/497.2 lbid.3 lbid.
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Abu Ubaid berkata, "Perumpamaan lafazh-lafazhymg mulia dan makna

yang indah seperti kalung medali di atas pasir yang bersih."1

Abbas Ad-Duri berkata, "Aku pemah mendengar Abu Ubaid berkata,

"Sesungguhnya aku telah menjelaskan kepada orang agar ia tidak berjalan di
bawah terik matahari dan berjalan di tempat yang terlindung dari Panasnya
sinar matahari."2

8. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Sebagaimana disebutkan Al-Khathib adalah; Ismail bin

Ja'f.ar, Syuraik, Ismail bin Ayyasy, Husyaim bin Busyair, Sufyan bin 'Uyainah,

Ismail bin Ulyah, Yazid bin Harun, Yahya bin Said Al-Qaththan, Hajjaj bin

Muhammad, Abu Muawiyah Adh-Dharir, Safwan bin Isa, Abdurrahman bin

Mahdi, Hammad bin Mas'adah, Marwan bin Muawiyah, Abu Bakar Ibnu

Ayyasyy, Umar bin Yunus, Ishaq Al-Azraq, dan guru-guru yang lain.

Murid-muridnya: Sebagaimana disebutkan Al-Khathib Al-Baghdadi

adalah; Nashrbin Dawud Thrq, Muhammad bin Ishaq Ash-Shagani, Al-Hasan

bin Mukrim, Ahmad bin Yusuf At-Taghallabi, Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya,

Al-Harits bin Abi Usamah, Muhammad bin Yahya Al-Marwazi, Ali bin Abdil

Aziz Al-Bag)tawi, dan murid-murid yang lain.3

Adz-Dzahabi menambahkan di antara muridnya juga adalah; Abdullah

bin Abdirrahman Al-Baghawi, Abbas Ad-Duri dan Ahmad bin Yahya Al-

Baladziri.a

9. Meninggalnya

Imam Al-Bukhari dan imam-imam yang lainnya mengatakan bahwa Abu

Ubaid meninggal di Makkah pada tahun 224Hijriyah.s

Al-Khathib berkata, "Telah sampai kepadaku kabar bahwa Abu Ubaid

meninggal dalam usia yang ke 67 tahun."5

Abdullah bin Thahir berkata, "Para imam itu ada empat, Ibnu Abbas di
masanya, Asy-Sya'bi di masanya, Al-Qasim bin Ma'an di masanya dan Abu

Ubaid di masanya."T[*l

I TarikhBagfulad,T2/470., lbid.3 TarikhBaghdad,T2/ 403.a Siyar A'lam An-Nubala',70 /492.t Tobnqnt Asy-Synf iynh,2/1.56.6 Ttrikh Baghdatl, 12/ 403.7 Thabaqat Asy-Syaf iyah,2/156.
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YAHYA BIN MA'IN

1. Nama dan Kelahirannya

\Jama lengkapnya: Yahya bin Ma'in bin Aun brnZiyad bin Bastham bin
Mbdirrahman. Sedang menurut pendapat lain bahwa nama kakek Yahya

bin Ma'in adalah Ghiyats binZiyad bin Aun bin Bastham Al-Ghathfani Al-
Murri, pemimpin orang Baghdad.

Kelahirannya: Sebagaimana disebutkan Ahmad bin Zuhair adalah tahun
158 Hijriyah.

Adz-Dzahabi berkata, "Dia mulai menulis hadits sejak berumur dua
puluh tahun."1

Al-Husain bin Fahm berkata, "Aku telah mendengar Yahya bin Ma'in
berkata, "Aku dilahirkan pada masa kekhalifahan AbuJa'far, di akhir tahun
158 Hijriyah."2

Sifat-sifatnya: Sebagaimana dikemukakan Adz-Dzahabi bahwasanya ia

adalah penduduk yang asli dari Ambar dan tumbuh di Baghdad. Dia adalah

orang tertua dalam kelompok ulama besar di masanya, seperti; Ali bin Al-
Madini, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Bakar bin Abi Syaibah

dan Abu Khaitsamah. Mereka ini dididik bersama Yahya bin Ma'in. Oleh
karena dia usianya lebih tua, maka mereka mengakui keberadaannya. Dia

adalah ulama berwibawa dan agung yang terbiasa naik Bighal serta

berpakaian rapi."3

I Siyar A'lam An-Nubalil,77/76-77., tbid.7l/ 95.1 tbid,77/78.

403Yahyabin Ma'in



2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Abdul Khalik bin Manshur berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Ar-Rumi
bahwa aku telah mendengar ada sebagian dari ulama ahli hadits
meriwayatkan hadits dari Yahya dengan berkata, "Telah memberikan hadits

kepada kami orang yang matahari tidak menyinari orang yang lebihbesar lagi

darinya,"

Ibnu Ar-Rumi menimpali dengan berkata, "Jangan heran. Sesungguhnya

aku telah mendengar Ali bin Al-Madini berkata, "Aku belum penah melihat

orang seperti dirinya."

Dalam kesempatan lain, aku juga bertanya kepada Ibnu Ar-Rumi, "Aku
telah mendengar Abu Said Al-Haddad berkata, "Seluruh manusia berhutang

budi kepada Yahya bin Ma'in."

Dia lalu menjawab, "Itu benar. Tidak ada satu pun manusia di dunia
yang menyamainya. Yahya telah mendahului orang-orang di masanya dalam
masalah ini. Sementara mengenai generasi sesudahnya, maka aku tidak tahu."l

Al-Hafizh Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Dia adalah seorang imam
Rabbani, pandai, Hafizh, tsabit danmutqin."2

Dari Al-Abbas, dia berkata, "Aku melihat Imam Ahmad bin Hambal

berada di tempat pengajian Ruh bin Ubadah pada tahun 205 Hijriyah. Di
tempat itu, Yahya bin Ma'in ditanya tentang sesuatu, "Wahai AbuZakaiya
bagaimana hadits ini menurutmu?" Dalam pertanyaan ini, Imam Ahmad bin
Hambal hendak memastikan hadits-hadits yang telah diperolehnya. Semua

keterangan perkataan Yahya bin Ma'in ditulis Ahmad bin Hambal. Dalam

tulisan itu, Imam Ahmad bin Hambal tidak menulis dengan nama Yahya bin
Ma'in, akan tetapi dia menyebutnya dengan nama Abu Zakariya."s

Ibnul Madini berkata, "Ilmu manusia berhenti pada Yahya bin Ma'in."

Yahya bin Said Al-Qaththan berkata, "Belum pemah ada di hadapan

kami seperti dua orang ini, yaitu; Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in."

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Yahya bin Ma'in adalah tokoh yang

paling pandai di antara kami dalam masalah perawi hadits." Adz-Dzahabi

menambahkart, "Yahya bin Ma'in dalam kenyataannya itu lebih masyhur

daripada ketika kita mengup as manaqibnya." a

I TahdzibAl-Knnal,37/553.z Tnril,& Bagtulad, 14/ 777.t tbid.t4/180.4 Tadzkirah Al-Hufiadz,2/ 430.
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Ja'far Ath-Thayyalasi pernah mendengar Ibnu Ma'in berkata, "Ketika

Abdul wahab bin Atha' tiba, maka aku mendatanginya dan menulis hadits

darinya. Ketika aku masih bersamanya, dia mendatangkan kitab dari
keluarganya, lalu dia membacakannya. Ketika aku perhatikan sampul kitab

tersebut, maka di situ tertera tulisan qaddamtu Baghdad wa qabbalani Yahya bin

ma'in utalhamdulillah rabb al-alamln (Setibaku di Baghdad dan pertemuanku

dengan Yahya bin Ma'in)."I

Ubaidillah Al-Qawariri berkata, "Y ahya Al-Qaththan berkata kepadaku,

"Orang yang datang dari Bashrah tidak ada yang seperti Imam Ahmad dan

Yahya bin Ma'in."2

Dai Abdul Khalik bin Manshur, ia berkata, "Aku telah mendengar Ibnu

Ar-Rumi berkata, "Aku belum pemah melihat seorang Pun yang berbicara

dengan kebenaran terhadap perawi hadits selain Yahya bin Ma'in. Adapun

selainnya, maka yang terjadi adalah perkataan yang tidak obyektif."

Aku (Adz-Dzahabi) katakan, "Pemyataan Abdullahbin Ar-rumi ini tidak

bisa diterima, karena ia hanya berkata berdasarkan ijtihadnya saja. Kami tidak

mengkultuskan dengan 'terpelihara' bagi para imam ulama Al-larh wa At'
Ta'dil.

Akan tetapi, mayoritas para imam kritikus perawi hadits tersebut berlaku

benar dan sedikit sekali yang terperosok ke dalam kesalahan. Mereka sangat

berhati-hati dalam memberikan komentar dan menjauhi penilaian yang tidak

obyektif. ]ika mereka sepakat dalam jarh atau ta'dil, maka berpeganglah pada

kesepakatan mereka tersebut dan jangan keluar menjauh darinya, kecuali

kalau ingin menyesal.

Adapun penilaian yang syadz, maka tidak perlu diperhatikan. Aku

bersumpah demi Allah, kalau tidak karena jerih payah mereka, tentu orang-

orang zindiq akan dengan mudah melenggang naik ke mimbar memberikan

khutbah. Apabila khatib tersebut ahli bid'ah, maka itu bencana besar bagi

kaum muslimin."3

Abdullah bin Abi Ziyad Al-Qathwani dari Abu Ubaid, dia berkata,

"Hadits ini bermuara pada empat oran& yaitu; Pertamn; Ahmad bin Hambal

sebagai orang yang paling dalam ilmunya. Kedua; Yahya bin Ma'in sebagai

I Siynr A'larn An-Nubala' ,77 / 780., Ibid.tL/85.3 lbid.74/82.
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orang yang paling banyak menulis tentang perawinya. Ketiga; Ibnul Madini

sebagai orang yang paling tahu dalam masalah perawi. Keempat; Abu Bakar

bin Abi Syaibah sebagai orang yang paling hafizh dalam hal ini."

Disebutkan dalam suatu riwayat dari Abu Said bahwa Ibnu Ma'in adalah

yang paling tahu masalah hadits shahih dari hadits yang tidak shahih.'

Ahmad bin Yahya bin Al-|arud berkata, "Ibnul Madini berkata, "Aku
belum pernah mengetahui orang yang menulis seperti yang ditulis Yahya bin
Ma'in."

Al-Barra' dari Ali, dia berkata, "Aku belum pernah menjumpai dari
keturunan Adam yang menulis seperti yang ditulis oleh Yahya bin Ma'in."2

3. Kemahirannya dalam Memahami Kesalahan Hadits

Abbas Ad-Duri berkata, "Yahya bin Ma'in memberitahukan kepada kami

bahwa ketika dia datang ke Mesir, ia menghadiri pengajian Nu'aim bin
Hammad. Dalam kesempatan itu Abu Nu'aim membaca kitab karyanya, dia

berkata, "Ibnul Mubarak memberikan hadits kepada kami dari Ibnu Aun
sampai akhimya menyebut beberapa hadits.

Kemudian aku katakan kepadanya, "Hadits itu bukan dari Ibnul
Mubarak." Mendengar perkataanku ini, dia lalu marah dan berkata, "Kamu

membantahku!" Aku menjawab, "Demi Allah aku ingin membenarkan

hadits yang kamu sampaikan." Namun dia tetap tidak terima karena marah

dan tidak ingin mengoreksi ulang.

Ketika aku melihat dia masih bersikukuh dengan apa yang telah dibaca,

maka aku ulangi lagi perkataanku sehingga dia semakin marah, begitu pula

jamaah yang hadir di situ pada memarahiku.

Akhirnya, dia berdiri masuk untuk mengambil lembaran-lembaran

catatan haditsnya. Sambil tangannya memegangi lembaran itu, dia berkata,

"Dimanakah orang-orang yang tadi mengatakan bahwa Yahya bin Ma'in
bukan Amirul Mukminin dalam bidang hadits? Wahai Abu Zakariya, kamu

benar dan aku salah. Memang hadits tersebut bukan riwayat Ibnul Mubarak

dari Ibnu Aun."3

Dari Ibnu Ar-Rumi, dia berkata, "Ketika aku berada bersama Imam

Ahmad, tiba-tiba seseorang datang dan bertanya kepada Imam Ahmad bin

I lbid.14/82., tbid.17/91.3 tbid.71/89-90.
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Hambal, "Wahai Abu Abdillah, lihatlah hadits ini! Sesungguhnya hadits ini
ada kesalahan." Lalu Imam Ahmad menjawab, "Kamu harus ke tempat Abu
Zakariya. Sesungguhnya dia yang tahu tentang kesalahan hadits."l

Abdul IGalik berkata kepada Ibnu Ar-Rum, "Abu Amr memberitahukan

kepadaku bahwa dia telah mendengar Ahmad bin Hambal berkata,
"Kebersamaan dengan Yahya bin Ma'in bisa menjadi pengobat hati." Dia lalu
berbicara kepadaku, "Tidak ada yang lebih mengagumkan dari hal ini. Pada

waktu itu aku sedang berselisih pendapat dengan Ahmad bin Hambal dalam

masalah al-maghazi. Lalu kami datang ke Ya'qub bin Ibrahim karena Yahya

bin Ma'in di Bashrah. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Kalau saja Yahya

sekarang di sini, maka aku akan bertanya kepadanya." Ketika aku tanyakan

kepada Imam Ahmad, "Apa yang akan kamu lakukan?" Maka dia menjawab,

"Yahya mengetahui letak kesalahan hadits."

Abu Muqatil Sulaiman bin Abdillah berkata, "Aku pernah mendengar

Ahmad bin Hambal berkata, "Di sini ada seseorang yang telah Allah ciptakan

untuk memperjelas kebohongan orang yang suka berbohong. Orang itu adalah

Yahya bin Ma'in."2

4. Guru dan Murid-muradnya

Guru-gurunya: sebagaimana disebutkan Adz-Dzahabi adalah: Ibnul
Mubarak, Husyaim, Ismail bin Ayyasy, Ubbad bin Ubbad, Ismail bin Mujalid
bin Said, Zahya bin zakaria bin Abi Zaidah, Mu'tamar bin Sulaimary Sufyan

bin'Uyainah, Ghundar, Abu Muawiyah, Hatim bin Ismail, Hafsh bin Ghiyats,

Jarir bin Abdil Humaid, Abdurrazaq.

|uga, tercatat sebagai gurunyai Marwan bin Muawiyah, Hisyam bin
Yusuf, Isa bin Yunus, Waqi' bin Al-Jarrah, Abu Hafsh Al-Abar, Umar bin
Ubaid, Ali bin Hasyim, Yahya bin Said Al-Qaththan,Ibnu Mahdi dan Affan.

Selain mereka ini, masih banyak lagi gurunya, baik di Irak, Hijaz, Jazirah,
Syam maupun di Mesir.3

Murid-muridnya: Sebagaimana disebutkan Al-Hafizh adalah: Imam Al-
Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Mereka meriwayatkan dan

murid yang lain melalui Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, Hanad bin
As-Sara (keduanya adalah temannya), Al-Fadhl bin Sahl Al-A'raj, Muhammad

I TnrikhBnghdad,T4/1,80.2 lbid.3 Siynr A'larn An-Nfialn',11./72.
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bin Abdillah bin Al-Mubarak Al-Makhzumi, Muhammad bin Ishaq Ash-

Shafani, lbrahim bin Ya'qub Al-fuzjani, Muawiyah bin Shaleh Al-Asy'ari dan

Abu Bakar bin Ali Al-Marwazi. Termasuk orang yang telah meriwayatkan

hadits darinya adalah: Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Abi Al-Hawari,Ibnu
Sa'ad Dawud bin Rasyid, Abu l(haitsamah (mereka ini adalah temannya), Ibnu

Ibrahim Ad-Dauraqi, murid-murid Ibrahim bin Abdillah bin Al-Junaid Al-
Khatali dan Abu Bakar Ibnu Abi Al-Khaistamah.l

5. Kata-kata Mutiaranya

Dari Yazid bin Mujalid Al-Muabbir, dia berkata, "Aku pernah
mendengar Yahya bin Ma'in berkata, "Ketika kamu menulis, maka telitilah,
dan ketika kamu memberikan hadits, maka selidikilah."2

Ahmad bin Ali Al-Abar berkata, "Yahyabin Ma'in pemah berkata, "Aku
menulis dari para pembohong dan aku nyalakan cerobong serta aku keluarkan

menjadi roti yang matang."3

Yahya bin Ma'in berkata, "Ketika aku melihat seseorang bersalah, maka

aku akan menutupinya. Aku ingin menghiasi dirinya dan aku tidak senang

memperlihatkan kesalahan tersebut kepada orang lain dan mengatakan

terhadap seseorang yang tidak ia sukai. Apa yang telah aku lakukan ini
hanyalah sekadar menjelaskan kepadanya letak kesalahannya antara diriku
dengan dirinya. Apabila ia mau menerima maka itu baik, jika tidak mau

menerima, maka akan aku tinggalkan."a

Abu Bakarbin Muhammad bin Mahrawiyah dari Ali bin Al-Husainbin
Al-|unaid dari Yahya bin Ma'in, dia berkata, "Sesungguhnya aku telah

mencela sebagian orang, mudah-mudahan orang yang aku cela masuk surga

lebih dahulu dariku dua ratus tahun." Ibnu Mahrawiyah berkata, "Ketika
perkataan Yahya bin Ma'in ini aku sampaikan kepada Ali bin Abi Hatim yang

sedang membaca kitab karyanya Al-larh wa At-Ta'dil kepada orang-orang,

maka dia lalu menangis, tangannya bergetar sampai kitab di tangannya

terjatuh."s

I Tahdzib At-Tatulzib,71 /246-247

'z Tahdzib Al-KnrnaL3l/549.
' TarikhBagtulnd,T4/l8/.I Siyar A'lam An-Nfioln', 17/83.5 tbid.Tt/95.
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6. Meninggalnya

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari berkata, "Ibnu Ma'in keluar dengan

tergesa-gesa sambil makan, maka aku diberitahu oleh Abul Abbas Ahmad bin

Syah bahwasanya dia bersama teman-temannya. Ketika rombongan datang,

maka mereka memberikan hadiah -berupa makanan- yang belum matang

kepada Yahya. Lalu kami berpesan kepada Yahya agar tidak memakan

makanan tersebut. Akan tetapi, Yahya tidak menghiraukan pesan kami.

Belum lama dari memakan makanan tersebut, tiba-tiba dia merasa sakit

perut, sehingga kami mempercepat jalan agar secepatnya sampai Madinah.

Dia tidak bisa bangkit, akibatnya kami bergantian menjaganya. Sementara

kami belum bisa sampai ke maqam Ibrahim Alaihissalam untuk menunaikan

rukun haji. Sedangkan kami juga tidak tahu harus berbuat apa untuk
membantu meringankan sakit Yahya.

Akhirnya, sebagian dari kami berniat membatalkan melaksanakan haji.

Belum lagi tiba waktu Shubuh, dia berwasiat dan meninggal dunia. Lalu kami

memandikan, mengkafani dan memakamkannya."l

Abu Hisan Ibnu Muhaib bin Sulaim Al-Bukhari berkata, "Aku
mendengar Yusuf Al-Bukhari, ayah Abu Dzar,berkata, "Aku adalah teman

Yahya bin Ma'in ketika dalam perjalanan haji. Ketika kami masuk Madinah

pada malam Jum'at, dimana dia meninggal, di pagi harinya banyak orang

mendengar berita kedatangan Yahya dan kematiannya.

Akibatnya, banyak orang berkumpul sampai Bani Hasyim datang dan

berkata, "Kita keluarkan di Al-A'wad tempat dimandikannya Nabi ffi," ^"*rn
kebanyakan jamaah yang haclir kurang menyetujuinya.

Keadaan yang demikian itu akhirnya menjadikan suasana semakin

gaduh. Lalu, orang-orang dari bani Hasyim datang dan berkata, "Kedudukan

kami dalam hal ini dengan Nabi ffi lebih mulia daripada kalian semua. Yahya

berhak untuk dimandikan di sana.

Akhimya Al-A'wad pun dikeluarkan, dan jasadnya dimandikan di sana.

Dia di makamkan pada hari Jum'at bulan Dzulqa'dah tahun 233 Hijriyah. Abu

Hisan berkata, "Tahun Yahya meninggal itu adalah tahun kelahiranku."2

Ja'far bin Muhammad bin Kazal berkata, "Aku berada bersama Yahya

bin Ma'in di Madinah. Waktu itu dia menderita sakit yang menyebabkannya

I tbid.11/90.2 Tafulzib Al-Kttmnl,37 /566.
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meninggal. Dia meninggal di Madinah dan diusung di atas ianjang Rasulullah

,ffi d* seseorang berbicara di depan iringan jenazahnya, "Ini adalah orang

yang menolak orang-orang yang berbohong terhadap hadits Rasulullah

ffi."'1*'1

' lbitl.3l/567.
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ALI BIN AL.MADINI

1. Nama dan Kelahirannya

l\T"* lengkapnya: Ali bin Abdillah bin |a'far bin Nujaih bin Bakar bin

I \ Sa'ad As-Sa'adi. Tuan kaum As-Sa'di di Bashrah adalah Urwah bin

Athiyyah As-Sa'adi. Nama panggilannya adalah Abul Hasan. Sedang ayah AIi

Al-Madini seorang ulama hadits terkenal, hanya saja hadits riwayatnyal-ayin

(lemah).

Kelahiranya: di Bashrah pada tahun 161 Hijriyah.l

2. Kedudukan dan Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Guru Ali bin Al-Madini yang bernama Yahya bin Said Al-Qaththan

berkata, "Banyak orang mencela diriku karena aku duduk bersama Ali.

Padahal, dengan duduk bersamanya aku telah mendapatkan pengetahuan

lebih banyak daripada manfaat yang dia peroleh dariku."2

Sedang gurqtya yang lain yang bemama Sufyan bin 'Uyainah berkata,

"Sejak enam puluh tahun, kalau di tempat pengajianku ini tidak ada Ali AI-

Madini, maka aku tidak akan datang memberi pengajian."3

Abu Qudamah berkata, "Aku mendengar Ali bin Al-Madini berkata,

"Aku bermimpi tayaknya orang-orang bermimpi, seolah-olah bintang kartika

mendekat sehingga aku dapat meraihnya'"

Abu Qudamah berkata, "Allah telah telah menjadikan mimpinya itu

sebagai suatu kebenaran. Ali bin Al-Madini telah sampai pada suatu tingkatan

dalam bidang hadits yang belum ada seorang pun ulama bisa seperti dirinya."4

I Siyar A'lnm An-Ntbala' , 17 / 4243 dangatpengubahan secara ringkas.
2 TarikhBogtulad,17/460.3 tbid.7l/459.1 lbid.ll/467.
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Abu Abdirrahman An-Nasawi mengatakan, "Seolah-olah Allah telah

menciptakan Ali bin Al-Madini hanya unfuk dunia hadits."l

Dari Muhammad bin Ishaq As-Siraj, dia berkata, "Ketika aku bertanya

kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, "Apakah yang kamu harapkan?"

Dia menjawab, "Aku ingin pergi ke Irak untuk menuntut ilmu di tempat

pengajian Ali bin Al-Madini di kala dia masih hidup. Sungguh, aku tidak
merasa kecil diri kecuali ketika bersama Ali bin Al-Madini."2

Suatu hari, Yahya bin Ma'in ditanya tentang Ali bin Al-Madini dan Al-
Humaidi, maka dia menjawab, "Sevogyanya Al-Humaidi menulis dari perawi
Iain dari Ibnul Madini."

Dari A'yun, dia berkata, "Aku pemah melihat Ali bin Al-Madini duduk,
sedang Imam Ahmad berada di samping kanannya dan Ibnu Ma'in di samping

kirinya. Saat itu, Ali bin Al-Madini mengajarkan ilmu kepada mereka

berdua.l'3

Abu Yahya Muhammad bin Abdirrahim berkata, "Ketika Ali bin Al-
Madini baru datang ke Baghdad, maka dia membuat suatu halaqah pengajian

atau majelis taklim. Dalam majelis taklim ini, datanglah Ibnu Ma'in, Ahmad
bin Hambal, Al-Mu'ithi dan ulama ahli hadits yang lain untuk bertukar
pikiran. Apabila di antara mereka terjadi perbedaan pendapat, maka Ali bin
Al-Madini angkat bicara menjadi penengah."

Abdullahbin Abi Ziyad Al-Qathwani memberitahukan bahwa dia telah

mendengar Abu Ubaid berkata, "Ilmu tentang hadits ini berpusat pada empat

orang/ yaitu Satu; Abu Bakar bin Abi Syaibah sebagai orang yang paling
menguasainya. Dua; Ahmad bin Hambal sebagai ahli fikihnya. Tiga; Ali bin
Al-Madini sebagai orang yang paling mengetahuinya. Empat; Yahya bin Ma'in
sebagai orang yang paling banyak menulisnya."a

Imam An-Nawawi ketika memaparkan biografi Ali bin Al-Madini,
dengan berkata, "Para ulama sepakat atas keagungan, kepemimpinan,
kecemerlangan pemikiran dan kelebihan Ali bin Al-Madini dalam masalah

ini daripada yang lain."s

Tajuddin As-Subki berkata, "Ali bin Al-Madini adalah seorang hafizh
dalam bidang hadits, salah satu imam ahli hadits yang diperhitungkan

I tbid.17/462., Ibid.17/643.3 Siyar A'lon An-Nfuala',11/50.4 tbid.'11./47-48.5 Tnfulzib Al-Asnu'wa Al-Lughat,1, /350.
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dalam bidang spesialisasinya dan ketinggian derajatnya.

bersepakat tentang keagungan dan keimamannya."l

Abu Dawud berkata, "Ali bin Al-Madini dalam bidang lkhtilaf Al-Hndits

yang lebih pandai daripada Imam Ahmad."

Adz-f)zahabi menambahkan, "Manaqib imam Ali bin Al-Madini ini
sangatlah cemerlang; andai dia tidak terlibat masalah 'Al-Qur'an makhluk'.

Dalam hal ini, dia berulang kali menyampaikan adalah keraguannya pada

Ahmad bin Abi Dawud, hingga akhimya, dia menarik diri dan menyatakan

terlepas dari semua itu serta menyesali sikapnya tempo dulu. Dia akhimya

membuat statemen bahwa orang yang menyatakan bahwa 'Al-Qur'an adalah

makhluk', maka orang itu telah kafir. Semoga Allah memberikan rahmat dan

memberi arnpunan kepadanya."2

Azhar bin Jamil berkata, "Pada waktu itu kami sedang berkumpul di
tempat Yahya bin Said. Dalam perkumpulan itu turut di antaranya; aku,

Abdurrahman, Sufyan Ar-Ru'asi, Ali bin Al-Madini dan yang lain. Tiba-tiba

Abdurrahman bin Mahdi datang sehingga Yahya bin Said Al-Qaththan

bertanya kepada Ibnu Mahdi, "Bagaimana keadaanmu wahai Abu Said?" Dia

menjawab, "Baik. Semalam aku bermimpi seolah-olah sekelompok kaum

dari saudara kita telah kembali dan mengambil langkah kemunduran." Ali
bin Al-Madini lalu berkata, "Wahai Abu Said, sekelompok kaum itu adalah

baik. Allah ffi telah berfirman,

"Dan barangsiapa yang Kami panjangknn umurnya niscaya Kami kembalikan

dial,,epadakejadian (nya). Makn apakah mereka tidakmemikirkan?" (Yasin: 68)

Mendengar perkataan Ali bin Al-Madini ini, maka Abdurrahman bin

Mahdi berkata, "Diam! Demi Allah, sesungguhnya kamu termasuk di dalam

sekelompok kaum itu."3

3. Kepiawaiannya Memahami Berbagai l//al Hadits

lllat adalah suatu sebab tersembunyi dan sulit terdeteksi yang berdampak

buruk pada keshahihan hadits walaupun hadits tersebut dari luar tampak

tidak memplunyaiillat.

Ma' ifah llal Al-Hadits (mengetahui illat-illat pada hadits) termasuk cabang

dari ilmu hadits yang sangat mulia, tinggi derajatnya dan paling rumit

1 Tlnbaqat Asy-Syaf iyah,2/ 145.2 Tadzkirah Al-Hufozh,Z/ 428.3 Siyar A'lan An-Nubala',11/51.

AlibinAl-Madini 413



tingkatannya. Tidak dapat menguasainya kecuali orang yang sudah hafizh,

banyak pengalaman dan mempunyai pemahaman yang cemerlang.

Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi berkata, "Mengetahui ilat-ilat pada

hadits adalah puncak pengetahuan yang pada akhirnya akan menelurkan

pengetahuan tentang hadits yang shahih, hadits berillat dan Al-Jarh wa At'

Ta'dil. sesungguhnya mengetahfi illat-illat pada hadits kedudukannya

sangat penting sekali dalam masalah hadits. Orang terdepan pembawa

bendera disiplin ilmu ini adalah Ali bin Al-Madini.

Ya, dia adalah yang terpandai pada z,unannya di antara teman-temarurya

dalam masalah llal Al-Hadifs sebagai cabang yang paling rumit dati llmu

Dirayah Al-Hadits. Ketika para ulama menyebut tentang siapa saja yang

termasuk tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam llal Al-Hadits, maka orang

petama dan terdepan yang akan disebut adalah Ali bin Al-Madini'"l

Imam Ahmad berkata, "Orang terpandai di antara kami dalam masalah

illat-illat dalam hadits adalah Ali bin Al-Madini."2

Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Ali bin Al-Madini adalah orang yang paling

mengetahui tentang hadits, para perawi hadits danillatnya.Imam Ahmad bin

Hambal tidak menyebut nama Ali bin Al-Madini secara langsung akan tetapi

dia menyebut nama Ali bin Al-Madini dengan namalatniyah-nya karena Imam

Ahmad bin Hambal begitu menghormatinya."3

Shaleh bin Muhammad Jazrah berkata, "Dalam dunia hadits, aku

menemukan bahwa orang paling mengetahui tentang hadits danillat-illatnya

adalah Ali bin Al-Madini. Sedangkan orang paling hafizh adalah Abu Bakar

bin Abi Syaibah."a

Menurut Al-Hafizh, tidak dapat diragukan lagi bahwa Imam Al-Bukhari

dan Imam Muslim adalah orang terdepan sebagai imam di masa mereka dan

masa setelahnya dalam bidang seni hadits dalam mengetahui hadits yang

shahih dan hadits ymrgberillat Hal ini sebagaimana para ulama tidak berbeda

pendapat bahwa Ali bin Al-Madini adalah orang terpandai pada zamannya

dalam masalah ltal Al-Hadits. Dari Ali bin Al-Madini inilah Imam Al-Bukhari

menuntut ilmu tersebut."s

r Ikramullahlmd ad Al-HaqAl-lmntn Alibin Al-MntliniwaMnntnjuhufiNaqdi Ar'Rijtl,DatAl-Basyair,hkn. 174-

775.

'z Al-Majnrhin,l/55.3 Muqaddhnah Afhrhua At-Tn'dil, hlrn 319.
a Tadzkirnh Al-Hufinzh,Z/ M3.

' Hadyu As-Sai, hlm.34&347.
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Ahmad Syakir berkata, "Ma'rifuh llal Al-Hadrts merupakan cabang ilmu

dalam hadits yang paling rumit, bahkan ilmu ini merupakan pokok yang

paling agung dalam mempelajari hadits. Orang tidak akan mamPu

menguasainya kecuali yang telah berpredikat sebagai hafizh, berpengalaman

dan mempunyai pemahaman lebih. Mereka yang mengusainya jumlahnya

sangat sedikit sekali, di antaranya adalah Ati bin Ali bin Al-Madini, Imam

Ahmad, Imam Al-Bukhari, Ibnu Syaibah, Abi Hatim, Abu Zur'ah dan Ad-

Daruquthni."l

4. Halalannya

Abdurrahman bin Abi Hatim pemah bertanya kepada ayahnya tentang

siapakah yang paling hafizh antara Ahmad bin Hambal dan Ali bin Al-
Madini? Ayahnya menjawab, "Keduanya sama-sama hafizh, tetapi Imam

Ahmad lebih pandai dalam bidang fikih."2

Abdurrahman memberitahukan bahwa ketika Muhammad bin Muslim

ditanya tentang siapakah yang paling banyak hafalan haditsnya antara Ati bin

Al-Madini dan Yahya bin Ma'in, maka dia menjawab, "Ali bin At-Madini lebih

bagus memaparkan dan lebih mutqin. Sementara, Yahya bin Ma'in lebih

memahami hadits yang shahih dari hadits yang memPunyai illat."3

Imam Ahmad berkata, "Ali bin Al-Madini adalah orang paling yang

banyak hafalannya terhadap hadits-hadits yang p aniang;' a

Ketika Adz-Dzahabi ingin memuji Imam Ahmad bin Hambal, maka dia

berkata, "Demi Allah, dalam bidang fikih dia setara dengan Al-Laits, Malik,

Asy-Syaf i dan Abu Yusuf; dalam zuhud dan wira'i, dia sederajat dengan Al-

Fudhail dan Ibrahim bin Adham; dalam derajat kehafizhan, dia setara dengan

Syu'bah, Yahya Al-Qaththan dan Ali bin Al-Madini."s

Dari sini, maka dapat dipahami bahwa Adz'Dzahabi telah

menyandingkan posisi Ali bin Al-Madini dengan Syu'bah dan Yahya bin Said

Al-Qaththan dalam taraf kehafizhan. Kemud ian Adz'Dzarhabi menyetarakan

derajat kehafizhan Imam Ahmad bin Hambal dengan mereka.

Abdul Mukmin An-Nasafi bertanya kepada Shaleh bin Muhammad,

"Apakah Yahya bin Ma'in itu seorang yang berpredikat sebagai hafizh?" Dia

I Al-Ba'rts ALHatsits Syarh lkhtislnr Ulum AL'Hadits,hLm. 65 .

2 MuqaddimohAl-larhwa At'Ta'dil, hlrn 294.3 lbid. hlm.314.4 TaikhBaghdad,9/41.t SiWr A'lam An-Nubala',11/32.
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meniawab, "Tidak. Dia hanya seorang yang banyak pengetahuannya." Lalu

ia bertanya lagl "Kalau Ali bin Al-Madini?" Dia menjawab,"Diaseorang yang

hafizh dan banyak pengetahuannya."

5. $ikapnya Terhadap Fitnah

Dalam kisah mihnah (ujian) 'Al-Qur'an adalah makhluk', Ali bin Al-
Madini mengalami sebagaimana )'ang dialami para ulama yang lain. Dia

menerima intimidasi, teror, dituduh pembangkang dan mendapatkan

tekanan berat dari pemerintah Bani Abbasiyah.

Sejak awal, sikapnya sudah jelas dan tetap kukuh sebagaimana para

ulama yang lain meskipun deraan datang bertubi-tubi. Namun, bencana

semakin kian menghebat, mulai dari ancaman, isolasi, siksaan berikut terali

besi penjara sudah bukan hal asing lagi.

Akhimya, dia terpaksa berbicara kepada penguasa sebagai otak pemicu

munculnya fitnah bagi para ulama. Akibatnya, banyak orang berprasangka

bahwa dirinya tunduk pada statemen pemerintah tersebut. Padahal realitanya

dia melakukan itu semua karena terpaksa dan hanya zhahirnya saja,

sedangkan hatinya sendiri tidak menerima.

Oleh karena itu, pada akhirnya dia menyesali sikapnya tersebut dan

bertaubat. Dia nyatakan dengan jelas bahwa dirinya tetap berirnan
sebagaimana yang diimani kelompok Ahlu sunnah wal jamaah dan
mengkafirkan orang-orang yang berkata bahwa Al-Qur'an adalah makhluk."l

Ali bin Al-Madini telah memberikan isyarat pada hal tersebut
sebagaimana disebutkan Abu Yusuf Al-Qalusi. Abu Yusuf berkata, "Aku
berbicara kepada Ali bin Al-Madini, "Ilmuwan seperti dirimu menerima

ajakan pemerintah untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk?" Dia
menjawab, "Wahai Abu Yusuf, apakah kamu menganggap ringan siksaan

pedang itu?"2

Al-Abbas bin Abdil Azhim Al-Ambari berkata, "Ketika Ali bin Al-Madini

berkata sambil menceritakan seseorang, maka aku berkata kepadanya,

"Sesungguhnya manusia tidak respek terhadap sikapmu, tetapi mereka hanya

respek terhadap sikap Ahmad bin Hambal." Dia lalu berkata, "Ahmad bin

Hambal tabah dan tahan terhadap cambukan, sedangkan aku tidak."3

I Al-lnnm Ali bin Al-Madiniwa MnnlnjuhufiNaqd Ar-Rryal, hlm. 100.

'1 Al-Kanil, | / 30 dat Minn Al-l' tidal, 3 / 1.41.

' TnrikhBagMad,Tl/ 469.
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As-Subki menambahkan dengan berkata, "Menurutku, yang benar

adalah sesungguhnya dia terpaksa menerimanya karena takut dibunuh."l

Dari Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, dia berkata, "Dua bulan

sebelum Ali bin Al-Madini meninggal dunia, aku telah mendengar dia berkata,

"Al-Qur'an adalah firman Allah dan ia bukanlah makhluk. Oleh karena itu,

barangsiapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah

kafir."2

Ibnu Abi Hatim berkata, " AbuZur'ah meninggalkan hadits dari riwayat

Ali bin Al-Madini karena kasus mihnah yang dialaminya. Sedangkan ayahku

tetap meriwayatkan hadits darinya karena Ali bin Al-Madini telah menyatakan

bertaubat dan melepaskan diri darinya."3

Menurut Al-Hafizh, Imam Ahmad dan para pengikutnya telah
membicarakan sikap Ali bin Al-Madini dalam kasus 'Al-Qur'an adalah

makhluk' yang dipaksanakan oleh pemerintah. Sementara Ali bin Al-Madini

sendiri telah menyatakan bahwa dirinya terpaksa melakukannya dan akhimya

dia bertaubat dan kembali lagi sebagaimana keyakinannya semula."a

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Sebagaimana disebutkan Adz-Dzahabi adalah: ayahnya

sendiri, Hammad bin Zaid, fa'far bin Sulaiman, Yazid bin Zurai', Abdul

Warits, Husyaim bin Busyair, Abdul Aziz Ad-Darawardi, Mu'tamar bin

Sulaiman, Sufyan bin'Uyainah, Jarir bin Abdil Hamid, Al-Walid bin Muslim,

Bisyr bin Al-Mufadhdhal, Ghundar, Yahya bin Said Al-Qaththan, I(ralid bin

Al-Harits, Muadz bin Muadz, Hatim bin Wardan, Ibnu Wahb, Abdul A'la As-

Sami, Abdul Aziz bin Abi Hazim, Abdul Aziz bin Al-Ammi, Umar bin
Thalhah bin'Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi, Fudhail bin Sulaiman An-

Namiri, Muhammad bin Thalhah At-Taimi, Marhum bin Abdil Aziz,

Muawiyah bin Abdil Karim, Yusuf bin Al-Majisun, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi,

Hisyam bin Yusuf dan guru-guru yang lain.

Murid-muridnya: Ahmad bin Hambal, Abu Yahya Sha'iqah, Az-

Za'farani, Abu Bakar Ash-Shaghani, Abu Abdillah Al-Bukhari, Abu Hatim,

Hambal bin Ishaq, Muhammad bin Yahya, Ali bin Ahmad An-Nadhr,

Muhammad bin Ahmad bin Al-Barra', Al-Hasan bin Syubaib Al-Ma'mari,

1 Tlnbaqnt Asy-Syaf iynh AlKubra,2/ 747.2 TarikhBaghdad,TT/ 472.1 Al-larhwaAt-Tn'dil,6/794.a Tahtlzib At-Tahdzib,T /357.
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anak Ali bi Ali Al-Madini yang bernama Abdullah bin Ali, Hamid bin
Zanjawiyah.

fuga, tercatat sebagai muridnya; Shaleh bin Muhammad, Ubaidillah bin
Utsman, Hilal bin Al-Ala', Al-Hasan Al-Bazzar, Abu Dawud Al-Harani, Ismail

Al-Qadhi, Abu Muslim Al-Kuja, Ali bin Al-Madini bin Ghalib Al-Batlahi, Abu
Khalifah Al-Fadhl bin Al-habbab, Muhammad bin ]a'far bin Al-Imam
Bidimyath, Abu Ya'la Al-Maushili, Muhammad bin Muhammad Al-Baghandi,

Abul Qasim Al-Baghawi dan Abdullah bin Muhammad bin Ayyub Al-Katib
sebagai orang terakhir yang meriwayatkan hadits darinya.t

7. Karya-karyanya

Ikramullah berkata, "Sebagian besar kitab-kitab karya Ali bin Al-Madini
banyak yang hilang. Hal ini sebagaimana kenyataan yang terjadi pada karya-

karya para ulama yang lain. Kitab karya Ali bin Al-Madini yang dapat
ditemukan lebih sedikit jika dikomparasikan dengan yang hilang."2

Di antara kitab-kitab karyanya adalah sebagai berikut:

1. Ilal Al-Hadits wa Ma'rifat Ar-Rijal

2. Kitab tentang nama-nama para perawi dari anak sepuluh sahabat yang

mendapatkan kabar gembira ditanggung masuk surga dan sahabat

Rasulullah ffi yang lain.

3. Su'alat Ibnul Madini li Yahya bin Said Al-Qaththan.

4. Abwab As-Sajdah

5.Ikhtilaf Al-Hadits

6. Al-Ukhuwwah wa Al-Ukhuwwat

7. Asbab An-Nuzul

8. Al-Asma'wa Al-Kuna

9. Al-Usama Ays-syadz

1.0. At-Tarikh

8. Meninggalnya

Para ulama berbeda pendapat tentang tanggal meninggalnya Ali bin Al-
Madini. Adapun pendapat yang rajih adalah pendapat Al-Bukhari yang

I Siyar A'lam An-Nfiala',71/4243.
'z Al-hnm' Ali bin Al-Madini wa Manhajuhu f Naqd Ar-Rijal,hlm. 264
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mengatakan bahwa dia meninggal pada hari Senin, lebih tepatnya dua hari

terakhir dari bulan Dzulqa'dah pada tahun 234 Hijriyah. Keterangan itu
sebagaimana disebutkan dalam Kitab At-Tabaqat Al-Kubrakarya Ibnu Sa'ad.

Tanggal meninggalrya itu sesuai dengan usia yang telah disebutkan para

ahli sejarah bahwa ketika Ali bin Al-Madini meninggal, dia berusia 73 tahun.

Dia meninggal di daerah Al-Askar di kota Sarra Man Ra'a.

Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepadanya dan
menempatkan di tempat orang-orang yang dekat kepada-Nya. Shalawat dan

salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah ffi, keluarga dan para

sahabatnya.[+l

Alibin Al-Madini 419



ISHAO BIN RAHAWAIH
(rsHAo BrN TBRAH|M AI-HANZHAL|)

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-silatnya

\f ama lengkapnya: Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim bin
I I Abdillah bin Mathar bin Ubaidillah bin Ghalib bin Warits bin Ubaidillah
bin Athiyyah bin Murrah bin Ka'ab bin Hammam bin Asad bin Murrah bin
Amr bin Handhalah bin Malik bn Zaid Manah bin Tamim At-Tamimi Al-
Hanzhali Al-Marwazi.l

Ibnu Khalkan berkata, "Kata Rnhawaih adalahjulukan ayahnya, Abul
Hasan Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali diberi julukan seperti itu karena

dia dilahirkan di jalan Makkah, Kata Jalan' dalam bahasa Persia berarti 'rah',
sementara'waih'artinya ditemukan. Hal ini terjadi karena seolah-olah dia itu
di ditemukan di jalan. Ada juga yang mengatakan Rnhuwaih."

Ishaq menceritakan dirinya dengan berkata, "Seorang penguasa yang

berkedudukan sebagai amir di Khurasan yang bemama Abdullah bin Thahir
berkata kepadaku, "Kenapa kamu dipanggil Ibnu Rahawaih? Apa artinya ini?

Apakah kamu benci apabila dipanggil seperti ini?"

Maka, aku menjawab, "Ketahuilah tuan raja, dahulu orangtuaku
melahirkan diriku di jalan sehingga penduduk daerah Al-Murawazah
memanggil diriku dengan sebutan Rahawaih. Ketika diriku dipanggil seperti

itu, maka ayahku tidak suka. Namun aku tidak benci dipanggil seperti itu."2

Kelahirannya: Sebagaimana disebutkan Adz-Dzahabi adalah tahun

161Hijriyah."3

1 Siyar A'lnm An-Nubnln',11. /358-3592 WafayatAl-A'yan,1/200.1 Siynr A'lam An-Nubala',77/359.
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Sifat-sifatnya: Sebagaimana dikisahkan Ali bin Ishaq bin Rahawaih

dengan berkata, "Ayahku dilahirkan dalam keadaan berlobang kedua daun

telinganya. Kemudian kakek Rahawaih bertanya kepada Al-Fadhl bin Musa,

lalu Al-Fadhl menjawab, "Kelak anakmu ini akan menjadi pemimpin, entah

pemimpin bagi kebaikan ataupun keburukan."l

Abu Yahya Asy-Sya'rani berkata, "Sesungguhnya Ishaq adalah seorang

yang berbadan condong (tidak lurus)."

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Al-Mizzi berkata, "Ishaq bin Rahawaih adalah salah satu imam bagi

orang Islam dan ulama bagi agama. Dia banyak menghafalkan hadits dan

pandai dalam bidang fikih. Terkumpul pada dirinya sifat jujur, wira'i dan

zuhud. Dia melakukan rihlah ke Irak, Hijaz, Yaman, Syam, hingga akhimya

kembali lagi ke Khurasan dan tinggal menetap di Naisabur sampai

meninggal."2

Abu Dawud Al-Khaffaf dari Imam Ahmad bin Hambal, dia berkata,

"Belum ada manusia yang menyeberangi jembatan sebagaimana Ishaq."s

Nu'aim bin Hammad berkata, "Ketika kamu melihat orang Khurasan

berbicara negatif tentang Ishaq bin Rahawaih, maka agama orang itu perlu

dipertanyakan."

As-Subki berkata, "Nu'aim bin Hammad ini hanya membatasi

pemyataannya di daerah Khurasan karena Ishaq tinggal di sana. Budaya di
sana, apabila ada seseorang yang sedang diperbincangkan, maka mereka akan

ramai-ramai membicarakannya. Oleh karena itu, Nu'aim seolah ingin
menyatakan bahwa apabila ada orang dari daerah Ishaq'membicarakan'

tentang dirinya, maka orang tersebut telah tertuduh berbohong karena tidak

bicara dengan yang sebenamya. Sedangkan Ishaq terbebas dari aPa yang

sedang mereka bicarakan."a

Dari Abu Bakar Muhammad bin An-Nadhr Al-]arudi, dia berkata, "Telah

menceritakan kepada kami guru kami, orang yang lebih besar dari kami dan

orang yang mengajar kami. Dia adalah Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim."

Al-Hakim berkata, "Ishaq bin Rahawaih adalah seorang imam pada

masanya dalam hafalan dan berfatwa."
I Thabnqat Asy-Syaf iyah Al-kbra karya As-Subki 2/84.
2 TnhdzibAl-Knmil,2/373.

' Tarikh Bagtulad,6/350.4 Thnbaqat Asy-Syaf iyah,Z/85.
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Abu Ishaq Asy-Syairazi berkata, "Terkumpul pada diri Ishaq bin
Rahawaih hadits, fikih dan wira'i."\

Abdullah bin Muhammad Al-Farra'berkata, "Aku pemah mendatangi
Yahya bin Yahya untuk bertanya kepadanya tentang Ishaq bin Rahawaih,
maka dia menjawab, "satu hari bersama Ishaq bin Rahawaih lebih aku cintai
daripada usiaku ini."2

Dari Ahmad bin Said Ar-Rayathi, dia berkata, "Kalau saja Sufyan Ats-
Tsauri, Hammad bin Salamah dan Hammad bn Zaid masih hidup, tentu
mereka akan membutuhkan kehadiran sosok ulama seperti Ishaq bin
Rahawaih."

Abu Muhammad Ad-Darimi berkata, "Semua orang Islam dari belahan
bumi bagian Barat dan Timur menghormati Ishaq bin Rahawaih."

Abu Nu'aim Al-hafizh berkata, "Ishaq bin Rahawaih adalah sahabat
dekat Imam Ahmad bin Hambal. Dia adalah ulama ahli atsar yang mencela
berlaku bid'ah."3

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Aku telah mendengar Abu Abdillah
ditanya tentang Ishaq bin Rahawaih, maka dia menjawab, "Orang sekaliber
Ishaq kamu pertanyakan! Seharusnya Ishaq yang bertanya! Bagi kami, Ishaq
adalah seorang imam. Dia tidak pernah berpendapat tentang masalah
keduniawian."

Imam Asy-Syaf i berkata, "Ibnu Rahawaih adalah seorang imam yang
tsiqah darr ma'mun. Aku mendengar Said bin Dzuaib berkata, "Aku belum
pernah tahu ada orang di muka bumi ini yang seperti Ishaq bin Rahawaih.,'a

Dari Abu Abdillah Al-Akhram, dia berkata, "Aku pemah mendengar
Muhammad bin Ishaq bin Rahawaih sedang berkata, "Aku pemah datang ke
rumah Imam Ahmad bin Hambal. Lalu dia bertanya kepadaku, "Apakah
kamu anak Ibnu Abi Ya'qub?" setelah aku benarkan pertanyaannya, dia lalu
berkata lagl "Kalau kamu berguru kepadanya, maka itu akan lebih membawa
manfaat bagimu. Sesunguhnya kamu tidak akan menjumpai orang lain yang
seperti dia."s

I lbitl.2/87.7 Siyar A'hm An-Nubala',71/368.? lbid.71/371-372.1 tbid.tT/372.5 tbid.tt/374.
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Menurut Qutaibah bin Said, orang yang hafizh dari Khurasan adalah

Ishaq bin Rahawaih, lalu Abdullah Ad-Darimi dan Muhammad bin Ismail

(Imam Al-Bukhari)."

3. llmu dan Hafalannya

Muhammad bin Abdil Wahab berkata, "Waktu itu aku, Yahya bin Yahya

dan Ishaq bin Rahawaih berangkat bersama membesuk orang yang sedang

sakit. Pada saat kami sudah sampai di depan pintu hendak masuk, Ishaq

berjalan di belakang sehingga Yahya berkata kepadanya, "Silahkan kamu

masuk lebih dahulu," lalu Ishaq bin Rahawaih menjawab, "Wahai Abu

Zakariya, kamu lebih tua dariku, sehingga kamu yang lebih pantas masuk

terlebih dahulu." Kemudian dijawab lagi oleh Yahya, "Memang benar aku

lebih tua daripada kamu. Akan tetapi, kamu lebih pandai dariku." Akhimya

Ishaq pun masuk lebih dahulu."l

Ibnu Adi berkata, "Ketika Ishaq menanggung beban hutang, dia lalu

keluar dari Moro sehingga para ulama ahli hadits bermusyawarah di tempat

Yahya bin Yahya membahas permasalahan hutang Ishaq bin Rahawaih

tersebut.

Dalam musyawarah itu, Yahya bin Yahya berkata, "Menurut kalian,

tindakan apa yang terbaik yang harus aku lakukan?" Mereka berkata,

"sebaiknya kamu menulis surat kepada Abdullah bin Thahir sebagai amir

di Khurasan karena Ishaq bin Rahawaih adalah ulama yang tinggal di
Naisabur."

Yahya berkata, "Aku tidak bisa menulis unfuknya'" Namun karena para

ulama mendesaknya, akhirnya Yahya pun menulis surat kepada Amir
Khurasan untuk keperluan beban hutang Ishaq bin Rahawaih.

Yahya menulis surat yangberisi, "Abu Ya'qub Ishaqbin Ibrahim adalah

seorang tokoh ulama yang cerdik pandai dan ahli berbuat kebaikan." Ishaq

diminta membawa surat tersebut kepada Ibnu Thahir.

Ketika dia baru sampai di pintu gerbang masuk, dia berkata kepada

penjaganya, "Aku membawa surat dari Yahya bin Yahya yang ditujukan

kepada sang amir."

Lalu, penjaga itu masuk untuk meminta izin kepada atasannya, ia

berkata, "Ada seseorang sedang menunggu di depan Pintu. Orang itu berkata

I Thabaqat Asy-Sydf iyah,Z/ 87.
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bahwa dirinya membawa surat dari Yahya bin Yahya." Atasan penjaga itu
kemudian menjawab, "Utusan Yahya bin Yahya! Suruh dia masuk."

LaIu, Ishaq pun masuk memberikan surat yang dibawanya kepada
Abdullah, amir Khurasan. Ishaq dipersilahkan duduk di samping amir dan
hutang Ishaq sebanyak tiga puluh ribu dirham dibayar amir dan akhimya
Ishaq dijadikan ulama yang berhak mendapat bantuan amir."

As-Subki menambahkan, "Coba pehatikanlah dengan seksama, betapa

terhormabrya kedudukan para ulama di mata para penguasa. Perhatikan pula
betapa singkat redaksi kalimat, betapa sederhananya surat dan hasil dari surat
tersebut. Hal itu terjadi karena adanya i'tikad baik dan perhatian dari
penguasa terhadap ulama, para penguasa menganggap para ulama sebagai

pengganti ayah-ayah mereka."1

Dari Muhammad bin Abdil Wahab Al-Farra', dia berkata, "Semoga Allah
selalu memberikan rahmat kepada Ishaq bin Rahawaih, tidak ada orang
yang sepandai dia."2

Sedang Ali bin hajar mengatakan bahwa setelah Ishaq meninggal dunia,
maka di Khurasan tidak ulama yang seperti dirinya dalam kepandaian dan
pengetahuan.3

Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata, "Demi Allah, kalau Ishaq

bin Ibrahim Al-Hanzhali hidup di masa tabi'in, maka para ulama akan
mengakui kehafizhan dan kecerdasannya."a

Dari Ali bin Khusyuram dari Ibnu AI-Fadhl dari Ibnu Syubrumah dari
Asy-Sya'bi, dia berkata, "Aku belum pemah menulis di atas kertas sampai
hari ini dan aku belum pemah mendapatkan satu hadits sekali pun kecuali
aku telah menghafalnya."

Ali lalu bertanya "Jadi, apakah kamu ingin mengatakan bahwa Ishaq

bin Rahawaih telah memberikan hadits-hadits ini kepadamtr?" Maka Asy-
Sya'bi balas bertanya, " Apakah kamu kagum pada hal ini?" Setelah aku
mengiyakan pertanyaan Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi lalu meneruskan maksudnya
dengan berkata lagi, "Aku belum pemah mendengar sesuatu pun kecuali aku
telah menghafalnya. Dan sunggulu aku seolah-olah bisa melihat 70.000 (tujuh
puluh ribu) hadits atau lebih banyak lagi dari kitab catatanku."

I lbitl.z/85.
'z Siyar A'lam An-Nubala',71/368.3 tbid.71/372.a TarikhBagfulad,6/350.
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Ahmad bin Salamah menceritakan bahwa Abu Hatim bin Ar-Razi

berkata, "Aku sebutkan kemampuanhafalan Ishaqbin Rahawaih kepada Abu

Zur'ah,lalu Abu Zur'ah berkata, "Belum pemah diperlihatkan kepadaku

orang yang lebih mampu menghafal daripada Ishaq bin Rahawaih."

Abu Hatim menambahkan, "Hal yang paling mengagumkan adalah

mutqinnya, tidak pemah salah dan semangatnya dalam menghafal hadits.

Ketika aku katakan kepada Abu Hatim bahwa Ishaq bin Rahawaih telah

mengajarkan tafsir Al-Qur'an dari hafalannya, maka Abu Hatim berkata, "Ini

sungguh mengagumkan. Karena sesungguhnya menyebutkan hadits berikut

sanadnya dengan dhabit jauh lebih mudah daripada menyebutkan sanad

lafazh Al-Qur'an berikut penafsirannya."l

4. Keistimewaan dan Keiuiurannya

Muhammad bin Dawud Adh-Dhabbi berkata, "Ketika Ishaq bin
Rahawaih Al-Hanzhali meninggal, maka Muhammad bin Aslam Ath-Thusi

berkata, "Aku belum melihat seorang Pun yang lebih takut kepada Allah

daripada Ishaq. Allah ffi berfirman,

[r,r:,r.u] @bifri::* j:ltt ;4Ct,
"sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah

ulama." (Fathir:28)

Ishaq adalah orang paling pandai dan kalau saja Sufyan Ats-Tsauri masih

hidup, tentu dia akan membutuhkan orang seperti Ishaq bin Rahawaih ini."

. Muhammad bin Abdussalam memberitahukan kepada Ahmad bin Said

Ar-Rayathi tentang kelebihan Ishaq bin Rahawaih, sehingga Ahmad bin Said

lalu berkata, "Sungguh, kalau saja Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin'Uyainah,
Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid masih hidup, tentu mereka akan

membutuhkan kehadiran sosok ulama seperti Ishaqbin Rahawaih."

Dary ketika hal itu diberitahukan kepada Muhammad bin Yahya Ash-

Shaffar, dia berkata, "Sungguh, kalau saja Al-Hasan Al-Bashri masih hidup,

tentu ia akan membutuhkan sosok ulama seperti Ishaq bin Rahawaih ini dalam

banyak hal."

Sedang Ali bin Ahmad Al-Hasyimi menceritakan kepadaku, dia berkata,

"Ini adalah kitab kakekku. Aku dapati isinya menceritakan bahwa Muhammad
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bin Dawud An-Naisaburi dari Abu Bakar bin Nu'aim dari Ad-Darimi, dia
berkata, "Orang-orang Islam dari belahan bumi bagian Barat maupun Timur
hormat pada Ishaq karena kejujurannya."r

5. Pertemuannya Dengan lmam Asy-Syafi'i

Ishaq bin Rahawaih pernah berdiskusi dengan Imam Asy-Syafi'i di
Makkah. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Allah ffi telah befirmary

"(Juga) bagt para fakir yang berhijrah yang diusir dari lampung halaman." (Al-
Hasyr:8)

Dalam ayat ini, apakah rumah-rumah itu dinisbatkan pada pemiliknya
atau pada or.rng lain? Dalam Fathu Makilalr, Nabi ffi bersabda, "Barangsiapa

yang metutup pintu rumahnya, maka ia aman, dan barangsiapa yang masuk rumah

Abu Sufyan, maka ia juga aman."

Dalam hadits ini, apakah rumah-rumah itu dinisbatkan kepada
pemiliknya atau orang lain? Umar bin Al-Khathab pemah membeli rumah
milik Malik untuk dijadikan sebagai penjara. Nabi ffi bersabda, "Apaknh demi

lami, Uqail rela meninggalkan rumahnya?"

Ishaq bin Rahawaih berkata, "Adapun dalil yang mendukung bahwa

pendapatku itu benar adalah perkataan dari sebagian tabi'in."

Kemudian, Imam Asy-Syafi'i bertanya kepada orang yang hadir tentang

siapakah lawan bicaranya tersebut." Setelah sebagian yang hadir
memberitahukan bahwa lawan bicaranya itu adalah orang yang bemama

Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali, maka Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apakah
kamu ini orangnya yang disebut-sebut orang Khurasan sebagai ulama ahli
fikihnya?"

Ishaq menjawab, "Kira-kira begitulah mereka mengatakan." Lalu, Imam

Asy-Syafi'i berkata lagi, "Aku ingin sekali kalau sekarang ini bukan kamu

lawan bicaraku sehingga aku akan memerintahkan orang agar menjewer

kedua telinganya. Aku kemukakan dalil dari hadits dan kamu justru
mengemukan perkataan Atha', Thawus, Al-Hasan dan Ibrahim. Ketahuilah,

apakah bisa dijadikan hujjah perkataan orang-orang tersebut ketika
disandingkan dengan sabda Rasulullah ffi?" Kemudian Ishaq berkata,
"Bacalah firman Allah berikut ini,

I Taril&Baghdad,6/U9.
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"Baikyang bermukim di situ maupun di padang pasir." (Al-Hajj: 25)

Sehingga Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Ayat ini digunakan dalil ketika

di masjid secara khusus." Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Ishaq

berkata, "Ketika aku menyadari bahwa hujjahku dapat dimentahkan Imam

Asy-Syafi'i, maka aku pun berdiri meninggalkan temPat itu."l

Dari Zakariya As-Saji, dia berkata, "Sebagian dari teman kami

memberitahukan kami bahwa Ishaq bin Rahawaih telah berdebat dengan

Imam Asy-Syafi'i. Pada saat berdebat itu, hadir pula Imam Ahmad bin

Hambal. Sedang permasalahan yang mereka perdebatkan adalah menyamak

kulit bangkai.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dengan menyamaknya, maka kulit bangkai

itu telah menjadi suci." Ketika Ishaq meminta dalibrya, maka Imam Asy-Syafi'i

menjawab, "Dalilnya adalah hadits dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Ubaidillah

bin Abdillah dari Ibnu Abbas dari Maimunah bahwasanya Nabi ffi sedang

berjalan melihat kambing yang mati, lalu beliau bersabda, "Kenapa tidaklcalian

manfaatkan kulitnya?"

Ishaq berkata, "Hadits dari Ibnu Ukaim menyatakan bahwa dua bulan

sebelum Rasulullah ffiwafat,beliau menulis surat kepada kami yang isinya,

"Janganlah lalian mengambil manfaat dari bangfui, baik kulit mauPun anatnya."

Hadits Ibnu Ukaim ini sama saja dengan menasakh hadits Maimunah

tersebut, karena hadits Ibnu ukaim ini muncul dua bulan sebelum beliau

meninggal."

Kemudian Ishaq berkata, "sesungguhnya Nabi ffi teUfr menulis surat

kepada raja Kisra dan Kaisar. Dan tulisan tersebut bisa dijadikan hujjah mereka

kelak di hadapan Allah."

Setelah mbndengar pemyataan Ishaq ini, Imam Asy-Syaf i lalu terdiam.

Tatkala Imam Ahmad bin Hambal mendengar perdebatan ini, Imam Ahmad

akhimya condong pada hadits dari Ibnu Ukaim dan memfatwakannya.

Sedangkan, Ishaq justru cenderung pada pendapat Imam Asy-Syafi'i

sehingga Ishaq berfatwa dengan hadits yang dikemukakan Imam Asy-Syafi'i,

yaitu hadits dari Maimu nah Radhiy allahu Anha." 2

I Thabaqat Asy-Syaf iyoh,z/ 89-90 dmgan pengubahan secara ringkas.
2 lbirl.2/91-92
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6. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Wuhaib binJarir berkata, "Semoga Allah membalas Ishaq bin Rahawaih,

Ibnu Al-Fadhl dan Ma'mar yang telah menghidupkan sunnah di daerah Islam

bagian timur."1

Harb Al-Karmani bertanya kepada Ishaq tentang ayat ini, "Tiada

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainknn Dia-lah yang leeempatnya." (Al-
Mujadilah:7)

Maka, Ishaq menjawab, "Di manapun kalian berada, maka sesungguhnya

Allah lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Allah itu tidak samar terhadap

makhluk-Nya. Sesuatu yang paling jelas lagi adalah firman-Nya,

" (Y aitu) T ulan Y ang Maha P emuralt, Y ang brwnoy am di atas' Arsy." Clhaha : 5)

Sulaiman bin Dawud Al-Khaffaf memberitahukan bahwa Ishaq bin
Rahawaih berkata, "Ijma'para ulama bahwasanya Allah bersemayam di Al-
Arsy dan Dia mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi sampai lapisan

yang ketujuh, yaitu lapisan bumi yang paling bawah."2

Ahmad bin Salamah mendengar Ishaq bin Rahawaih berkata, "Tidak ada

perbedaan di kalangan para ulama bahwa Al-Qur'an adalah Kalamullah

(firman Allah) yang bukan makhluk. Bagaimana bisa dikatakan bahwa sesuatu

yang muncul dari Allah {Hi it" sebagai makhluk!?"3

SebagianMutakallimin (ulama ahli kalam) berkata kepada Ishaq, "Kamu
telah kafir terhadap Allah dengan mengatakan bahwa Dia turun dari satu

langit ke langit lainnya", maka Ishaq menjawab, "Aku beriman kepada Allah.
Dia melakukan apa saja sesuai dengan kehendak-Nya."a

7. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Sebagaimana disebutkan Al-Khatib adalah; |arir bin
Abdit Hamid Ar-Razi, Ismail bin Ulyah, Sufyan bin'Uyainah, Waqi'bin Al-

]arrah, Abu Muawiyah, Abu Usamah, Yahya bin Adam, Baqiyyah bin Al-
Walid, Abdurrazaq bin Hammam, An-Nadhr bin Syumail, Abdul Aziz Ad-
Darawardi, Isa bin Yunus, Abdah bin Sulaiman, Abu Bakar bin Ayyasyy,
Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Mu'tamar bin Sulaiman, Muhammad bin Bakar Al-
Barsani, Abdullah bin Wahb, Muhammad bin Salamah Al-Harrani, Suwaid

bin Abdil Aziz,Muadz bin Hisyam dan Al-Walid bin Muslim.
1 Siyar A'lam An-Nufula',11/364.

'? lbitl.l7/370.
' lbitl.Tl/376.1 tbid.
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Ishaq bin Rahawaih datang beberapa kali ke Baghdad. Dia menimba ilmu

dari para ulama yang hafizh di sana. Kemudiary dia akhimya kembali lagi

ke I(hurasan dan berdomisili di Naisabur sampai meninggal di sana. Ilmunya

telah tersebar luas di kalangan orang-orang Khurasan."r

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi berkata, "Al-Hakim berkata, "Murid-

murid Ishaq bin Rahawaih terbagi mmjadi tiga thabaqah (generasi) sebagai

berikut:

Thabaqahpertama; Muhammad bin Yahya,Ibrahim bin Abdillah As-Sa'di,

Muhammad bin Abdil Wahab Al-Abdi, Ahmad bin Yusuf As-Sulami, Ishaq

bin Ibrahim Al-Ashfi, Ali bin Al-Madini bin Al-Hasan Ad-Darabajardi, Hamid

bin Abi Hamid Al-Muqri', Khusynam bin Ash-Shiddiq, Abdullah bin
Muhammad Al-Farra' dan Yahya bin Ad-Dahuli.

Thabaqahkedua; Muslim bin Al-Hajjaj dan lain-lain.

Thabaqah ketiga; Abul Abbas As-Sarraj."2

Al-Khathib berkata, "Di antara murid yang telah meriwayatkan hadits

darinya adalah; Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Ishaq bin Manshur Al-

Kusaj, Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, Muhammad bin Nashr Al-
Marwazi, Abu Isa At-Tirmidzi, Ahmad bin Salamah dan masih banyak yang

lain. Kalau murid Ishaq bin Rahawaih disebutkan semua, maka akan menjadi

sangat panjang.

Adapun guru Ishaq bin Rahawaih y*g meriwayatkan hadits darinya

adalah; Yahya bin Adam dan Baqiyyah bin Al-Walid. Sedangkan dari teman

semasanya adalah Ahmad bin Hambal.

Aku belum pernah menjumpai satu pun hadits dari orang-orang

Baghdad guna menunjukkan bahwasanya Ishaq pernah meriwayatkan
hadits di Baghdad. Berangkat dari sini, maka dapat diambil kesimpulanbahwa

Ishaq di Baghdad hanya sebatas belajar saja. Wallahu A'lam."3

8. Meninggalnya

Dari Ad-Dulabi dari Muhammad bin Ishaq bin Rahawaih, dia berkat&

"Ayahku dilahirkan pada tahun 153 dan meninggal pada malam Nishfu

Sya'ban tahun 238 Hijriyah." Dalam syair disebutkan,

I TarikhBagtulad,6/ /Y5-Y6.z Siyar A'lam An-Nubala', ll/370.3 TarikhBagfulad,6/96.
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Oh,betapa dahsyat goncangan di malam Ahnd
Tepatnya Nrsfhu Sya'ban takkan terlupa srpanjang abad

Abu Abdillah Al-Bukhari berkat+ "Ishaq bin Rahawaih meninggal pada
malam Nishfu Sya'ban dalam usia yang ke 70 tahun."

Al-Khathib menambahkan, "Hal ini menunjukkan bahwa Ishaq bin
Rahawaih terlahir pada tahun 161 Hijriyah."l[,+l

I Siyar A'lam An-Nubah',71/376.
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AHMAD BIN HAMBAL,
IMAM AHLU SUNNAH

erikut lanjutan serial biografi di antara Para ulama salaf yang penuh
rberkah, semoga memberi pelajaran bagi para generasi Islam dan

menyisakan pembaharuan yang efektif berdasarkan akhlak para ulama

maupun imam yangmulia.

Dalam buku serial ini, para pembaca akan menjumpai kezuhudan,

kewara'an, al*ilak, kebersihan dir'r, kesabaran dalam menjalankan agama Allah

berikut pengorbanan para ulama salaf yang menghantarkan mereka pada

kemuliaan.

Denganbegitu,langkah mereka adalah contoh gemilangbagi umat agar

manusia kembali menjalankan agama Allah, Penguasa semesta alam' Dan,

sejarah Islam sangat kaya akan contoh-contoh keteladanan spektakuler beserta

nilai-nilai luhur ini. Semoga Allah mengambil jiwa kita atas cinta kepada

mereka dan menggiring kita di Hari Kiamat bersama kelompok mereka.

Biografi tokoh yang kita angkat kali ini adalah seorang imam yang

sebagian orang mengatakan bahwa dia seolah telah menjadi imam ketika

masih dalam kandungan ibunya. Dia adalah orang yang dimaksudkan Imam

Asy-Syaf i dalam perkataannya, "Aku melihat seorang pemuda di Baghdad.

Ketika dia berkata haddatstsana, maka manusia akan berkata, "Benat."

Sesungguhnya dia seorang imam yang telah dimasukkan dalam bara api

pembuatan emas sehingga mengeluarkan dirinya menjadi emas merah. Ketika

ditawarkan kepadanya kemewahan dunia, maka dia menolaknya dan

terhadap bid'ah, maka dia menentangnya."
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sebagian ulama mengatakan bahwa kalau seandainya tidak ada Ahmad
bin Hambal, maka semua orang akan menjadi Mu'tazilah. Ditanyakan
kepada Bisyr Al-Hafi, "Kenapa kamu tidak keluar mengatakan sebagaimana
Ahmad bin Hambal berkata?" Maka ia menjawab, ,'Apakah kalian
menginginkan aku berkedudukan sebagaimana kedudukan seorang nabi?
Sesungguhnya Ahmad bin hambal adalah seorang ulama yang tekun
beribadah, ahli fikih, berlaku zuhud, sabar terhadap cobaan dan seorang imam
bagi Ahlu sunnah."

Betapa butuhnya para murid, ulama dan para dai untuk mengetahui
biografinya. Dia hidup dalam kurun waktu yang penuh dengan fitnah yang
besar dimana banyak sekali cobaan dan ujian, sedang orang-orang yang
berfaham sekuler dan orang-orang munafik ingin menikam Islam dan
umatnya.

Oleh karena itu, tidak cukup bagi orang yangberharap pertolonganAllah
dan kebahagiaan di Hari Kiamat dengan beribadah sungguh-sungguh dan
mencari ilmu yang bermanfaat saja tanpa disertai upaya untuk memuliakan
agama dan menyampaikan kebenaran agar panji-panji Islam dapat berkibar
dengan mulia.

Imam Ahmad bin Hambal telah menghadapi fihrah dari empat khatifah,
yaitu; Al-Makmun, Al-Mu'tashim, Al-Watsiq dan Al-Mutawakkil. Sebelum
mereka berkuasa, kehidupan umat Islam masih di bawah panji-panji Ahlu
sunnah. Hal itu sampai pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid dimana
para ahli bid'ah masih enggan menampakkan kebatilan mereka.

Ketika Al-Makmun bin Harun Ar-Rasyid condong pada pendapat
Mu'tazilah, maka dia memaksa para ulama dan para hakim untuk
menyuarakan madzhabnya yang sesat. Kebanyakan ulama yang menerima
seruannya itu karena tidak berdaya, dan yang bertahan dengan keyakinannya
banyak yang meninggal dunia.

Dalam fibrah ini, Ahmad bin Hambal mengambil langkah yang tidak
akan mampu melakukannya kecuali ia adalah seorang nabi. Imam Ahmad
bersikap seolah-olah gunung yang kokoh bertahan biarpun diterpa ganasnya
deru angin fihah dan riuhnya badai siksaan.

Ketika khalifah Al-Makmun meninggal dan digantikan oleh Al-
Mu'tashim, maka dia berupaya untuk menjinakkan Ahmad bin Hambal
dengan deraan cambukan disamping terali besi yang lamanya hampir dua
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puluh delapan bulan. Ketabahan Ahmad dalam mempertahankan sesuatu

yang hak ini semakin menambah simpati ulama dan masyarakat luas yanp;

sebelumnya sudah bersimpati kepadanya. Kalau waktu itu Ahmad berpaling

dari mempertahankan yang hak, maka tidak akan terhitung lagi betapa banyak

ulama yang akan tergelincir karena mengikutinya.

sebab-sebab pendirian Ahmad yang kokok tersebut sudah dipersiapkan

oleh Allah ffi, sehingga sebagian orang berkata kepada Ahmad bin Hambal,
,,Apabila kamu meninggal di tempat ini, maka kamu pasti akan masuk surga."

Sedang yang lain berkata, "Kalau kamu meninggal, meninggallah sebagai

(seorang yang mati) syahid dan apabila kamu hidup, maka hiduplah sebagai

orang yang mulia."

Ahmad bin Hambal tetap dalam mempertahankan kebenaran sampai Al-

Mu'tashim meninggal yang digantikan oleh Al-watsiq dan kemudian Al-

Mutawakkil sebagai pembawa udara kebebasan bagi Ahmad bin Hambal,

karena Al-Mutawakkil mengikuti ajaran Ahlu sunnah.

Pada masa Al-Mutawakkil it:li, berkibarlah tokoh-tokoh ulama sunnah,

di sisi lain bermuram durjalah tokoh-tokoh Penyeru bid'ah.

Allah ffi hancurkan orang-orang yang tergabung menyulut api fitnah

terhadap dunia Islam. Walau demikian, bagi Ahmad bin Hambal ujian dan

fitnah belumlah usai menerPanYa.

Pada masa kekhalifahan Al-Mutawakkil, fitnah jenis baru menerpa

Ahmad bin Hambal, yaitu fitnah keduniawian berupa harta, jabatan dan

kemewahan lingkaran penguasa. yang demikian itu karena Khalifah Al-

Mutawakkil berusaha mengaliri harta kekayaan kepada Ahmad bin Hambal,

akan tetapi imam dan guru kita ini adalah orang yang tidak gentar terhadap

cambukan dan siksaan, sehingga dia pun tidak tergoda oleh harta dan

kedudukan.

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Aku selamat dari ujian mereka

sampai usiaku mencapai enam puluh tahun dan sekarang aku diuji dengan

ini semua!,, Akhimya, Ahmad menjalani hidupnya dengan bersikap zuhud

terhadap urusan duniawi dan cinta akhirat.

Akibat sikap dan ketabahannya tersebut, maka keberadaanya semakin

agung di hati masyarakat dan berdampak besar terhadap para ulama di

eranya dan era setelahnya. Kemudian muncullah madrasah yang diberi nama

madrasah ,Al-Hanabilah'yang pemimpinnya adalah Ahmad bin Hambal.
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Kita sekarang ini hidup di masa akhir. Dengan membaca kisahnya saja,

hati kita dapat bergetar dipenuhi rasa cinta dan simpati kepadanya, lalu
bagaimana dengan orang yang hidup semasa dengan Ahmad bin Hambal
yang mana mereka dapat menyaksikan ilmu, zuhud dan kesabarannya?

Sudah barang tentu bahwa orang yang hanya mendengar tidak akan sama

sebagaimana orang yang menyaksikan.

Sebelum kami menggoreskan pena untuk menguraikan biografi tokoh
kita kali ini, kami memohon kepada Allah ffi semoga Dia memberikan
manfaat bagi orang-orang yang membaca buku ini dan semoga Allah
membuka pintu hati kita dan seluruh umat lslam sebagaimana Allah
membuka hati para tokoh kita tersebut.

Shalawat, salam dan kesejahteraan semoga tetap tercurah kepada Nabi
Muhammad ffi, para keluarga dan sahabablya. dan akhimya, segala puji bagi
Allah, Tuhan semesta alam.

1. l,lama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya
Nama lengkapnya: Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal

bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas
bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah
bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin
Da'mi binJudailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan.

Kalau diperhatikan, maka garis keturunan Imam Ahmad bin Hambal ini
memiliki keutamaan yang agung dan urutan yang mulia dari dua arah, yaitu:

Pertama; Dalam garis keturunan ini, nasab Imam Ahmad bin Hambal
bertemu dengan Rasulullah ffipua^Nazzar. Nazzar ini mempunyai empat
anak, di antaranya adalah Mudharr yang menurunkan Nabi Muhammad ffi.
Sedang anak Nazzar yang lain adalah Rabi'ah yang menurunkan Imam
Ahmad bin Hambal.

Kedua; Imam Ahmad bin Hambal adalah orang Arab asli dengan garis
keturunan yang shahih.

Kelahirannya: Ibunya mengandungnya di Moro, kemudian pergi ke

Baghdad lalu melahirkan Ahmad bin Hambal pada bulan Rabiul Awal tahun
154 Hijriyah.

Ayah Imam Ahmad bin Hambal (yang bernama) Muhammad adalah
seorang walikota daerah Sarkhas dan salah seorang anak penyeru Daulah
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Abbasiyah. Muhammad meninggal pada usia tiga puluh tahun pada tahun

179 Hijriyah.r

Sifat-sifatnya: Ibnu Dzuraih Al-Akbari berkata, "Aku pemah mencari

Ahmad bin Hambal, setelah bertemu dan mengucapkan salam kepadanya,

maka aku melihat bahwa dia adalah seorang Syaikh yang selalu bercelak dan

berkulit sawo matang agak kemerah-merahan."

Dari Muhammad bin Abbas An-Nahwi, dia berkata, "Aku pernah

melihat Ahmad bin hambal, dia berwajah tampan, berbadan sedang, bercelak

dan jenggotnya berwarna hitam. Dia mengenakan pakaian dari kain kasar

yang berwarna putih dengan sorban di kepala dan selendang di pundaknya."2

Al-Maimuni berkata, "Aku belum pemah melihat seorang pun yang lebih

bersih bajunya, dan lebih perhatian terhadap dirinya ketika menata rambut,

kumis danbadannya daripada Ahmad bin Hambal."3

2. Awal Menuntut llmu dan Perialanan Menuntut llmunya

Abu Nua'im berkata, "Dari Abul Fadhl dari ayahku, dia mengatakan,

"Aku mulai mencari hadits ketika aku berumur enam belas tahun. Ketika

Husyaim meninggal, maka usiaku sudah mencapai dua puluh tahun. Pertama

kali aku mendengar hadits dari Husyaim tahun 179 Hijriyah yang pada tahun

ini juga, Ibnul Mubarak datang untuk terakhir kalinya sehingga aku pun

menghadiri halaqah (majelis) pengajiannya. Orang-orang berkata, "Dia keluar

ke Thurthus dan meninggal di sana pada tahun L81 Hijriyah."a

Al-Ulaimi berkata yang ringkasannya adalah sebagai berikut, "Sejak kecil

Ahmad bin Hambal sudah menampakkan tanda-tanda kelebihannya dengan

menguasai berbagai disiplin ilmu dan banyak menghafal hadits. Ketika dia

hendak pergi pagi-pagi sekali untuk mencari hadits, ibunya mengambilkan

baju untuknya sambil berpesan, "Tunggulah sampai terdengar adzan atau

sampai orang-orang keluar di waktu pagi."

Dia telah menempuh rihlah (peqalanan untuk mencari ilmu) ke berbagai

negara, seperti ke Kufah, Bashrah, Hljaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam,

Tsaghur, daerah-daerah persisir, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia,

Ktrurasan, daerah pegunungan serta ke lembah-lembah dan lain sebagainya.

I AbulYamanMaiidAd-DinMuhammadbinAbdunahmanAl-Ulainn,Al-MnnhajAl-AhmadfiTarajun Ashhab
Allnatn Ahnod dmgan tahqiq Muhlddin Abdul Hamid, 1/7 dengan secara ringka-snya.2 Tahilzib Al-Karnlkarya Al-Illizzil/44i dan Siyar A'lam An-Nubala'karya Adz-Dzahabi. Cet. Muassasah Ar-
Risalah, ff,/184.t Manhaj Al-AhtnadfiTamjum Ashhab Al-Inan Ahmad,l/24.4 Hilyah Al-Artliya' waThnfuqat Al-Ashfiya' karya Abu Nu'aim Al-Ashfahani Cet. As-Sa'ada\,g / 763.
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Setelah melakukan rihlah yang panjang ini, akhirnya Imam Ahmad pun
kembali lagi ke Baghdad hingga pada masanya, dia menjadi ulama terkemuka
yang diperhitungkan. Dia abdikan ilmu pengetahuannya untuk agama Allah,
sehingga dia menjadi salah satu tokoh terkemuka dari sekian banyak imam
dalam Islam.

Dia sudah mencari hadits sewaktu berumur enam belas tahun dan masuk
ke Kufah untuk pertama kali dalam perjalanan rihlahnya pada saat Husyaim
meninggal, yaitu pada tahun 183 Hijriyah. Kemudian dia memasuki Kufah
pada tahun 186 hijriyah dan berguru pada Sufyan bin'Uyainah.

Setelah itu dia melanjutkan perjalanan menuju Makkah pada tahan 187

dimana Al-Fudhail bin Iyadh meninggal. Pada tahun itu juga, dia
melaksanakan haji untuk pertama kalinya. Dia berguru kepada Abdurrazaq
di Shan'a' daerah Yaman pada tahun 197 hijriyah dan akhimya menemani
Yahya bin Ma'in."

Yahya berkata, "Ketika kami akan pergi berguru pada Abdurrazaq di
Yamary maka terlebih dahulu kami menunaikan ibadah haji. Di saat aku
sedang thawaf, tiba-tiba aku melihat Abdurrazaq juga sedang berthawaf
sehingga aku lalu mendekatinya dan mengucapkan salam kepadanya. Setelah

aku perkenalkan Ahmad bin Hambal kepada Abdurrazaq,, maka Abdurrazaq
berkata kepada Ahmad bin Hambal, "semoga Allah memberikan umur
paniang dan menetapkan langkahmu dalam kebaikan. Sesungguhnya telah
sampai kepadaku kabar tentang dirimu yang kesemuanya adalah kabar baik."

Aku (Yahya) katakan kepada Ahmad bin Hambal, "Allah telah
mendekatk.rn apa yang menjadi tujuan kita. Apabila kita meminta hadits
riwayat Abdurrazaq di sini, maka perbekalan kita tentu tersisa banyak
daripada kita menemuinya di rumahnya yang akan menelan perjalanan satu
bulan."

Ahmad bin Hambal lalu menjawab, "Demi Allah aku tidak akan merubah
niatku. Dari Baghdad aku telah berniat untuk mendengarkan hadits dari
Abdurrazaq di Shan'a'. Kita harus menempuh perjalanan untuk bertemu
Abdurrazaq di sana."

Akibat perjalanan yang jauh itu, maka Ahmad akhimya kehabisan bekal,
namun ketika kami diberi uang dirham dalam jumlah yang banyak oleh
Abdurrazaq, maka Ahmad menolaknya; ketika uang itu diberikan Abdurrazaq
dalam bentuk pinjaman, Ahmad pun tetap masih tidak mau menerimanya;
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lalu kami tawarkan uang bekal kami kepada Ahmad, akan tetapi dia pun tidak

mau menerima. Pada saat kami memperhatikan bagaimana Ahmad memenuhi

kebutuhannya, temyata kami temukan dia telah bekerja dan makan dari hasil

kerja tersebut.

Ahmad telah melaksanakan ibadah haji sebanyak lima kali, tiga kali

dengan berialan kaki dan dua kali dengan naik kendaraan. Di antara haji yang

dilaksanakan tersebut, Ahmad pemah menghabiskan biaya sebesar dua puluh

dirham. Dia adalah salah seorang sahabat yang istimewa bagi Imam Asy-

Syafi'i. Hubungan persahabatan mereka berdua selalu terjalin dengan amat

baik sampai Imam Asy-Syafi'i meninggalkan Baghdad menuju ke Mesir. Imam

Asy-Syafi'i sangat menghormati Ahmad bin Hambal dan memujinya dengan

pujian yang bagus sekali.

Harmalah menceritakan bahwa pada waktu Imam Asy-Syafi'i bertolak

ke Mesir dari Irak, dia berkata, "Tidak aku tinggalkan di lrak orang yang

menyerupai Ahmad bin Hambal."l

Ahmad Ad-Dauraqi berkata, "Tatkala Ahmad bin Hambal pulang dari

berguru pada Abdunazaq, maka aku melihat Ahmad di Makkah dalam

keadaan letih dan pucat. Nampak jelas sekali dia merasa lelah dan letih

menempuh perjalanan jautg sehingga aku pun lalu menghampirinya dan

duduk di sampingnya untuk berbincang-bincang. Dalam perbincangan kami

itu, Ahmad mengeluh dan berkata, "Rendah sekali pelajaran yang kami

peroleh dari Abdurrazaq."z

3. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Membahas sanjungan para ulama tehadap Imam Ahmad bin Hambal ini

ibarat membahas lautan yang tidak diketahui kadar kedalamannya. Kalau kita

memuat semua perkataan sanjungan serta pujian para ulama terhadapnya,

makabab pembahasan ini akan menjadi sangat Paniang.Oleh karena itu, kami

cukupkan dengan beberapa isyarat saja sebagai perwakilan. Semoga Allah

mengampuni kekurangan kami dalam memaparkannya sesuai haknya.

Al-Khathib dengan sanadnya yang samPai kepada Ali bin Al-Madini, dia

berkata "sesungguhnya Allah memuliakan agama ini dengan dua orang tanpa

ada ketiganya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq pada waktu riddah (munculnya

1 Manhaj Al-Ahmatlf Tarajun Ashlnb Al'lmnm Ahmatl,l/7'9 dengatringkasannya.
2 Siyar A'lam An-Nutula',17 /215.
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orang-orang murtad) dan Ahmad bin Hambal pada waktu mihnah (ujian Al-
Qur'an itu makhluk)."1

Al-Husain bin Muhammad bin Hatim yang terkenal dengan sebutan

Abid Al-Ail dari Mihnan bin Yahya, dia berkata, "Aku belum pernah melihat

orang yang lebih baik dalam segala hal dari Ahmad bin Hambal. Aku telah

melihat Sufyan bin 'Uyainah, Waqi'bin Al-|arrah, Abdurrazaq, Baqiyyah bin
Al-Walid dan Dhamrah bin Rabi'ah serta ulama yang lain, akan tetapi aku

tidak melihat orang yang seperti Ahmad bin Hambal dalam keilmuan,
kepandaian, zuhud dan kewara'an."2

Abu Ya'la Al-Mushili berkata, "Aku telah mendengar Ahmad bin
Ibrahim Ad-Dauraqi berkata, "Kalau kalian mendengar ada orang menyebut

Ahmad bin Hambal dengan buruk, maka demi agama Islam, kalian harus

mencela orang tersebut."3

Dari Abu Nua'im dengan sanadnya dari Said bin Al-Ktralil Al-Khazzaz,

dia berkata, "Seandainya Ahmad bin Hambal hidup pada masa Bani Israil,

maka dia merupakan ayat."a

Al-Muzni berkata, "Imam Asy-Syaf i berkata kepadaku, "Di Baghdad

ada seorang pemuda ketika dia berkata haddatstsana, maka semua orang akan

percaya kepadanya dan membenarkan ucapannya." Ketika aku bertanya

tentang siapakah pemuda itu, maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Pemuda

itu adalah Ahmad bin Hambal."s

Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, "Waktu ayahku sedang

dipukuli, teman-teman Bisyr Al-Hafi berkata kepada Bisyr Al-Hafi,
"Seandainya wakfu itu kamu keluar, maka apakah kamu akan berkata, "Aku
akan tetap berpegang teguh sebagaimana yang telah dikatakan Ahmad bin
Hambal." Lalu Bisyr Al-Hafi menjawab, "Apakah kalian menginginkan aku
menduduki kedudukan para nabi?"6

Imamnya para imam, Ibnu Khuzaimah, memberitahukan dari
Muhammad bin Sahtawaih dari Abu umair bin An-Nuhhas Ar-Ramali bahwa

ketika disebut nama Ahmad bin Hambal, maka Abu Umair Ar-Ramali berkat+
"Sungguh, betapa besar kesabarannya terhadap dunia, sungguh di masa lalu

I TorikhBagtulad,4/508.2 Abu Nu'airo Hilyah Al-Auliyn',4/150 dan Al-Mizzi,Tafulzib Al-Yamal,l/453454.3 Tarikh BagMnd, 4/ 420 danTafulzib Al-Kanalkarya Al-MizziT / 457.a HilyahAl-Auliya',9/166.t Siyor A'lam An-Nubala',17 /195.6 lbi.l.ll/197.
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tidak ada orang yang menyamainya dan sungguh betapa dekatnya ia dengan

orang shaleh. Ketika ditawarkan kepadanya kemewahan dunia, maka dia

menolaknya dan terhadap bid'ah, maka ia menentangnya."

Abu Dawud berkata, "Halaqah pengajian Imam Ahmad bin Hambal

adalah pengaiian akhirat. Dia tidak pernah membahas aPaPun tentang

keduniawian."l

Dari Al-lCrathib Al-Baghdadi dengan sanadnya dari Ahmad bin Said Ad-

Darimi, dia berkata, "Aku belum pemah melihat orang berambut hitam yang

lebih hafal dan lebih memahami makna hadits Rasulullahffi selain Abu

Abdillah Ahmad bin Hambal."2

Masih dari Al-Khatib dengan sanadnya dari Abdullah bin Ahmad bin

Hambal dari Abu Zur'ahAr-Razi, dia berkata, "Ahmad bin Hambal telah hafal

sebanyak 1.000.000 (satu juta) hadits." Ketika hal itu ditanyakan kepada

Ahmad, "Bagaimana kamu dapat menghafalnya?" Maka Ahmad menjawab,

"Aku selalu mempelajarinya dengan menjadikannya beberapa bab-"3

Abu Nua'im dengan sanadnya dari Ktralaf bin Salim, ia berkata, "Ketika

kami sedang berada dalam halaqah (majelis) pengajian Yazid bin Harun, maka

Yazid bergurau dengan murid-muridnya. Ketika Ahmad bin Hambal berdehan,

maka Yazid kaget dan bertanya, "Siapayangdehem tadi!" Ketika diberitahukan

bahwa yang dehem tersebut adalah Ahmad bin Hambal, maka Yazid berkata

lagi, "Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku kalau Ahmad bin

Hambal berada di sini? Kalau aku tahu ia ada di sini, maka aku tidak akan

bergurau."

Al-Khathib dengan sanadnya dari Muhammad bin Al-Husain Al-

Anmathi, dia berkata, "sewaktu kami sedang berada dalam majelis yang di

situ terdapat Yahya bin Ma'in, Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb dan ulama-

ulama besar dan terkemuka yang lain, maka mereka pada menyanjung Ahmad

bin Hambal serta menyebut-nyebut keutamaannya. Lalu salah seorang dari

mereka berkata, "Kalian janganlah terlalu memujinya," yrrgkemudian Yahya

bin Ma'in menimpali dengan berkata, "Memperbanyak sanjungan terhadap

Ahmad bin Hambal akan menyita banyak waktu. Kalau kita duduk dan

menyanjungnya terus, maka kita tidak akan bisa membahas kelebihan-

kelebihannya dengan sempuma."a

I lbidlt/19s799.2 TarikhBaghdad, 4/ 479., tbid,4/419420.
' Taril&Baghdad, 4/ 427.
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4. Zuhudnya

Shaleh bin Ahmad bin Hambal berkata, "Ahmad bin Hambal sering kali
membuat adonan tanpa cuka. Aku sering melihatnya memakan roti keras

dan kasar yang dikibas-kibaskan karena terkena debu. Roti itu lalu diletakkan
di panci besar lalu dia menuangkan air ke dalamnya agar lembek. Setelah

lembek, dia memakarurya dengan garam.

Aku belum pernah melihatnya membeli buah-buahan semisal buah
delima maupun buah safarjal (sejenis apel, quince, Ingg) kecuali semangka

yang dimakan dengan roti atau anggur dan korma. Apabila kami membeli
sesuatu, maka kami akan menyembunyikan darinya. Sebab, kalau sampai dia
melihatnya, maka dia akan mencela tindakan kami."l

Shaleh berkisah, "Pada suatu hari, ayahku Ahmad bin Hambal masuk
ke rumahku, sementara langit-langit rumahku telah aku rubah. Lalu dia
memanggilku unhrk diajarkan hadits dari Al-Ahnaf bin Qais. Ayah berkata,
"Sulaiman bin Harb memberitahukan kepada kami dari Hammad bin Salamah

dari Yunus dari Hasan, dia berkata, "Ketika Al-Ahnaf pulang dari
bepergiarurya, langit-langit rumahnya telah diganti dan diwarnai dengan
warna merah, biru dan lain-lain. Mereka lalu berkata, "'Wahai Al-Ahnaf,
tidakkah kamu melihat atap rumahmu? Bagaimana menurutmu?" Maka A1-

Ahnaf bin Qais menjawab, "Aku minta maaf kepada kalian semua. Aku belum
melihatnya dan aku tidak akan masuk rumahku itu sebelum atap rumah itu
dirubah kembali seperti asalnya semula."2

Musa bin Hammad Al-Barbari berkata, "Al-Hasan bin Abdil Aziz
membawa warisannya dari Mesir kepadaku sebanyak 100.000 (seratus ribu)
Dinar. Al-Hasan juga membawa untuk Ahmad bin Hambal tiga kantong
dengan setiap kantongnya berisi seribu dinar. Al-Hasan berkata kepada
Ahmad bin Hambal, "Wahai Abu Abdillah, uang ini adalah dari harta warisan
yang halal. Ambillah untuk memenuhi kebutuhanmu!" Kemudian Ahmad
menjawab, "Aku tidak membutuhkannya karena aku masih berkecukupan."
Pada akhirnya, Ahmad bin Hambal tetap menolak dan tidak mau menerima
uang tersebut sedikit pun."3

I Siroh lnam Ahrrad karya Abul Fadhl Shaleh bin Ahmad bin Hambal, ditahqiq oletr Fuad Abdul Mun'ir; Cet. Dar
Ad-Dakwah, hlm.4TdanManhajAl-AhmadfiTarajun Ashhnb AllmarnAhmndkaryaAl-Ulaimi 1/11.2 Sirah hnm Ahrrnd karya Abul Fadhl Shaleh bin Ahmad bin Hambal dengan tahqiq Fuad Abdul Mun'im, Cet.
DarAd-Dakwah,hlm.4.r MnnhajAl-AhmadfiTarajnn Ashhab Al-hnm Ahnud,l/77 dartHilyah Al-Auliyo',9 /175.
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Ishaq bin Hani'berkata, "Aku keluar pagi-pagi untuk meminta Ahmad

bin Hambal mengajarkan kepadaku kitab karyanya Az-Zuhd. Kemudian aku

memasang karpet dan bantal sebagai tempat duduknya, dan ketika Ahmad

melihat karpet dan bantal yang aku Pasang, maka dia bertanya kepadaku,

"Apakah ini?" Aku menjawab, "Ini adalah tempat dudukmu?" Lalu dia

berkata, 'Ambil karpet dan bantal itu. Berbicara zuhud harus dengan zuhud."

Setelah aku lipat karpet tersebut, baru dia duduk di atas tanah."l

Abu Nua'im dengan sanadnya dari Shaleh bin Ahmad bin Hambal, dia

berkata, "Pada suatu hari di masa khalifah A1-Watsiq, aku berkunjung ke

rumah ayahku sementara dia sedang keluar untuk shalat Ashar. Di sana, aku

melihat bulu-bulu di tempat duduknya telah kusut. Ketika aku mendekatinya,

temyata di bawah tempat duduk itu terdapat surat. Setelah aku perhatikan,

ternyata isi surat itu adalah, "Wahai Abu Abdillah, telah aku sampaikan

kepadamu 4.000 (empat ribu) dirham lewat seseorang agar kamu dapat

membayar hutang-hutangmu dan untuk memenuhi kebutuhan keluargamu.

Uang ini bukan shadaqah dan juga bukan zakat, akan tetapi ini adalah uang

dari hasil warisan dari ayahku."

Tatkala ayahku kembali ke rumah dari shalat Ashar, maka aku bertanya,

"Wahai ayah, apakah artinya surat ini?" Melihat dan mendengar pertanyaanku

itu, maka wajah ayahku berubah memerah pertanda sedang marah. Ayahku

lalu berkata, "Baiklah. Aku akan membalas surat ini dan kamu antarkan surat

balasanku kepada orang yang telah membawa surat ini."

Dalam balasan itu ayahku menulis, "suratmu telah aku terima dan kami

sekeluarga dalam keadaan sehat. Adapun soal hutang, maka hutang itu aku

dapatkan dari seseorang yang tidak akan mengganggu kehormatan kami.

Sedang keluarga kami dalam keadaan baik-baik walhamdulillah."

Selang beberapa lama, pengirim surat tersebut mengirim surat lagi dan

ayahku pun membalasnya sebagaimana jawaban pertama kali-"2

Abdullah bin Ahmad bin Hafsh berkata, "sewaktu di Makkah, kami

pernah tinggal untuk sementara di suatu rumah. Dalam rumah tersebut

tinggallah seorangtua yang memPunyai nama panggilan Abu Bakar bin

Sama'ah. Orang itu adalah penduduk Makkah, ia berkata, "Dahulu, pada

waktu aku masih kecil pemah ada orang yang tinggal di sini bemama Abu

I Mnnhnj Al-Ahmnd fi Tarajum Ashhnb Al-bmm Ahmad, | / 72.
z Hilyah Al-Auliya'karya AbuNu'atm9 /778.
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Abdillah (Ahmad bin Hambal). Lalu ibuku berkata kepadaku, "Pergilah
bersamanya dan layanilah dia. Sesungguhnya dia (Ahmad bin Hambal) adalah

orang baik-baik." Aku pun lalu melayaninya. Pada wakfu dia sedang pergi
mencari hadits, pakaian dan hartanya dicuri orang. Ketika dia datang, ibuku
lalu berkata kepadaku, "Tadi ada pencuri masuk ke tempatmu mengambil
bekal dan kainnya." Lalu dia (Ahmad bin Hambal) bertanya, "Pencuri ifu tidak
mengambil papan (tuIisan)ku!?" Ibuku menjawab, "Papanmu masih ada." Dia
tidak bertanya sesuatu apapun selain tentang papan tulisannya itu."l

Ar-Ramadi berkata, "Aku pernah mendengar Abdurrazaq menyebut
nama Ahmad bin Hambal, lalu keluar air matanya seraya berkata, "Dia pemah
datang kemari dan menyampaikan kepadaku bahwa dia sedang kehabisan

bekal. Namun ketika aku memberinya sepuluh dinar, dia hanya tersenyum
dan berkata kepadaku, "Wahai Abu Bakar, kalau aku menerima pemberian
orang yang lain, maka aku akan menerima uang pemberianmu ini." Akhimya
Ahmad pun tidak menerima uang pemberianku itu."2

Kita tutup pembahasan ini dengan mengutip perkataan Al-Ulaimi,
"Gemerlap dunia telah menghampirinya tetapi dia tidak menghiraukannya,
kedudukan ditolak dan harta benda pun tidak diinginkannya. Imam Ahmad
bin Hambal menolak semua itu karena dirinya merasa cukup. Dalam
kesederhanaannya dia berkata, "Hartasedikit bisa mencukupi dan harta yang
banyak tidak bisa mencukupi. Sesungguhnya makanan itu bukanlah makanan
(kecuali yang dimakan), pakaian juga bukan pakaian dan hari-hari di dunia
ini teramat sedikit dan pendek sekali."3

5. Kewara'annya

Qutaibah bin Said berkata, "Kalau tidak karena Ahmad bin Hambal,
maka wira'i sudah mati."4

Al-Ulaimi berkat4 "Sebagian dari sifat wira'i Ahmad bin Hambal adalah

dia meninggalkan untuk isterinya, -ibu dari Abdullah- sebuah rumah dan
mengambil satu dirham darinya sebagai hak mendapatkan warisan.

Ketika ibu Abdullah sedang membutuhkan biaya untuk memperbaiki
rumah tersebut, maka Abdullah pun memperbaikinya. Akibatnya, Imam

I tbid.g/ 179-180.2 Siyar A'lam An-Nubala',11/229.
' Mnnhaj Al-Ahmnd fi Tarajun Ashhab Ablmnm Ahnad, | / ll.4 AbuNu'aim,9/768.
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Ahmad tidak mau menempati rumah tersebut lagi karena menyangka

Abdullah telah menerima uang dari pemerintah untuk memperbaikinya'

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Ia (Abdullah) telah'merusak'rumah

tersebut sehingga aku tidak bisa memasukinya." Maksud 'merusak' adalah

memperbaiki rumah dari uang pemberian pemerintah.

Pada dasarnya anak-anak Imam Ahmad bin Hambal yang lain serta

pamannya sudah melarang Abdullah menerima bantuan pemerintah, namun

mereka memperbolehkannya ketika ada keperluan mendesak. Akibatnya,

Imam Ahmad tidak berkunjung kepada kerabatnya selama sebulan.

Ketika dia sedang menderita sakit, dan setelah diadakan rapat mengenai

tempat yang akan dijadikan pemondokannya, maka keluarganya lalu

membawa Imam Ahmad ke rumah shaleh. Namun Imam Ahmad bin Hambal

dengan isyarat tangannya menyatakan ketidak maualrnya dibawa ke sana

karena dia (Shaleh) telah menerima uang bantuan pemerintah. Seperti ini

sering terjadi pada diri Imam Ahmad."

Khalifah Al-Mutawakkil telah memberikan tunjangan kepada Ahmad bin

Hambal dan keluarganya sebesar 4000 (empat ribu) dirham setiap bulannya.

Kemudian, Imam Ahmad bin Hambal mengutus anaknya yang bernama

Abdullah menemui AI-Mutawakkil untuk memberitahukan bahwa

keluarganya sudah dalam keadaan berkecukupan'

Akan tetapi, Al-Mutawakil tetap mengirimkan uang tunjangan tersebut

kepada keluarga Imam Ahmad bin Hambal. Al-Mutawakkil berkata kepada

Imam Ahmad, "Uang ini bukan untukmu, tetapi unfuk anak-anakmu'"

Oleh sebab itu, Ahmad bin Hambal berkata, "Wahai Paman, masih

berapa tahunkah sisa umur kita ini? Kenapa kamu lakukan itu? sesungguhnya

anak-anak kami hanya sekadar makan bersama kami dalam tempo yang amat

sebentar sekali. Seandainya dibukakan tirai pembatas penglihatan manusia,

maka ia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika manusia

mengetahuinya, maka ia akan bersabar barang sebentar untuk mendapatkan

balasan pahala yang panjang. Sesungguhnya semua ini adalah fitnah."l

Shaleh bin Ahmad bin Hambal mengkisahkan bahwa ayahnya ketika

sedang sakit berkata kepadanya, "Keluarkanlah kitab Abdullah bin Idris dan

bacakan untukku hadits dari Laits bahwa Thawus membenci mengaduh ketika

I Mnnhaj Al-AhnadfiTarajum Ashlub Al'Imam Ahtnad,1/l2-73 dengansecara ringkasnya.
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sakit." Oleh karena itu, ketika ayahku sedang menjalani sakitnya, maka aku

belum pernah mendengar dia mengaduh sampai menghembuskan nafas

terakhimya.

Dari Ahmad bin Muhammad At-Tasatturi, ia berkata, "ketika keluarga

Ahmad bin Hmabal mengetahui bahwa selama tiga hari berturut-turut Imam

Ahmad tidak mau makan, maka mereka lalu memberitahukannya kepada

teman dekat Imam Ahmad dan mereka menyiapkan bubur dengan cepat.

Ketika bubur itu disuguhkan, Imam Ahmad bertanya, "Dari mana ini?"
Mereka menjawab, "Dari Shaleh." Lalu Imam Ahmad berkata, "Singkirkan

bubur itu dari hadapanku."

Selanjutnya, dia memerintahkan agar mereka menutup jalan yang
menuju rumah Shaleh." Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa Ahmad bin
Hambal memerintahkan demikian itu karena Shaleh telah menerima

tunjangan pemberian Khalifah Al-Mutawakkil."t

6. Budi Pekerti dan Akhlaknya

Al-Khallal berkata kepada kami, "Muhammad bin Al-Husain
memberitahukan kepada kami bahwasanya Abu Bakar Al-Marwazi
mengutarakan akhlak Abu Abdillah Ahmad bin Hambal dengan berkata,

"Ahmad bin Hambal bukanlah orang yang tidak tahu. Kalau ada orang yang

tidak mengenalinya, maka dia akan bersikap lemah lembut dan bertanggung

jawab dengan selalu berkata, "Segalanya dari Allah." Ahmad tidak
pendendam, tidak suka tergesa-gesa, sangat sopan, disiplin, bersikap santun

terhadap orang lain, tidak berperangai kasar dan menyukai dan membenci

sesuatu karena Allah. Akan tetapi, untuk hal yang berkaitan dengan urusan

agama, dia sangat tegas. Akibatnya, dia sering menderita akibat sikap para

tetangganya."2

Abu Dawud As-Sijistani menceritakan bahwa Ahmad bin Hambal tidak

pemah turut campur terlalu mendalam ketika membahas masalah duniawi

seperti orang-orang pada umumnya. Akan tetapi, ketika dipaparkan di
hadapannya masalah a9ama, maka dia akan angkat bicara dan tidak pemah

tinggal diam. Halaqah pengajian Ahmad bin Hambal adalah pengajian akhirat

yang di sana tidak akan dibahas masalah keduniawiaan. Aku belum pernah

I Siyar A'lan An-Nubala',1'1./2147 tbid.77/227.
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melihat, walau sekali saja, Imam Ahmad bin Hambal berbicara masalah

dunia."1

Dari Abul Husain Al-Munadi, dia berkata, "Aku pemah melihat kakekku

berkata, "Ahmad bin Hambal adalah manusia pilihan, yang paling mulia

kepribadiannya dan paling baik etikanya dalam bergaul. Dia lebih banyak

diam dan menahan pembicaraan, menghindar dari perkataan yang tidak

baik serta bicara tanpa ada manfaatnya dan tidak pemah terdengar darinya

kecuali pelajaran hadits.

Di samping itu, dia suka membahas seputar orang-orang saleh dan

orang-orang zuhud; suka membuat orang lain senang ketika bertemu

dengannya; dan dia juga sangat menghormati dan memuliakan orang-

orangtua sehingga mereka juga sangat menghormati dan memuliakannya.

Apa yang dilakukan Ahmad bin Hambal itu adalah sebagaimana yang

dilakukan Yahya bin Ma'in, walaupun Yahya bin Ma'in lebih tua darinya

dengan selisih umur kira-kira tujuh tahun. Sewaktu akan memasuki rumahnya

dari masjid, dia menghentakkan kakinya ke tanah supaya orang yang ada

dalam rumahnya mendengar kedatangannya. Terkadang pula dia

menggunakan batuk (dehem) sebagai isyarat agar orang di dalam rumah

mengetahui kedatangannYa."2

Abu Nua'im dengan sanadnya dari Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri

dari Ali bin Abi Mirarah, dia berkata, "Ibuku mengalami lumpuh sekitar dua

puluh tahun lamanya. Pada suatu hari, ibuku berkata kepadaku, "Pergilah

kamu ke tempat Ahmad bin Hambal dan mintalah kepadanya agar dia

mendoakan kesembuhanku," sehingga aku pun lalu pergi ke rumahnya.

Ketika aku sudah sampai di depan rumahnya, aku lalu mengetuk pintunya,

sementara Ahmad bin Hambal yang sedang berada di ruangan khususnya dari

dalam rumah bertanya, "siapayang ada di balik pintu?" Aku menjawab, "Aku

salah seorang tetanggamu." Aku sampaikan kepadanya bahwa ibuku adalah

seorang yang lumpuh, ia menyunrhku agar aku ke sini untuk memintakankan

doa darimu."

Setelah itu, aku mendengar suara Imam Ahmad seperti orang yang

sedang marah, dia berkata, "Kami lebih membutuhkan doa darimu'"

Karenanya, aku lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi,

1 Manhaj Al-AhmatlfiTarajun Ashhnb Al-Imam Ahmad,T/27
2 tbid.r/27.
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belum lagi aku beranjak melangkahkan kakiku, tiba-tiba muncul seorang

perempuan tua dari rumah berkata, "Apakah kamu orang yang baru saja

berkata dengan Ahmad bin Hambal?" Aku menjawab, "Benar." Lalu
perempuan tua itu berkata, "Ketika kamu meninggalkannya, dia sudah

mendoakan ibumu." Mendengar ucapan perempuan tua itu, seketika aku

pulang ke rumahku. Ketika aku hendak mengetuk phtu, maka aku dapati

ibuku sudah bisa berjalan dengan kedua kakinya bahkan sudah bisa

membukakan pintu. Ibuku berkata, "Allah benar-benar telah memberiku
kesehatan."l

Dari Al-Husain bin Ismail dari ayahnya, dia berkata, "Dalam halaqah

pengajian Ahmad bin Hambal biasanya berkumpul kira-kira 5000 (lima ribu)
murid atau lebih. Di antara mereka itu, minimal terdapat lima ratus ahli hadits

menulis hadits, sementara yang selebihnya adalah orang-orang yang belajar

akhlak dan budi pekerti."2

Abu Bakar Al-Muththawi'i mengatakan, "Aku dengan Abdullah Ahmad

bin Hambal berselisih umur dua belas tahun. Ketika dia mengajarkan kitab

karyarrya Al-Musnad kepada anak-anakny4 aku tidak pemah menulis satu pun

hadits yang dibacanya. Di sana, aku hanya belajar dari cara memberi petunjuk,

ahlak dan budi pekertiiya."t

7. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Abu Nua'im menceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal merupakan

contoh figur seorang imam yang selalu mengikuti sunnah. Dia merupakan suri

teladan bagi orang-orang sesudahnya yang tidak pernah berpaling dari
tuntunan sunnah dan tidak suka mengotak-atik sunnah dengan logika.
Hafalannya terhadap hadits beserta illat-illatnya ibarat gunung yang kokoh

dan lautan yang sangat dalam."a

Dari Abdul Malik Al-Maimuni, ia berkata, "Mataku belum pernah

melihat orang yang lebih mulia dari Ahmad bin Hambal. Aku juga belum

pernah melihat seorang pun dari para ulama ahli hadits yang lebih
mengangungkan perintah Allah, sunnah Rasul-Nya dan yang lebih patuh

darinya."

1 Hilynh AlAuliyn',9 /186-187.
' tuti"t*i,tt-AiiiifiTamjum Ashhnb Al-lmnm Ahmatt, 7 / 26.3 tbid.7/27.a HilyahAl-Auliyn',9/227.
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Imam Ahmad berkata, "Aku tidak pernah menulis satu pun hadits

Rasulullah ffi kecuali hadits itu sudah aku amalkan. Ketika aku menjumpai

hadits,

.t:)6.) ^* tX ,rU-it ,,*.Lr W 6:)tLi
" susungguhnya Rnsulullah ffi pernah berobat dengan berbekam Aan mr*Urri

upah Abu Thaibah satu Dinar" (HR. Al-Bukhari, 4/380, Muslim, 10/242,

Malik, 2/974, Ad-Darimi, 2/272 dan Ahmad,3/100,174 danl82)

Maka, aku pun telah mempraktekkannya dengan memberikan upah satu

dinar kepada tukang bekam."1

Abdullah bin Ahmad bin Hambal mengatakan, "Aku tidak pernah

melihat ayahku bercerita tanpa kitab kecuali kurang dari seratus hadits. Aku

juga pemah mendengar ayahku berkata, "Imam Asy-Syaf i berkata kepadaku,

"Wahai Abu Abdillah, apabila kamu menjumpai hadits yang menurutmu

shahih, maka tolongberitahukan kepadaku agar aku mengikutinya, baik hadits

itu dari Kufatu Bashrah maupun dari syam. sesungguhnya kamu lebih tahu

tentang hadits yang shahih daripada aku."

Menurut Ad z-Dzahabi,Imam Asy-Syafi'i dalam cerita ini tidak menyebut

hadits dari Hijaz karena dia sendiri sudah paham. Begitu juga dia juga tidak

menyebut hadits dari Mesir, karena di antara keduanya, Hijaz dan Mesir,

Imam Asy-Syafi'i lebih paham sendiri."2

8. Cobaan yang Menimpanya

Telah berlaku dalam sunnatullah bagi manusia bahwasanya Allah akan

memberikan ujian kepada manusia untuk membuktikan keteguhan keimanan

seseorang/ sehingga benarlah orang-orang yang benar dan dustalah para

pembohong terhadap apa yang mereka katakan. Allah ffi telah berfirmary

-.i, ^ t tt'.t
.l-iJ c tF'?\,'rd-ai.rJ \\U) VJ

..'.-:z 9 t.."a^14) t-f.l-r,

Manhaj Al-Ahmarl fi Tarnjwn Ashhab Al-Itnnn Ahmnd,'l' / 24

Siyar A' lom An-Nrftala', 77 / 27T274.
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"Apaknh manusia itu mengira bahuta merekn dibiarkan (saja) mengatakan,

"Kami telah beriman," sedang merekn tidak diuji lagi?" dan sesungguhnya Knmi

telah menguji orang-orang yang sebelum merekn, maka sesungguhnya Allah

mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-

orang yang dusta." (Al-Ankabut: 2-3)

Rasulullah ffi pematr ditanya tentang manusia yang paling hebat dan

dahsyat cobaannya, maka beliau bersabda,

"Para nabi, kemudian orang yang di bawahnya dan di bawahnya." (HR. At-

Tirmidzi, 9/243 dan Ibnu Majah no. 4023)1

Ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang manakah yang lebih utama

antara orang yang tenang (tidak diberi ujian) dengan orang-orang yang diberi

cobaan? Maka dia menjawab, "Seseorang tidak akan tenang sebelum

mendapat cobaan."

Cobaan dan ujian yang telah diberikan kepada Imam Ahmad bin Hambal

menunjukkan kekuatan dan keagungan imannya kepada Allah. Allah telah

berfirman,

"Dan Kami jadiknn di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi

petunjuk dengan perintah Kami ketikn merekn sabar. dan adalah merekn meyakini

ayat-ayat Knmi." (As-Sajdah: 24)

Sebagian ulama salaf berkata, "Ketika manusia menghadapi pokok

permasalahan yang genting, kami jadikan di antara mereka sebagai pemimprn,

sehingga dengan keyakinan dan kesabaran, maka seseorang dapat mencapai

derajat keimaman dalam agama. Oleh karena itu, Allah telah menjadikan tali

yang kuat dari ulama untuk menjelaskan kebenaran kepada Para manusia dan

tidak menyembunyikan kebenaran tersebut."

Berangkat dari sini, maka Rasulullah ffi telah bersabda,

"lihad yang paling besar adalah menyuarakan keadilan kepada penguasa yang

jahat." (HR. At-Tirmizdi,9/20, dalrl An-Nasa'i, 7 /161)

Para ulama berpendapat bahwa menyuarakan keadilan kepada Penguasa

yang jahat merupakan jihad paling besar atau paling utama, sedang yang

disebut jihad adalah menghadapkan diri pada kebinasaan. Disadari

bahwa menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang jahat, besar

kemungkinannya jiwa akan binasa. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi

I Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hasan." Sedang Al-Albani berkata, "Hadits ini adalah hasan
shahih."
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para ulama dan dai penyeru agama Allah untuk selalu bersikap tegas dalam

menyampaikan kebenaran tanpa rasa khawatir dan takut.

Adz-D zahab i menambahkan, " Menyuarakan kebenaran adalah sesuatu

yang mulia, tetapi diperlukan kekuatan dan keikhlasan. Orang yang ikhlas

tanpa disertai kekuatan tidak bisa menegakkan kebenaran. Sedangkan orang

kuat tetapi tidak ikhlas, maka ia hanya akan mendapatkan kehinaan. Orang

yang sempurna adalah orang yang bisa menyeimbangkan kedua-duanya.

Barangsiapa yang lemah, maka dia hanya bisa melakukannya dengan ingkar

dalam hati dan berserah diri kepada Allah, karena tidak ada kekuatan kecuali

dari-Nya."1

Secara silih berganti dan berurutan, Ahmad bin Hambal menghadapi

cobaan dari empat penguasa sekaligus. Di antara keempatnya ada yang

mengancam dan menteror; ada yang yang memukul dan memasukannya ke

penjara; ada yang menggiring dan berlaku kasar kepadanya; dan yang terakhir

mengiming-imingi kekuasaan dan harta kekayaan.

Akan tetapi, semua itu justeru membuat Ahmad bin Hambal bertambah

tegar dan tetap pada pendirian semula serta bertambah kuatlah keimanan dan

keyakinannya. Hal ini merupakan indikator iman yang benar kepada Allah

sebagaimana dif irmankan-Nya,

'-z ' '
o,\,44) ,i ;'r,t ai cqri r-i.ri, ijc *ry.$3;:Fi t, Lri

[r r :.7r7!r] @ tlitol,.til ei'; t;, ii ;;t'iS
"Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu

itu, mereka berknta, "Inilah yang dijanjiknn Allah dan Rasul-Nya kepada kita.'

dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan yang demikian itu tidaklah menambah

kepada merekn kecuali iman dan lcetundukan." (Al-Ahzab: 22)

Orang-orang mukmin yang benar imannya akan bertambah kadar imam

dan ketundukannya kepada Allah dengan adanya cobaan dan uiian yang

menimpanya. Sedangkan orang-orang munafik akan takut dengan cobaan

tersebut sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

" Merelfi mengira bahwa tiap-tiap teriaknn yang keras dittriukan kepada merekn."

(Al-Munafiqun: 4)

I Siynr A'larn An-Nubala',71/2U.
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Al-Ulaimi berkata, "Ketika Al-Makmun Abu ]a'far bin Harun Ar-Rasyid

mulai memerintah, tepatnya di mulai dari bulan Muharram, ada yang
mengatakan Rajab tahun 198 Hijriyah, kaum Mu'tazilah mulai bersuara

kembali dan mempengaruhi Al-Makmun untuk meninggalkan jalan yang

benar menuju jalan yang batil. Mereka memperindah perkataan mereka yang

hina dengan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Akibatnya,
Al-Makmun pun mengikuti pendapat dan statemen mereka tersebut.

Menjelang akhir usia Al-Makmun, tepatnya sewaktu pasukan Al-
Makmun keluar dari Baghdad hendak menyerang tentara Romawi, pada saat

itulah, Al-Makmun menulis surat kepada Ishaq bin Ibrahim bin Mush'ab yang

pada saat itu sebagai perwira tertinggi tentaranya agar mengajak kepada

seluruh rakyatnya untuk mengikuti golongannya, yaitu golongan yang
menganggap bahwa Al-Qur'an adalah makhluk.

Kemudian, Ishaq bin Ibrahim menyeru para ulama, hakim dan para

imam ahli hadits agar mengikuti seruan Al-Makmun, namun orang-orang

yang menerima seruan tersebut menolaknya. Akhirnya, mereka pun
menempuh jalan kekerasaan dan paksaan, sehingga kebanyakan dari orang-

orang tersebut pun mengikutinya dengan terpaksa. Akan tetapi, Ahmad bin
Hambal tetap menolaknya sehingga Al-Makmun semakin geram dan marah.

Pada saat Ahmad bin Hambal jelas-jelas menolak itulah, akhimya dia dibawa

dengan unta untuk di hadapkan kepada khalifah Al-Makmun."

Abu fa'far Al-Ambari mengatakan, "Tatkala Ahmad bin Hambal dalam

perjalanan untuk di hadapkan Al-Makmun, dia duduk dalam keadaan lemas.

Setelah aku menyeberangi sungai Efrat, maka aku berusaha menemuinya.

Ketika aku bertemu dengannya, aku ucapkan salam kepadanya dan aku

mendengar dia berkata, "Wahai Abu Ja'far, apakah kamu merasa risau
terhadapku?" Aku menjawab, "Ini sebenarnya bukanlah kesusahan wahai

saudaraku. Sesungguhnya sekarang ini kamu adalah pemimpin bagi manusia.

Pada saat ini banyak manusia mengikuti langkahmu. Demi Allah, kalau kamu

membenarkan mereka untuk menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah

makhluk, maka akan banyak sekali orang yang akan menerima pendapat

tersebut. Namun, apabila kamu tidak menerimanya, maka kamu telah
menghentikan banyak orang untuk mengikuti sepak terjang kesesatan langkah

mereka.

Oleh karena itu, meskipun kamu tidak dibunuh Al-Makmun pada saat

ini, maka pada waktunya nanti, kamu pasti juga akan mati. Bertakwalah
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kepada Allah dan jangan kamu terima pendapat mereka." Akibat perkataanku

ini, Ahmad bin Hambal lalu menangis dan berkata, "Apa yang dikehendaki

Allah pasti akan terjadi."

Ahmad bin Hambal lalu diseret untuk dihadapkan kepada Khalifah Al-

Makmun. Dalam kesempatan itu, Al-Makmun sudah menetapkan hukuman

bagi Imam Ahmad untuk dibunuh kalau dia masih tidak mau menerima

pendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Setelah ketentuan hukuman

Imam Ahmad sudah jelas, dia dibawa kembali untuk di masukkan penjara

guna menunggu kapan hukuman mati yang ditetapkan Al-Makmun

dilaksanakan.

Sewaktu dalam perjalan kembali menuju terali besi inilah, Imam Ahmad

berdoa agar dirinya tidak dipertemukan lagi dengan Al-Makmun. Belum lama

berselang, sewaktu Imam Ahmad masih dalam perjalanan, terdengar berita

bahwa Al-Makmun telah meninggal. Al-Makmun meninggal pada bulan Rajab

tahun 218 Hijriyah. Akibat kematian itulah, akhirnya Imam Ahmad

dikembalikan lagi ke Baghdad untuk dipenjarakan.

Sepeninggal Al-Makmun, tampuk pemerintahan jatuh di tangan Al-

Mu'tashim. Nama lengkap Mu'tashim adalah Abu Ishaq Al-Mu'tashim

Billah Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Pada waktu itu, Al-Mu'tashim baru

datang dari Romawi menuju ke Baghdad pada pertengahan bulan

Ramadhan tahun 218 Hijriyah. Pada masa Mu'tashim ini, Ahmad bin Hambal

didera hukuman dengan cambukan yang pelaksanaanya terjadi di
hadapannya.

Ada kabar yang menyebutkan bahwa ketika Al-Mu'tashim hendak

menghadirkan Ahmad bin Hambal, di depan pintunya orang-orang ramai

sekali berlalu-lalang sePerti peristiwa hari raya. Pada waktu itu, digelarlah

balai persidangan. Al-Mu'tashim berkata, "Baw akemari Ahmad bin Hambal'"

Setelah Imam Ahmad dihadirkan dan berada di hadapan Al-Mu'tashim,

ia memberi salam lalu berkata, "Wahai Ahmad, bicaralah dan jangan takut!"

Imam Ahmad berkata, "Demi Allah, aku sudah masuk di sini berada di

hadapanmu. Sungguh, dalam hatiku tidak ada walau sekecil biji korma sekali

pun rasa takut kepadamu."

Al-Mu'tashim berkata, " APa pendapatmu tentang Al-Qur'an?" Dia

menjawab, "AI-Qur'an adalah firman Allah yang Qadim dan bukan makhluk.

Allah telah berfirmary
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"Dan jikn seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan

kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firmnn Allah." (At-

Taubah:5)"

Al-Mu'tashim bertanya lagi, "Apakah kamu mempunyai Hujjah yang

lain?" Dia menjawab," Ada, yaitu firman Allah yang berbunyi,

[r-r:;..Jt] @ -,r*)i&e 3+1i
"([Tuhan] yang Mnhn Pemurah, yang telah mengajarkan Al Qur'an)." (Ar-
Rahman:1-2)

Dalam ayat ini Allah tidak berfirman, "[Tuhan] yang Maha Pemurah

yang menciptakan Al-Qur'an." Allah {!fijjrg" berfirman,

"Yaa Siin. Demi Al-Qur'an yang penuhhikmah." (Yasin: L-2)

Dalam ayat ini, Allah tidak berfirman, "Yaa siin. Demi Al-Qur'an yang

makhluk."

Setelah mendengar penjelasan Imam Ahmad ini, Al-Mu'tashim lalu
berkata, "Penjarakan dia." Ahmad bin Hambal lalu di masukkkan penjara lagi

dan buyarlah kumpulan manusia yang menyaksikan peristiwa akbar tersebut.

Keesokan harinya, Al-Mu'tashim duduk di kursi singgasananya dan

berkata, "Datangkan kepadaku Ahmad bin Hambal." Laht, orang banyak p*
berkumpul sampai aku mendengar kegaduhan di Baghdad. Tatkala Imam

Ahmad sudah tiba dan berdiri tepat di hadapannya, terlihat pedang sudah

terhunus, tombak sudah diarahkan, perisai bertebaran membentuk pagar betis,

tiang gantung sudah ditegakkan dan cambuk sudah disiapkan.

Al-Mu'tashim lalu bertanya kepada Imam Ahmad tentang pendapatnya

mengenai Al-Qur'an. Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Aku katakan

bahwa Al-Qur'an bukanlah makhluk."

Al-Mu'tashim bertanya lagi, " Apa dalilmu?" Imam Ahmad menjawab,

"Dari Abdurrazaq dari Ma'mar dari Az-Ztthri dari Anas, dia berkata,
"Rasulullah ffi bersabda,

,*un'* /f
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"sesungguhnya frman Allah yang dikhususkan kepada Musa adalah 10031-3

(seratus ribu tiga ratus tiga belail kalimat. Firmnn iniberntmber dari Allah dan

Musa mendengarkanny a. "

Kemudian Allah juga berfirman,

/Ab i:;i O :A; 'ir,3:s

[rr:;.r*lr] Fe3*4
"Aknn tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) daripada-Ku; "Sesungguhnya

akan Aku penuhi nerakn jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama."

(As-Sajdah: L3)

Jadi, ketika perkataan (ketetapan) itu dari Allah, maka Al-Qur'an itu

Knlamillah.

Tidak puas dengan menanyainya, Al-Mu'tashim lalu mengeluarkan

Imam Ahmad ke dalam kelompok para ulama ahli fikih dan hakim untuk

berdebat.

Selama tiga hari berdebat, Imam Ahmad bin Hambal dapat

membungkam dan mengalahkan argumen mereka. Ahmad bin Hambal

memberikan keterangan yang jelas dan tidak terbantahkan lagi dengan

berkata, "Aku adalah orang berilmu yang belum pernah melihat pendapat ini'

Oleh karena itu, tunjukkanlah kepadaku dalil dari Al-Qur'an dan hadits

supaya aku menerima pendapat kalian."

Ketika mereka memberikan dalil untuk mendukung dan menguatkan

bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka Imam Ahmad berkata kepada

mereka, "Bagaimana aku akan mengatakan sesuatu yang tidak disinggung Al-

Qur'an?"

Sungguh, mereka yang berdebat dengan Imam Ahmad bin Hambal

adalah orang-orang yang fanatik. Di antara mereka adalah; Muhammad bin

Abdil Malik yang menjabat sebagai menteri Al-Mu'tashim, Ahmad bin Abi

Al-Qadhi serta Bisyr Al-Muraisi. Mereka semua adalah orang Mu'tazilah yang

mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk.

Ibnu Abi Dawud dan Bisyr Al-Muraisi mengusulkan kepada khalifah,

"Bunuh saja orang ini (Ahmad bin Hambal) sehingga kita bisa beristirahat

,4 J;-ai e ;f.'!t
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dengan tenang. Sungguh, Ahmad bin Hambal adalah orang kafir yang
menyesatkan."

Al-Mu'tashim menjawab, "Aku sudah berjanji kepada Allah untuk tidak
membunuhnya memakai pedang dan tidak akan memerintahkan
membunuhnya dengan pedang." Mendengar jawaban ini, keduanya lalu
berkata, "Kalau begitu, bunuh saja dia dengan cambuk."

Al-Mu'tashim berkata kepada Ahmad bin Hambal, "Demi kekerabatanku

dengan Rasulullah, sesungguhnya kami akan menderamu dengan cambuk

atau kamu berkata seperti yang kami katakan?" Namun, hal itu tidak
membuat Imam Ahmad berubah pikiran, sehingga Al-Mu'tashim lalu
memerintahkan kepada ajudannya, "Datangkan ke sini algojo ahli cambuk."
Al-Mu'tashim lalu bertanya kepada seorang dari algojo-algoio itu, "Berapa

cambukan yang kamu butuhkan untuk dapat membunuhnya?" Ia menjawab,

"Sepuluh kali." Al-Mu'tashim berkata, "Lakukanlah apa yang kamu
butuhkan." Kemudian baju Imam Ahmad dibuka dan kedua tangannya diikat
dengan tali yang masih baru.

Sewaktu Al-Mu'tashim melihat cambuk-cambuk yang akan digunakan,
maka dia memerintahkan agar cambuknya diganti dengan yang baru. Ketika

proses pencambukan Imam Ahmad itu berlangsung Al-Mu'tashim turut hadir
menyaksikannya.

Pada deraan cambukan pertama, Imam Ahmad bin Hambal
mengucapkarr, "Bismillah (dengan nama Allah)." Pada cambukan kedua dia

berkata, "Ln Haula wa la quwwata illa billah (tidak ada daya dan kuasa kecuali

dari Allah)." Pada cambukan ketiga dia berkata, "Al-Qur'an adalah firman
Allah dan bukan makhluk." Pada deraan cambukan keempat, dia berkata

dengan mengutip ayat Al-Qur'ary

"I(ntakanlah, "Seknli-knli tiilak akan menimpa knmi melainkan apa yang telah

ditetapkan oleh Allah bagi lumi. " (At-Taubah: 15)

Akibatnya, Al-Mu'tashim memerintahkan agar cambukan lebih
diperkeras lagi. ketika sampai pada cambukan yang ke sembilan belas, Al-
Mu'tashim bangkit dari tempat duduknya berjalan mendekati Imam Ahmad
dan berkata, "Wahai Ahmad, apakah rasa sakit telah mematikan jiwamu?

Harus dengan apa kamu ingin mengakhiri hidupmu? Demi Allah,
sesungguhnya aku sangat kasihan melihatmu begini. Apakah kamu ingin
mengalahkan mereka semua!"
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Sebagian ahli cambuk Al-Mu'tashim berkata, "Celakalah kamu wahai

Ahmad, sang khalifah berdiri di atas kepalamu." Sebagian lagi berkata,

"Wahai Amirul Mukminin, percikan darah Ahmad mengenai leherku. Bunuh

saja dia!" Sedangkan yang lain berkata, "Wahai Amirul Mukminin,

sesungguhnya Ahmad sedang berpuasa, sedang paduka berdiri di bawah

terik matahari!"

Kemudian Al-Mu'tashim berkata, "Wahai Ahmad, Serangan apakah

yang ingin kamu katakan?" Imam Ahmad menjawab, "Berikanlah kepadaku

dalil dari Al-Qur'an dan hadits Nabi ffi sehingga aku akan mengatakan

sebagaimana yang paduka katakan."

Al-Mu'tashim lalu kembali lagi ke kursi tempat duduknya dan

memerintahkan kepada algojo mencambuknya, "Interogasi dia dengan

cambuk agar mau mengatakannya!" Tidak lama berselang, Al-Mu'tashim

berdiri lagi mendekati tmam Ahmad dan berkata "Wahai Ahmad, kasihanilah

dirimu dan ikutlah denganku! Sesungguhnya ketika kamu ikut denganku,

gelar imam akan tetap kamu sandang."

Lalu Imam Ahmad menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, berikanlah

kepadaku dalil dari Al-Qur'an dan hadits Nabi ffi sehingga aku mengatakan

sebagaimana paduka." Al-Mu'tashim pun kembali lagi ke tempat duduknya.

Dia perintahkan memperkeras mencambuknya, akibatnya Imam Ahmad bin

Hambal tidak sadarkan diri.

Pada saat tidak sadarkan diri itulah, badan Imam Ahmad ditaruh di atas

tikar milik seseorang. Ketika sudah sadar, maka mereka memberikan bubur

kepadanya untuk makan dan minum. Namun Imam Ahmad berkata, "Aku tidak

akan memakan dan meminumnya. Aku tidak ingin membatalkan Puasaku."

Lalu, mereka membawa Ahmad ke rumah Ishaq bin Ibrahim. Imam

Ahmad menunaikan shalat Zhuhur di sana dan Ibnu sama'ah menjadi

makmumnya. Setelah shalat, Ibnu Sama'ah berkata, "Wahai Ahmad, kamu

menunaikan shalat sedang darah mengalir membasahi bajumu?" Maka Imam

Ahmad menjawab, "fJmar bin Al-Khathab telah menunaikan shalat, sedang

lukanya tetap mengalirkan darah."

sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa ujian yang berat itu teriadi pada

tahun 219 Hifiyah. Sedang ketika aku (Adz-Dzahabi) perhatikan dalam

sebuah keterangan disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada sepuluh

terakhir di bulan Ramadhan tahun 220 Hiiriyah.
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Kisah yang benar adalah sebagaimana kami sebutkan di depan bahwa
cobaan berat ini berawal pada bulan Ramadhan tahun 218 Hijriyah dengan

dalil Bisyr Al-Muraisi sebagai otak penyulut bencana meninggal pada tahun
218 bulan Dzulhijjah.

Walaupun ada juga yang menyebutkan bahwa Bisyr Al-Muraisi
meninggal pada tahun 219, akan tetapi pendapat ini kurang tepat karena Al-
Mu'tashim memerintah setelah Al-Makmun. Al-Mu'tashim masuk Baghdad

pada awal Ramadhan tahun 218, dan Ahmad bin Hambal dipenjara bersamaan

ketika Al-Mu'tashim sedang masuk Baghdad.

Aku juga melihat keterangan lain yang menyatakan bahwa Ahmad bin
Hambal dikeluarkan dari penjara pada bulan Ramadhan tahun 220 Hijriyah.
Keterangan ini mendukung apa yang telah kami paparkan bahwa Imam
Ahmad mendekam di penjara sekitar 28 (dua puluh delapan) bulan. Berawal

dari menjelang Al-Makmun meninggal pada bulan Rajab tahun 218 Hijriyah
sampai bulan Ramadhan tahun 220 adalah sekitar dua puluh delapan bulan.

Dari keterangan ini, maka mihnah (cobaan) itu terjadi pada bulan
Ramadhan tahun 218 Hijriyah dan Ahmad bin Hambal keluar dari pen;'ara

pada tahun 228 Hijriyah. W allahtt a' lam.

Setelah Al-Mu'tashim meninggal, naiklah Abu ja'far Al-Watsiq Harun
bin Al-Mu'tashim sebagai khalifah pada bulan Rabiul Awal tahun 227 Hijriyah.
Biarpun Abu Ja'far tidak mendera Ahmad bin Hambal dengan cambukan,
akan tetapi dia telah mengasingkan Imam ahmad. Tahanan ini bermula dari
pengasingan di suatu daerah, kemudian Ahmad dipindah ke rumahnya dan
ditetapkan dengan hukuman tahanan rumah. Imam Ahmad tetap bersabar

dengan hukuman itu sampai pada akhimya Al-Watsiq meninggal.

Berdasarkan kisah Ibrahim Nafthawiyah dari Hamid bin Al-Abbas dari
seseorang dari Al-Muhtadi bahwa sebelum Al-Watsiq meninggal, ia telah
bertaubat dari keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk.r

Setelah Al-Watsiq mangkat, maka naiklah Al-Mutawakkil sebagai
khalifah pada bulan Dzulhijjah. Nama Al-Mutawkkil adalah Abul Fadhl fa'far
bin Al-Mu'tashim. Corak kepemimpinan Al-Mutawakkil ini berbeda dengan

para pendahulunya, Al-Makmun, Al-Mu'tashim dan Al-Watsiq dalam hal
akidah. Dia justru mencela pendahulunya ymgmengatakan bahwa AlQur'an

1 Siyar A'lam An-Nubala',77/376.
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adalah makhluk dan melarang para masyarakat untuk memperdebatkan

masalah tersebut.

sebagai gantinya, dia membuka lebar-lebar bagi ulama ahli hadits untuk

menyebarkan dan meriwayatkan hadits. Akibatnya, berkibarlah bendera

akidah Ahlu sunnah dan matilah bid'ah' Semua ulama yang dahulu

dipenjarakan karena masalah'Al-Qur'an makhluk' dibebaskan. Sebagai

penggantinya, dimunculkan surat keputusan yang berisi perintah penahanan

terhadap Muhammad bin Abdil Malik Az-ziyat Al-wazir yang akhimya di

penjarakan diTanur sampai meninggal. Peristiwa itu terjadi pada tahun 233

Hijriyah.

Empat puluh tujuh hari setelah Muhammad bin Abdil Malik Az-Ziyat

Al-wazir meninggal, hakim Ahmad bin Abi Dawud terkena penyakit mati

separoh badannya. oleh karena itu, kedudukan hakim lalu digantikan

putranya yang bernama Abul Walid Muhammad. Akan tetapi, banyak

masyarakat yang tidak senang terhadap langkah Abul Walid Muhammad ini.

Akibatnya, teguran keras dan sangsi muncul dari Khalifah Al-Mutawakkil

kepada Ahmad bin Abi Dawud dan anaknya.

Semua harta kekayaannya yang berjumlah 120.000 (seratus dua puluh

ribu) dinar dan permata senilai 40.000 (empat puluh ribu) dinar disita

pemerintah. Tidak itu saja, Ahmad bin Abi Dawud pun digiring ke Baghdad

dari tempat tinggalnya semula, Surra Man Ra'a-

Selanjutrya, fabatan hakim digantikan Yahya bin Aktsam. Ahmad bin Abi

Dawud akhimya meninggal akibat penyakit yang dideritanya pada bulam

Muharram tahun 240 Hiiriyah. sedang anaknya meninggal dua puluh hari

lebih dahulu dari dirinya. Adapun Bisyr Al-Muraisi, maka ia telahbinasa pada

Dzulhijjah 218 atau 218 Hijriyah."

Dari Imran bin Musa, dia berkata, "Ketika aku menjenguk Abul Aruq

Al-]allad, oran8 yang telah mencambuk Imam Ahmad, aku menemukannya

selama 45 (empat puluh lima) hari ia hidup menggonSgong seperti anjing'"

Semua orang yang telah mendera Ahmad bin Hambal mendapat

hukuman dari Allah. sedang mereka yang memaksakan bid'ah terhadapnya

dihinakan Allah. Semuanya terjadi karena kekuasaan dan kehendak-Nya dan

berkah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ffi'
Setelah Al-Mutawakkil menjabat sebagai khalifah, ia sangat

memperhatikan keseiahteraaan, memuliakan dan mengagungkan Ahmad bin
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Hambal. Dia menulis surat kepada gubernur Baghdad agar datang
menghadapnya dengan mengajak Imam Ahmad ke Surra Man Ra'a sebagai

pusat pemerintahan.

Abdullah bin Ahmad mengkisahkan bahwa telah datang utusan Al-
Mutawakkil Alallah kepada Ahmad bin Hambal. Utusan itu memberitahukan
bahwa Al-Mutawakkil mengharap sekali kedatangan Imam Ahmad dan doa
resfunya.

Lalu, kami keluar bersama dari Baghdad hingga akhirnya menempati
rumah yang sangat bagus. Ketika kami datang, Al-Mutawakkil memper-
hatikan kedatangan kami dari balik satir. Para dayang memberitahukan hal
itu kepada kami, lalu Imam Ahmad memasuki rumah dan Al-Mutawakkil
berkata kepada ibunya, "Wahai ibunda, sekarang alangkah terangnya rumah
ini dengan cahaya." Al-Mutawakkil kemudian memberikan baju, uang dirham
danbaju mantel kebesaran kepada lmam Ahmad.

Namun,Imam Ahmad menyikapi pemberian itu justru dengan menangis

seraya berkata, "Sejak enam puluh tahun aku dapat selamat dari ini semua.
Akan tetapi, dipenghujung usiaku, Engkau uji aku dengan ini." Imam Ahmad
tidak menyentuh pemberian itu."

Al-Mutawakkil selalu mengirimkan uang tunjangan kepada Ahmad bin
Hambal, namun Imam Ahmad tidak pemah mau menerimanya. Akibatnya
Al-Mutawakkil berpesan, "Apabila Imam Ahmad tidak mau menerima hadiah
uang ini, maka biarlah ia membagikannya kepada orang yang berhak
menerimanya biarpun ia tidak mengambil uang ini sedikit pun."

Tidak itu saja, Al-Mutawakkil juga selalu mengirimkan makanan dan
buah-buahan khusus untuk Imam Ahmad, akan tetapi ia juga tidak pemah
menyentuhnya.

Shaleh bin Ahmad bin Hambal berkata, "Ketika Al-Mutawakkil
menyuruh agar Imam Ahmad dibelikan rumah khusus," maka Imam Ahmad
berkata kepada Shaleh, "Kalau kamu mengikuti apa yang telah mereka
perintahkan kepadamu, maka putuslah hubungan antara kamu denganku."
Walau demikiary Shaleh tetap membeli rumah dari uang pemberian Al-
Mutawakkil.

Al-Mutawakkil tidak pemah membuat keputusan apapun kecuali setelah

bermusyawarah dengan Ahmad bin Hambal. Demikianlah, Imam Ahmad
melalui sisa hariharinya dengan alam kesederhanaan sampai meninggal, dan
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surat dari Al-Mutawakkil seringkali datang menanyakan kabarnya dan

terkadang surat itu unfuk bermuslrwarah.l

9. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Sebagaimana disebutkan Al-Khathib'z di antara guru-

gurunya adalah; Ismail bin Ulaiyah, Husyaim bin Busyair, Hammad bin

Khalid Al-Khayyad, Manshur bin Salamah Al-Khaza'i, Al-Muzhaffar bin

Mudrak, Utsman bin Umar bin Faris, Abu An-Nadhr Hasyim bin Al-Qasim,

Abu said maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid,Yazid bin Harun Al-

Wasithiyin, Muhammad bin Abi Adi, Muhammad binJa'far Ghundar, Yahya

bin said Al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Bisyr bin Al-Mufadhdhal,

Muhammad bin Bakar Al-Barsani.

Juga, tercatat sebagai gurunya; Abu Dawud Ath-Thayyalasi, Ruh bin

Ubadah, Waqi'bin Al-Jarrah, Abu Muawiyah Adh-Dharir, Abdullah bin

Numair, Abu Usamah, Sufyan bin'Uyainah, Yahya bin Sulaim Ath-Tha'ifi,

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhti, Abdurrazaq

bin Hammam, Abu Qurrah bin Thariq, Al-Walid bin Muslim, Abu Mashar

Ad-Dimasyqi, Abul Yaman, Ali bin Ayyasy dan Bisyr bin Syuaib bin Abi

Hamzah Al-Himshiyin.

Selain mereka, masih banyak lagi guru Ahmad bin Hambal. Untuk

menyebutkan semuanya, tentu itu akan memberatkan sekali. Al-Muzidalam

kitab karyanyaTahdzib Al-Knmal menyebutkanbahwa guru Imam Ahmad bin

Hambal itu sebanyak 104 (seratus empat) orang. walau demikian, jumlah itu

bukanlah secara keseluruhan . W allahu a' lam." 3

Murid-mrudnya: Al-Khathib berkata, "Tidak sedikit orang yang telah

kami sebutkan sebagai guru-gurunya yang meriwayatkan hadits dari Ahmad

bin Hambal.

Di antara orang yang meriwayatkan hadits dari Ahmad antara lain;

Kedua anaknya yang bemama Shaleh dan Abdullah, seorang anak paman

Imam Ahmad yang bernama Hambal bin Ishaq, Al-Hasan bin Ash-Shabbah

Al-Bazzar, Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani, Abbas bin Muhammad bin

Ad-Duri, Muhammad bin ubaidillah Al-Munadi, Muhammad bin Ismail Al-

Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, Abu Ztt'ah, Abu Hatim Ar-

I MnnhnjAt-AhmadfiTarajtm Ashhab Al-Iman Ahma4 1/3141 dmgan secara ringkasnya.
2 TaiWtBaghdad,4/412413.3 Tahdzibal-Knnnl(437440)
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Raziyan, Abu Dawud As-Sijistani, Abu Bakar Al-Atsram, Abu Bakar A1-

Marwazi, Ya'qub bin Abi Syaibah, Ahmad bin Abi Khaitsamah, Abu Zur'ah
Ad-Dimasyqi, Ibrahim Al-Harbi, Musa bin Harury Abdullah Muhammad Al-

Baghawi dan lain-lain."

Al-Mizzi juga menyebutkan dalam kitab Tahdzib Al-Kamal bahwa
terdapat 88 (delapan puluh delapan) di antara murid Imam Ahmad bin
Hambal yang merupakan guru-gurunya/ yaitu; Muhammad bin Idris Asy-

Syah'i, Waqi'bin Al-]arrah, Yahya bin Adam dan Yazid bin Harun. Orang-

orang yang seangkatan dengan dirinya adalah; Ali bin Al-Madini, Yahya bin
Ma'rn, Duhaim Asy-Syami, Ahmad bin Abi Al-Hawari dan Ahmad bin Shaleh

Al-Mashri.1

10. Karya-karyanya

Adz-Dzahabi menyebutkan yang ringkasnya adalah sebagai berikut:

Ibnul |auzi berkata, "Ahmad bin Hambal tidak pernah kelihatan menulis

kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah

dari hasil istimbatnya.

Walaupun begitu, dia mempunyai karya yang banyak disamping
menelurkan karya Al-Musnad yang di dalamnya terdapat 30.000 (tiga puluh
ribu) hadits.

Dia berpesan kepada anaknya yang bernama Abdullah, "Hafalkanlah

hadits-hadits dalam kitab karyaku Al-Musnad ini. Sesungguhnya ia akan

menjadi imam dan rujukanbagi manusia."

Dia juga mempunyai karya kitab yang lain semisal; At-Tafsir yang
memuat 120.000 (seratus dua puluh ribu) hadits; An-Nasilih wa Al-Mansukh;

At-Tarikh; Hadits Syu'bah; Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhkhar fi Al-Qur'an; lawabat

Al-Qur'an; Al-Manasik; Al-Kabir wa Ash-Shaghir dan lain-lain."

Adz-Dzahabi menambahkan, "Kitab karyanya yang lain adalah Kitab AI-
lman dan Kitab Al-Asyribah. Kedua kitab ini lembaran-lembarannya
merupakan lembaran dari kitab karyanya Al-Faraidh.

Adapun kitab karyanya At-Tafsir sebenamya tidak ada. Kalaupun karya

tersebut ada, maka para ulama terkemuka akan berusaha untuk
menemukarurya. Seandainya juga ada, maka hadits-haditsnya tentu tidak lebih

I LthatTafulzib 6l(a1rlr'11116. !,.1Q-1,1,!,.
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dari 10.000 (sepuluh ribu) yang kira-kira menjadi lima jilid, karena Tafsir Ibnu

]arir saja atsamya hanya berkisar 20.000 (dua puluh ribu). Oran9 yar.g

menyebutkan bahwa Imam Ahmad memPunyai karya tafsir hanya Abul

Hasan bin Al-Munadi dalam kitab karyanya At-Tarikh."

Ibnu As-Sammak berkata, "Hambal berkata, "Ahmad bin Hambal

mengumpulkan diriku, Shaleh, dan Abdullah untuk mengajarkan kepada

kami kitab karyanya Al'Musnad dan tidak ada seorang Pun yang

mendengarnya selain kami.

Dia berkata, "Ini adalah kitab yang aku tulis dan telah aku seleksi lebih

dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) hadits. Kalau ada perselisihan di antara

orang-orang Islam tentang hadits Rasulullah ffi, maka kalian kembalikanlah

kepada kitab ini. Kalau hadits tersebut tercantum dalam kitab ini, maka itulah

haditsnya, sedangkan apabila tidak ada, maka hadits yang diperselisihkan itu

bukanlah Hujjah."

Adz-Dzahabi menambahkan, "Dalam Kitab Ash-S hahihain, terdapat

hadits yang tidak ditemukan dalam Kitab Al-Musnadbiarpunjumlahnya tidak

banyak. Pernyataan, 'Kalau ada perselisihan di antara oran8-orang Islam

tentang hadits Rasulullah ffi, maka kalian kembalikanlah kepada kitab ini.

Kalau hadits tersebut tercantum dalam kitab ini, maka itulah haditsnya,

sedangkan apabila tidak ada, maka hadits yang diperselisihkan itu bukanlah

Hujjah' ini tidak benar. Karena dalam kenyataaannya, terdapat hadits yang

dhaif dalam Kitab Al-Musnad tersebut.

Berangkat dari sini, bukanlah suatu keharusan menggunakan Kitab AI-

Musnad ini sebagai Hujjah karena di dalamnya terdapat hadits-hadits yanS

dhaif. Terlebih lagi, di sana juga terdapat tambahan yang tidak esensial dari

anaknya yang bernama Abdullah."

Tuduhan beberapa orang bahwa dalam Kitab Al-Musnadkatya Ahmad

bin Hambal terdapat hadits menyeruPai hadits maudhu telah ditepis oleh

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Al-Qaul Al-Musaddadf Adz-Dzabb'An

Al-Musnadfi Daf i Al-QaulbiWuiud Ahadits Maudhu'ahbi Al-Musnad.

Ibnul |auzi berkata, "Ahmad bin Hambal juga mempunyai kitab karya

lain, yaitu; Nafyu At-Tasybih meniadi satu iilid; Al-Imamah mentadi satu jilid

tipis; Ar-Rnddu'an Az-Zanadiqah yang berjumlah tiga juz; Az-Zuhd menjadi satu

jilid besar; dan Kitab Ar-Risalah tentang shalat." Adz-Dzahabi menambahkan,

"Semua kitab itu juga tidak pernah ditulis Ahmad bin Hambal"'
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Pernyataan bahwa Imam Ahmad juga mempunyai karya Kitab Ash-
Shahabah yang dicetak lami'ah Ummul Qura menladi dua jilid dengan tahqiq
Washshallahbin Muhammad Abbas, Adz-Dzahabi menambahkan, "Di dalam
Kitab Ash-Shahabah ini terdapat penambahan dari anak Imam Ahmad yang
bemama Abdullah dan teman Abdullah yang bemama Abu Bakar Al-Qathi'i.

Murid-murid Imam Ahmad bin Hambal juga banyak menulis berbagai
permasalahan dari Imam Ahmad hingga menjadi sebuah karya kitab.

Di antara murid-muridnya itu adalah; Al-Marwazi, Al-Atsram, Harb,
Ibnu Hani', Al-Kusaj dan Abu Thalib. Kemudian Abu Bakar Al-Khallal
mengumpulkan semua yang telah dikumpulkan mereka semua, murid Imam
Ahmad, ini mulai dari pendapat,fatwadan perkataan Imam Ahmad mengenai
illat hadits, para perawi dan sunnah serta Al-Furu' sehingga terkumpullah
data-data dalam jumlah yang sangat banyak. Data-data ini diperoleh Abu
Bakar Al-Khallal dengan melakukan rihlah ke berbagai daerah dan meneliti
kurang lebih seratus kitab karya murid-murid Ahmad bin Hambal dan dari
orang lain dari murid Ahmad bin Hambal.

Setelah itu, Abu Bakar Al-Khallal mengoreksi dan merangkumnya secara

tertib lalu mengklasifikasikannya sesuai bab-babnya. Akhimya, jerih payahnya
tersebut menjadi karya kitab yang mencakttp Kitab Al-llm, Kitab Al-Ilal dart
Kitab As- sunn ah y ang masing-mas ng Kitab menj adi tiga j ilid. "1

11. Sebagian Kata Mutiara Darinya

Ketika Ahmad bin Hambal ditanya tentang futuwwah (sifat kesatria),
maka dia menjawab, "Meninggalkan mengikuti nafsu karena takwa."

Dia juga berkata, "Segala kebaikan yang bersifat penting maka lekas-
lekaslah Anda kerjakan sebelum datang pemisah antara dirimu dan kebaikan
tersebut."

Dari Ali bin Al-Madini, dia berkata, "Ketika aku hendak meninggalkan
Ahmad bin Hambal, maka aku meminta wasiat darinya. Imam Ahmad
berkata, "]adikanlah takwa sebagai bekalmu dan arahkan pandanganmu ke
kampung akhirat sebagai kiblat."

Dia berkata, "Sedikit di dunia sedikit hisabnya."

Dia juga berkata, "Orang boleh berbangga terhadapku apabila ia
menghabiskan hartanya untuk menanamkan Al-Qur'an dalam dadanya."

I Siyar A' lam An-N ubala', 17 / 327-331 dmgan secara ringkasnya.
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Dari Abd Ash-Shamad bin Sulaiman bin Mathar, dia berkata, "Aku

pemah bermalam di rumah Ahmad bin Hambal sehingga dia menyiapkan air

shalat untukku. Ketika datang shubuh dan dia melihat aku tidak

menggunakan air tersebut, maka dia berkata, "Bagaimana ulama ahli hadits

tidak melakukan wirid di malam hari!" Lalu kujawab, "Aku adalah seorang

musafir." Dia lalu berkata lagi, "WalauPun kamu seorang musafir!

Sesungguhnya Masruq berhaji dan dia tidak tidur kecuali dalam keadaan

sujud."

Dia berkata, "Makanlah makanan ketika bersama teman dengan

menunjukkan wajah gembira; ketika makan bersama orang-orang fakir

dengan perlahan dan prioritaskan mereka; dan ketika dengan orang-orang

yang cinta dunia maka perlihatkan sikap muru'ah."

Tsa'lab pemah masuk kepada Ahmad bin Hambal sedang tempabrya

telah dipenuhi orang, sehingga ia lalu duduk di sampingnya. Tsa'lab berkata,
,,Aku khawatir kehadiranku akan membuabnya lebih sempit lagi biarpun

tempat duduk tidak akan terasa sempit dengan saling cinta dan dunia tidak

akan luas dengan saling membenci." Kemudian Imam Ahmad menjawab,

"Teman tidak perlu dipermasalahkan dan musuh harus diperhitungkan'"

12. Sakit dan Meninggalnya

Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, "Aku pemah mendengar

ayahku berkata, "Aku sudah menyemPumakan umurku 77 (tujuh puluh

tujuh) tahun."

Malam itu mulut ayahku sudah kelu dan akhimya meninggal pada hari

kesepuluhnya." '

Shaleh berkata, "Ketika hari pertama bulan Rabiul Awal tahun 241

Hijriyah, hari sabtu ayahku merasakan demam yang tinggi sehingga ketika

tidur dia susah sekali bernafas. Aku sudah mengetahui penyakit yang

dikeluhkannya karena aku selalu merawatnya ketika kambuh'

Aku bertanya kepadanya, " Ayahkemarin buka puasa dengan apa?" Dia

menjawab, ,,Aku berbuka dengan air Baqila' (sejenis kacang)." setelah berkata

seperti itu, dia ingin bangun dan berkata, "Bantulah aku dengan memegang

tanganku."

Lalu, aku pun memegang tangannya dan membimbingnya masuk ke

kamar kecil. Belum jauh berjalan, tiba-tiba dia merasakan bahwa kakinya
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terasa lemas sehingga dia berpegangan dan bersandar ke badanku. Para dokter
mengatakan bahwa penyakit yang diderita ayahku adalah penyakit infeksi
kulit kepala (favus-ked).

Hari ini adalah hari Selasa, sementara dia meninggalnya adalah hari

Jumat. Ayah berkata kepadaku, "Wahai Shaleh," lalu aku menjawabnya, "Iya,
ada apa ayahl" Dia berkata lagi, "Janganlah kamu menjadi berubah sedih
baik di rumahmu maupun di rumah saudaramu." Kemudian Al-Fath bin Sahl

yang ada di depan pintu untuk menjenguknya merahasiakan kedatangannya,

lalu juga Ali bin Al-]a'd datang yang juga merahasiakan kedatangannya dan
akhimya banyak orang yang datang.

Kemudian, ayahku berkata kepadaku, "Hai Shaleh, apakah yang kamu
inginkan!?" Aku berkata, "Apakah ayah mengizinkan mereka untuk masuk
mendoakan ayah?" Dia berkata "Aku mohon petunjuk dari Allah yang terbaik
untukku."

Setelah mendengar hal itu, orang-orang mulai masuk secara
bergelombang sehingga memenuhi rumah. Mereka bertanya kabar
kesehatannya lalu mendoakan dan keluar, lalu diganti dengan gelombang

berikutnya hingga akhirnya jalan menjadi padat.

Waktu itu ada seorang tetangga kami datang membesuk, lalu ayahku
berkata, "Sesungguhnya aku melihatnya menghidup-hidupkan sunnah."
Ayahku gembira dengan kedatangannya sehingga dia menggerak-gerakkan

bibirnya. Sampai waktu itu, ayahku masih melakukan shalat dengan berdiri
dan aku membantunya. Dia laksanakan ruku', sujud dan juga kembali dari
ruku'dengan sadar betul, karena akalnya masih normal.

Namun pada malam |um'at, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tepatnya

selang dua jam setelah siang hari tampak, ayahku menghembuskan nafas

terakhirnya."

Al-Marwazi berkata, "Ahmad bin Hambal mulai sakit pada hari Rabu

bulan Rabiul Awal. Dia sakit selama sembilan hari. Pada saat membolehkan

orang-orang membesuknya, orang-orang pun berdatangan secara
bergelombang. Mereka mengucapkan salam dan menyentuh tangannya lalu
mereka keluar. Sakitnya semakin parah pada hari Kamis, sehingga aku
memberinya air wudhu dan dia berkata, "Bersihkan sela-sela jari." Pada

malam fum'at, sakitnya semakin berat dan akhimya dia dipanggil menghadap

Penciptanya.
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Mendengar berita kematiannya tersebut, manusia pada menjerit
histeris. Suara yang terdengar hanya isak tangis seolah-olah bumi ini turut
bergoncang dan jalan-jalan pun menjadi ramai dipadati manusia."

Hambal berkata, "Ahmad bin Hambal meninggal pada hari Jumat bulan

Rabiul Awal."

Mathin menceritakan bahwa dia meninggal adalah pada 12 Rabiul Awal.

Keterangan yang demikian ini pulalah yang dikatakan Abdullah bin Ahmad

dan Abbas Ad-Duri.

Imam Al-Bukhari berkata, "Abu Abdillah mulai sakit dua malam

memasuki bulan Rabiul Awal dan meninggal pada hari |umat tanggal12
Rabiul Awal."

Al-Khallal berkata, "Al-Marwazi berkata, "lanazatnya di keluarkan dari

rumah duka setelah orang-orang selesai menunaikan shalat ]um'at."

Adz-Dzahabi berkata, "Ahmad bin Hambal meriwayatkan dalam kitab

karyanya Al-Musnad dari Abu Amir dari Hisyam bin Sa'ad dari Said bin Abi
Hilal dari Rabi'ah bin Saif dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah ffi,b"li^u
bersabda,

Pt+rtrivrrf #' ;;L;#C"
"Tidak meninggal seorang yang berislam pada hari lum'at kecuali Allah aknn

menj agany a dari f tnah kubur. " (HR. Ahmad, 2 / 169, At-Tirmidzi, 9 / 195)

Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits gharib. Sanad hadits

tidakmuttashil,karena Rabi'ah bin Saif tidak dikenal meriwayatkan hadits dari

Abdullah bin Amr kecuali melalui Abu Abdirrahman Al-Habli dari Abdullah

bin Amr. Hadits ini mempunyai sanad lain sebagaimana disebutkan As-

Sakhawi dalam Al-Maqashid Al-Hasanah yang jalur periwayatan haditsnya

dianggap hasan."

Shaleh berkata, "Ibnu Thahir selaku perwakilan dari Baghdad

menghadap dengan asisten Muzhaffar yang ditemani dua orang yang masing-

masing membawa tentengan yang berisi kain kafan dan wangi-wangian.

Mereka berkata, "Amirul Mukminin mengirim salam untuk kamu." Shaleh

menjawab, "Paduka telah melakukan sesuatu yang apabila Amirul Mukminin

datang, dia juga akan melakukannya." Muhammad bin Abdillah bin Thahir

turut menyalati jenazah Imam Ahmad dan hadir pula sekitar seratus orang

dari Bani Hasyim."
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Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan mengkisahkan bahwa ia mendengar

Al-Mutawakkil berkata kepada Muhammad bin Abdillah, "Wahai
Muhammad, sungguh kamu telah beruntungbisa menyalati jenazah Ahmad

bin Hambal."

Abu Bakar Al-Khallal berkata, "Aku telah mendengar Abdul Wahab Al-
Warraq berkata, "Kami belum pemah tahu ada kumpulan manusia sebanyak

ini, baik di masa Jahiliyah maupun setelah masa Islam. Semua tempat penuh

dengan manusia. fumlah mereka yang turut mengiring jenazahnya mencapai

sekitar 1000.000 (satu juta) orang. Turut hadir di pekuburannya perempuan

sekitar 60.000 (enam puluh ribu) orang. Begitu banyaknya manusia, sehingga

para penduduk setempat membuka pintu rumah mereka untuk tempat
wudhu.t[*]

I TarikhN-lshmluzAl-HaruditswoWafayotkaryaAdz-Dzahabiz(l-250diahqiqolehAbdurrahmanTadammuri,
cet. Darul kitab Al-Arabi, hLn 137-141 dmgan secara ringkasnya.
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MUHAMMAD BIN ISMAIL AL.BUKHARI,
SYAIKH AL-MUHADDITSIN

1. Nama, Nasab dan Sifat-sifatnya

\f amanya: Adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah

I ! bin Bardizbah. Menurut pendapat lain bukan Bardizbah, tetapi
Bazdtzbah yang merupakan bahasa daerah Bukhara yang berarti petani.

Sedangkan nama panggilan Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdillah.

Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al-Hafizh yang sering disebut Al-
Khathib Al-Baghdadi menceritakan kepada kita bahwa Bardizbah adalah

seorang yang beragama Majusi dan meninggal dalam keadaan Majusi.

Sedangkan anak Bardizbah Al-Mughirah telah masuk Islam di masa Al-Yaman

Al-Bukhari Al-Ja'fi, seorang walikota daerah Bukhara.

Nama Yaman Al-Bukhari yang dimaksud di sini adalah Abu Abdillah

Ja'far bin Yaman Al-Musnadi yang juga merupakan salah satu guru Imam Al-
Bukhari.

Penduduk daerah Bukhara disebut ]a'fi karena penduduknya merupakan

budak Yaman Al-Ja'fi sebagai pembawa panji-panji bendera Islam.

Sedangkan ayah Imam Al-Bukhari bemama Ismail bin Ibrahim yang

mempunyai nama panggilan Abul Hasan. Ismail bin Ibrahim ini adalah salah

seorang ulama besar dalam bidang hadits. Imam Al-Bukhari telah
menyebutkan biogarfi ayahnya dalam Kitab karyanya At-Tarikh Al-Kabir,1./

342-343.

Begitu pula Ibnu Hibban, ia mencantumkan biografi Ismail bin Ibrahhim

dalam kitab karyanya Ats-Tsiqat,8/98 dengan redaksi, "Ismail bin Ibrahim
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adalah ayah dari Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan hadits dari Hammad

binZaid dan dari Imam Malik. dan dari Ismail bin Ibrahim inilah penduduk
Irak mengambil hadits."

Ishaq bin Muhammad bin Khalaf Al-Bukhari berkata, "Aku telah
mendengar Muhammad bin Ismail berkata, "Ayahku memperoleh hadits
dengan mendengar langsung dari Imam Malik bin Anas. Ayahku juga telah

melihat Hammad bin Zaid dan bersalaman dengan Ibnul Mubarak dengan

kedua tangannya."l

Al-Hafizh berkata, "Ketika Ismail bin Ibrahim meninggal, Muhammad

bin Ismail masih kecil. Oleh karena itu, Muhammad bin Ismail tumbuh dalam

asuhan ibunya. Ibu Muhammad adalah seorang perempuan yang taat

beribadah yang dikaruniai karomah. Dikisahkan Ghunjar dalam Tarikh Baghdad

dan Al-Ilka'i dalam Syarh As-Sunnah, Bab Knramatu Al-Aulya'bahwa pada
waktu kecil, kedua mata Muhammad bin Ismail telah buta. Kemudian ibu
Muhammad dalam tidur melihat Nabi Ibrahim Al-Khalil ,;Sl berkata
kepadanya, "Wahai kaum perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan

kedua mata putramu karena kamu sering berdoa kepada-Nya." Perawi
menambahkan, "Di pagi harinya, sungguh Allah telah mengembalikan
penglihatan kedua mata Imam Al-Bukhari."2

Sifat Imam Al-Bukhari

Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, " Ab:u Sa'ad Al-Malini telah
memberikan kabar kepada kami, ia berkata, "Abdullah bin Adi telah
memberikan kabar kepada kami, dia berkata, "Aku telah mendengar Al-Hasan

bin Al-Husain Al-Bazzaz ketika berada di Bukhara, ia berkata, "Aku telah
melihat Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Dia seorang syaikh yang
berbadan kurus, tidak tinggi juga tidak pendek."3

2. Kelahiran dan Besarnya

Imam Al-Bukhari lahir di salah satu kota dari wilayah Khurasan, tepatnya

di daerah yang bemama Bukhara. Bukhara adalah kota tua yang indah dari
sekian kota yang berada di wilayah Wara'An-Nahar. Sebelum Islam masuk'
ke sana, Bukhara merupakan ibukota Samaniyin. Ahli sejarah sepakat bahwa

Islam masuk ke sana pada masa pemerintahan Daulah Umayyah.

' Ibnu Haiar, Inghligh At-Ta'liq,Dar Ammar, Al-Maktab Al-Islami, 5/385,
'] Ibnu Haiar, Hadyr As-Sari(Muqaddimah Fath Al-Bari),502.1 TarikhBaghdad,2/6.
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Al-Hafizh berkata, "Imam Al-Bukhari lahir di Bukhara pada hari fum'at
setelah shalat Jum'at dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 13 Syawal tahun

l94Hijriyah."

Al-Mustanir bin Atiq berkata, "Dengan pesan tertulis dari ayahnya,

akhimya pengasuhan Muhammad bin Ismail diserahkan kepadaku."l

3. Awal Menuntut llmu dan Semangalnya yang Tinggi

Tidak disangkal lagi bahwa awal pemberangkatan Imam Al-Bukhari

adalah baik serta dari dasar yang murni dan tulus setelah mendapatkan

pertolongan, penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Yang demikian itu adalah faktor pendukung utama kebrilianan Imam Al-

Bukhari dalam menuntut ilmu sejak masih dalam usia dini sekali.

Ayahnya adalah seorang ulama besar dalam bidang hadits dan ibunya

seorang hamba saleh yang taat beribadah. Oleh karena itu, sebagian ulama

mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari terlahir dari tempat keilmuan dan

disusui tetek kemuliaary sehingga tidak mengherankan apabila muncul sosok

Imam Al-Bukhari yang brilian sedemikian rupa.2

Dari Al-Khathib Al-Baghdadi dari Abu ja'far Muhammad bin Abi Hatim

Al-Warraq An-Nahwi, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, "Apakah tujuanmu pertama kali dalam

menuntut hadits?"

Imam Al-Bukhari menjawab, "Ketika aku masih dikuttab (tempatbelajar

untuk tingkat rendah bagi anak-anak), aku diberi ilham untuk menghafal

hadits." Muhammad bin Abi Hatim bertanya la$, "Pada waktu itu usiamu

sudah berapa tahun?" Imam Al-Bukhari menjawab, "Usiaku baru mencapai

sepuluh tahun atau kurang dari itu. Aku keluar dari sekolah setelah Ashar,

namun aku tidak langsung keluar begitu saja. Aku terkadang masih tetap di

ruang kelas di saat teman-temanku pulang.

Pada suatu hari, seseorang telah membacakan hadits untuk manusia, ia

berkata, "sufyan dari Abu Az-Zrtbair dari Ibrahim," lalv. aku berkata, "Wahai

Abu Fulary sesungguhnya Abu Az-Zubair tidak meriwayatkan hadits dari

Ibrahim."

I HadyuAs-Sari,50l.2 Muiotlttimah Al-Qnstlulani,Cel. Al-Mailis Al-A1a li Asy-Syu'un Al-Islamiyah, 125.
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Karena perkataanku ini, akhimya orang itu lalu menghardikku. Tetapi

hardikan itu tidak membuatkau takut, lalu aku katakan kepadanya, "Apabila
kamu memiliki catatan aslinya, maka lihatlah kembali catatanmu tersebut."

Kemudian orang tersebut masuk ke kamar khususnya untuk melihat
catatannya dan tidak berselang lama ia pun kembali lagi. Ia lalu berkata

kepadaku, "Bagaimana mungkin ini terjadi nak! Lalu siapakah dia
sebenamya?" Kemudian aku menjawab, "Dia adalah Az-Zubatr bin Addi dari
Ibrahim." Mendengar penjelasanku ini, ia lalu mengambil penaku untuk
membetulkan kitab catatannya. Setelah itu, ia berkata, "Kamulah yang benar."

Sebagian teman Imam Al-Bukhari bertanya kepadanya, "Pada waktu itu,
usiamu sudah berapa tahun?" Imam Al-Bukhari menjawab, "Sebelas tahun.
ketika aku telah menginjak dewasa, dalam usia enam belas tahun, aku sudah

hafal kitab karya Ibnul Mubarak dan Waqi'bin Al-Jarrah, dan aku juga telah

mengerti maksud perkataan mereka dalam kitab karya mereka." Maksudnya

adalah buah pikiran dan pandangan mereka yang termuat dalam kitab.

Kemudian, aku, ibuku dan saudaraku Ahmad berangkat bersama-sama

menuju Makkah untuk menunaikan haji. Setelah selasai melakasanakan haji,

saudaraku Ahmad kembali ke kampung halaman bersama ibuku. Sedangkan

aku tetap tinggal di Makkah untuk mencari hadits. Ketika usiaku mencapai

delapan belas tahun, aku telah menelurkan karya seputar permasalahan

sahabat, tabi'in dan perkataan-perkataan meraka. Proses penulisan karya ini
terjadi pada masa Ubaidillah bin Musa. Aku juga menulis l<tab At-Tarikh di
makam Rasulullah Wp^aumalam belasan bulan Qamariyah.

Imam Al-Bukhari berkata, "Dalam Kitab karyaku At-Tarikh ini terdapat

sedikit nama karena tidak semua nama dan kisah yang telah aku ketahui aku

cantumkan. Aku melakukannya supaya kitab ini tidak tebal."l

Adz-Dzahabi dari Muhammad bin Abi Hatim, ia berkata, "Aku
pemah mendengar Abu Abdillah Muhammad bin Ismail berkata, "Suatu

ketika aku berjalan berada di belakang kelompok ulama ahli fikih di Moro.

Waktu itu aku masih kanak-kanak sehingga ketika berpapasan dengan

mereka, aku merasa malu untuk mengucapkan salam kepada mereka.

Namun, tiba-tiba salah seorang dari mereka menyapa diriku dengan

berkata, "Berapa haditskah yang telah kamu tulis hari ini?" Lalu aku
menjawab, "DlJa." Maksudku, aku telah menulis dua hadits. Mendengarkan

I TarikhBaghdad,2/702.
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jawabanku "Dua" ini, sebagian besar orang yang hadir pada waktu pada

tertawa. Kemudian salah seorang syaikh dari mereka berkata, "|anganlah

kalian tertawa karenanya. Bisa saja terjadi sebaliknya, suatu saat nanti dia

akan menertawakanmu!"

Masih dari Muhammad bin Abi Hatim, dia berkata, "Aku telah

mendengar Muhammad bin Ismail berkata, "Pada saat berusia delapan belas

tahury aku telah menemui Al-Humaidi. Pada waktu aku datang, telah terjadi

perbedaan pandangan dalam hadits antara Al-Humaidi dengan yang lain.

Ketika Al-Humaidi melihatku, maka dia berkata "Sungguh telah datang

seseorang yang akan menjelaskan letak perbedaan di antara kami." Lalu Al-

Humaidi menjelaskan permasalahannya kepadaku, sehingga akhimya aku

memberikan hukum bahwa or.rng yang berbeda dengan Al-Humaidi adalah

yang salah. Seandainya orang itu kemudian meninggal dengan dakwaannya

itu, maka ia akan meninggal dalam keadaan kahr."

Disebutkan pula dengan sanad sampai kepada Bakar Al-A'yan, dia

berkata, "Kami menulis hadits dari Imam Al-Bukhari berdasarkan bab-bab

dari Muhammad bin Yusuf Al-Faryani. Saat itu belum tumbuh rambut

(jenggot atau kumis) di muka Imam Al-Bukhari, sehingga aku bertanya

kepadanya, "Berapa usiamu sekarang ini?" Imam Al-Bukhari menjawab,

"Tujuh belas tahun."l

Abu Bakar bin Al-Munir berkata, "Aku telah mendengar Imam Al-
Bukhari berkata, "sewaktu aku sedang berstuna Abu Hafsh Ahmad bin Hafstu

aku telah mendengar kitab Al-lami'karyaSufyan Ats-Tsauri. Lalu Abu Hafsh

membacakannya, sementara yang dibaca itu tidak ada padaku. Ketika aku

mengulangi bacaan Abu Hafsh, dia berkata, "Kedua, ketiga" dan aku

mengulangi bacaan hadits yang telah aku hafal tersebut sampai dia terdiam.

Kemudian Abu Hafsh bertanya, "siapakah orang ini?" Mereka yang hadir

menjawab, "Ibnu Ismail (Imam Al-Bukhari)."

Lalu, Abu Hafsh berkata, "Hadits yang benar adalah hadits yang telah

dibaca Ibnu Ismail dan kalian hafalkanlah hadits yang tadi ia baca.

Sesungguhnya orang ini (Muhammad bin Ismail) kelak akan menjadi ulama

besar."2

I Sivar A'lam An-Nubala',12/ 4@-401 dmganpengubahan'2 T;ghliq At-Ta'liq,5/387 danal-Qishshah Al-MuxtnnadahfiTaril&Baghdad,2/ll.
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4. Rihlahnya ke Kota-kota Untuk Mencari Hadits

Rihlah dalam istilah ahli hadits adalah melakukan perjalanan untuk
mencari hadits atau supaya memperoleh sanad hadits yang'ali (hadits

dengan jalur periwayatan yang jumlah perawinya lebih sedikit).

Telah ada pada sahabat 4$ contoh dan teladan dalam hal ini. Sungguh

Jabir bin Abdillah ,:$ telah melakukan rihlah selama satu bulan untuk
mendapat sanad hadits yang'ali dari Abdullah bin Anas 4$.

Atas dasar petunjuk inilah, maka para tabi'in pun mengikuti jejak mereka

melakukan rihlah mencari hadits.

Abul Aliyah berkata, "Kami telah mendengar hadits di Bashrah dari

beberapa sahabat Rasulullah ffi, .r*rt kami tidak puas hanya dengan

mendengarkan hadits dari mereka sampai kami datang sendiri ke Madinah

untuk mendengar secara langsung dari mulut para sahabat Nabi yang lain di

sana."1

Di antara adab rihlah mencari hadits adalah dengan mengambil hadits

dari syaikh atau guru di daerah sendiri. Setelah mendapat hadits dari para

syaikh di daerah sendiri berikut ketentuan kadar hadits-hadits tersebut, baru

melakukan rihlah keluar ke beberapa daerah untuk mendapatkan tambahan

hadits dan atau mencocokkan hadits yang telah diperoleh.

Demikianlah yang dilakukan Imam Al-Bukhari. Dia melakukan rihlah

setelah mengambil hadits dari syaikh-syaikh dan ulama terkemuka di daerah

Bukhara semisal Muhammad bin Salam Al-Bikandi, Abdullah bin Muhammad

Al-Musnadi dan Ibrahim bin Al-Asy'ab.

Rihlah pertama kali Imam Al-Bukhari terjadi pada tahun 210 Hijriyah,

yaitu pada saat dia berusia enam belas tahun. Perjalanan rihlah itu tepatnya

ketika Imam Al-Bukhari bersama ibu dan saudaranya menunaikan haji. Pada

saat itu, setelah selesai melaksanakan haji, saudara dan ibunya kembali ke

kampung halaman, sedangkan dia tetap tinggal di Makkah untuk belajar

hadits dari para pakamya.

Di antara guru yang ditemui Imam Al-Bukhari di Makkah adalah;

Abul Walid Ahmad bin Al-Azraqi, Abdullah bin Yazid, Ismail bin Salim

Ash-Sha'igh, Abu Bakar bin Abdullahbin Az-Zubair dan Al-Allamah Al-
Humaidi.

1 SunanAd-Darimi,7/140.
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Kemudian, Imam Al-Bukhari melanjutkan rihlahnya menuju Madinah

dan sampai di sana pada tahun 272H1jriyah, sedang usianya waktu itu telah

menginjak delapan belas tahun. Di Madinah ini, Imam Al-Bukhari mendengar

Iangsung dari; Ibrahim bin Al-Mundzir, Mathraf bin Abdillah, Ibrahim bin

Hamzah, Abu Tsabit Muhammad bin Ubaidillah, Abdul Azizbin Abdillah

Al-Uwaisi dan ulama lain semisal mereka.

Setelah dirasa cukup, Imam Al-Bukhari lalu melanjutkan rihlahnya

menuju Bashrah dan sebanyak empat kali dia telah keluar-masuk Bashrah. Di

antara syaikh yang berhasil ditemui Imam Al-Bukhari di Bashrah adalah; Abu

Ashim An-Nabil, Shafwan bin Isa, Badil bin Tsabit Al-Mahbar, Harami bin

lmarah, Affan bin Muslim, Muhammad bin Sinan dan ulama lain yang semisal

dengan mereka dan satu thabaqah (tingkatan) dengan mereka.

Rihlah berikutnya adalah ke Kufah. Imam Al-Bukhari telah masuk ke

Kufah beberapa kali. Di antara syaikh Imam Al-Bukhari di Kufah yang

termasyhur adalah; Abdullah bin Musa, Abu Nua'im bin Ya'kub, Ismail bin

Aban, Hasan bin Ar-Rabi', Khalid bin ALMujalid dan Said bin Hafsh.

Imam Al-Bukhari juga berulang kali memasuki Kota Baghdad sebagai

pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di antara syaikh atau guru Imam Al-

Bukhari di Baghdad adalah; Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Isa Ash-

Shabbagh, Muhammad bin Sa'iq dan Syuraih bin An-Nu'man. Ketika Imam

Al-Bukhari hendak meninggalkan Baghdad untuk kedua kalinya sekaligus

yang terakhir, dia berpamitan kepada Ahmad bin Hambal.

Imam Ahmad dalam kondisi fisik yang payah dan sedang sakit akibat

perlakuan pemerintah yang buruk terhadapnya, dia berkata kepada Imam AI-

Bukhari, "Kamu pergi dan tinggalkanlah manusia di sini. Kembalilah kamu

ke Khurasan!"

Di antara rihlah Imam Al-Bukhari dalam mencari hadits adalah ke Syam.

Di Syam ini, dia mengambil hadits dari pakarnya yang antara lain; Yusuf Al-

Faryabi, Abu Ishaq bin Ibrahim, Adam bin Abi lyas, Abul Yaman Al-Hakam

bin Nafi' dan Hayawah bin Syuraih.

Imam Al-Bukhari juga pergi ke Mesir, Di sana, dia berguru pada ulama

terkemuka antara lain dari; Utsman bin Ash-Sha'igh, Said bin Abi Maryam,

Abdullah bin Shaleh, Ahmad bin Shaleh dan Ahmad bin Syubaib.

Selain daerah-daerah di atas, Imam Al-Bukhari juga pergi ke Jazirah,

Khurasan dan daerah-daerah sekitamya seperti Moro, Balakh dan Harah.
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Sedangkan daerah Bukhara, Samarqand, Thusyqand dan sekitarnya adalah

daerah Imam Al-Bukhari sendiri.l

Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Imam Al-Bukhari telah melakukan

perjalanan rihlah ke beberapa daerah guna mendapatkan hadits. Dia menulis

hadits di Khurasan, daerah pegunungan, semua kota di Irak, daerah Hijaz

(Makkah dan Madinah) ,Syam, Mesir dan beberapa kali masuk Kota Baghdad."2

Sungguh Allah ffi telah memudahkan untuk Imam Al-Bukhari semua

jalan menuju kesuksesan, sehingga dia dapat melakukan perjalanannya dari

daerah ke daerah lain secara berkesinambungan. Dari perjalanan ini, Para guru

Imam Al-Bukhari jumlahnya sangat banyak hingga mencapai ribuan orang.

Dari perjalanan ini pula, terbentuklah sosok Imam Al-Bukhari sebagai insan

yang kaya akan wacana dan ilmu pengetahuan.

Semua manusia mengakui bahwa Imam Al-Bukhari adalah seorang

imam. Semua orang mengaguminya sebagaimana kenyataan yang kita

saksikan bersama dari dahulu sampai sekarang ini. Oleh karena itu, sebagian

orang telah berusaha menggali karya-karya peninggalannya dengan sungguh-

sungguh.

Imam Al-Bukhari telah menerima karunia yang agung dari Allah tffid*
karenanya dia selalu bersyukur kepada-Nya. Syukur atas karunia Allah ini

hanya bisa diimplementasikan dalam wujud berbuat dan berkarya yang

hasilnya telah diwariskan untuk generasi setelahnya.3

5. Guru-gulunya dan Thabaqalf Mereka

Ja'far bin Muhammad Al-Qaththan berkata, "Aku telah mendengar Imam

Al-Bukhari berkata, "Aku telah menulis hadits dari 1000 (seribu) guru bahkan

lebih banyak lagi yang kesemuanya adalah ulama. Aku tidak memperoleh satu

hadits pun kecuali aku telah memiliki sanadnya."s

Diriwayatkan Muhammad bin Abi Hatim dari Imam Al-Bukhari, dia

berkata, "Aku telah menulis hadits dari 1080 (seribu delapan puluh) orang

guru. Mereka semua adalah ulama ahli hadits yang telah menghafalkan hadits."

Tahtlzibal-Asrn'wa Al-LughotkaryaAn-NawawiT /71-T2danSirahAl-lnurnAl-BuklnikaryaMubrkaturihlrn
59-60.
Torilh Baghdad,2/ 4.
Dkeluar-kan oleh Lainah Ihya' Kutub As-Sunnah bi Al-Mailis Al-A'la li Asy;Syu't4 {'l-t1!aguy.an !t-Uaw{t
kepemimpinan Al-U;tadz Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid terhadap kitab Sftnhih Al-Bukhnri,Cet. Al'
Majlis Al-A'la li Asy-Syu'un Al-Islamiyah, 1. / 62.
Periode atau tingkatan atau kelas.
Tlnbaqat Asy-Syif iyahat-kbrakaryaTajuddin As-SubkiCet.IsaAl-BabiAl-Hal^bi,z/222datTarikhBaghdad,
2/10.

474 60 Biografi lJlama Salaf



Dalam kesempatan lain, Imam Al-Bukhari menjelaskan tentang guru-

gurunya dengan berkata, "Aku tidak menulis hadits kecuali dari guru yang

berkata, "Iman adalah perkataan dan perbuatan."l

Guru-guru Imam Al-Bukhari menurut Al-Hafizh terklasifikasi menjadi

menjadi lima tingkatan, yaitu:

Tingkatan pertama; Orang yang menerima hadits dari Tabi'in. Mereka

yang termasuk dalam kelas ini antara lain; Muhammad bin Abdillah Al-

Anshari yang memperoleh hadits dari Humaid; Makki bin Ibrahim dariYazid

bin Abi ubaid; Abu Ashim An-Nabil dari Yazid bin Abi ubaid; ubaidillah

bin Musa dari Ismail bin Abi Khalid; Abu Nua'im dari Al-A'masy; Khallad

bin Yahya dari Isa bin Thuhman; dan Ayyasy dan Isham bin Khalid yang

meriwayatkan hadits dari Huraiz bin Utsman. Secara singkat, guru-guru

mereka adalah Tabi'in.

1 Ibnu Hajar berkata, "Abu Ghaddah memberikan isyarat dalam Ta'liq Gor-rlmtarnya) atas Kitab Ar-Rnlu AF
TabnilkaryaN-Kanawi. AbuGhaddah mengutip pemyataan gurunyaAl-Kaubariyang dianrar-a kutiPannya
itu berbunyi, 'Adalah glurib (aneh) apabila orang yang mendapat iulukan Amirul Mukminin dalam bidang
hadis (mai.sudnya knim et-nuErariidengan bangga berkat4 "Sesungguhnya aku tidak meriwayatkan hadis
aaam LitaU tarfatu ini kecuali dari orang yang mmgatakan bahwa iman adllah pe.rkataan dan Perbuatan.
Iman dapat bert-ambah dan berkurang." pldahal, sesungguhnya lmam Al-Bukhari dalam kitab karyanya ini

iuga telah meriwayatkanhadits darikaumekstrimkelompokKhawarii dTll""yl "
biampanaangariAbuGhaddahbahwahaditsyang menyatakan, "Imanadalahperkataandan pelbt11tan, dan

iman dipat ber-tambah dan berkurang" adalah tidakshahihberdasarkan pendapatpara kritikus hadits.
Andalarigan terpengaruhpadapemyitaan AbuGhaddahyang-mengutippemyltaanset aqlankelompokyang
r.ro-iprig"r, oi"^g-ktaim haai& beikut perawinya. Sesungguhnya mereka tidak mengerti tentang hadits dan
tidak iapit membfoakan antarakanan dan kiri. Apa yangdapalrnereka katakan setelah huiiah dengan jelas

nampak<tidepanmaamereka. Huliahitumenyatakanbahwaamalatau tindakanmerupakannrkmdasaryang
tidai daoat dipisahkan dari imanberdasarkan nash Al-Qur'an dan nash sunnah'
tman adhah ierkataan dan perbuatan, dan iman itu dapat bertambah dan berkurang ini iuga merupakan
pendapatmaj,oritassahabat NatriSlnltahr Alaihiwa Sallorz danpmdapat ulama Ahlu surmahwaliamaah.
b"ri sii.ri,l"t"tlafrbahwapmdapat yang m€nentangnyatrerartibertmtangan $mganpel{apat;'umhur.ulama.
PendapaI yang bertmtairgan d-mjan pendapat juhirur dalam masalah iTi datanS.dari dua kelompok, yaihr
kelomfok'Khiwarijdan Mu'tazilih. B-eranglat dari keteranganiumhur ulama, maka amal sebagai rukun inti
iman rirerupakan k6tentuan yang sesuai deigan aiaran sunn-ah.

Statemen LiramAl-Bukhari aalamkitabnya tintangiman tersebut merupakan pmolong akidah Ahlu sunnah
wal iamaah. Dalam masalah iman, Imarir Al-Bukhari telah mengklasifikasikan pembahasannya meniadi

tnan.
Abu Chaddah dan Al-Kautsari telah mmgerti adanyahadis tersebut. Merekaberduaiuga telah mengetahui
firman Allah berikut ini,
"Dan yatg ilemikian itu tirlaklah menambah kepada merekn kecuali hnan dan kttuniluknn." lAl'Ahzab:221dan,"Dan
supayi oring ynng b€riman bertambah imnnnya." lAl-INtruddatstsin 31)

Din-masih-lianiak dalil-dalil dari Al-Qir'an yang lain yang menjelaskan kenyataan bahwa iman adalah
perkaaan dan perbuatan, dan iman daPat bertambah dan lrerkurang.
Seandainya hailits tersebut tidal memi'liki sanad sebagaimana redaksi hadits berikut ini, " Kubur bisa nenindi

sehnhkefim tlari *kian banyakkehm surga, dan bixt jugalnenjadi xbuah terotwngan darixknn banyok terowongan

nenkn," nakapadadasamyasubstansiliadibyangdemikianini moruniukkan faktadankenyataanyang teriadi
dilapangan.
OeniitciiirUfr pemyataan Imam Ath-Thawawi Al-Hanafi dmgan redaksi, "Kubur adglah kebun dari sekian

banyak kebuir suiga, atau terowongan dari sekian lranyak terowongan neraka." Kalau pernyataan Atu
Ghaidah telah meiunjukkan sesuati, maka sesuatu itu aadahbid'ah yang telah dibuabrya. Oleh karena itu,
para ulamaahlihadits tidakPemah marah kecuali kepada ah-li bid'ah.
lemyataan Abu Ghaddah aias Imam Al-Bukhari teisebut tidak mmgurangi kredibiltaslmam Al-Bukhari
sebafai seorang imam. Justru pernyataan Abu Ghaddah yang mendiskreditkan Imam Al-Bukhai tersebut
hat y"" 

"kan ^irusak 
diri atrri Gh;ddah sendiri. Hanyikeplda ellah Subhanahu wa Ta'ala saialah kita

memohon pertolongan dan ampunan-Nya.

beb&apabab guna mmjelaskan eksistensibahwa amal merupakan bagian yang tidak dapat terPisahkan dari
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Tingkatan kedua; Orang lain yang semasa dengan kelompok pertama,
akan tetapi mereka tidak mendengar dari kelompok Tabi'in yang tsiqah.

Orang yang termasuk dalam kelompok ini antara lain; Adam bin Abi Iyas,
Abu Mashar Abdul A'la bin Mashar, Said bin Abi Maryam, Ayyub bin
Sulaiman bin Bilal dan lain-lain.

Tingkntnn ketiga; Ini merupakan tingkatan paling tengah di antara sekian

banyak guru-guru Imam Al-Bukhari. Merek a y ang termasuk dalam klasifikasi
tingkatan ini tidak bertemu para tabi'in. Oleh karena itu, mereka hanya
mendapatkan hadits dari kelompokTabi' At-Tabi'in. Mereka yang termasuk
dalam kategori ini antara lain; Sulaiman bin Harb, Qutaibah bin Said, Nua'im
bin Hammad, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, Ishaq

bin Rahawaih, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Utsman bin Abi Syaibah dan
sejenisnya. Pada tingkatan ketiga ini,Imam Muslim juga meriwayatkan hadits

dari mereka.

Tingkatnn keempat; Mereka yang termasuk dalam tingkat ini pada
dasarnya sama dengan tingkat ketiga dalam mendapatkan hadits. Letak
perbedaanya, kalau tingkat ketiga lebih dahulu mendengar dan mendapatkan
hadits daripada tingkatan keempat ini. Orang yang termasuk dalam klasifikasi
ini antara lain; Muhammad bin Yahya Adz-Dzahlli, Abu Hatim Ar-Razi,
Muhammad bin Abdirrahim Sha'iqah, Abd bin Humaid, Ahmad bin An-
Nadhr dan ulama sekelasnya.

Imam Al-Bukhari hanya meriwayatkan hadits dari kelompok tingkatan
keempat ini apabila dia tidak mendapatkan hadits dari guru-gurunya yang
berada di tingkat di atasnya, atau lmam Al-Bukhari tidak menjumpai hadits
tersebut pada gurunya yang berada di level di atasnya.

Tingkntan kelima; Sekelompok orang yang haditsnya hanya dipakai
pertimbangan dalam menenfukan usia para perawi hadits maupun dalam jalur
periwayatan hadits. Imam Al-Bukhari mengambil hadits dari kelompok ini
karena adanya manfaat. Mereka yang termasuk dalam klasifikasi kelompok
tingkat kelima ini antara lain; Abdullah bin Hammad Al-Amali, Abdullah bin
Al-Ash Al-Khawarizmi, Husain bin Muhammad Al-Qabbani dan yang
sejenisnya. Jumlah hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari guru
tingkatan kelima ini jumlahnya sangat sedikit.

Imam Al-Bukhari tetap menggunakan kelompok kelima sebagaimana

keterangan yang disampaikan Utsman bin Abi Syaibah dari Waqi'bin Al-
Jarrah, dia berkata, "Tidaklah seseorang dikatakan berilmu sehingga ia
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mengambil hadits dari orang yang di atasnya, dari orang yang sekelas

dengannya, dan dari orang yang di bawahnya."

lmam Al-Bukhari juga pernah berkata, "Tidak lengkap dan sempurna

seorang ahli hadits sehingga dia menulis hadits dari orang yang di atasnya,

dari orang yang selevel dengannya, dan dari orang yang di bawahnya."l

6. Zuhud dan Kewara'annya

Dari Muhammad bin Abi Hatim, ia berkata, "Aku telah mendengar

Sulaim bin Mujahid berkata, "selama enam puluh tahun, aku belum pernah

melihat orang yang tebih pandai dalam bidang fikih, lebih wira'i dan lebih

zuhud di dunia melebihi Muhammad bin Ismail."2

Al-Hafizh berkata, "Juru tulis Imam Al-Bukhari berkata, "Aku telah

mendengar Muhammad bin Kharas berkata, "Aku telah mendengar Ahmad

bin Hafsh berkata, "Aku telah membesuk Ismail, ayah Imam Al-Bukhari,

ketika akan meninggal.Ismail berkata, "Aku tidak mengetahui bahwa ada di

antara hartaku satu dirham pun yang haram maupun syubhat'"

Dikisahkan juru tulisnya bahwasanya Imam Al-Bukhari telah

mendapatkan warisan dari orangtuanya harta yang banyak. Harta itu

kemudian dikembangkan dan dia mendapatkan bagian dua puluh lima ribu.

Ketika dikatakan kepadanya, "Minta tolonglah kepada akuntan", maka dia

berkata, "Jika aku meminta tolong kepada seorang akuntan, maka akan

membuat mereka Tama'. Aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia."

Kemudian dia berdamai dengan pengembang hartanya dan meminta agar

dirinya diberi sepuluh dirham setiap bulan sampai semua harta tersebut

habis."

]uru tulis Imam Al-Bukhari berkata, "Aku telah mendengar lmam A1-

Bukhari berkata, "Aku tidak pemah memerintah orang untuk membelikan

atau menjualkan sesuatu." Ketika ditanya, "Kenapa?" Dia menjawab, "Karena

hal itu akan terjadi penambahan, Pengurangan dan atau ketidakberesan

sesuai kemauanku."

Ghunjar dalam Kitab Tarikhnya berkata, "Ahmad bin Muhammad bin

Umar Al-Muqri memberikan kabar kepadaku, dia berkata, "Abu Said Bakar

bin Muna telah memberikan kabar kepadaku, ia berkata, "Barang dagangan

\ Ibid.2 Siynr A'lam An-Nubila',72/450
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lmam Al-Bukhari yang dibawa Abu Hafsh telah tiba. Pada sore harinya, para

pedagang berkumpul hendak membeli barang dagangan tersebut. Mereka

bersedia memberikan laba sebesar lima ribu dirham kepada Imam Al-Bukhari,

akan tetapi Imam Al-Bukhari berkata, "Kalian pergilah. Karena, malam telah

tiba."

Keesokan harinya, pedagang yang lain datang lagi hendak membeli

barang dagangan tersebut dan bersedia memberi laba sepuluh ribu dirham.

Tetapi,lagi-lagi Imam Al-Bukhari menolaknya karena suatu sebab, dia berkata,

"Sesungguhnya semalam aku telah bemiat hendak menjual barang dagangan

ini kepada pedagang penawar pertama." Akhimya, barang itu pun diberikan

kepada pedagang yang pertama menawamya. Imam Al-Bukhari, "Aku hdak

suka membatalkan niatku."l

Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Dari Umar bin Hafsh Al-Asyqar, ia

berkata, "Kami sedang bersama Muhammad bin Ismail di Bashrah. Pada

waktu kami sedang menulis hadits, tiba-tiba kami tidak melihatnya sehingga

kami pun lalu mencarinya. Setelah mencari dan mencari, akhirnya kami
menemukarurya sedang berada dalam suatu rumah. Dalam rumah ifu, kami
jumpai dia sedang telanjang tanpa membawa uang. Akhirnya kami
bermusyawarah untuk mengumpulkan uang guna membelikan pakaian

untuknya. Setelah dia mengenakan pakaian, maka dia pun pergi bersama kami

lagi untuk menulis hadits."2

7. lbadahnya

Al-Khathib Al-Baghdadi dalam Kitab karyanya Tarikh Baghdad, dia
berkata, "Dari Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq,, ia berkata, "Suatu ketika

Muhammad bin Ismail diundang beberapa sahabatnya ke suatu perkebunan.

Ketika tiba waktu shalat Zrthiu, dia kemudian menunaikan shalat jamaah

bersama kaum di situ.

Setelah itu, dia menunaikan shalat sunat rawatib dengan berdiri agak

lama. Tatkala selesai dari shalatnya, dia lalu mengangkat kain bajunya yang

panjang dan berkata kepada orang di dekatnya, "Lihatlah, apakah kamu

melihat ada sesuatu di balik bajuku ini?" Tiba-tiba di balik bajunya terdapat

lalat kerbau telah menyengat tubuhnya sebanyak enam belas atau tujuh belas

tempat. Bekas sengatan lalat kerbau itu nampak jelas di badannya. Melihat

I Hndyu As-Sari, 503-504 dan Tarikh Bagtulad,Z/ 17-12

'1 TarikhBagMnd,2/13.
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ini, sebagian orang yang menyaksikan berkata kepada Imam Al-Bukhari,

"Kenapa kamu tidak berhenti, keluar dari shalat saja sejak lalat kerbau

menyengat tubuhmu pertama kali?" Dia menjawab, "Waktu itu aku sedang

membaca surat dan aku lebih senang unfuk membacanya sampai akhir surat."l

Masih dari Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq, dia berkata, "Imam

Al-Bukhari pemah shalat tiga belas rakaat dengan witir satu rakaat di waktu

sahur. Pada waktu sedang shalat itu, dia tidak membangunkanku yang sedang

tertidur di dekatnya. Oleh karena itu, aku berkata kepadanya, "Bagaimana

kamu melaksanakan ini dan tidak membangunkanku!" Imam Al-Bukhari lalu

menjawab, "sesungguhnya kamu masih muda, dan aku tidak suka merusak

tidurmu."

Sewaktu kami di Farbari, aku telah melihat Imam Al-Bukhari sedang

menyusun Kitab Tafsir dengan tidur terlentang karena letih mengeluarkan

banyak hadits. Kemudian aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, aku

telah mendengar kamu berkata, "S"jak aku berakal, maka sesungguhnya aku

tidak akan mendatangi sesuatu kecuali dengan ilmu. Dan ilmu macam apakah

tidur terlentang ini?" Dia menjawab, "Hari ini badanku letih sekali. Aku

khawatir kalau terjadi sesuatu dari pihak musuh, sehingga aku lebih senang

untuk beristirahat dan bersikap waspada. fika musuh telah berlalu, maka kita

akan bergerak meninggalkan tempat ini."2

Adz-Dzahabi berkata, "LJmar bin Abi Hatim berkata, "Aku telah

mendengar Abu Abdillah berkata, "Tidak seyogyanya bagi seorang muslim

ketika berdoa, doanya tidak dikabulkan Allah." Kemudian isteri saudara Imam

Al-Bukhari berkata kepadanya, "Apakah kamu telah membuktikannya?"

Imam Al-Bukhari menjawab, "Iya. Aku pemah berdoa kepada Allah ffi dua

kali dan Dia mengabulkan permohonanku. Setelah itu aku tidak berdoalagi,

karena barangkali itu dapat mengurangi amal kebaikanku, atau dapat

membuatku terburu-buru di dunia." kbih lanjut dia berkata, "Apa manfaatnya

orang muslim berdusta atau bakhil!"3

Al-Hafizh berkata, "Abu Abdillah Al-Hakim Al-Hafizh berkata,

"Muhammad bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dia berkata,

"Muqassam bin Sa'ad memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Ketika bulan

Ramadhan tiba, Imam Al-Bukhari berkumpul bersama para sahabatnya untuk

I Tarikh Baghdod, 2 / 72 dan Syar A' lam An'N fiah', 12 / 444
2 TarikhBoghdad,2/13-74.3 Siyar A'lam An-Nubala',72/M8.
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menunaikan shalat. Dalam shalat itu, dia membaca sebanvak dua puluh ayat
di setiap rakaatnya sampai khatam. sedangkan di waktu sahur, dia membaca
separuh atau sepertiga Al-Qur'an dan mengkhatamkannya di setiap tiga
malam sekali. Begitu pula ketika di siang harinya, dia mengkhatamkan Al-
Qur'an di waktu berbuka puasa. Dia berkata bahwa seseorang yang
mengkhatamkan Al-Qur'an doanya akan dikabulkan."l

8. Kedemawanan, Toleransi dan Akhlaknya yang Mulia
Al-Hafizh berkata, "Abdullah bin Ash-Shairafi berkata, "Ketika aku

sedang bersama Abu Abdillah Muhammad bin Ismail di rumahnya, tiba-tiba
budaknya datang dan ingin masuk rumah. Ketika budak perempuan itu
masuk rumah, maka ia menyenggol tempat tinta di depan Imam Al-Bukhari
sehingga Imam Al-Bukhari lalu berkata, "Bagaimana kamu ini berjalan!?,'
Budak perempuan menjawab, "Tuanku, jika tidak ada jalan masuk, maka
bagaimana aku harus masuk!"

Kemudian, Imam Al-Bukhari membentangkan kedua tangannya dan
berkata, "Pergilah. Sekarang aku telah memerdekakanmu." Dikatakan kepada
Imam Al-Bukhari, "Wahai Abu Abdillah, Apakah budak perempuan itu telah
membuatmu marah?" Dia menjawab, "Jika ia membuatku marah, maka
sesungguhnya jiwaku telah ridha dengan apa yang telah aku lakukan."2

Juru tulis Imam Al-Bukhari berkata, "Dan aku telah mendengar Imam
Al-Bukhari berkata kepada Abu Ma'syar Adh-Dharir, "Wahai Abu Ma'syar,
buatlah aku senang?" Ia menjawab, "Dengan apa?" Imam Al-Bukhari berkata,
"Tadi aku melihatmu meriwayatkan hadits dan aku kagum melihatmu
menggerak-gerakkan kepala dan tanganmu sehingga aku tersenyum karena
senang." Lalu Abu Ma'syar berkata, "Wahai Abu Abdillah, apakah yang
demikian itu telah membuatmu senang! semoga Allah memberikan rahmat-
Nya kepadamu wahai Abu Abdillah."3

Adz-Dzahabi berkata, "Muhammad bin Abi Hatim berkata, "Imam Al-
Bukhari memiliki sepetak tanah yang disewakan tujuh ratus dirham setiap
bulannya. Pihak penyewa terkadang membawa buah mentimun dan
terkadang semangga yang disukai Imam Al-Bukhari dari hasil tanah tersebut.
OIeh karena itu, Imam Al-Bukhari lalu memberi seratus dirham kepada
penyewa tersebut setiap tahunnya."a

\ HadyuAs-Sori,5O5.7 Tnghliq At-Ttr'liq,s/395.1 HadyrAs-5ari,504.4 Siynr A'lam An-Nubala', 12/M9.
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Masih dari penuturan Adz-Dzahabi dari juru tulis Imam Al-Bukhari, ia
berkata, "Aku telah membeli rumah seharga tujuh rafus dirham. Kemudian
Imam Al-Bukhari berkata kepadaku, "Aku ada perlu denganmu, apakah kamu
bisa mengerjakannya!" Setelah aku mengiyakan, lalu Imam Al-Bukhari
meneruskan maksudnya dengan berkata kepadaku, "Pergj dan temui Nuh bin
Syaddad Ash-Shairafi. Mintalah uang darinya seribu dirham. Setelah itu, kamu

temui aku." Aku pun lalu pergi melaksanakan permintaan Imam Al-Bukhari.

Setelah uang itu aku peroleh, aku lalu menemuinya hendak menyerahkan

uang tersebut kepadanya. Namun, tiba-tiba dia berkata "Ambillah uang itu
untukmu guna membayar rumahmu." Mendengar perkataan ini aku lalu
tercenung sesaat lalu aku berkata kepadanya, "Aku telah menerima upah

darimu dan aku berterimakasih karenanya. Kamu tahu sendiri, sekarang ini
kita sedang dalam proyek taraf penyusunan Kitab Al-lami'."

Selang beberapa waktu, aku berkata, "Sebenarnya aku sedang ada

keperluan. Akan tetapi aku malu mengatakannya karena dikira aku meminta

upah tambahan darimu." Imam Al-Bukhari lalu membalas dengan berkata,
"Janganlah bersikap begitu! Katakan apa keperluanmu? Sesungguhnya aku
khawatir mendapatkankan sesuatu karenamu!" Ketika aku tanyakan bahwa
bagaimana itu itu bisa terjadi, maka Imam Al-Bukhari lalu berkata
menjelaskan, "Karena Rasulullah ffi tetatr mempersaudarakan di antara para

sahabatnya."

Kemudian, dia menyebut hadits dari Sa'ad dan Abdurrahman, sehingga

aku pun berkata, "Sungguh, aku telah mengerjakan apa yang kamu katakan.

Aku juga telah memberikan uang yang kamu tawarkan kepadaku itu
kepadamu. Aku mengambil separohnya karena kamu telah berkata,
"Sesungguhnya aku memiliki tetangga dan isteri, sedangkan kamu seorang

bujangan. Oleh karena itu, seharusnya aku berbagi separoh denganmu supaya

berimbang. karena berbagi separoh itu, maka aku akan mendapatkan
keunfungan."

Berangkat dari perkataan Imam Al-Bukhari inilah, maka ]uru tulis Imam
Al-Bukhari berkata kepada Imam Al-Bukhari, "Aku telah mengambil uang itu
separohnya. Sungguh, kamu telah berbuat baik kepadaku lebih banyak dari
yang kamu sangka. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu. Kamu
telah memposisikan diriku pada posisi yang tidak kamu berikan kepada orant
lain. Kamu posisikan diriku sebagai seorang anak sendiri dan memeliharaku

pada saat usiaku masih muda."

I

I
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Juru fuIis Imam Al-Bukhari berkata, "DLrahari lamanya aku duduk untuk
menyusun Kitab Al-lami'.Padahari ini aku telah menulis banyak sekali. Ketika
tiba waktu Zhuh:ur, kami shalat Zuhur dahulu dan kembali lagi melanjutkan
penulisan tanpa makan. Ketika mendekati waktu Ashar, Imam Al-Bukhari
memperhatikan diriku. Ada rasa cemas dan gelisah karena dia menyangka
bahwa aku telah jemu menulis.

Padahal, yang membuatku terkesan demikian tidak lain karena aku tidak
bisa berdiri dan berjalan-jalan untuk mengendorkan otot-ototku. Gerak
badanku terbatas, sedangkan perhatianku tercurahkan pada tulisan untuk
meringkas.

Tidak berselang lama, Imam Al-Bukhari lalu masuk ke rumahnya
sebentar dan kembali lagi dengan membawa sekantong berisi uang tiga ratus

dirham. Imam Al-Bukhari berkata, "Apabila tadi kamu tidak mau menerima
uang dariku untuk melunasi harga pembelian rumahmu, maka sekarang

terimalah uang ini untuk memenuhi kebutuhanmu." Walaupun aku
bersikukuh untuk tidak menerimanya, namun Imam Al-Bukhari mendesakku

agar menerima uang itu.

Selang beberapa hari, kami menulis lagi sampai Zhuhur. Kemudian
Imam Al-Bukhari memberikan uang dua puluh dirham kepadaku, dia berkata,
"Kamu harus membelanjakan uang ini untuk membeli sayur-sayuran dan lain-
lain untuk keperluanmu." IJang itu lalu aku belanjakan.sayur-mayur yang
disukai Imam. Al-Bukhari. Sayur-mayur itu lalu aku antarkan kepadanya.

ketika melihatku datang membawa sayur-mayur, Imam Al-Bukhari lalu
berkata kepadaku, "Semoga Allah memutihkan wajahmu. Kamu tidak bisa

menipuku, kita tidak boleh memanjakan badan kita."

Lalu, aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu telah
mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Siapakah orangnya yang telah

memperlakukan pembantunya dengan baik sebagaimana kamu
memperlakukan diriku! fika aku tidak mengerti hal ini, maka berarti aku tidak
mengetahui yang lebih lagj!"\

9. Kekuatan Hafalannya dan Kecerdasannya

Al-Hafizh berkata, "Juru tulis Imam Al-Bukhari berkata, "Aku telah
mendengar Hasyid bin Ismail dan temannya yang lain berkata, "Sewaktu

I tbid.t2/451-452.
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masih kecil, kami pemah berselisih dengan Imam Al-Bukhari dalam hal hadits

karena sesungguhnya dia tidak pemah mencatat sebagaimana kami.

Ketika dia mendatangi kami, maka kami lalu berkata kepadanya.

Akibatnya, Imam Al-Bukhari lalu berkata kepada kami, "Sesungguhnya

karena catatan kalian berdua, maka kalian telah berlebih-lebihan terhadapku!"

Kemudian dia membacakan hadits yang kami catat sebanyak 15.000 (lima

belas ribu) hadits melalui ingatannya. Ketika dia membacakan hadits tersebut,

maka kami berdua seolah sedang membetulkan hadits-hadits catatan kami.

Setelah selesai, Imam Al-Bukhari lalu berkata kepada kami, "Tidakkah

kalian lihat bahwa sesungguhnya aku tidak sekadar berkelakar dan menyia-

nyiakan waktuku!" Semenjak peristiwa itu, kami baru menyadari bahwasanya

Imam Al-Bukhari tidak akan tertandingi oleh siapa pun."

Muhammad bin Khumairawiyah berkata, "Aku telah mendengar Imam

Al-Bukhari berkata, "Aku telah hafal L00.000 (seratus ribu) hadits shahih dan

200.000 (dua ratus ribu) hadits tidak shahih."

Ibnu Khuzaimah berkata, "Tidak ada manusia di bawah kolong langit

ini yang lebih mengetahui hadits melebihi Imam Al-Bukhari."1

Al-Hafizh dengan sanadnya dari Abu Ahmmad Ibnu Adi, dia berkata,

"Aku telah mendengar beberapa syaikh berkata, "Sesungguhnya Muhammad

bin Ismail Al-Bukhari akan datang ke Baghdad. Kedatangannya kali ini telah

didengar oleh para ulama ahli hadits sehingga mereka beraksi membuat

perkumpulan akbar untuk menyodorkan kepadanya 100 (seratus) hadits

dengan sanad dan matan hadits diacak sedemikian rupa. Seratus hadits ini
dipercayakan kepada sepuluh orang, sehingga setiap satu orangnya
memegang sepuluh hadits. Kepada sepuluh orang ini, mereka memerintahkan

agar hadits-hadits tersebut disampaikan kepada Imam Al-Bukhari.

Setelah semua persiapan telah tersusun rapi, akhimya mereka mengambil

kesepakatan untuk pelaksanaan pertemuan tersebut. Dalam pertemuan ini,

turut hadir sejumlah ulama-ulama asing dari Khurasan dan sekitamya, dari
Baghdad dan daerah sekitarnya.

Ketika suasana hadirin sudah tenang, maka salah satu dari sepuluh orang

tersebut menanyakan hadits yang telah mereka siapkan untuk disampaikan

kepada Imam Al-Bukhari. Menanggapi hadits tersebut, Imam Al-Bukhari

I Tadzkirah Al-Hufiazh,2/556.
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hanya menjawabnya, "Aku tidak tahu." Ketika sudah genap sepuluh hadits

disampaikan, jawaban Imam Al-Bukhari hanya berkisar pada "Aku tidak
tahu", maka para ulama ahli fikih yang hadir saling berpandangan. Mereka

berkata, "Mereka semua adalah ulama terkemuka. Lalu bagaimana ini?"
Akibabnya, mereka memandang bahwa Imam Al-Bukhari adalah orang lemah

dan tidak sebesar gaung namanya selama ini.

Setelah itu, bergantilah orang lain menyampaikan hadits yang dengan

sengaja, sanad dan matan haditsnya telah diacak sedemikian rupa. Lalu Imam

Al-Bukhari menanggapi hadits yang dilontarkan kali ini pun dengan jawaban,

"Aku tidak tahu." Kemudian yang satunya lagi dan satunya lagi sampai genap

sepuluh orang, sedangkan jawaban Imam Al-Bukhari tidak bergeser dari
perkataan, "Aku tidak tahu."

Setelah genap sepuluh orang selesai menyampaikan hadits yang telah

diacak tersebut, akhimya Imam Al-Bukhari mulai angkat bicara. Dia arahkan

perhatiannya kepada penanya pertama dengan menyebutkan mulai hadits

pertama, kedua, ketiga hingga hadits kesepuluh yang dilontarkannya
kepadanya. Tidak itu saja, Imam Al-Bukhari lalu membenarkan matan hadits

berikut sanadnya sekaligus. Demikian pula untuk penanya yang lain yang

berjumtah sepuluh orang. Semua hadits yang telah diacak sanad dan matannya

tersebut dikembalikan sebagaimana mestinya. Atas semua ini, akhimyapara
manusia berdecak kagum dan mengakui kelebihan dan keutamaan Imam Al-
Bukhari."

Aku katakan, "Dalam kasus ini, terlihat dengan jelas ketawadhu'an Irnam

Al-Bukhari sehingga mereka terkesima dibuatnya. Peristiwa pembetulan

hadits sesuai dengan sanadnya yang sudah diacak adalah peristiwa
mengagungkan. Akan tetapi, yang lebih mengundang akal terpana lagi adalah

kemampuannya menyampaikan kesalahan hadits yang disampaikan
kepadanya tersebut secara urut hanya dengan mendengamya sekali saja."

Abu Bakar Al-Kudzani telah memberitahukan kepada kami, dia berkata,

"Aku belum pernah melihat orang seperti Muhammad bin Ismail. Pernah

suatu ketika dia mengambil buku dan melihatnya sekali saja, namun dia telah

mampu menghafal penggalan awal semua hadits dari dalam buku tersebut."

Abul Azhar berkata, "Waktu itu di Samarqand terdapat empat ratus

ulama ahli hadits sedang berkumpul. Mereka semua bersepakat untuk
menguji kemampuan Muhammmad bin Ismail. Sanad hadits dari Syam
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mereka ganti dengan sanad dari Irak, dan sanad hadits dari Yaman mereka

ganti dengan sanad dari Makkah. Mereka melakukannya tanpa mengomentari

perawi hadits yang tidak disebutkan dalam sanad hadits."l

Adz-Dzahabi berkata, "Dari Ahyad bin Abi Ja'far walikota daerah

Bukhara, ia berkata, "Pernah suatu hari Muhammad bin Ismail berkata,

"Terkadang hadits yang aku dengar dari Bashrah aku tulis di Syam dan

terkadang juga hadits yang aku dengar di syam aku tulis di Mesir." Ketika

aku bertanya lebih lanjut kepada Imam Al-Bukhari, "Wahai Abu Abdillah,

apakah itu kesemuanya? Maka dia diam tidak menjawab."2

Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, "Ketika Al-Abbas bin Al-Fadhl Ar-Razi

Ash-Sha'igh ditanya, "Menurutmu, antara Abu Zur'ah dan Muhammad bin

Ismail, manakah yang lebih lJtama?" Maka dia menjawab, "Dulu aku pemah

berpapasan dengan Muhammad bin Ismail di antara kota Hilwan (salah satu

kota di Irak) dan Baghdad,lalu aku kembali untukberialanbersamanya. Pada

waktu itu aku tengah berusaha mencari hadits yang belum aku ketahui,

namun hal itu tidak memungkinkanku. sedang mengenai Abu Zur'ah, bagiku

beberapa syaimya adalah gharib (asing)."3

10. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Abdussalam Al-Mubarakfuri berkata, "sumber sunnah adalah Rasulullah

ffi. Sementara para sahabat beliau ,$ adalah manusia yang teramat cinta

kepada beliau. Selain itu, para sahabat juga sangat berpegang teguh pada

sunnah beliau tanpa ada duanya. Dengan berjalannya waktu, para sahabat

beliau ini berinteraksi dengan generasi setelahnya yang disebut Tabi'in. Para

tabi'in ini pun bersikap dan berakhlak mengikuti cara sebagaimana yang

ditempuh generasi pendahuluny a, Pat a sahabat.

Para tabi'in ini berlombalomba mengikuti Sunnah Rasulullah ffik^r"nu
dekatnya masa mereka dengan para sahabat Nabi. Kenyataan semacam ini

berlangsung terus-menerus sampai pada akhirnya kenyataan tersebut

dipraktekkan oleh para ulama ahli hadits.

Kami tidak dapat mengklaim bahwa substansi, inti dan semangat serta

cinta yang bergelora pada hati para sahabat itu masih tetap ada pada hati para

tabi'in dan para ulama ahli hadits. yang jelas, semangat bergelora untuk tetap

I TaghliqAt-Ta'liq,5/alaa$,SiyarA'lamAn-Nubala',12/4qe,dag:urpengubahan.Kisahuiianyangdialami
hamel-sukhari di Bagdad dalam Tarikh BagMatl' 2/ 20-27

2 Siyar A'lam An-Nubaln', 72 / 4ll danTarikh Baghdad,2 /-1'1.
t T ir ikh Bagtlad, 2 / 23 dan Siyar A' lam An'N ubala', 12 / 4U.
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berpegang teguh mengikuti sunnah sekaligus mengaplikasikannya yang ada

pada para ulama ahli hadits, di masa sekarang ini telah dianggap asing."

Ahmad bin Hambal berkata, "Aku tidak menulis hadits kecuali aku telah
mempraktekkannya. Termasuk dalam hal ini adalah Nabi ffi pemah minta
dibekam dan memberi upah kepada Abu Thayyibah satu dinar. Oleh karena
itu, aku pun mempraktekkannya dengan dibekam dan memberi upah kepada

ahli bekam tersebut satu dinar."

Waqi'bin Al-Jarrah sebagai seorang ulama besar dalam bidang hadits
telah berkata, " Apabila Anda ingin menghafalkan hadits, maka praktekkanlah
hadits tersebut."

Berangkat dari sini, maka Muhanimad bin Ismail sebagai ulama besar
dalam bidang hadits pun berkata, "Aku telah menghafal hadits dengan cara

mempraktekkannya. Sebagai contohnya adalah memanah. Biarpun memanah

bukan skill yang harus dimiliki seorang ulama, akan tetapi karena memanah

tersebut ada dalam sunnah, maka aku pun telah mempratekkannya." Untuk
mempraktekkannya, Imam Al-Bukhari naik kendaraan ke lapangan untuk
berlatih memanah. Namun, berkat kelincahan, kecermatan dan
kepiawaiannya, maka dia nyaris tidak pernah mengalami kesalahan dalam
membidik sasaran."l

Juru tulis Imam Al-Bukhari berkata, "Imam Al-Bukhari sering naik
kendaraan menuju tempat latihan memanah. Sepanjang yang aku ketahui
selama aku bersamanya, aku belum pernah melihat dia gagal membidik
sasaran. Semua panahnya tepat mengenai sasaran kecuali dua kali saja.

Peristiwa itu terjadi sewaktu kami sedang berada di daerah Farbar.

Kisahnya adalah sebagai berikuh

Pada suatu hari, kami naik kendaraan menuju tempat latihan memanah.

Di sana, ketika kami sedang latihan memanah, tiba-tiba panah Abu Abdillah
mengenai lorong beratap di atas sungai sehingga atapnya terkoyak. Melihat
kenyataan itu, dia lalu turun dari kendaraannya meninggalkan busur yang
dipegangnya untuk mengambil anak panah tersebut. Ketika kami mengikuti
hendak membanfunya, maka dia berkata, "Kalian kembalilah," sehingga kami
pun kembali tagi. Setelah memeriksa kerusakan yang diakibatkan, maka Imam
Al-Bukhari lalu memintaku agar pergi menemui pemiliknya. Setelah bertemu,

aku diminta untuk menyampaikan kabar bahwa kami telah menjadikan

1 Sirah Al-lnam Al-Bukhai,77.
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atapnya cacat dan minta izin agar diperkenankan menggantinya dengan yang

baru atau memilih mengambil uang sebagai ganti ruginya. Dengan begitu,

impaslah semua.

Pemilik lorong beratap itu bemama Humaid bin Al-Akhdhar. Ketika

pesan Imam Al-Bukhari ini aku sampaikan kepadanya, maka ia berkata

kepadaku, "sampaikan salamku kepada Abu Abdillah dan sampaikan

kepadanya pula bahwasanya semua harta milikku adalah tebusan

untuknya."

Aku pun lalu kembali dan segera menemui Imam Al-Bukhari. Ketika

pesan Humaid bin Al-Akhdhar itu aku sampaikan kepada Imam Al-Bukhari,

maka wajahnya tampak berseri-seri dan gembira sekali.

Pada hari itu juga, karena bahagianya dia lalu membaca lima ratus hadits

gharib dan bershadaqah tiga ratus dirham. Kemudian dia membangun

kandang tempat mengikat binatang kendaraan di luar Kota Bukhara. Dalam

pembangunan ini, banyak orang mernbantunya dan dia sendiri tidak mau

ketinggalan. Dia turut serta bergabung berkerja bersama para pekerja yang

lain. Dia dekatkan bata kepada tukang bangunan dengan mengangkat bata

tersebut di kepalanya. Melihat pemandangan itu, juru tulis Imam Al-Bukhari

berkata kepada Imam Al-Bukhari, "Wahai Abu Abdillah, kamu tidak perlu

melakukan hal itu!" Akan tetapi Imam Al-Bukhari justru menjawabnya dengan

berkata, "Yarrgdemikian inilah yang bermanfaat bagi badanku."'

Dari peristiwa di atas, Imam Al-Bukhari melakukannya karena bercermin

kepada Rasulullah ffi y^ng telah larut berkerja bergabung bersama para

sahabatrya dalam penggalian parit dalam Perang Khandak dan pembangunan

Masjid Nabawi. Begitu pula shalat malam tiga belas rakaat dan menjadi imam

bagi para sahabatnya dalam shalat Tarawih di bulan Ramadhan. Demikian

juga dalam zuhud, wira'i, berakhlak mulia dan toleransi. Semua dilakukan

Imam Al-Bukhari karena mengikuti ajaran dan sunnah Nabi ffi sebagai Nabi

terakhir dan imamnya para rasul Alaihimussalam.

11. Kecermatan dan Kesigapannya Mengetahui lllat'illaf Hadits

Al-Khathib Al-Baghdadi dengan sanadnya dari Abu Isa At-Tirmidzi, dia

berkata, "Aku belum pernah melihat ada orang, baik di Irak maupun di

t Haduu As-Sari, 504 dan Sivar A' lam An-N ubala', 72 / M34.
, Sec;a istilah, itlat adalah'sebab-sebabburuk tersembunyi dan tersamarpada suahrhadits yang hadits tersebut

dari luar tampal tidak mempunyai illaf.
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Khurasan yang lebih pandai dalam mengetahui illathadits,sejarah dan sanad-
sanad hadits melebihi Muhammad bin Ismail."l

Adz-Dzahabi berkata, "Muhammad bin Abi Hatim berkata, "Dalam
pengajian Imam Faryabi, aku telah mendengar Imam Al-Bukhari berkata,
"Sufyan Ats-Tsauri telah memberikan hadits kepadaku dari Abu Urwah dari
Abul Khathab dari Anas bahwa Nabi ffi pemah berkeliling kepada isteri-
isterinya dengan mandi sekali saja. Hadits ini hanya diketahui dari Abu Urwah
dan Abul Khathab."

Imam Al-Bukhari berkata, "Yang dimaksud Abu Urwah dalam sanad
hadits ini adalah Ma'mar dan yang dimaksud dengan Abul Khathab adalah

Qatadah. Sufyan Ats-Tsauri sering melakukan periwayatan dengan cara
semacam ini, yaifu menyebutkan nama perawi dengan nama panggilannya
yang sudah masyhur."2

Al-Hafizh berkata, "Ahmad bin Hamdun Al-Hafizh berkata, ,,Aku

pernah melihat Imam Al-Bukhari sedang berta'ziyah pada suatu jenazah.

Dalam kesempatan itulah Muhammad bin Yahya Adz-Dzahuli bertanya
kepadanya tentang jalur periwayatan hadits beserta illat-illatnya sedang
Imam Al-Bukhari menjawabnya dengan lancar seolah seperti orang yang
sedang membaca Surat Al-Ikhlas."3

Tidak diragukan bahwa mengetahui illat-illt hadits termasuk cabang dari
disiplin ilmu hadits yang paling mulia. Tidak banyak orang dapat
menguasainya kecuali orang-orang yang cerdik pandai. Oleh karena itu,
Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Bagiku lebih senang memilih mengetahui
illathadits daripada mendapatkan dua puluh hadib yang belum aku ketahui.'a

Di antara bukti kelihaian, kecermatan, kepiawaian dan kemahiran
Imam Al-Bukhari dalam mengetahui illathadits adalah perkataan Imam At-
Tirmidzi dalam Kitab karyanya Al:llal yang telah dicetak bersama kitab
lami'nya.

Redaksi perkataan Imam At-Tirmidzi itu adalah, "Dan illat-illaf hadits,
nama para perawi dan sejarahnya dalam kitabku ini adalah hasil dari
musyawarahku dengan Abdullah bin Abdirrahman, Abu Zur'ah dan
Muhammad bin Ismail. Dan dari semua diskusi itu, hasil terbanyak aku

t TarikhBaghdad,2/27.z Siyar A'lam An-Nubala',12/ 43. Dan ini adalah contohperiwayatanhadi9yangtaillis.3 Taghliq AI-Ta'IQ,S/4l9,Siyar A'lamAn-Nubala',lZ/lSzdanfahazib Al-Asinu'loa At-Luchat,l/69.I Mt'rifatu Uhtm Al-HaditskaryaAbu Abdillah Al-Hakim Maktabah Al-Mutanabbi, 122I

488 50 Biografi Ulana Salaf



peroleh dari Muhammad bin Ismail, sedangkan dari Abdullah dan Abu Zur'ah
hanya sedikit sekali."l

Adz-Dzahabi berkata, "Muhammad bin Hamdun bin Rustum berkata,

"Sewaktu Imam Al-Bukhari datang menemui Imam Muslim bin Hajjaj, aku

mendengar Imam Muslim berkata kepada lmam Al-Bukhari, "Izinkanlah aku

mencium kedua kakimu wahai guru para guru, tuan para ulama ahli hadits

dan dokter hadits dalam mengobati illat-illat hadits."2

12. Kemampuannya dalam Bidang Fikih

Bukti paling nyata dari kemampuan Imam Al-Bukhari dalam bidang fikih
adalah klasifikasi bab-bab dalam kitab karyanya Shahih Al-Bul&ari. Sudah

masyhur di kalangan para ulama pemyataan-pemyataan berkenaan dengan

hal tersebut.

Al-Hafizh berkata, "Ya'qub Ad-Dauraqi berkata, "Muhammad bin Ismail

adalah ulama ahli fikih umat ini."

Bundar berkata, "A masaku, Imam Al-Bukhari adalah or:u:tg yang paling

pandai dalam fikih dari semua mahkluk Allah."

Abdullah Muhammad bin Said bin Muhammad bin ]a'far berkata, "Di
waktu Ahmad bin Harb An-Naisaburi meninggal, Muhammad bin Ismail dan

Ishaq turut mengiring jenazahnya. Di saat itulah aku mendengar para ulama

daerah Naisabur bersaksi bahwa Muhammad bin Ismail lebih pandai dalam

bidang fikih daripada Ishaq."

Ahmad bin Ishaq Ar-Rasmari berkata, "Barangsiapa ingrn melihat ahli

fikih sejati yang sebenamya, maka lihatlah Muhammad bin Ismail."3

Adz-Dzahabi berkat4 "Muhammad bin Abi Hatim berkata, "Aku telah

mendengar Hasyid bin Abdillah berkata, "Abu Mush'ab telah berkata
kepadaku, "Bagi kami, Muhammad bin Ismail lebih pandai,lebih cermat dan

Iebih jeli daripada Ahmad bin Hambal."

Ketika dikatakan kepada Abu Mush'ab, "Pernyataanmu itu telah

melampaui batas", maka dia berkata, "Kalau kamu bertemu Imam Malik,lalu
kamu perhatikan wajahnya dan wajah Muhammad bin Ismail, maka kamu

akan berkata, "Keduanya adalah satu, baik dalam fikih maupun hadits."4

I 
lami' At-Tirmidzi,l/303.2 Siyar A'lam An-Nubala',12/ 4323 Ringkasan Tagftliq At-Ta'liq,S / 404-405.

' Siyar A'lamAn-Nubala',12/420.
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Imam Al-Bukhari berkata, "Suatu hari, Ishaq bin Ibrahim ditanya
seseorang tentang orang yang menjatuhkan talaknya dikala sedang lupa, maka

aku lalu berkata, "Rasulullah ffi teUfr bersabda,

.'t y'fi I (, Ll*t:i , U* 6 ,ii f )rtr; ilr 3t

w
"Sesungguhnya Allah telah mengampuni umatku atas apa yang terlintas dalam

benaknya selama belum dilcerjaknn atau dibicaralun-" (HR. Al-Bukhari,9 /300
dan Muslim,2/147)

Hadits ini hanya menyatakan jika melakukan tiga hal, yaitu: (Satu);Telah

mengerjakan, (Dua); Meyakini dalam Hati, dan (Tiga); Membicarakan dan
meyakini dalam hati. Sedangkan orang tersebut tidak meyakini dalam
hatinya." Kemudian Ishaq berkata, "Pemyata;rnmu telah membuatku lebih

kuat unfuk memberi fatwa seperti itu.'l
Al-Hafizh berkata, "Imam Qutaibah pemah ditanya seseorang tentang

talak orang yang sedang mabuk, kemudian Muhammad bin Ismail masuk

kepadanya, sehingga Imam Qutaibah berkata kepada penanya, "Ini adalah

Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih dan Ali bin Al-Madini. Allah telah

menjadikan dirimu (dengan memberikan isyarat kepada Imam Al-Bukhari)
sebagai sopir mereka."2

13. Kehati-hatiannya dalam Melakukan Jarf
Bakar bin Munir berkata, "Aku telah mendengar Imam Al-Bukhari

berkata, "Aku sangat berharap ketika bertemu Allah (meninggal nanti), Dia
tidak menghisabku bahwa aku telah berlaku ghibah terhadap seseorang."3

Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata, "Imam Al-Bukhari telah berlaku benar.

Barangsiapa melihat pernyataannya dalam melakukan jarh wa at-ta'dil
terhadap perawi hadits, maka ia akan tahu bahwa betapa wira'i istilah bahasa

yang digunakan Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya istilah bahasa yang sering

digunakan adalah: mungkar al-hadits (haditsnya mungkar), sakntu'anhu (para

ulama lebih memilih diam terhadapnya),fihi nazhar (padanya ada yang perlu
diperhatikan) dan lain-lain.

1 Taghliq At-Ta'liq,5/405 danSiyar A'lam An-Nrbala',72/ 474.2 HadyuAs-5ai,506.t Siyar A'lam An-Nubala',12/439,TarikhBaghdad,2/ T3danThabaqat Asy-Syaf iyah,2/'23-224.
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Imam Al-Bukhari jarang sekali menggunakan istilah kadzdzab

(pembohong) dan lcnna yadhn'u hadits (ia terbiasa membuat hadits maudhu').

Oleh karena itu, ketika Imam Al-Bukhari berkata, "Fulan fi hnditsihi nazhar",

maka maksudnya adalah perawi tersebut muttaham bi al-alkidzb (tertuduh

berlaku dusta). yang demikian ini adalah maksud perkataan Imam Al-Bukhari,

"Semoga Dia tidak menghisabku bahwa aku telah berlaku ghibah terhadap

seseorang." dan terang saja, sungguh istilah yang digunakan semacam ini
dalam melakukan kritik terhadap perawi hadits menunjukkan bahwa
kepribadiannya berada dalam puncak kewara'an.

Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq berkata, "Aku telah mendengar

Imam Al-Bukhari berkata, "Aku tidak akan memiliki musuh di akhirat."
Kemudian aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya sebagian orang telah

merasa dendam kepadamu akibat pernyataanmu dalam Kitab At-Tarikh.

Menurut pandangan mereka, dalam kitab itu kamu telah berlaku ghibah

terhadap orang lain." Kemudian Imam ALBukhari menjawab, "Sesungguhnya

yang demikian itu aku hanya meriwayatkan dari seseorang dan itu bukan dari

diriku sendiri. Dari Aisyah Rndhiyallahu AnhabahwaNabi Shallahu Alaihi wa

Sallam telah bersabda,

"Maula Al-Asyirah adalah jahat." (HR. Malik, 2/902-904, Al-Bukhari, 10/

467 danMuslim,16/1M)"

Dalam kesempatan yang lain, aku juga telah mendengar Imam Al-
Bukhari berkata, "Aku telah meninggalkan ghibah semenjak aku tahu bahwa

berlaku ghibah hanya akan membawa madharat bagi si pelakunya sendiri."l

Sedangkan Imam An-Nawawi dalam masalah'seputar ghibah yang
diperbolehkan syariat, dia berkata, "Yartg keempat adalah memberikan

peringatan kepada kaum muslimin terhadap suatu keburukan. Caranya bisa

dengan mengkritik sesuatu yang memang telah cacat, baik itu perawi hadits,

saksi atau buah karya. Kritik yang demikian ini diperbolehkan berdasarkan

ijma'kaum muslimin. Bahkan lebih dari itu, kritik semacam ini hukumnya

menjadi wajib apabila dilakukan untuk menjaga kesucian syariat."2

Abdussalam Al-Mubarkafuri berkata, "Singkat kata, melakukan kritik
terhadap perawi hadits adalah hal yang amat sulit. Dalam melakukan kritik
perawi hadits ini haruslah disertai intensitas agiuna, wira'i, takwa, kecermatan

dan kehati-hatian yang luar biasa."

I SiyarA'lam An-Nubala',12/M\.2 Syarh An-Nawawi'ala Shahih Muslin,76/742.
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Ibnu Khallad berkata kepada Yahya bin Said Al-Qaththan, "Tidak
takutkah kamu apabila manusia yang haditsnya kamu tinggalkan, kelak di
akhirat nanti mereka akan memusuhimu dengan mengadukannya kepada

Allah?" Ibnul Qaththan menjawab, "Aku lebih senang dimusuhi mereka

daripada aku dimusuhi Rasulullulr. ffi.Bagaimana aku harus menjawab

apabila beliau bersabda kepadaku, "Kenapa tidak kamu halau kebohongan

menerpa haditsku?!"

Langkah kehati-hatian yang ditempuh Imam Al-Bukhari menunjukkan

tingkat kepribadiannya yang mulia dalam menjalankan agama/ berlaku ikhlas

dan bersikap wira'i. Dalam melakukan kritik ini, dia memilih istilah-istilah

maupun kalimat dimana orang yang mendapatkan kritik tidak akan merasa

terkoyak kehormatannya.

Di antara kritik yang sering dipakai Imam Al-Bukhari adalah: tarakuuhu

(para ulama meninggalkannya), ankarahu an-nas (manusia menolaknya), a/-

matruk (haditsnya ditinggalkan), as-saqith (hadits riwayatnya jant}:.), fihi nazhar

(padanya ada yang perlu diperhatikan), sakatuu anhu (para ulama lebih

memilih diam terhadapnya) dan lain sebagainya.

Imam Al-Bukhari jarang sekali menyatakan seorang perawi dengan

menggunakan istilah Wadhdha' (pembuat hadits maudhu') atau kadzdzab

(pembohong). Oleh karena itu, pernyataan paling keras yang dapat dijumpai

adalah munkar al-hadits (haditsnya mungkar).

14. Kedudukannya di Hati Kaum Muslimin
Imam Al-Bukhari telah mendapatkan anugerah bakat kemampuan yang

agung dalam berbagai hal, yaitu; kuat menghafal, cerdas, pandai, lincah,

zuhud, wira'i dan ahli ibadah.

Begitu pula dia telah mendapatkan anugerah cinta dari manusia dan

keberadaannya diterima semua lapisan masyarakat. Allah-lah yang

menggerakkan hati mereka untuk cinta dan menerimanya. Dan atas kehendak-

Nya pula, anugerah yang mulia dan agung tersebut diberikan kepada Imam

Al-Bukhari. Allah Sg telahberjanji kepada manusia yangberiman danberamal

saleh akan mendapatkan kasih sayang dan cinta dalam firman-Nya,

G)rii &,)i j'w:dtrai\#; \r-t; lt;ii'rt,
[rr:6rl
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" sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang

Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) merekn rasa kasih sayang."

(Maryam:96)

Sebagian ulama salaf berkata, "Apabila hamba dengan sepenuh hati

menghadap Allah, maka Allah akan menerima hati para kekasih-Nya

sehingga para kekasih-Nya tersebut akan mendapatkan rahmat-Nya."

Syaikh Abdussalam Al-Mubarkafuri berkata, "Ketika Imam Al-Bukhari

singgah di suatu kota atau akan meninggalkan suatu daerah, maka kaum

muslimin berdesak-desakkan berkerumun di sekelilingnya. Jumlah mereka

sangat banyak dan semuanya bersikap antusias terhadapnya."

Allah ffi telah memberikan kelebihan kemampuan yang luar biasa

kepada Imam Al-Bukhari. Kelebihan itu seperti kepandaian yang tiada

bandingannya, kemampuan mengingat yang mengagumkan, ilmu yang luas

dan dalam. Ketika manusia mendengar kelebihan-kelebihan ini, maka mereka

berharap untuk dapat melihat sosok pribadinya secara langsung dari dekat.

Oleh karena itu, ketika dia singgah di suatu daerah, maka akan banyak

manusia berkumpul untuk menyambutnya. Bahkan karena berjejalnya

manusia, maka di sekitar Imam Al-Bukhari seolah tiada tempat untuk

menaruh telapak kaki.

Ketika Imam Al-Bukhari kembali ke daerah Bukhara dari rihlah
ilmiahnya, maka dibuatlah kubah dengan areal satu farsakh (kurang lebih 8

Km). Mayoritas penduduk Bukhara keluar berduyun-duyun dalam jumlah

yang amat banyak untuk menyambut kedatangannya. Karena banyaknya

orang yang simpati kepadanya inilah, akhimya terkumpul dana dalam jumlah

yang besar untuk disumbangkan kepadanya.

Pemandangan semacam ini terjadi pula ketika Imam Al-Bukhari berada

di Naisabur. Imam Muslim berkata, "Tatkala Imam Al-Bukhari tiba di
Naisabur, aku tidak melihat walikota dan seorang ulama pun berbuat

sebagaimana yang dilakukan penduduk Naisabur. Mereka berkumpul dalam

jumlah besar untuk menyambutnya sampai dibutuhkan tempat seluas antara

dua atau tiga daerah."

Ketika Imam Al-Bukhari mengisi pengajian imla' dijantung peradaban

di Baghdad, salah seorang muridnya yang bemama Shaleh bin Muhammad

lazrahmengkisahkan bahwa orang yang hadir dalam pengajian itu mencapai

20.000 (dua puluh ribu) manusia."
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Muhammad bin Abdirrahman Ad-Daghlawi berkata, "Penduduk
Baghdad pemah menulis surat kepada Imam Al-Bukhari yang di antara isinya

terdapat syair yang berbunyi berikut ini,
Kaum muslimin mencintaimu sepanjang knmu bersama mereka
Tetapi sepeninggalmu masihknh ada orang sebaik dirimu?l

15. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Dalam pembahasan ini akan disebutkan pujian dari para guru, teman

dan orang setelahnya kepada Imam Al-Bukhari. Kami mulai dari pujian para

syaikh Imam Al-Bukhari, karena pandangan seorang guru terhadap muridnya
tentu lebih obyektif daripada yang lain. Sanjungan itu banyak sekali, utamanya

ketika para syaikh tersebut sedang menguji kecerdasan, pemahaman dan
kemampuan mengingat Imam Al-Bukhari.

A. Pujian para syaikh lmam Al-Bukhariterhadap lmam Al-Bukhari

Qutaibah bin Said berkat4 "Aku pemah duduk bersama ahli fikih, orang-

orang zuhud dan hamba yang ahli ibadah. Akan tetapi, semenjak aku berakal,

maka aku belum pemah melihat orang yang seperti Muhammad bin Ismail.
Pada masanya, dia seperti Umar di masa sahabat. Maksudku adalah dalam
kecerdasan, pengetahuan dan keberaniannya dalam memperlihatkan
kebenaran."

Lebih lanjut Qutaibah berkata, "Kalau Imam Al-Bukhari ada di masa

sahabat, maka dia merupakan ayat."2

Salah seorang syaikh Imam Al-Bukhari yang bemama Sulaiman bin Harb

berkata kepada Imam Al-Bukhari, "]elaskan kepadaku kesalahan-kesalahan

Syu'bah dalam meriwayatkan?"3

Dari syaikh Imam Al-Bukhari juga yang bemama Ismail bin Abi Uwais.
Suatu ketika Imam Al-Bukhari memilih hadits-hadits yang shahih dari kitab
Ismail bin Abi Uwais dan Imam Al-Bukhari menasakh hadits-haditsnya.
Setelah selesai, maka Ismail bin Abi Uwais dengan bangga berkata, "Hadits-
hadits ini adalah hasil pilihan Muhammad bin Ismail dari semua hadits
riwayatku."a

I TarikhBaghdad,2/22.z HadyuAs-5ari,506.
' Hadyu As-Sa'i,SMdanSiyar A'lam An-Nubala' ,12/419.a Taridt Baghdad,2/19 danHadyu As-5ai,506.
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Pada suatu hari, para ulama ahli hadits tengah berkumpul. Mereka

meminta agar Imam Al-Bukhari berbicara -menjadi wakil mereka- kepada

Ismail bin Abi Uwais, karena mereka tahu bahwa Ismail bin Abi Uwais sangat

menghormati Imam Al-Bukhari. Permintaan mereka ini akhimya disanggupi

Imam Al-Bukhari. Karena begitu perhatiannya Ibnu Abi Uwais kepada Imam

Al-Bukhari, akhimya ia mengundang Imam Al-Bukhari agar mengeluarkan

seikat dinar shadaqah jariyah. Ketika Ibnu Abi Uwais berkata kepada Imam

Al-Bukhari, "Wahai Abu Abdillah, bagikanlah jariyah ini kepada mereka,"

maka Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa sebenarnya mereka itu hanya

menginginkan hadits. Kemudian Ibnu Abi Uwais berkata, "Karena kamu yang

meminta, maka aku akan mengabulkannya. Hanya saja aku ingin
mengumpulkan ini dengan itu terlebih dahulu."l

Adz-Dzahabi berkata, " AbuJa'f.ar Muhammad bin Abi Hatim berkata,

"Aku telah mendengar sebagian sahabatku berkata, "Ketika aku sedang

bersama Muhammad bin Salam, tiba-tiba Muhammad bin Ismail datang.

Ketika Ibnu Ismail keluar, maka Muhammad bin Salam berkata, "Tatkala anak

itu (Imam Al-Bukhari) masuk kepadaku, tiba-tiba aku menjadi kebingungan

sendiri sehingga hadits ini dan lainnya aku sembunyikan dari penglihatannya.

Aku masih saja tetap bingung sepanjang anak itu belum keluar."2

Muhammad bin Abi Hatim mengatakan, "Aku telah mendengar

Muhammad bin Ismail berkata, "Ketika aku memasuki Bashrah, aku berjalan

menuju pengajian Imam Bundar. Pandangan Imam Bundar lalu tertuju

kepadaku dan dia berkata, "Dari manakah asalmu hai anak muda?" Aku
jawab, "Dari daerah Bukhara." Lalu dia berkata lagi, "Bagaimana kamu

tinggalkan Abu Abdillah (Imam Al-Bukhari)!" Pertanyaan Bundar ini
membuatku terdiam.

Pada saat yang demikian itulah, peserta pengajian akhimya berkata,

"Yarhamukallah (semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu),

sesungguhnya ia itu adalah Abu Abditlah." Setelah mendengar penjelasan

peserta pengajian tersebut, dengan cePat Imam Bundar berdiri lalu
menghampiri dan memelukku. Dia berkata, "Selamat datang wahai orang

yang aku tunggu-tunggu dan banggakan selama bertahun-tahun'"3

I Siyor A'lam An-Nubala',12/479 danHadyu As-5ai,5062 Siyar A'lan An-Nfiala', 72 / 476 danThabaqat Asy-Syaf iyah Al'Kubra,2 / 222.
3 TmikhBaghdad,2/ 17 datSiyar A'lam An-Nubalo',12/423.
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Al-Farbari berkata, "Aku telah melihat Abdullah bin Munir sedang
menulis hadits dari Imam Al-Bukhari. Aku juga telah mendengaf Abdullah
bin Munir berkata, "Aku adalah murid Imam Al-Bukhari." Padahal, Abdullah
bin Munir adalah guru Imam Al-Bukhari. Terbukti dengan periwayatan Imam
Al-Bukhari dalam kitab karyanya Al-lami' Ash-Sluhihhadits dari Abdullah bin
Munir. Aku belum pernah melihat orang seperti Abdultah bin Munir. Dia
meninggal dalam tahun yang sama dengan meninggalnya Ahmad bin
Hambal."1

B. Pujian Teman dan Orang yang Semasa Dengannya

Sebuah perumpamaan mengatakan bahwa di antara sebab perselisihan
karena hidup dalam satu masa. Seja"ah telah membuktikan seperti yang terjadi
antara Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Hajar Al-Haitami; Ibnu Hajar At-Asqalani
dengan Al-Aini; dan As-Sakhawi dengan Jalaluddin As-Suyuthi.

Tentang kejeniusan dan kehebatan Imam Al-Bukhari, para syaikh Imam
Al-Bukhari telah mengakuinya. Di samping itu, mereka juga telah mengakui
keutamaan Imam Al-Bukhari dan kelebihan ilmunya. Oleh karena itu, mereka
selalu mendahulukan kepentingan Imam Al-Bukhari dengan mengalahkan
kepentingan diri mereka sendiri.

Berangkat dari sini, tidak mengherankan apabila para teman yang semasa

dengan Imam Al-Bukhari pun mengakuinya. Walau demikian, tetap saja ada
beberapa gelintir orang yang hasud kepadanya.

Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Belum pemah ada orang masuk Ktrurasan
yang lebih hafizh dari Muhammad bin Ismail. Begitu pula sebaliknya, belum
pemah ada orang keluar dari Khurasan menuju Irak yang lebih pandai darinya."2

Al-Husainbin Muhammad bin Ubaid yang dikenal dengannama Al-Ajali
berkata, "Aku belum pemah melihat orang seperti Muhammad bin Ismail.
Imam Muslim adalah seorang yang hafiztr, namun dia belum bisa mencapai
taraf dan tingkatan sebagaimana Muhammad bin Ismail. Aku juga telah
melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim, keduanya mendengarkan pengajian
Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari adalah satu dari sekian banyak umat yang
mempunyai kelebihan dalam hal agama dan dia lebih pandai daripada
Muhammad bin Yahya dalam beberapa hal."31

I Hailyu As-5ai,508.
'1 Tarikh Baghilad,2/Z3 dan Muqafulimah Al-Fath,S$9.t Tarikh Baghdad, 2 / fi dan Hadyu,4s-Sai, 5@.
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Abdullah bin Abdirrahman Ad-Darimi adalah pemilik karya Kitab As-

Sunan. Walau demikian dia berkata, " Aktt telah melihat banyak ulama di
Makkah, Madinah, di daerah Hijaz, Syam dan Irak. Namun, aku belum pemah

melihat dari sekian banyak ulama tersebut orang seperti Muhammad bin

Ismail."

Dalam kesempatan yang lain, Ad-Darimi juga berkata, "Imam Al-BuHrari

adalah orang yang paling cerdas, paling pandai dan paling banyak menuntut

ilmu di antara kami."l

Ketika Imam Ad-Darimi mendapat kabar bahwa Imam Al-Bukhari

meninggal, dia terpukul sekali sehingga bemasyid bait di bawah ini,

"Kepergianmu membuat semua orang yang mencintaimu berduka

Bersamamu, aku tidak peduli hatiku menanggunglata"

Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata, "Tidak ada

manusia di bawah kolong langit ini yang lebih pandai dalam bidang hadits

melebihi Muhammad bin Ismail."2

Abu Umar Al-Khaffaf berkata, "Dia (Imam Al-Bukhari) lebih pandai

dalam bidang hadits dengan kelipatan dua puluh derajat daripada Ahmad

bin Hambal, Ishaq dan selain mereka berdua. Barangsiapa berkata-kata buruk

terhadap Imam Al-Bukhari, maka orang tersebut berhak mendapatkan seribu

laknat dariku."

Dalam kesempatan lain Abu Umar berkata, "Kalau dia (Imam Al-
BuHrari) rnasuk dari pintu ini lalu memberikanhadits, maka seluruhbadanmu

akan bergetar karenanya."3

Demikianlah sekelumit pemyataan sanjungan dari sekian banyak teman

Imam Al-Bukhari. Kalau kami cantumkan perkataan teman-teman Imam Al-
Bukhari, maka pembahasan ini akan membengkak menjadi Paniang. Apa yang

telah kami kutip di atas, rasanya sudah cukup mewakili untuk melihat figur

Imam Al-Bukhari sebagai insan terdepan dan pioner di masanya dalam bidang

hadits.

Akhimya, kita selalu memohon kepada AIIah agar tidak diharamkan

melihat mereka, ulama kita terdahulu. Semoga kita dikumpulkan Allah

dengan mereka dalam rumah keabadiary amin. Wallahu Al-Musta'an.

I HadyuAs-Sari,SB.2 Tarik& Bagfulad, 2 / 27 darr Hadyn As-Sari, 50D.3 TarikhBoghdail,2/27-28,Hadytt As-Sai,5G darrSiyar A'lam An-Nrtbala',12/435436.
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C. Pujian Para Ulama Terkinikepada lmam Al-Bukhari
Al-Hafizh berkata, "Kalau Anda buka lembaran catatan tentang

sanjungan para ulama terkemuka setelah masa Imam Al-Bukhari kepada
Imam Al-Bukhari, maka catatan pujian itu sangat panjang sekali tertulis dalam
lembar kertas. Di sisi lain, karena banyaknya, maka nafas akan tersengal-sengal
mengikutinya sebelum selesai membacanya. Yang demikian itu, karena
sanjungan itu laksana lautan yang tidak bertepi.

Dalam kesempatan ini, sebagai perwakilan, kami hanya akan mengutip
pernyataan Ibnu uqdah dan Abu Ahmad sebagai tema, karena setelah adanya
sanjungan dari para syaikh Imam Al-Bukhari, maka rasanya tidak perlu lagi
menyitir pernyataan sanjungan orang setelah masa mereka terhadap Imam
Al-Bukhari.

Alasannya adalah, "Karena para syaikh Imam Al-Bukhari menyanjung
Imam Al-Bukhari berdasarkan apa yang telah mereka lihat dan saksikan
dengan panca indera mereka sendiri. sudah barang tentu, hal ini berbeda
dengan orang yang hidup setelahnya dimana mereka hanya menyanjung
Imam Al-Bukhari berdasarkan kutipan-kutipan yang sampai kepada mereka."

Sungguh, pada kedua sanjungan ini terdapat jurang perbedaan yang
amat jauh. Sebuah pemyataan mengatakary "Orang yang menyaksikan tidak
sama seperti orang yang hanya menerima kabar saja."l

Al-Allamah Al-Aini Al-Hanafi berkata, "Imam Al-Bukhari adalah
seorang yang hafizh, cerdas, cerdik dan cermat. Ia memiliki kemampuan
menjelaskan dengan jeli yang kemampuan mengingatnya sudah masyhur dan
disaksikan para ulama yangtsiqah.

Tidak hanya itu saja, kemampuan hafalan dan kedhabithannya ini telah
dibuktikan dan diakui oleh para syaikhnya yangatsbat (paling kuat ketetapan
pandangannya). Semua ulama ahli hadits telah mengakui kelebihan yang
dimiliki Imam Al-Bukhari ini dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai
keabsahan kritiknya.

Dia merupakan imam yang teguh pendirian dan kuat keinginannya.
Keberadaanya merupakan hujjah bagi Islam. Nama Imam Al-Bukhari adalah
Abu Abdilah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari."2

Hadyu As-Sari,5l0.
Umdah Al-Qari,\/ 5 mmgutip dariSirah Al-lmtm Al-BufJtai,72F121,
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Syaikh Nurul Haq bin Abdil Hay Al-Muhaddits Ad-Dahlawi berkata,

"Dia (Imam Al-Bukhari) di masanya adalah orang yang tidak ada duanya

dalam menghafal hadits, menyeleksi, memahami makna Al-Qur'an dan

sunnah. Dia adalah seorang brilian dan jenius yang penuh ffih, zrthludyarrg

sempuma dan sangat wira'i. Dia banyak mengetahui proses jalur periwayatan

hadits berikut illat-illatnya.Tidak itu saja, pandangannnya amat jeli, ijtihadnya

sangat dalam dan mampu beristimbat hukum-huk um fur u' dari ushulny a." I

Imam An-Nawawi di penghujung penulisan biogafi Imam Al-Bukhari

berkata, "Dan ini merupakan rangkaian huruf-huruf untuk menulis manaqib

dan sifat-sifatnya, mutiara-mutiara syamailnya dan daerah yang pernah

disinggahinya sebagaimana yang telah aku isyaratkan di depan.

Manaqib Imam Al-Bukhari sangat banyak dan terbagi menjadi; kelompok

orang-orang hafizh dan menguasai llmu Dirayah; Orang yang mengumpulkan

hadits dan meriwayatkannya; ahli ibadah dan ahli mengambil kesimpulan;,

orang wira'i dan zuhud; ahli menyeleksi dan mengambil kongklusi; ilmuwan

dan cendekia; dan prilaku dan memiliki karomah."

Penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas telah aku singgung dengan

mengutip pernyataan-pernyataan dari para ulama yang kredibel, yang

memiliki keutamaan, wira'i dan taat menjalankan agama. Selain mereka itu

berstatus sebagai orang yang hafizh, mereka juga berspesialiasi sebagai

kritikus dalam berbagai macam disiplin ilmu yang tidak akan terperdaya pada

ibarat-ibarat polesan dan isapan jempol belaka.

Mereka selalu terjaga, bersikap cermat, ahli merenungkan dan

mengoreksi ibarat-ibarat untuk selanjutnya menghafal dan menjaganya

dengan cermat. Pemyataan dari mereka sebagaimana yang telah aku singgung

di atas sangat banyak dan tidak terhitung lagi jumlahnya. Oleh karena itu,

apa yang telah aku singgung di atas, bagi orang yang Pandai sudah lebih dari

cukup mewakili untuk mengungkap figur Imam Al-Bukhari.

Akhimya, semoga Allah ffi meridhai Imam Al-Bukhari; semoga Allah

mengumpulkan diriku, Imam Al-Bukhari dan orang-orang yang kami sayangi

dalam rumah kemuliaan karunia-Nya bersama kekasih-kekasih pilihan-Nya;

dan semoga Allah memberikan balasan kepadaku dan semua orang Islam

dengan balasan yang paling baik. Sungguh, cinta kepada Imam Al-Bukhari

merupakan karunia-Nya yang tidak temilai."2

I SirahAl-lmamAl-Bukhai,l27-122.2 Tadzib Al-Asttu' wa Al-Lughat,l/76.
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Ibnu Katsir Al-Hafizh ketika menulis biografi Imam Al-Bukhari, maka
ia berkata, "Imam Al-Bukhari adalah orang hafizh dan imam para ulama ahli
hadits di masanya. Dia merupakan pioner dan tokoh terdepan di masanya
dalam bidang hadits. Buah karyanya Kitab Ash-Shahih merupakan minuman
menyegarkan bagi pembaca di waktu sedang dahaga. Semua ulama telah
bersepakat untuk menerima kitab tersebut dan menyatakan bahwa isinya
adalah hadits shahih. Kesepakatan menerima ini juga muncul dari semua umat
Islam."1

Lebih lanjut, Ibnu Katsir juga berkata, "Kalau kita jumlah sanjungan
para ulama yang diberikan kepada Imam Al-Bukhari karena kemampuan
hafalan, keahliaru keilmuannya yang dalam, kecerdasan, kemampuan dalam
bidang fikilg wira'i, zuhud dan ibadahnya, maka pembahasan ini akan amat
panjang.

Oleh karena itu, hanya kepada Allah sajalah tempat memohon
pertolongan. Telah ada pada sosok Imam Al-Bukhari perasaan malu yang
amat dan keberanian yang luar biasa. Di sisi lain, dia berkepribadian
dermawan, wira'i dan zuhud di dunia sebagai rumah yang fana' dan cinta
kampung akhirat sebagai kampung keabadian."2

Al-Qasthalani berkata, "Imam Al-Bukhari adalah seorang imam dan
pemelihara Islam. Dia adalah orang yang cerdik pandai dan kritikus yang
cermat, jeli, lihai dan terkenal. Selain itu, dia juga merupakan syaikh dan
dokter hadits. Dia obati penyakit-penyakit hadits di masa lalu dan setelahnya.

Oleh karena itu, dia merupakan imam bagi umat ini, baik untuk
masyarakat Arab maupun di luar Arab. Imam Al-Bukhari mempunyai banyak
keutamaan dan kelebihan yang telah dikenal di dunia Islam bagian Barat dan
di bagian Timur. Dia adalah seorang ulama yang hafizh yang tidak akan
terpengaruh pada sesuatu yangbaru dan dhabith yang tidak lebih atau kurang
dalam menyampaikan hadits."3

Syaikh Abdussalam Al-Mubarakfuri berkata "Yang benar, sesungguhnya
mengambil rujukan dan dalil kedalaman Imam Al-Bukhari dalam keilmuan,
kecerdasan, ijtihad yang kuat dan hatinya yang bersih dengan perkataan-
perkataan ulama di masa akhir adalah seperti menarik lampu disandingkan
matahari."

I Al-Eidayahwa An-Nilnyah, 72/25., Ibid.t2/26.3 Hadyt As-9ai,123.
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Imam As-Subki dalam syaimya berkata,

lmam Al-Buk*nri lebih tinggi dari saniungan yang diberikan

Knrena sanjungan itu sama sekali tidak sepadan

16. Murid-muridnya

Telah disebutkan di depan bahwa guru Imam Al-Bukhari berjumlah 1080

(seribu delapan puluh) orang yang kesemuanya adalah Ahlu sunnah wal

jamaah.

Jumlah bilangannya ini diperoleh dari manaqib (biografi) Imam Al-

Bukhari. Semua syaikh Imam Al-Bukhari tersebut berketetapan bahwa iman

adalah perkataan dan Perbuatan.

Berangkat dari jumlah syaikh yang banyak ini, maka tidak heran apabila

pada akhirnya membuat dirinya sebagai sosok yang kaya akan ilmu dan

pengetahuan.

Berangkat dari sini, maka murid Imam Al-Bukhari pun sangat banyak

jumlahnya. Mereka belajar dan menimba ilmu yang dalam, pengetahuan yang

luas dan beraneka ragam. Keberadaan Imam Al-Bukhari benar-benar menjadi

rahmatbagi umat ini.

Di antara murid Imam Al-Bukhari yang bernama Imam Al-Farbari

berkata, ,,sesungguhnya murid Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan shahih

Al-Bukhari berjumlah 90.000 (sembilan puluh ribu) orang." Tidak dapat

disangkal bahwa murid pasti akan bangga terhadap gurunya. Apabila Imam

Al-Bukhari adalah guru para ulama ahli hadits, maka tidak mengherankan

apabila murid-muridnya meniadi tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang hadits

di masa berikutnya.

sebagian murid-murid Imam Al-Bukhari ini telah membukukan buah

karya mereka, sehingga karya dan nama-nama mereka tetap dikenang

sepanjang masa. I-ewat karya mereka itulah, generasi berikutnya menimba

pengetahuan dan mengembangkannya untuk lebih baik dengan memberikan

syarah (penjelasan) agar karya tersebut lebih optimal manfaaatnya'

Di antara murid-murid Imam Al-Bukhari adalah; Muslim bin Hajjaj, At-

Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ad-Darimi.

Nama dan keutamaan murid-murid Imam Al-Bukhari ini telah tersebar

dan dikenai orang di sepanjang daerah Islam.

Berikut ini adalah biografi ringkas sebagian murid-murid Imam Al-

Bukhari:
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1. Muslim bin Hajjaj

Dia berkebangsaan Naisabur, lahir pada tahun 202 Hijriyah. Kemudian,
dia melakukan rihlah untuk mencari ilmu ke rrak,Hijaz,syam dan Mesir. Dia
menelurkan karya yang banyak, di antaranya adalah shahih Muslim. Namun
sayang sekali, karena keterbatasan, maka karya-karyanya yang lain tidak bisa
disebutkan dalam pembahasan di sini. Dia meninggal pada tanggal25 Rajab
tahun 261. Hijriyah di salah satu daerah di Naisabur yang bernama Nashr
Abad.1

2. Abu Isa At-Tirmidzi

Dia lahir pada tahun 206 Hijriyah. Namanya adalah Muhammad bin Isa
bin saurah bin Musa bin Adh-Dhahak As-sulami. Di antara karyanya adalah

lami' At-Tirmidzi dan Al-'llal wa Asy-Syamn'il. Dia meninggal pada tahun279
Hijriyah.'?

3. An-Nasa'i

Namanya adalah Ahmad bin syuaib bin Ali bin sinan bin Dinar. Ia lahir
di Kota Nasa', salah satu kota di Khurasan, pada tahun 215 Hijriyah. Ketika
selesai menulis Kitab As-sanan Al-Kubra, dia lalu menghadiahkan kitab
tersebut kepada walikota Ramallah. sewaktu menerima kitab, walikota
bertanya kepada Imam An-Nasa'i, "Apakah hadits-hadits dalam kitab ini
semuanya hadits shahih?" Maka Imam An-Nasa'i menjawab, ,,Tidak.,,

Kemudian walikota itu meminta kepada Imam An-Nasa,i agar
memeriksanya kembali dan memisahkan hadits-haditsnya yang shahih. Hasil
pilihan Imam An-Nasa'i ini kemudian diberi nama Al-Mujtaba yang lebrh
dikenal dengan sebutan sunan An-Nasa'L Dia meninggal pada tahun 304
Hijriyah.3

4. Ad-Darimi

Dia lahir pada tahun 181 Hijriyah. Namanya adalah Abdullah bin
Abdirrahman bin Al-Qufl bin Bahram bin Abd Ash-shamad At-Taimi Ad-
Darimi. Nama panggilannya adalah Abu Muhammad. Di antara buah
karyanya yang terpenting adalah As-sunan. Menurut sebagian ahli tahqiq,
kitab tersebut termasuk Kutub As-sittah (enam judul kitab dalam bidang

I L^iha_t^biogr.afinyadirarikhBqtulacl,t3lloo-tpa,rnhtlzib Al-Asma'wa Al-Lugfuit,2/89-92,wofayat Al-A'yan,5/

" 
1:4:1.9.6,:41:li:t!ty!hunAn-Nihnyah,lT/33-3\,TattzkirahAl-Hufazh,2/588d;nsyattznratA.az-OinaO,Z/tfu,-tlS.

'1 Tadzkimh Al-Hffizh,2/ 63,E,Tatutzib At-Tatulzib,9 /387-389,-ilizan At-rtiaat, i/ tzE,wafnyat Al-A,yon,4/278,
- lyatlzaratAdz-Dzohab,2/774-lT5danIbnuAl-Atsir,At-KanilfiAt-Tarikh,6/75.3 lNalayat Al-A'yaI,! /.7-7--79,4f'Ibar,2/123-t24,Tahitzib At-Tairdzib,T /36-37,Syadzarat Adz-Duhab,2/239-247,

Tahdzib Al-Ktmal, 7 / 23-25 danTadzkirah Al-Huffozh, 2 / 299-201.
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hadits) menggeser kedudukan kitab karya Ibnu Majah. Imam Ad-Darimi

meninggal di hari Arafah pada tahun 255 Hijriyah dan dikuburkan di Marwa.l

5. Muhammad bin Nashr Al-Marwazi

Lahir pada tahun 202 Hijriyah. Dia pemah memiliki kisah sebagaimana

disebutkan Adz-Dzahabi dalam Tadzkirah Al-Huffazh dari Abul Abbas, dia

berkata, "Ketika aku dalam suatu perjalanan di Mesir, aku berkumpul bersama

dengan Ibnu |arir,Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Nash Al-Marwazi dan

Ar-Rayyani. Kami berjalan tanpa memiliki bekal makanan sedikit pun.

Karena kelaparan, akhirnya kami putuskan untuk berhenti dan

berkumpul di suatu rumah. Dalam rumah tersebut, dibuatlah undian tentang

siapakah yang akan keluar untuk meminta"makanan. Dalam undian ini,

keluarlah nama Ibnu Khuzaimah. Ketika aku hendak keluar lebih dahulu,Ibnu

Khuazaimah berkata, "Tunggulah aku sebentar, aku hendak mengerjakan

shalat dahulu."

Ketika hendak keluar itulah, tiba-tiba rumah telah didatangi sekelompok

orang dan dikepung pasukan atas perintah seorang Amir Mesir. Mereka lalu

membuka pintu dan berkata, "siapakah di antara kalian yang bernama

Muhammad bin Nashr?" Dijawab, "Inilah orangnya." Kemudian, diberikan

kepadanya sekantong uang berisi lima puluh dinar. Kemudian ditanyakan

lagi, "siapakah di antara kalian yang bemama Ibnu Jatir?" Lalu diberikan

kepadanya seperti yang diberikan kepada Muhammad bin Nashr. Demikian

pula untuk Ibnu Khuzaimah dan Ar-Rayyani.

setelah memberikan uang tersebut, pemberi uang itu lalu berkata kepada

mereka, "sesungguhnya kemarin sang amir telah mengatakan kepadaku

bahwa dalam tidur, sang amir melihat ada beberaPa oranS terpuji sedang

kelaparan karena kekurangan bekal. Lalu, sang amir memerintahkan

kepadaku agar membagikan uang ini. Oleh karena itu, setelah uang ini aku

bagikan kepada kalian, tolong beritahukan kepada amir bahwa aku telah

melaksanakan perintahnya."2

5. Abu Hatim Ar-Razi

Dia lahir pada tahun 195 Hijriyah dan wafat pada tahun 277 Hiiriyah

dalam usia 82 tahun. Dia merupakan imam dalam Al-larh wa At-Ta'dil.3

I Tarikh Baghttatt,lO/29-32,Tahttzib At-Tatulzib,5/295-296,Ttubnqat Al-Mrtfissirin,l /235,Syadzarat Adz'Dzalub,

2 / 730 dan Al-' lbar, 2 / 8., ioiirnaoghrtoa,g/sti-g8,ranazibAl-Asrn'wAl-Lughat,7/92-g4,TlubaqatAsy-Syafi_'iyah,.2/246255,Syatlzarat
Attz-Dzaiub,2/2L6-2l7,Tartzkirah Al'Hrrffuzh,2/753danAl-Bidayahwa An'Ninnyn,\/!!l

1 Sivar A'lam An-Nubata' ,3 /247-260, Taiifh nagnttatt,2/73-77, Tadzkirah Al'Huffazh,2 /567-569, Thabaqat Asy-

Syaf iyoh,2/207-27l,Syadnrat Attz-Dzahab,27 777 darlTahilzib At'Tahtlzib,g /28'30'
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7.Ibnu Khuzaimah

Adz-Dzahabi memberikan gelar kepadanya Imam Al-Aimmah (Imamnya
para imam) danSyaikh Al-lslam. Dia lahir pada tahun 22gHijnyahdan wafat
pada tahun 311 Hijriyah. Namanya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq

bin Khuzaimah.l

8. Abu Abdilah Husain bin Ismail Al-Mahamili

Ia adalah orang yang memiliki keutamaan, jujur, taat menjalankan agama

darrl tsiqah.Ia lahir pada tahun 236 Hijriyah dan wafat pada tahun 330 Hijriyah.,

9. Ibrahim Al-Harbi

Dia termasuk imam besar dalam bidang fikih, bahasa dan sastra. Dia lahir
pada tahun 198 Hijriyah dan meninggal pada tahun 285 Hijriyah.3

10. Abu Bakar Ibnu Abi Ashim Al-Hafizh

Dalam bidang fikih, dia mengikuti Madzhab Adh-Dzhahiri. Dia lahir
pada tahun 230 Hijriyah dan meninggal pada tahun 278 Hiiriyah. Dia
menduduki jabatan sebagai hakim di Ashfahan yang menelurkan beberapa

karya.a

11. Al-Farbari

Dia adalah orang terakhir meninggal dari murid Imam Al-Bukhari yang
meriwayatkan Kitab Shahih Al-Bukhari dari Imam Al-Bukhari. Banyak manusia

dari penjuru dunia berdatangan kepadanya untuk mengambil sanad Shahih

Al-Bukhari. Dia lahir pada tahun 231 Hijriyah dan meninggal pada tahun 330

Hijriyah.s

12. Shalih bin Muhammad jazarah

Dia memiliki memori yang kuat. Di antara gurunya adalah Yahya bin
Ma'in, Ahmad bin Hambal, Said bin Sulaiman dan Abu Nadhr At-Tammar.
Dia meninggal pada tahun 292Hijriyah.6

13. Abu Ishaq bin Ma'qal An-Nasafi

Dia telah meriwayatkan Shahih Al-Bukhari dengan sanadnya di daerah

Maroko. Dia meninggal pada tahun 29lHijriyah.?

I Tohtlzib Al-Asmn' wa Al-Lrqhnt,l/78,Tadzkirah Al-Hufiazh,2/720-730, Al-Bidayahwa An-Nihnyah, Tl/149 dart
Syadzarat Adz-Dznhab, 2 / 263.

'1 TarikhBagtulad,S/ 79-23,A\-lbnr,2/37 danSiyar A'lam An-Nfiala',15 /257-263.3 Tadzkirah Al-Hrrfiozh,2/5%-586,Thabaqat As-Subki,2/256-257, Syadnrat Adz-Dzalnb,2/790, Siyar A'lam An-
Nubala', 70 /256-257 dan Al-Bidayah wa An-Nihayah, 17 /79.I Siyar A'lam An-Nubala',70/256-257,TarikhBagtulad,12/202-203danTatlzkirah Al-Hrffazh,7/392.5 Siyar A'lam An-Nubala',15/70-1,1,Wafiyat Al-A'yan,4/290danSyadzarat Adz-Dznhab,826.

" TarikhBagtulad,9 /322-328,AI-Bidayahwa An-Nihtyah,ll/lo?danSiyar A'lam An-Nubala',74/2T24.7 Tadzkirah Al-Ht{fazh,2/ 6136-687, Syadzarat Adz-Dzahab,2/218 danSyadznrat Adz-Dzahab, 13/ 493.
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Di antara murid Imam Al-Bukhari juga adalah Abu Bakar bin Abi Dunya

(W. 305 H.) yang menelurkan beberapa karya; Abu Bakar Al-Bazzar (W. 292

H.) yang juga menelurkan beberapa karya untuk generasi setelahnya; Musa

bin Harun Al-Jamal (W.294 H.); Muhammad bin Abdillah Al-Mathin (W-297 
,

H.); Abu Basyar Ad-Dulabi (W. 310 H.); dan masih banyak yang lain.

Semoga Allah ffi memberikan rahmat-Nya kepada mereka semua dan

semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka dalam Surga llliyyin,
bersama para nabi, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh.

17. Karya-karya lmam Al-Bukhari

l. Al-lami' Ash-Shahih

Karya ini disebut juga dengan naurna Al-lami' Ash-Shahih Al-Musnad min

Hadits Rasulillah ffi*o Sunnatihi wa Ayyamihi.

2. At-Taikh Al-Kabir

Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari ketika usianya baru mencapai

delapan belas tahun. Lebih tepabrya ketika dia berada di Masjid Nabawi di
Madinah pada saat rembulan bersinar terang. Tatkala Ishaq bin Rahawaih

melihat kitab ini, dia sangat gembira sekali.

Oleh Imam Al-Bukhari, kitab ini kemudian dihadiahkan kepada

Abdullah bin Thahir yang menjabat sebagai amir di Khurasan. ketika
memberikan kitab ini dia berkata kepada Amir, "Ketahuilah, aku akan

menunjukkan kepadamu sesuatu yang menakjubkan."l

3. At-Tarikh Al-Ausath

Kitab ini tidak dicetak dan tidak diterbitkan. Penjelasan lebih lanjut,

silahkan melihat keterangan Fu'ad Sazkin dalam Tarikh At-Turats,1/204, darr

Brucklman dalam Tarikh Al-Adab, 3 / 178.

4. At-T aikh Ash-Sh aghir

Kitab ini telah dicetak melalui riwayat Abu Muhammad Zanjawiyah bin

Muhammad An-Naisaburi. Dalam kitab ini, Imam Al-Bukhari telah

menyebutkan nama orang-orang terkemuka dari para sahabat, Tabi'in dan

Tabi' At-Tabi'in berikut nasab, pertemuan mereka dan tahun meninggalnya.

Dalam kitab ini, Imam Al-Bukhari juga sering menyebutkan Al-Jarh wa At'
Ta'dil.

I TarikhBaghdad,Z/7
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Kitab At-Tariklt Ash-shaghir rni tersusun berdasarkan tahun. Maksudnya,
apabila Imam Al-Bukhari selesai menyebutkan tahun, maka dia akan
menyebutkan siapa saja yang meninggal pada tahun tersebut. setelah selesai

menyebutkan tokoh ulama terkemuka, maka Imam Al-Bukhari akan
menyebutkan tahun lagi dan siapa saja tokoh ulama yang meninggal pada
tahun tersebut dan begitu seterusnya.l

5.Khalqu Af al Al:lbad
Yusuf bin Raihan bin Abd Ash-shamad dan Al-Allamah Al-Farbari telah

meriwayatkan kitab ini dari Imam Al-Bukhari. Dalam kitab ini, terdapat
bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan kelompok yang tidak mau
menggunak an ay at-ay at Al-Qur'an, tidak mau menggunakan hadits-hadits
Nabi ffi, atsar para sahabat dan atsar Tabi'in. Kitab ini telah dicetak.

6. Adh-Dhu' afa' Ash- Shaghir

Imam Al-Bukhari telah menulis dalam kitab ini narna para perawi hadits
yang dhaif secara urut berdasarkan huruf abjad arab. Dia jelaskan sebab-sebab

perawi hadits dinyatakan dhaif dengan menyebutkan para syaikh perawi
tersebut.

Di antara murid Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan kitab ini darinya
adalah Abu Basyar Muhammad bin Ahmad bin Hammad Ad-Dulabi, Abu
Ja'far (syaikhnya Ibnu Said), Adam bin Musa Al-Khawari dan yang lain.

7. Al-Ailab Al-Mufrail

Kitab ini berisi akhlak dan adab Rasulullah shallahu Alaihi wa sallam.
Kitab ini telah tercetak bersama syarahnya. orang yang memberikan syarah
kitab ini adalah Fadhlullah Al-]ailani dengan nama Fadhlullah Ash-shamad fi
T audhih Al- Adab Al- Mufr ad, cetakan Mathba'ah As-Salaf iyah.

8. fuz'u Rafu Al-Yailain

Perawi kitab ini adalah Mahmud bin Ishaq Al-Khuza'i yang dicetak
setelah ditahqiq oleh Abu Muhammad Badi'Ad-Din Syah Ar-Rasyidi As-
Sanadi dengan nama lala' Al-'Ainain bi Takhrij riwayat Al-Bukhari fi luz'i Rnf i
Al-Yadain. Dalam kitab ini juga terdapat catatan pinggrr dari Faidh Ar-Rahman
An-Nura dan Irsyad Al-Haq Al-Atsari.

1 SirahAl-lmamAl-Bukhari,748-749,
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9. fuz'u Al-Qira'ah Khalfa Al-Imam

Kitab ini merupakan risalah masyhur dari Imam Al-Bukhari yang

mengukuhkan adanya bacaan bagi orang yang shalat sebagai makmum

sekaligus bantahan terhadap orang yang mengingkari adanya bacaan bagi

makmum.

1.O.Kitab Al-Kuna

Keberadaan kitab ini berdasarkan pernyataan Abu Ahmad dalam

karyanya. Kitab ini telah tercetak di Haidar Abad.

Sedangkan, karya lain bagi Imam Al-Bukhari, baik yang belum tercetak

maupun yang hilang, antara lain; Kitab Al-Mabsuth, Birrul walidain, Al-

Asyribah, Al-Wihdan, Al-lami' Ash-Shaghir fi Al-Hadits, Qadhaya Ash-Shahabah

wa At-Tabi'in, Al-Fawa'id, Al-Musnad Al-Knbir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Hibah dur

Llsama Ash-shahabnh. Keterangan lebih lanjut, silahkan lihat Kitab Tarikh At-

Turats karya Fu'ad Sazkin dan Krtab Tarilh Al-Adab Al-Arabi karyaBruckleman.

18. Fitnah yang MenimPanya dan Meninggalnya

At-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Al-Hasan bin Muhammad telah

memberikan kabar kepadaku, dia berkata, "Muhammad bin Abu Bakar A1-

IHafizh telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku telah mendengar

Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Umar Al-Muqri'berkata, "Aku telah

mendengar Abu Said Bakar bin Munir bin Khulaid bin Askar berkata,

"Khalid bin Ahmad Adz-Dzahtli, seorang amir daerah Bukhara telah

mengutus utusan untuk menemui Imam Al-Bukhari. Utusan itu membawa

pesan agar Imam Al-Bukhari membawa kitab karyanya Al-lami', At-Tarikh

dan yang lain kepadanya suPaya Imam Al-Bukhari membacakannya

untuknya.

Menyikapi perintah ini,Imam Al-Bukhari membalasnya dengan berkata

kepada utusan Khalid bin Ahmad tersebut, "Aku tidak akan menghinakan

ilmu dan aku tidak akan membawanya kesemua pintu manusia. Katakan

kepadanya bahwa apabila kamu (Khalid) merasa perlu terhadap ilmu itu,

maka datanglah sendiri ke masjidku atau ke rumahku. Namun, apabila

hal itu tidak membuatku senang, maka kamu (Khalid) adalah seorang

penguasa.

Oleh karena itu, laranglah aku untuk duduk mengajarkan ilmuku agar

aku mempunyai uzur kepada Allah kelak di Hari Kiamat bahwa aku tidak

menyembunyikan ilmu, karena Rasulullah ffi telahbersabda,
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"Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka

ia akan dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari api nerakn." (HR. At-
Tirmidzi, 10 / 11.8, Abu Dawud, no. 3641 dan Ibnu Majah, no. 2b6)1

Perawi menambahkan, "Berangkat dari sinilah keduanya mulai
bersitegang."2

Al-Hakim berkata, "Aku telah mendengar Muhammad bin Al-Abbasi
Adh-Dhabbi berkata, "Aku telah mendengar Abu Bakar bin Abi Amr berkata,
"Imam Al-Bukhari meninggalkan daerah Bukhara disebabkan Khalid bin
Ahmad sebagai penguasa daerah Bukhara dari keturunan Thahir telah
memerintahkan kepada Imam Al-Bukhari agar membawa kitab karyanya At-
Tarikh dn Al-lami' ke istana untuk diajarkan kepada anak-anaknya.

Kemudiary Imam Al-Bukhari tidak mau menuruti perintah tersebut.
Imam Al-Bukhari berkata, "Aku tidak kuasa untuk mengkhususkan suatu
kaum, tanpa yang lain, menimba ilmu dariku."

Mendapatkan jawaban demikian, Khalid kemudian menggunakan harits
bin Abi Al-Warraqa' dan yang lain dari penduduk Bukhara agar mereka
menjelek-jelekkan madzhab Imam Al-Bukhari. Karena perlakuan tersebut,
akhimya Imam Al-Bukhari pindah mengungsi dari kampung halaman dan
negaranya.

Belum berselang satu bulan dari kepergiannya, peristiwa luar biasa telah
terjadi. Allah ffi tunjukkan murka-Nya kepada orang yang memusuhi Imam
Al-Bukhari. Khalid bin Ahmad lengser dari jabatannya dan terhina masuk
penjara, sedangkan keluarga harits bin Abi Al-Warraqa' mendapatkan bencana

yang tidak terkira dan yang lain anaknya ditimpa bencana."2

Ibnu Adi berkata, "Aku telah mendengar Abdul Qudus bin Abdil Jabar
berkata, "Akhimya Imam Al-Bukhari keluar dari daerahnya menuju sebuah
perkampungan di daerah Samarqand yang bernama Bahkratank. Di desa ini,
terdapat beberapa kerabat dekat Imam Al-Bukhari yang berdomisili sehingga
dia tinggal bersama mereka.

U.aaits ini tgtan Qiangglp hasan oleh lmam At-Tirnidzi dan dianggap shahih oletr Imam Al-Albani. Abdul Qadir
Al-Ama'uthberkata, "Hadits ini memilikisyaftidpada Imarnat-flaUmaarihadisnyaAbdullahbinAmruyang
telahdianggap Al-Hakim sebagai hadits shahih. Pendapat AL-Hakim ini telah disehr,ui oleh Adz-Dzahdbi. -
Tarikh Bagfulad,2/33,Siyar A'lnm An-Nubala',72/ 464 danHadvrr As-Snri, hlrn 518.
Hadyu As-Sari,Slg,TarikhBagMad,2/33-34danSiyar A'lamAh-Nubala',t2/ 454465.

)Gqlry,dt
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Pada suatu malam, setelah Imam Al-Bukhari selesai dari shalatnya, aku

mendengai' dia berkata dalam doanya,

"Ya Allah, bagiku bumi kini telah sempit. Oleh karena itu, ambillah aku

menghadap-Mu."

Belum ada satu bulan dari doa itu, Allah memanggilnya."l

Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq berkata, "Aku telah mendengar

Ghalib bin jibril sebagai orang yang disinggahi Imam Al-Bukhari di

Bakhratank berkata, "sesungguhnya Imam Al-Bukhari telah tinggal di sini.

Tetapi, tidak lama kemudian, dia menderita sakit.

Ketika utusan dari Samarqand datang dan mengharapkan agar Imam Al-

Bukhari bersedia keluar bersama mereka, dia pun menyanggupinya. Ketika

utusan datang menjemput, maka dia bersiap-siap untuk berangkat ke

kendaraan dengan mengenakan sepatu dari kulit dan mengenakan sorban.

Baru saja berjalan sekitar dua puluh langkah menuju kendaraan,

sedangkan aku memegangi bahunya, tiba-tiba dia berkata, "Tolong tandu aku.

Aku sudah tidak kuat lagi."

Akhirnya kami pun mengangkatnya. Sebelum Imam Al-Bukhari

berbaring dengan posisi miring, dia berdoa terlebih dahulu. Dalam tidurnya

itu, badan Imam Al-Bukhari banyak mengeluarkan banyak keringat. Dia telah

berwasiat kepada kami dengan berkata, "Kalau aku meninggal, beri aku kafan

kain tiga lapis tanpa baju dan tanpa sorban."

setelah Imam Al-Bukhari meninggal, wasiatnya kami laksanakan. Kami

lakukan shalat jenazah dan meletakkan jasadnya ke liang lahad. Dari debu

kuburnya, tersebarlah aroma harum menyengat seperti minyak misk. Aroma

harum debu kubur Imam Al-Bukhari tersebut bertahan sampai beberapa hari.

Akibatnya, orang-orang berlalu lalang untuk mendapatkan debu tersebut,

bahkan orang-orang sampai berebutan untuk mendapatkarnya."2

Al-Khathib Al-Baghdadi mengatakan, "Abdul Wahid bin Adam Ath-

Thawawisi berkata, "Dalam tidur, aku melihat Nabi ffi berdiri menunggu

seseorang bersama serombongan sahabatnya.

Kemudian, aku mengucapkan salam kepada beliau dan beliau membalas

salamku. Kemudian aku bertanya, " Apa yang membuat Anda menunggu di

I Hntlyrt As-S ari, 578, T or ikh Baghdn d, 2 / 34 dx S iy ar A' la m An'N ubah" 12 / 466'
2 HnrtTu As-Sari. 518. Sebuah l.eteransan tambihan dari Adz-Dzahabi bahwa mengambil delru kubur untuk

Lr"itit "-f n"f,"mnyaridakboleh.Tfdukbol"hbertabarulselainkepadaRasulullahShnllahuAlaihiunSallarn
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sini wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku sedang menunggu Muhammad

bin Ismail Al-Bukhari." Selang beberapa hari, aku mendapatkan kabar bahwa
Imam Al-Bukhari meninggal dunia. Kemudian aku perhatikan mimpiku,
ternyata waktu Imam Al-Bukhari meninggal itu adalah waktu dimana aku
bermimpi melihat Nabi ffi."1

Adz-Dzahabi berkata, "Ibnu Adi berkata, "Aku telah mendengar Al-
Hasan bin Al-Husain Al-Bazzaz Al-Bukhari berkata, "Imam Al-Bukhari
meninggal pada malam Sabtu pada saat malam Idul Fitri di waktu shalat Isya'.
Kemudian jasadnya dikuburkan hari itu juga setelah shalat Zhuhur. Imam Al-
Bukhari meninggal pada tahun 256 Hijriyah dalam usia 62 tahun kurang tiga
belas hari."2

Syaikh Abdussalam Al-Mubarakfuri berkata, "Demikianlah kisahnya.
Telah terbenam matahari yang cahayanya telah menyinari dunia dengan
sinamya yang cemerlang. Pembawa ilmu kenabian dan pelayan hadits-hadits
Rasulullah ffi tetatr kembali ke tanah akibat berabrya perlakuan penduduk
bumi. Padahal dia telah berbuat baik kepada mereka. Dengan kepergiannya,
dunia telah berkabung.

Sebagian penyair telah bersyair dengan indahnya menggabungkan antara
tahun kelahiran Imam Al-Bukhari, usia dengan tahun meninggalnya. Dia lahir
pada tahun 194 yang apabila di tambah usianya 62 tahun, maka semuanya
akan berjumlah sebagaimana tahun meninggalrya, yaitu angka256."

lmam Al-Bukhari seorang hafizh dan ahli hadits
Dia kumpulkan Ash-Shahih setelah dicermati
Tahun kelahiran ditambah usia kebenaran tertulis
Padanya sanjungan, tapi toh kembali kepada Dzat yang Suci3

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mudah usaha kami
mengumpulkan biografi seorang imamnya para ahli hadits. Sampai di sini
biogarafinya kami tutup.

Akhimya, hanya kepada Allah kami memohon semoga ini bermanfaat.

Shalawat, salam serta rahmat dari Allah semoga selalu tercurahkan kepada

Nabi Muhammad ffi, keluarga dan para sahabatnya.[,+l

1 T ar ikh Bn ghdad, 2 / 34, Hadyu As-Sari, 518 dan Siyar A' lam An-N ubala', t2 / 468.

'? llya1A'lay An-Nubala',72/468daa lihatpuladi TaikhBaghtlad,2/43,Tahdzib Al-Asma'wa Al-Lughat,l/ 68dan
Wafayat Al- A' yab, 4 / 190.3 SirahAl-lmamAl-Bukluri,7k.
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IMAM MUSLIM BIN AL.HAJJAJ
AN.NAISABURI

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

ama lengkapnya: Adalah Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Wardi bin

Kawisyadz Al-Qusyairi An-Naisaburi.

Nama panggilannya adalah Abul Husain. Dia adalah imam besar,hafizh,

menjadi hujjah dan shadiq (berlaku benar).

Kelahirannyaz Adz-Dzahabi berkata, "Imam Muslim lahir pada tahun

204 Hijriyah dan aku mengira dia lahir sebelum tahun tersebut."l

Sifat-sifatnya: Al-Hakim berkata, "Aku telah mendengar Abdurrahman

As-Sulami berkata, "Aku pernah melihat seorang syaikh yang wajah dan

pakaiannya rapi dan bagus. Orang tersebut mengenakan selendang di pundak

dan sorban dengan kedua ujungnya dibiarkan menjulur di antara kedua

pundaknya sehingga dia tampak agung. Orang berkata bahwa orang itu

adalah Imam Muslim.

Setelah mendengar berita itu, para pejabat pemerintah menyongsongnya'

Mereka berkata, "Amirul Mukminin telah memerintahkan agar Imam Muslim

bin Hajjaj menjadi imam shalat kaum muslimin." Lalu mereka pun mengiring

Imam Muslim masuk ke masjid jami' untuk bertakbir shalat bersama-sama

manusia."2

Al-Hakim juga berkata, "Aku telah mendengar ayahku berkata, "Aku

telah melihat Imam Muslim bin Al-Hajjaj memberikan hadits di daerah Khan

1 TorikhAl-lslam,zo/783.2 Siyar A'lam An-Nubala',72/566.
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Makhmasy. Dia berbadan tinggi, rambut dan jenggotnya sudah memutih,

sedangkan kedua ujung sorbannya dibiarkan terurai di antara kedua

pundaknya."l

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Ahmad bin Salamah berkata, "Aku telah melihat Abu Zur'ah dan Abu

Hatim mendatangi Imam Muslim untuk mengetahui hadits shahih yang

diriwayatkan beberapa syaikh di masa mereka."2

Abu Amr Ahmad bin Al-Mubarak mengatakan, "Aku telah mendengar

Ishaq bin Manshur berkata kepada Imam Muslim bin Al-Hajjaj, "Kami tidak

akan pemah sepi dari kebaikan selama Allah masih memberikan kesempatan

kepadamu berada di tengah-tengah kaum muslimin."

Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, "Imam Muslim bin Al-Hajjaj

adalah orNrgtsiqah dan termasuk ulama yang hafizh. Aku telah menulis hadits

darinya di daerah Rai. Ketika ayahku ditanya tentangnya, maka ayahku

menjawab bahwa Imam Muslim bin Al-Hajiaj adalah jujur."3

Abu Quraisy Al-Hafizh berkata, "Aku telah mendengar Muhammad bin
Basyar berkata, "Orangpaling hafizh di dunia ini hanya ada empat, yaitu; Abu

Zur'ah di daerah Rai, Imam Muslim bin Al-Hajjaj di daerah Naisabur,

Abdullah Ad-Darimi di daerah Samarqand dan Muhammad bin Ismail (Imam

Al-Bukhari) di daerah Bukhara."

Abu Amr bin Hamdan berkata, "Aku telah bertanya kepada Ibnu Uqdah

Al-Hafizh, "Antara Muslim bin Al-Hajjaj dan Imam Al-Bukhari, manakah yang

lebih pandai?" Dia menjawab, "Telah ada pada Imam Al-Bukhari sebagai

seorang yang pandai dan Imam Muslim bin Al-Hajjaj adalah seorang yang

pandai."

Ketika aku mengulangi beberapa kali pertanyaanku itu, akhimya Ibnu

Uqdah berkata, "Wahai Abu Amr, Muhammad bin Ismail pemah salah dalam

meriwayatkan hadits dari penduduk Syam. Yang demikian itu karena

Muhammad bin Ismail mengambil kitab dari mereka lalu menghafalnya.

Barangkali disebutkan dalam catatan kitab tersebut nama perawi hadits

dengan nama panggilannya dan disebutkan di tempat lain dengan nama

aslinya, sehingga Imam Al-Bukhari menyangka bahwa kedua nama tersebut

1 lbid.12/570.

'? TarikhBaghdad, 73/701.? Tarikh Al-lslam,zO /1U-785.
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adalah dua orang. Sedangkan Muslim bin Al-Hajjaj prosentasi salah dalam

illat-illat hadits lebih kecil karena dia menulis hadits yang memPunyai sanad

dan tidak menulis hadits maqthu' (terputus jalur periwayatannya) dan hadits

mursal.

Kalau diperhatikan, maka dalam Shahih Al-Bukhari kebanyakan hadits-

haditsnya berbentuk hadits maqthu' , hadits mauquf dan hadits mu'allaq. Karena

tujuan Imam Al-Bukhari selain memilih hadits-hadits yang shahih saja

dalam kitabnya, dia juga menekankan sisi ketepatan dalam istimbat hukum-

hukum fikih.

Sedangkan, Imam Muslim dalam kitabnya hanya bertujuan
mengumpulkan sejumlah hadits-hadits shahih saja agar dapat digunakan

sebagai rujukan. Oleh karena itu, Imam Muslim mengklasifikasikan setiap

judul dalam kitabnya dengan namakitab tanpa diikuti bab-bab di bawahnya

sebagai penjabaran kifab tersebut.

Cara ini berbeda dengan Imam Al-Bukhari yang menggunakan bab-bab

yang di situ dia mencantumkanhadits'hadits mauquf, hadits maqthu' danhadits

mu'allaq sesuai dengan pandangannya dalam hukum fikih. Semoga Allah tl*i
memberikan rahmat-Nya kepada mereka berdua."

Abu Abdillah Muhammad bin Ya'qub bin Al-Akhram berkata, "Daerah

Naisabur telah mengeluarkan tiga ulama besar, mereka itu adalah:

Muhammad bin Yahya Adz-Dzahuli, Muslim bin Al:Haijai dan Ibrahim bin

Abi Thalib."5

Imam An-Nawawi mengatakan, "Para ulama telah sepakat akan

keagungan, keimaman dan tingginya martabat Imam Muslim bin Al-Hajjaj

dalam membuat karya Kitab Shahih Muslim. Melalui karya tersebut, dapat

diketahui betapa kokoh keilmuan dan dahulunya dia melebihi yang lain'

Sistematika penulisan yang tertib dan periwayatan hadits dengan baik tanpa

ada sebelumnya, tanpa lebih dan kurang merupakan bukti nyata atas semua

yang aku sampaikan ini."

Lebih lanjut, Imam An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa

sesungguhnya Imam Muslim bin Al-Hajiaj adalah imam terkemuka dalam

bidang hadits sekaligus penelur karya dalam bidang hadits. Selain dia sebagai

seorang yang hafizh dan jeli dalam bidang hadits, dia juga telah melakukan

perjalanan untuk mendapatkan hadits ke beberapa negara dan daerah. Bagi

I Siyar A'lam An-Nubala', 12/ 565 danTarikJt Arlz-Dzahabi,2O / 195.
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orang yang pandai danbelpengalaman, maka tanpa ragu lagi akan mengakui

bahwa Imam Muslim adalah orang pertama yang menyusun hadits seperti

yang demikian itu."l

Abu Abdillah Al-Hakim telah mengutip pemyataan bahwa Muhammad

bin Abdil Wahab Al-Farra' pemah berkat4 "Imam Muslim adalah ulama umat

Islam yang menguasai banyak disiplin ilmu."2

Al-Hafizh berkata, "Dia orang tsiqah, hafizh, imam dan menelurkan
karya."3

3. Pentingnya Kitab Shahih Muslim
Imam An-Nawawi mengatakan, "Dalam Kitab Sluhih Muslim, hadits-

hadits dan jalur periwayatannya disajikan kepada pembaca dengan susunan

dan pemaparan yang tertib dan indah. Keindahan itu dapat ditemui dari
tahqig Imam Muslim yang matang terhadap jalur periwayatan hadib, sehingga

substansi kitab sangat dalam dan penuh dengan aneka macam bentuk
kewara'an dan kehati-hatian.

Pola penyajian hadits dengan ramping dan ringkas dilakukan setelah dia

mengoreksi jalur periwayatan hadits dengan menyeleksi dan membatasi

makna hadits agar tidak terlalu melebar. Hal itu hanya bisa ditempuh oleh

orang-orang yang pandai, mengetahui dan memiliki banyak riwayat hadits.

Berangkat dari sini, barangsiapa memperhatikan dan mencermati
kandungan kitab tersebut, maka ia akan tahu bahwa Imam Muslim adalah

seorang imam dimana orang di masanya tidak ada yang dapat melebihinya.

Sedikit sekali manusia memiliki kemampuan seperti dirinya. Bahkan di
masanya saja, tidak banyak orang yang mempunyai kemampuan seperti yang

dimilikinya.

Yang jelas, ini semua adalah karunia Allah {lfj yang diberikan kepada

siapa saja yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allahmemiliki karunia yang

agung."a

Al-Hafizh berkata, "Dalam Kitab Al-lami'karya Imam Muslim bin Al-
Hajjaj terdapat kandungan dan manfaat yang besar yang belum dapat
dihasilkan oleh orang lain. Oleh karena itu, ada sebagian ulama lebih

I TahdzibAl-Asma'wa Al-Lughat,2/9G9Lda,nMuqaddimahSyarhShahihMsulim,l/l0d*rgansecamringkasnya2 Siyar A'lam An-Nubala',12/579.3 Taqrib At-Tahdzib, Cet.Dar Ar-Rasld dengan tahqiq Awwamah,529biograhno.6f,23I Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat, 2/91-92 danMuqaddimah lmam Muslin, 8 / ll.
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mengunggulkannya atas Kitab -Ash-Shahih karya Imam Al-Bukhari karena

beberapa pertimbangan.

Di antaranya karena faktor terkumpulnya semua jalur periwayatan

hadits dan pola penyampaian yang mudah dipahami pembaca. Di samping

itu,Imam Muslim selalu berusaha menyampaikan matan hadits sebagaimana

dia terima dari syaikhnya tanpa memutus riwayat dan tidak pula
meriwayatkan hadits dengan maknanya. Sebagian penduduk Naisabur telah

berusaha untuk mencoba meniru seperti yang telah dilakukan Imam Muslim

dalam kitab karyanya -Al-lami', akan tetapi mereka tidak mamPu. Maha suci

Dzat Pemberi yang pemberian-Nya sangat banyak."l

Ibnu Katsir berkata, "Menurut kebanyakan ulama, Muslim bin Al-Hajjaj

adalah penelur karya Kitab Ash-Shahih yang urutan kedudukannya setelah

Kitab Shahih Al-Bukhari. Sedangkan menurut para ulama di daerah Islam

bagian barat, termasuk di dalamnya terdapat Abu Ali An-Naisaburi, Kitab

Shnhih Muslim lebih utama daripada Kitab Shahih Al-Bukhnri. Mereka yang

mengunggulkan Shahih Muslim atas Shahih Al-Bukhari dengan maksud karena

di dalam Shnhih Muslim tidak terdapathadits mua'allaq kecuali sedikit sekali.

Di samping itu, semua hadits dalam Shahih Muslim yang mencakup satu

pembahasan, haditsnya disebutkan secara utuh. Hal ini tidak seperti dalam

Shahih Al-Bul,Jtari yang menyebutkan satu hadits dengan sepenggal-sepenggal

secara terpisah-pisah dalam beberapa bab sesuai dengan bab tersebut.

Oleh karena itu, pola penyampaian hadits Imam Al-Bukhari semacaln

ini lebih kuat daripada Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Alasannya adalah karena

Imam Al-Bukhari tidak mengambil hadits dari syaikh kecuali syaikh tersebut

satu masa dengan syaikhnya dan syaikh tersebut memperoleh hadits dengan

cara sima' ah (mendengar langsung) dari syaiknya."2

Adz-Dzahabi berkata, "Dalam Shahih Muslim tidak dijurnpai hadits'ali

(hadits yang jumlah perawinnya lebih sedikit ketika diriwayatkan melalui jalur

lain) kecuali jumlahnya sangat sedikit seperti hadits dari Al-Alqa'nabi dari

Aflah bin Humaid dan hadits dari Hammad bin Salamah, Hammam, Malik

dan Al-Laits. Dalam Shahih Muslim tidak dijumpai hadits 'ali dari Syu'bah,

Sufyan Ats-Tsauri dan Israil.

I TadzibAt-Tahilzib,70/174.

'z Al-Bidayahwa An-Nihayah,ll/33
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Berangkat dari uraian ini, ada beberapa ulama yang berpredikat hafizh

ketika melihat karya Imam Muslim ini, mereka menulis kembali para perawi

Shahih Muslim dengan dua atau tiga derajat lebih tinggi dari perawi kitab

semula. Kitab itu kemudianmereka namakan Al-Mustakhraj'ala Shahih Muslim.

Mereka yang menulb Al-Mustakhraj'ala Shahih Muslim antara lain; Abu
Bakar Muhammad bin Muhammad bin Raja', Abu Awanah Ya'qub bin Ishaq

Al-Isfarayini dengan penambahan matan hadits yang sebagian sanadnya

lemah, Abu Ja'far Ahmad bin Hamdan Az-Zahtd Al-Hiri, Abul Walid Hisan

bin Muhammad Al-FaqrJu Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Asy-ASyaraki

Al-Harawi; Abu Bakar Muhammad bin Abdillah bin Zakaria Al-]auzaqi; dan

Abu Ali Al-Masarajsi."l

Al-Hafizh berkata, "Setelah Abul Qasim Ibnu Asakir di awal kitab

karyanya Al-Athraf selesai menyebutkah hadits-hadits dari Shahih Al-Bukhari,

dia memulai hadits-hadits dari Shahih Muslim dengan menempuh cara

sebagaimana Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Dia mentakhrijdan menyusun

kembali Shahih Muslim menjadi dua bagian. Bagian pertama untuk para perawi

ahlu al-itqan dan bagian kedua untuk para perawi ahlu at-tarawi wn esh-shidq

yang belum mencapai tingkatan perawi yangtsabit.

Namun sayang sekali, sebelum selesai dari cita-citanya itu,Ibnu Asakir

telah dipanggil Allah. Walau demikian, kitab yangbelum sempuma itu telah

tersebar dan banyak dimanfaatkan"2

Al-Hakim berkata, "Imam Muslim dalam kitab karyanya Shahih Muslim

sebenamya ingin meriwayatkan hadits yang shahih menurutnya menjadi tiga

bagian dari tiga thabaqah perawi. Kenyataan ini telah disebutkan Imam

Muslim dalam mukaddimahnya. Akan tetapr, baru saja selesai dari thabaqah

pertama, Imam Muslim telah meninggal."

Pemyataan Al-Hakim ini hanya sekadar dakwaan tanpa bukti. Al-Hakim

mengatakan bahwasanya Imam Muslim tidak meriwayatkan hadits dalam

Shnhih Muslim kecuali dari seorang sahabat yang masyhur. Hadits dari sahabat

ini lalu diriwayatkan dua orang perawi atau lebih yarrgtsiqah, dan hadits dari

perawi tsiqah rni kemudian diriwayatkan dua perawi atau lebih ymrg tsiqah

dan begitu seterusnya.

I Siyar A'lam An-Nubala',12/569-570., tbid.t2/573-574.
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Pernyataan AI-Hakim ini dikomentari Abu Ali Al-Jayyani dengan

berkata, "Maksud pemyataan Al-Hakim ini adalah bahwa apabila hadits dari

sahabat atau hadits dari tabi'in diriwayatkan dua orang, maka keberadaan

hadits tersebut tidak akan masuk dalam kategori hadits yang maihul (tidak

diketahui)."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Penakwilan Al-Hakim bahwa Imam Muslim

meninggal sebelum menyelesaikan maksudnya mencantumkan ketiga

thabaqah perawi kecuali thabaqah pertama saja, maka aku katakan, "Kala!
diperhatikan penulisan hadits dalam Shahih Muslim, maka akan kita temukan

ketiga thabaqah perawi tanpa ada pengulangan. Imam Muslim dalam

thabaqah pertama menyebutkan hadits dari para perawi yang hafizh.

Kemudian mengiringinya dengan para Perawi ya.g tidak termasuk perawi

ahlu al-haziq wa al-itqan (ahli berpikir dan ahli meriwayatkan hadits). Dalam

keterangan Imam Muslim disebutkan bahwa perawi ahlu al-haziq wa al-itqan

ini kedudukannya berada di bawah thabaqah pertama.

Sedangkan, thabaqah ketiganya adalah sekelompok perawi yang Para

ulama ahli hadits berbeda pendapat mengenai mereka ini. Sebagian ulama

menganggapnya baik, dan sebagian lagi tidak demikian. Dan, perlu diketahui

bahwa Imam Muslim hanya meriwayatkan hadits dari perawi thabaqah ketiga

ini perawi yang dianggap para ulama ahli hadits dhaif atau tertuduh bid'ah.

Cara Imam Muslim ini adalah seperti cara yang ditempuh oleh Imam Al-
Bukhari dalam kltab shnhih-nya."

Pada akhimya, Al-Qadhi Iyadh berkata, "Imam Muslim dalam kitab

Shnhih Muslim telah mencakup ketiga thabaqah yang dimaksudkan Al-Hakim

dan tidak mencantumkan para perawi dari thabaqah keempat."

Adz-Dzahabi menambahkan, "Bahkan Imam Muslim telah meriwayatkan

dari para perawi dari thabaqah pertama. Dan untuk hadits berikutnya, hadits

kedua, Imam Muslim hanya sedikit sekali meriwayatkan dari perawi dari

thabaqah kedua yang kapasitas perawi tersebut dianggap mungkar. Dan untuk

hadits ketiganya,Imam Muslim meriwayatkan dari perawi thabaqah ketiga

dalam jumlah yang sedikit sekali. Terlebih lagl hadits ketiga ini kedudukannya

sebagai hadits syawahid, i'tibarat dan mutaba'ah (saksi, memberi perhatian dan

berfungsi mengikuti).

Untuk hadits dari perawi thabaqah ketiga dengan kedudukan hadits

yang demikian itu, Imam Muslim tidak pemah menempatkan hadits mereka

sebagai ushul.Sebabnya, apabila hal yang demikian dilakukan Imam Muslim,
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maka kitab Shahih-nya akan lebih tebal lagi, dua kali lebihbesar dari yang ada

sekarang ini. Di samping itu, tentu kitab shahihnya akan lebih jauh dari derajat

keshahihan.

Mereka yang termasuk dalam thabaqah ketiga ini antara lain; Atha'bin
As-Sa'ib, Laits,Yazidbin Abi Ziyad, Aban bin Sham'ah, Muhammad bin Ishaq,

Muhammad bin Amr bin Alqamah dan perawi yang selevel dengan mereka.

Imam Muslim tidak meriwayatkan hadits dari mereka ini kecuali setelah

ada hadits dari perawi thabaqah pertama dan atau hadits riwayat mereka

mempunyaiushul.

Sedangkan bagi Imam Ahmad dalam kitab karyanya Al-Musnad, Abu
Dawud, At-Tirmizdi dan yang lain, mereka banyak meriwayatkan hadits dari
thabaqah ketiga ini. Dan apabila mereka meriwayatkan dari para perawi yang
dhaif dari thabaqah keempat, mereka menyeleksinya berdasarkan ijtihad
mereka. Walau demikian, hadits dari para perawi yang dhaif tersebut tidak
serta merta di keluarkan secara keseluruhan."

Mengenai perawi dari thabaqah kelima, para ulama ahli hadits sepakat

untuk tidak menggunakan mereka. Hadits mereka ditinggalkan karena banyak

alasan, di antaranya; mereka tidak mengerti hadits; tidak dhabith dalam
meriwayatkan; dan mereka muttaham (tertuduh atau masih meragukan). Oleh
karena itu, Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i jarqlg sekali bahkan nyaris
sama sekali tidak meriwayatkan hadits dari perawi thabaqah kelima ini.

Biarpun Imam Abu Isa At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits dari
perawi thabaqah kelima ini, akan tetapi selain jumlahnya sedikit, dia juga telah

berusaha menjelaskannya sesuai ijtihadnya. Imam Ibnu Majah telah
mencantumkan thabaqah kelima ini, biarpun sedikit, tetapi dia tidak
menjelaskannya. Dan,Imam Abu Dawud ketika meriwayatkan dari perawi
thabaqah kelima ini, dia menjelaskannya.

Sedangkan, thabaqah keenam terdiri dari; kelompok kaum rawafidhyarrg

ghulu (Rahdhr,h y*g terlalu ekstrim atau berlebih-lebihan); kelompok penyem
sekte Jahmiyah; kelompok yang kadzdzab al-Wadhdha' (Pembohong yang
meletakkan hadits maudhu'); dan kelompok matrukin al-mutahauwikin
(ditinggalkan haditsnya karena riwayatnya kacau).

Mereka yang termasuk dalam thabaqah keenam antara lain; Umar bin
Ash-Shabah, Muhammad Al-Mashlub, Nuh bin Abi Maryam, Ahmad Al-
Juwaibari dan Abu Ktrudzaifah Al-Bukhari.
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Dalam kitab-kitab hadits tidak ada nama-nama mereka selain Umar bin

Ash-Shabah karena Ibnu Majah telah mengeluarkan satu hadits yang tidak

benar darinya. Ibnu Majah juga telah mengeluarkan satu hadits dari Al-Waqidi

yang nam.rnya ditadlislun (palsukan) dan disamarkan."l

Imam An-Nawawiberkata, "Di antara keterangan yang mengunggulkan

Kitab Shahih Muslim atas Kitab Shahih Al-Bul&ari adalah aPa yang disampaikan

Makki bin Abdaru seorang ulama yang hafizh dari Naisabur.

Makki berkata, "Aku telah mendengar Muslim bin Al-Hajjaj berkata,

"Kalau para ulama ahli hadits menulis selama dua rafus tahun, maka hasilnya

akan seperti kitabku Ash-Shahih ini. Aku telah sodorkan kitabku ini kepada

Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan semua hadits yang menurubrya berillat aku

tinggalkan dan tidak kucantumkan di sini. Sedang hadits-hadits yang

menurutnya shahih aku cantumkan di sini."

Selain Makki, Abu Bakar Al-Khathib Al-Baghdadi Al-Hafizh dengan

sanad dari Imam Muslim, dia berkata "Aku telah menulis kitab karyaku AI-

Musnad Ash-Shahih ini dari 300.000 (tiga ratus ribu) hadits pilihan yang

m^Smu'Ah."2

4. Kecermatan dan Keselektifannya dalam Menentukan Hadits

Imam An-Nawawi secara ringkasnya berkata, "Imam Muslim dalam

mencantumkan hadits-hadits dalam kitab karyanya Ash-Shahih menempuh

jalan yang sangat cermat, teliti, wira'i dan disertai pengetahuan yang dalam

di bidang hadits.

Cara tersebut menunjukkan bahwa dia merupakan sosok ulama yang

selain kaya akan dasar-dasar ilmu, wacana, pengetahuan, dia juga jeli, lihai,

selektil cermat dan lihai memaparkan hadits. Semua kelebihan ini terlihat jelas

dari apa yang telah dituangkan dalam karyanya. Tidak banyak ulama yang

mampu melakukan sebagaimana Imam Muslim. Semoga Allah ffi
memberikan rahmat-Nya kepadanya.

Dalam kesempatan ini, aku (An-Nawawi) ingln menyampaikan sepatah

kalimat tentang kelebihan Imam Muslim. Aku berharaP, aPa yang aku

sampaikan ini dapat menunjukkan kelebihan-kelebihan Imam Muslim yang

lain. Kalimat yang aku maksudkan itu adalah, "Sesungguhnya manusia setelah

I Siyar A'lam An-Nubala',12/574'576.2 Muqaililimah Syarh An-Nawawi li Shahih Msulim, U34,Cet. Qurthubah.
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masa Imiun Muslim tidak akan pemah tahu kelebihan-kelebihan yang dimiliki
Imam Muslim dalam bidang hadits kecuali ia melihat dan memperhatikan
secara seksama kitab karyanya.

Dari kitab shahih Muslim tersebut, manusia akan mengetahui bahwa
betapa ahli, dalam ilmunya danbetapabanyak disiplin ilmu yang telah dikuasai
Imam Muslim sehingga mampu menelurkan sebuah karya seperti ini!

Yang jelas, unfuk menelurkan karya seperti ini dituntut penguasaan

berbagai pengetahuan mulai dari; fikih dan llmu Ushulnya; Bahasa Arab; nama

para perawi hadits berikut sejarahnya; illat pada sanad dan illat pada matan
hadits dan lain-lain.

Dengan karyanya tersebut, dapat diketahuibahwa Imam Muslim adalah

seorang yang kreatif, tajam dan cemerlang pemikirannya. Di sisi lain, dia juga

sering bersinggungan dengan para penulis yang lain dan berdiskusi dengan
mereka.

Di antara sikap selektifnya adalah membedakan antara haddatsana darr

akhbarana ketika meriwayatkan atau memperoleh hadits dari syaikhnya. Dan,

ini merupakan madzhab Imam Muslim. Baginya, sesungguhnyahaddatsana

tidak boleh digunakan kecuali seseornng telah mendengarkan hadits dari
syaikh secara sendirian. Sedangkan, akhbarana apabila seorang perawi
membacakan hadits kepada syaikh. Perbedaan penggunaan ini merupakan
madzhab Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama di belahan bagian timur.

Imam Muslim juga membedakan istilah yang digunakan perawi hadits
darihaddastana FulanwaFulanutn al-lafnzhliFulan (Fulan dan Fulan memberikan
hadits kepada kami dan lalazh hadits ini menurut riwayat Fulan pertama),

qala (ia-satu orang- berkata) dan qalaa (mereka berdua berkata).

Dia juga menjelaskan ketika terjadi perbedaan huruf dalam matan hadits,
nama perawi atau nasabnya dan sejenisnya. Yang demikian itu karena
terkadang perbedaan itu dapat merubah malora, terkadang maloranya berbeda

dan terkadang juga tidak berpengaruh terhadap makna.

Yang jelas, penjelasan perbedaan ini sifatnya tersamar yang hanya
diketahui oleh ulama yang mahir dan menguasai hadits secara dalam.
Perbedaan-perbedaan ini telah aku sampaikan di depan, tepatnya dalam al-

fashl (bagian) pertama ketika mengungkap kandungan fikih hadits yang
tersembunyi berikut pandangan madzhab-madzhab ulama fikih terhadap
hadits tersebut.



Imam Muslim juga mengkritisi dan menjelaskan riwayat perawi dari
shahifah (lembaran) semisal hadits riwayat Hammam bin Munabbih dari Abu

Hurairah. Yang demikian itu, seperti perkataan perawi, "Muhammad bin Rafi'

telah memberikan hadits kepada kami, dia berkata, "Abdurrazaq telah

memberikan hadits kepada kami, ia berkata, "Ma'mar telah memberikan

hadits kepada kami dari Hammam, dia berkata, "Dengan inilah Abu Hurairah

telah memberikan hadits kepada kami dari Muhammad, Rasulullah ffi."
Dalam lembaran itu terdapat hadits yang berbunyi,

" Apabila lalian hendak melakukan wudhu, maka beristintsaqlah (memasukkan

air l<c dalam hidung)."

Imam Muslim juga memberikan penjelasan mengenai perawi hadits,

misalnya adalah perkataan perawi, "Abdullah -namanya Maslamah- telah

memberikan hadits kepada kami, ia berkata, "Sulaiman -Ibnu Bilal- telah

memberikan hadits kepada kami dari Yahya -Ibnu Said-." Dalam hal ini, Imam

Muslim tidak serta merta langsung berkata, "Sulaiman bin Bilal dari Yahya

bin Said" karena ketika Imam Muslim menerima dari syaikhnya, n;una-nama

tersebut tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Kalau syaikh meriwayatkan

kepada Imam Muslim dengan nama perawi dinisbatkan kepada ayahnya,

maka dia akan menyampaikan dengan nisbatnya sebagaimana dia
menerimanya.

Imam Muslim juga sangat berhati-hati dan jeli ketika mengumpulkan

jalur-jalur periwayatan hadits. Oleh karena itu, redaksi kitabnya sangat bagus

karena singkat, padat, ramping dan jelas. Penempatan hadits-hadits dengan

rapi, tersusun berdasarkan maknanya menunjukkan bahwa ilmu pelakunya

sangat dalam. Hal itu hanya dilakukan ketika pelakunya menguasai makna

khithabhadits, dasar-dasar suatu kaidah, rahasia-rahasiallmu Sanad,tingkatan

para perawi dan lain sebagainya."l

5. Jawaban Terhadap 0rang yang Mencelanya Karena Telah
Meriwayatkan Hadits Dari Para Perawiyang Diklaim Dhaif

Imam An-Nawawi yang secara ringkasnya mengatakan, "Sebagian orang

telah mencela Imam Muslim karena telah meriwayatkan hadits dari
sekumpulan perawi yang dhaif dari thabaqah kedua. Padahal, mereka tidak
termasuk kriteria perawi hadits shahih."

1 Ringaksan Muqaddimah Al-Imnm Muslim li Syarh Shahih Muslin, | / 4344
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Pada dasarnya, ini bukanlah sesuatu yang aib bagi Imam Muslim.

Pemyataan celaan di atas dapat diklarifikasi dengan oerbagai jawaban

seperti telah disebutkan Abu Amr Ibnu Ash-Shalah. |awaban itu antara lain:

Pertama; Bisa jadi perawi tersebut dhaif bagi orang lain dan tsiqah bagi

Imam Muslim. Tidak bisa dikatakan bahwa al'jarh muqnddam'ala at-Ta'dil

(pemyataan cacat didahulukan atas pemyataan adil) sepaniangiarh itu tidak

tsabit dan mufassar as-sabab (menjelaskan sebab-sebabnya)

Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al-Imam Al-Hafizh yang sering

disebut dengan nama Al-I(rathib Al-Baghdadi saja telah berkata, "Sekelompok

perawi yang telah digunakan hujjah oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan

Imam Abu Dawud telah mendapatkan tikaman dan celaan dari sekelompok

orang. Dimungkinkan tikaman dan celaan orang-orang tersebut bukanlah

celaan, karena pemyataan mereka tidak disertai penjelasan dan sebab-sebab

yang jelas."

Kedua; Perawi yang mereka klaim dhaif itu hadits riwayatnya menjadi

mutaba'ah atau syawahid (sekadar penguat) dan bukan di ushulnya (yang

dikuatkan).

Keterangannya adalah sebagai berikut, Imam Muslim akan selalu

menyebutkan hadits pertama sebagai ushul dengNr sanad hadits yang tsiqah.

Hadits dan sanad yang demikian ini, oleh Imam Muslim kemudian diikuti

beberapa hadits lain yang maknanya seperti hadits pertama dan dengan sanad

yang lain pula. Fungsi hadits-hadits di bawahnya ini adalah sebagai Penguat
hadits pertama dan kedudukannya sebagai syawahid.

Dalam sanad hadits syawahid inilah terkadang terdapat perawi dhaif yang

mereka klaim. Terkadang dalam hadits syawnhid ini terdapat matan tambahan,

sehingga ketika Imam Muslim menyebutkannya, maka dia memberikan

keterangan bahwa ada suatu manfaat yang dapat'dipetik dari tambahan

tersebut.

Ketiga; Bisa jadi perawi yang mereka klaim dhaif itu akibat sesuatu yang

bersifat baru yang dialami perawi. Yang demikian, bukanlah hal buruk

sepanjang Imam Muslim mengambil hadits darinya di saat ia masih sehat atau

selamat dari cela.

Sebagai contoh adalah apa yang terjadi pada Ahmad bin Abdirrahman

bin Wahb, anak saudara Abdullah bin Wahab. Abtr Abdillah Al-Hakim telah
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menyatakan bahwasanya Ahmad bin Abdirrahman mengalami pikun setelah

tahun 250 Hijriyah.

Perlu dimengerti bahwa pada tahun itu, Imam Muslim telah keluar dari

Mesir. Demikian pula, Said bin Abi Arubah deur Abdurrazaqyangmengalami

pikun di akhir-akhir hidup mereka.

Kenyataan ini bukan berarti tidak boleh menggunakan hadits riwayat

dari mereka sebagai hujjah sepanjang mengambil hadits dari para perawi

tersebut sebelum mengalami pikun.

Keempat; Imam Muslim menghendaki hadits dengan sanad 'alibiarpun
dengan perawi dhaif sepanjang Imam Muslim mempunyai sanad lain yang

tsiqah tetapi nazil. Kemtdian Imam Muslim hanya menyebutkan sanad'ali

tersebut tanpa menyebutkan sanad nazil karena merasa cukup bahwa para

ulama ahli hadits telah mengetahuinya."l

6. Antara Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim

Imam An-Nawai berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa kitab paling

shahih setelah Al-Qur'an adalah Kitab Shahihain, yaifit Shahih Al-Bukhari darr

Shahih Muslim yang keduanya telah diterima umat. Sedangkary di antara

Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, Kitab Shahih Al-Bukhari adalah yang

paling shahih, paling banyak manfaatnya dan paling banyak menyimpan

pengetahuan, baik tersirat maupun tersurat.

Berdasarkan kabar yang valid dan shahitr, Imam Muslim telah berguru

pada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga telah mengakui bahwasanya

tidak ada ulama yang seperti Imam Al-Bukhari. Berangkat dari sini, kami

melihat bahwa Shahih Al-Bukharilebthrajih daripada Shahih Muslim. Pendapat

semacam ini merupakan mazdhab pilihan jumhur ulama, madzhab kelompok

cerdik pandai dan orang-orang yang menyelami hadits berikut rahasia-

rahasianya."

Akan tetapi, di sana terdapat pendapat lain. Abu Ali Al-Husain bin Ali
An-Naisaburi Al-Hafizh, guru Abu Abdillah Al-Hakim Ibnu Ar-Rabi', dia

berkata, "Kitab Shahih Muslim lebih shahih daripada Shahih Al-Bukhari."

Pendapat Abu Ali ini telah diikuti sebagian ulama Islam di belahan bagian

barat. Padahal, yang benar adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa

Shahih Al-Bukhari lebih shahih daripada Shahih Muslim.

1 lbid.7/4748
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Abu Bakar Al-HafLh Al-Faqih An-Nazhzhar dalam kitab karyanya Al-
Madkhal telah menetapkan bahwa Kitab Shahih Al-Bukhari l:bth rajih daripada

Shahih Muslim. Abu Abdirrahman An-Nasa'i berkata, "Semua kitab-kitab

dalam bidang hadits ini tidak ada yang lebih baik melebihi Kitab Shahih Al-
Buldtari."

Imam An-Nawawi berkata, "Singkat kata, ulama telah menyatakan

bahwa Imam Al-Bukhari lebih unggul dan lebih pandai dalam mernbuat

buku hadits karena Imam Muslim telah berguru kepadanya. Di samping itu,
Imam Muslim ketika memilih hadits juga atas petunjuk Imam Al-Bukhari.
Setelah itu, Imam Muslim baru mengoreksi dan memilih kembali
hadits-hadits riwayatnya selama enam belas tahun dari ribuan buku hadits

shahih.

Di antara faktor kelebihan Imam Al-Bukhari atas Imam Muslim adalah

dalam kriteria penerimaan hadits. Dalam madzhab Imam Muslim, 'An'anah

diberi hukum muttashil sebagaimana sami'tu apabila antara murid dan guru

berada dalam satu masa yang sama, walaupun belum jelas apakah keduanya

pemah bertemu atau tidak. Sedang bagi Imam Al-Bukhari, keduanya tidak
bisa diberi hukum muttashil sebelum terbukti bahwa keduanya pernah
bertemu.

Dari ketentuan kriteria penerimaan hadits saja dapat diketahui bahwa

kriteria Imam Al-Bukhari jauh lebih ketat daripada kriteria Imam Muslim.

Sedangkan, di dalam metode pemaparan hadits, Imam Muslim telah

berbeda dengan Imam Al-Bukhari. Pemaparan Imam Muslim lebih mudah

sesuai syarat yang ditetapkannya, satu hadits ditempatkan dengan berbagai

macam sanad dengan aneka ragam redaksi matannya. Oleh karena itu, orang

yang melihatnya akan cepat memahami, mengambil manfaat dan merasa

yakin dengan semua sanad tersebut.

Sedangkan metode Imam Al-Bukhari adalah menyebutkan satu hadits

dengan memenggalnya sesuai dengan bab-babnya yang sering kali ietaknya

berjauhan. Bahkan, tidak jarang Imam Al-Bukhari menyebutkan satu hadits

tidak sesuai dengan babnya karena pemahaman istimbat Imam Al-Bukhari
yang sangat dalam. Akibatnya, bagi yang tidak mengerti dan memahaminya

akan mengklaim bahwa Shahih Muslimjauh lebih utama.

Berkat metode ini pulalah, seseorang akan mengalami kesulitan
mendapatkan satu hadits dengan berbagai macam sanadnya. Jika demikian,

524 SlBiografillhmasalaf



maka keyakinan pembaca pun tidak seoptimal sebagaimana ketika melihat

Shahih Muslim."l

|alaluddin As-Suyuthi ketika menafsiri perkataan Imam An-Nawawi

dalam kitab karyanya At-Taqrib, ia berkata, "Di antara keduanya, yang lebih

shahih dan lebih banyak manfaatnya adalah Shahih Al'Bukhnri." Menurut

pendapat lain,"Shahih Muslim lebih shahih."

Pendapat yang benar adalah yang Pertama, yaitu Shahih Al-Bukhari lebth

shahih daripada Shahih Muslim. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur

ulama, karena kriteria yang ditetapkan Imam Al-Bukhari lebih meniamin

untuk muttashil dan syarabrya lebih ketat.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama; Perawi yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari tanpa diikuti Imam

Muslim ada 400 orang. Dari jumlah itu, terdapat 80 orang yang dibicarakan

dan dianggap dhaif. Sedangkan perawi ya.g dikeluarkan Imam Muslim tanpa

diikuti Imam Al-Bukhari ada 620 orang dengan 160 orang di antaranya

dibicarakan dan dianggap dhaif.

Sudah barang tentu, meriwayatkan hadits dari perawi yang tidak

dibicarakan jauh lebih baik daripada yang dibicarakan. Walaupun perkataan

yang dilontarkan kepada para perawi tersebut bukanlah hal yang buruk.

Kedw; Dari sejumlah perawi yang dipermasalahkan itu, Imam Al-Bukhari

tidak meriwayatkan hadits mereka dalam jumlah banyak kecuali dari Ikrimah

dari Ibnu Abbas. Sedang Imam Muslim telah banyak meriwayatkan hadits

mereka. Misalnya hadits riwayat Abu. Az-Zubair dari Jabir, Suhail dari

ayahnya, Al-Ala'bin Abdirrahman dari ayahnya, hadits riwayat Hammad bin

Salamah dari Tsabit dan lain-lain.

Ketiga; Mereka yang dibicarakan tersebut, bagi perawi yang di keluarkan

Imam Al-Bukhari kebanyakan berasal dari Syaikh Imam Al-Bukhari

sendiri yang mana dia telah berinteraksi langsung dengan syaikh-syaikh

tersebut dan paham betul mana hadits riwayat mereka yang baik dan mana

yang tidak.

Sedangkan, para perawi Imam Muslim yang dibicarakan kebanyakan

dari syaikhnya syaikh Imam Muslim yang masanya jauh di atasnya. Mereka

adalah Tabi'in dan Tabi' At-Tabi'in. Tidak dapat disangkal bahwa seorang ahli

1 TadribAr-Rnwi,l/91-93.
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hadits akan lebih mengenal hadits syaikhnya sendiri daripada syaikhnya
syaikh.

IQempat; Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari perawi thabaqah pertama
yang kapasitas mereka berada di puncak kehafizhan dan ahli meriwayatkan
hadits, dan thabaqah kedua yang kapasitasnya mendekati thabaqah pertama
dalam mulazamah dan tatsabbuf. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan
hadits dari perawi thabaqah pertama sebagai ushul, demikian menurut
penjelasan Imam Al-Hazimi.

Kelima; Riwayat 'an'Anah bagi Imam Muslim diberi hukum muttashil
sepanjang keduanya hidup dalam satu masa, biarpun keduanya belum
terbukti pernah bertemu. Sedangkan Imam Al-Bukhari sepanjang keduanya
belum perrrah bertemu, maka riwayabrya tidak dianggap muttashil. Berangkat

dari sini, barangkali Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits yang tidak ada

hubungannya dengan bab tertentu karena dia telah mengeluarkannya dalam
bab sebelumnya dengan 'an'anah.

Keenam; Hadits mereka berdua, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim,
yang mendapat kritik berjumlah 210 hadits. Khusus untuk Imam Al-Bukhari
kurang dari 80 hadits dan sisanya adalah hadits riwayat Imam Muslim. Tidak
dapat disangkal bahwa orang yang haditsnya lebih sedikit mendapat kritik
lebrhrajih daripada yang banyak mendapat kritik.

Pemberi syarah Shahih Al-Bukhari berkata, "Sebab paling khusus Shahih

Al-Bukhari lebih unggul adalah kesepakatan para ulam4 bahwa Imam Al-
Bukhari lebih agung dan lebih mengetahui tentang rahasia-rahasia kandungan
hadits daripada Imam Muslim. Di samping itu, Imam Muslim juga telah
meringkas haditsnya atas petunjuk Imam Al-Bukhari."

Syaikh Al-Islam berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa ilmu Imam
Al-Bukhari lebih agung dan dia lebih mengerti membuat kitab hadits daripada
Imam Muslim. Sesungguhnya [mam Muslim adalah murid dan alumni Imam
Al-Bukhari yang senantiasa menimba ilmu darinya dan mengikutinya. Oleh
karena itu, Ad-Daruquthni berkata, "Kalau tidak ada Imam Al-Bukhari, maka

Imam Muslim tidak akan bisa seperti itu dan Imam Muslim tidak akan
menghasilkan karya seperti ini."1

I MuqafulinmhKhilasluhAl-QaulAl-Mttfrim'alaTarajumRijallami'Al-lmamMuslim,karyaMuh:unmadAl-Atsyrrbi
1/14.
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Kami tutup pembahasan ini dengan mengutip pernyataan sebagian

ulama dalam syairnya,

Sekelompok orang berselisih antara Al-Buk*ari dan Muslim dalam

shnhihnya
Manakah yang lebih utama di antarakedua?

Kujawab, "Imam Al-Bukhari dalam masalah shahihberada di atas

Sedang Shahih Muslim mudah dicerna ketika di atas pentas"

7. Guru dan Murid'muridnya

Guru-gurunya: Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Imam Muslim telah

melakukan perjalanan rihlah ke Irak, Hijaz, syam dan Mesir. Guru-gurunya

antara lain; Yahya bin Yahya An-Naisaburi, Qutaibah bin Said, Ishaq bin

Rahar.r'aih, Muhammad bin Amr Zunaiian, Muhammad bin Mahran Al-

Jamrnal, Ibrahim bin Musa Al-Farra', Ali bin Al'la'ad, Ahmad bin Hambal,

Ubaidillah Al-Qawariri, Khalaf bin Hisyam, Suraii bin Yunus.

Juga, tercatat sebagai 8urunya; Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, Abu

Ar-Rabi, Az-Zahrail, ubaidillah bin Muadz, Umar bin Hafuh bin Ghiyats, Amr

bin Thalhah At-Qanadah, Malik bin Ismail An-Nahdi, Ahmad bin Yunus,

Ahmad bin jawwas, Ismail bin Abi Uwais, Ibrahim bin Al-Mundzir, Abu

Mus'ab Az-Zrtrtri, said bin Manshur, Muhammad bin Ramhu, Flarmalah bin

Yahya,Amr bin Sawad dan selainnya."r

Daiam Tahdzib Al-Knmal,27 / 499-5M, Al-Mizzi telah menyebutkan bahwa

guru Imam Muslim sebanyak 224orarrg.

Murid-muridnya: Adz'Dzahabi berkata, "Orang-orang yang

meriwayatkan hadits dari Imam Muslim antara lain; At-Tirmidzi dalam kitab

Al-lami'telah meriwayatkan satu hadits dari Imam Muslim, Muhammad bin

Abdil wahab Al-Farra" Ali bin Al-Hasan bin Abi Isa Al-Hilali (kedua orang

ini lebih besar dari Imam Muslim), Shaleh bin Muhammad ]azrah Ahmad bin

Maslarnah dan Ahmad bin Al-Mubarak Al-Mustamli. Mereka semua adalah

teman Imam Muslim.

Termasuk murid Imam Muslim juga adalah; Ibrahim bin Abi Thalib, AI-

Husain bin Muhammad Al-Qubbani, Ali bin Al-Husain Al-Junaid Ar-Razi,

Ibnu Khuzaimah, Abul Abbas As-Siraj,Ibnu Sha'id, Abu Hamid Ibnu Asy-

syalqr, Abu Awwanah Al-Isfarayini, Abu Hamid Ahmad bin Hamdun Al-

A'masy, said bin Amr Al-Bardzaglti, Abdurrahman bin Abi Hatim, Nashrak

I TarilhBagtulad, 73 / l0t*-l07.

lmam Muslim bin Al-Haiiai An-Nababuri 527



bin Ahmad bin Nashr Al-Hafizh, Ahmad bin Ali bin Al-Husain Al-Qalansi,
Ibrahim bin Muhammad, Sufyan Al-Faqih, Abu Bakar Muhammad bin An-
Nadhr Al-Jarudi, Makki bin Abdan, Muhammad bin Makhlad Al-Aththar dan
yang lain.

Murid Imam Muslim yang terakhir meninggal adalah Abu Hamid
Ahmad bin Ali bin Hasnawaih Al-Muqri', salah seorang yang dhaif."1
Keterangan lebih lanjut, silahkan melihat Tahdzib Al-Knmal,27 /504-505.

8. Atsarnya

Imam An-Nawawi berkata, "Imam Muslim telah banyak menelurkan
karya dalam bidang hadits. Di antara karyanya adalah Kitab Shahih Muslim.

Segala puji kepada Allah ffi atas semua nikmat yang telah diberikan.
Atas izin dan karunia-Nya, nama Imam Muslim tetap dikenang dan disanjung
kaum muslimin dengan indah sepanjang masa. Tidak hanya itu saja, semoga
Imam Muslim mendapatkan balasan pahala di kampung keabadian dan
semoga peninggalannya bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum.

Di antara karya Imam Muslim yang lain adalah Al-Musnad Al-Kabir'ala
Asma' Ar-Rijal, Al-lami' Al-Kabir'ala Al-Abwab, Al-'llat, Auhnm Al-Muhadditsin,
At-Tamziz, Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahid, Thabaqatu At-Tabi'in, Al-
Mukhdharimin dan lain-lain. "2

Fu'adz Sazkin telah menyebutkan bahwa Imam Muqlim mempunyai
karyaTarikh At-Turats, Al-Kuna wal Asma' dan Al-Munfaradat wa Al-Wahdat.

Kitab terakhir yang disebutkan Fu'ad Sazkin bahwa Imam Muslim
mempunyai karya kitab yang bernama Al-Munfaradat wa Al-Wahdat,
maksudnya adalah Kitab Man laisa lahu llla Rnwin Wahid sebagaimana yang
telah disinggung Imam An-Nawawi.

Karya Imam Muslim yang lain adalah Rijal'Uruahbin Az-Zubair dan Ath-
Thabaqat. Dalam Kitab Ath-Thabaqat ini, Imam Muslim menyebutkan nama

orang-orang yang hidup di masa Rasulullah ffi,baikmereka itu melihat dan
meriwayatkan hadits atau melihat beliau tetapi tidak meriwayatkan hadits.

Sedangkan, menurut keterangan Imam Adz-Dzahabi dalam Kitab Siyar

A'lam An-Nubala', dia menambahkan, "Imam Muslim juga menelurkan karya
Kitab Al-Aqran, Su'alatu Ahmad bin Hambal, Amr bin Syuaib, Al-Intifu' bi Ahab

I TarikltAl-lslam,20/78Ul84.z Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat,2/97
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As-Siba', Masyayikh Malik, Masyayikh Ats-Tsauri, Masyayikh Syu'bah dart, Afrad

Asy-Syamiyin."1

9. Meninggalnya

Imam Adz-Dzahabi berkata, "Imam Muslim meninggal pada bulan Rajab

tahun 261 Hijriyah di Naisabur. Ketika dia meninggal, usianya mencapai lebih

dari 50 an tahun.

Kisah Imam Muslim meninggal telah disebutkan Al-Khathib Al-Baghdadi

dalam kitab karyanya Tarikh Baghdad. Al-Khathib berkata, "Ahmad bin

Salamah berkata, "Sewakfu Imam Muslim sedang mengajar, ada seseorang

menanyakan sebuah hadits yang Imam Muslim tidak mengetahuinya.Imam

Muslim lalu keluar dari ruangan tempat mengajamya menuju rumahnya.

Setelah menyalakan lampu, dia berpesan kepada keluarganya bahwa malam

itu dia tidak boleh diganggu.

Salah seorang keluarga Imam Muslim berkata, "Pada waktu yang

bersamaan kami menerima hadiah korma, lalu kami menyuguhkan korma

tersebut kepada Imam Muslim. Di saat dia mencari hadits, tangannya

mengambil biji korma satu demi satu dan memakannya sampai kenyang.

Ketika korma itu habis, dia baru menemukan hadits yang dimaksud. Bermula

dari memakan korma itutatr, Imam Muslim lalu menderita sakit perut dan

akhimya meninggal."

Abu Abdillah Al-Hakim juga menyebutkan kisah ini, ia berkata, "Dari
kisah beberapa sahabatku, semakin yakinlah aku bahwa Imam Muslim

meninggal akibat makan korma."2[*]

1 Siyar A'lam An-Nubala',12/579.z Al-larhwa At-Ta'dil,4/ lO2.
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ABU DAWUD AS-SIJISTANI
SULAIMAN BIN AI.ASY'ATS

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

f,fama lengkapnya: Menurut Ibnu Abi Hatim adalah, "Sulaiman bin A1-

I\ ery'rts bin Syidad bin Amr bin Amir."l

Sedang menurut Al-Khathib Al-Baghdadi, namanya adalah Sulaiman bin
Al-Asy'ats bin Syidad bin Amr bin Imran.

Dikatakan bahwa kakek kedua Imam Abu Dawud yang bemama Imran

adalah salah seorang yang berjuang bersama Ali bin Abi Thalib dalam Perang

Shiffin."

Kelahirannya: Adz-Dzahabi berkata, "la lahir pada tahun 202 Hijriyah.

Ia sering melakukan rihlah, mengumpulkan hadits, menelurkan karya dan

lihai dalam bidang hadits."

Abu Ubaid Al-Ajari berkata, "Aku telah mendengar Abu Dawud berkata,

"Aku dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan aku turut menyalati Affan yang

meninggal pada tahun 220 Hijriyah. Ketika aku masuk Mesir, mereka berkata,

"Kemarin, Utsman bin Al-Haitsam Al-Muadzin meninggal. Aku juga pemah

satu kali mengikuti pengajian Abu Umar bin Adh-Dharir."2

Sifat-sifatnya: Ibrahim bin Alqamah berkata, "Abdullah telah
menyerupai Rasulullah ffi dalam memberikan petunjuk, dan Alqamah itu
menyerupai Abdullah."

1 tbid.2 Siyar A'lam An-Nubala',73/204.
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farir bin Abdil Humaid berkata, "Ibrahim telah menyerupai Alqamah,

dan Manshur itu menyerupai lbrahim."

Selain |arir berkata, "Sufyan telah menyerupai Manshur dan Umar bin
Ahmad."

Abu Ali Al-Qauhastani berkata, "Waqi'bin Al-jarrah telah menyerupai

Sufyan, Ahmad bin Hambal telah menyerupai Waqi' dan Abu Dawud
menyerupai Imam Ahmad bin Hambal."l

Muhammad bin Bakar bin Abdurrazaq telah berkata dalam kitabnya,

"Imam Abu Dawud As-Sijistani itu bejana luas dan bejana sempit."

Ketika dikatakan kepadanya, "Ytrhrmukallah, lalu apa maksud
ungkapanmu ifu?" Maka ia menjawab, "Dia itu berpengetahuan luas dan

orang lain membufuhkannya."2

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Abu Bakar Al-Khallal berkata, "Abu Dawud adalah seorang imam

terkemuka dan pioner di masanya. Selain wira'i, dia juga salah satu ulama

yang telah menelurkan karya dalam bidang hadits tanpa ada sebelumnya. Dia

meriwayatkan satu hadits dari Ahmad bin Hambal ketika dia mudzakarnh

(belajar) bersamanya. Ibrahim Al-Ashfahani dan Abu Bakar bin Shadaqah

sangat menghormati Abu Dawud. Mereka berdua selalu menyebut-nyebut

nama Abu Dawud tidak sebagaimana narna-nama ulama lain di masanya."3

Ahmad bin Muhammad bin Yasin Al-Harawi berkata, "Dia adalah salah

satu ulama yang hafizh dalam Islam karena menghafal dan menguasai banyak

hadits Rasulullah ffi berikut makna dan sanad hadits serta illat-illatnya.Dia

telah menguasai lebih dari sekadar ibadah, menjauhi perbuatan terlarang yang

keji, shalat dan wira'i. Oleh karena itu, dia merupakan pahlawan dalam dunia

hadits."{

Al-Hafizh Musa bin Harun berkata, "Imam Abu Dawud telah tercipta

di dunia ini untuk hadits, dan di akhirat untuk surga."

Alan bin Abd Ash-Shamad berkata, "Aku belajar dari Abu Dawud, dan

dia termasuk pahlawan hadits."s

1 TarikhBaghdad,9/58.

'1 lbitl.3 Tahdzib Al-Kamal, 77 / 364 danTarikh Bagtulad, 9 / 57.t Tatulzib Al-Knmal,ll /365.5 Siyar A'lam An-Nubala', 13 /212.
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Al-Hafizh Abu Abdillah bin Mandah berkata, "Ada empat ulama telah
menelurkan karya dalam hadits. Mereka dapat membedakan hadits yang
shahih dari tidaknya dan hadits yang benar dari salahnya. Mereka adalah Al-
Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i."1

Abu Hatim Ibnu Hibban berkata, "Abu Dawud adalah salah seorang
imam di dunia yang pandai, berilmu, hafizh, wira'i dan jeli. Dia telah
mengumpulkan banyak hadits, membukukannya dan telah mengoreksi
karyanya As-Sunan."

Al-Hakim berkata, "Abu Dawud adalah imam ahli hadits di masanya
tanpa dapat diragukan lagi." 2

Abu Said Al-Khalil bin Ahmad As-Sajazi Al-Qadhi berkata, "Aku telah
mendengar Abu Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Al-Laits Al-Qadhi
berkata, "Suatu ketika Sahal bin Abdillah At-Tasatturi datang menemui Abu
Dawud. Setelah tiba, seseorang lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Dawud,
ini adalah Sahal. Ia telah datang untuk berziarah kepadamu."

Kemudian, Abu Dawud menyambutnya dengan gembira, dan
mempersilahkan masuk, lalu Sahal berkata kepada Abu Dawud;
"Keluarkanlah lidahmu yang sering kamu gunakan untuk memberikan hadits
Rasulullah ffi sehingga aku dapat mengecupnya!" Kemudian Abu Dawud
menjulurkan lidahnya dan Sahal pun mengecupnya."

Adz-Dzahabi berkata, "Abu Dawud adalah seorang imam dalam hadits,
ulama besar dalam bidang fikih dan kitab karyanya merupakan bukti akan
hal itu. Dia termasuk murid Ahmad bin Hambal yang terkemuka. Sewaktu
mulazamah (bersama) dengan Ahmad bin Hambal, dia banyak bertanya kepada

Imam Ahmad tentang permasalahan-permasalahan ushul dan furu' secara

detil."

Madzhab Abu Dawud adalah madzhab salaf, mengikuti sunnah dan
tidak mau masuk ke dalam pembicaran-pembicaran yang memojok-mojokkan
pihak-pihak tertentu.3

Abu Abdillah Al-Hakim berkata, "Tidak dapat disangkal lagi bahwa Abu
Dawud adalah imam para ulama ahli hadits di masanya. Dia telah melakukan
rihlah ke Mesir, Hijaz, Syam,Irak dan Khurasan. Dia telah menulis hadits di
Khurasan sebelum bertolak menuju Irak dan Hirah.

I tbid.g/57., Tafulzib At-Tahdzib, 4/ t't.3 Siyar A'lam An-Nubala', 13 /215-216.
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Dia juga telah menulis hadits di daerah Baghlan dari Qutaibah dan di

Rai dari Ibrahim bin Musa. Sanad 'alibetasal dari Al-Qa'nabi, Muslim bin

Ibrahim dan yang lain. Pada awalnya, Abu Dawud berdomisili di Naisabur

dan menulis hadits di sana, namun akhirnya dia pergi ke Khurasan bersama

anaknya, Abu Bakar."

Musa bin Harun berkata, "Aku belum pemah melihat orang yang lebih

utama dari Imam Abu Dawud."l

3. Keutamaan Kitab Sunan Abu Dawud

Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Abu Dawud bertempat tinggal di

Bashrah, namun dia sering keluar-masuk Kota Baghdad. Di sana dia

meriwayatkan kitab karyanya Al-Mushnnnaf fi As-Sunan dan para ulama ahli

hadits banyak mengutip darinYa'

Dikisahkan bahwasanya setelah Abu Dawud selesai menulis kitabnya,

dia lalu menyodorkan kepada Ahmad bin Hambal dan Imam Ahmad

menyatakannya baik dan bagus."2

Al-Krathib dengan sanadnya dari Abu Bakar bin Dasah, ia berkata, "Aku

pemah mendengar Abu Dawud berkata, "Aku telah menulis dari Rasulullah

Shallahu Alaihi wa Sallam 500.000 (lima ratus ribu) hadits. Kemudian aku

memilihnya hingga menjadi 4.800 (empat ribu delapan ratus) hadits. Jumlah

hadits pilihanku itu termuat dalam kitabku ini. Dalam kitab ini, aku telah

mencantumkan hadits shahih, hadits yang menyerupainya dan hadits yang

mendekatinya. Cukup bagi manusia untuk urusan agamanya empat hadits

berikut ini:

Pertama; Sabda Rasulullah ffi, "Semua amal itubergantung daryan nintnya."

Kedua; Sabda Rasulullah ffi , " Di antara tanda bagusnya keislnman seseorang

adalah apabila ia meninggall<nn sesuatu yang tidak ada manfaatnya."

Ketiga; Sabda Rasulullah ffi, 'Tidok sempurna iman seseorang hingga dia

ridha terhndap saudaranya sebagaimana dia ridha terhadap dirinya sendiri."

Keempat; Sabda Rasulullah W, "Holol itu sudah jelas dan haram itu sudah

jelas. Di antara halal dan haram adalah permasalahan syubhat."3

I lbitl.l3/272-213.2 TarikhBagtulad,9 /56.3 tbid.
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Dalam Siyar A'lam An-Nubala', 13/210, Adz-Dzahabi memberikan
komentar bahwa pemyataan Abu Dawud, "Cukup bagi manusia unfuk urusan

agamanya hanya dengan empat hadits saja" adalah tidak boleh dan tidak
benar. Alasannya, sesungguhnya bagi seorang muslim itu sangat
membutuhkan banyak hadits yang shahih bersama Al-Qur'an."

Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani dan Ibrahim Al-Harbi,
keduanya berkata, "Tatkala Abu Dawud menuangkan hadits dalam kitabnya
maka dia telah melunakkan hadits sebagaimana Nabi Dawud Alaihissalam

telah melunakkan besi."l

Al-Hakim berkata, "Aku telah mendengar Az-Zubair bin Abdillah bin
Musa berkata, "Aku telah mendengar Muhammad bin Makhlad berkata, "Abu
Dawud telah menguasai 100.000 (seratus ribu) hadits. Tatkala dia telah selesai

menuangkannya dalam Kitab karyanya As-Sunan, maka dia lalu
membacakannya kepada manusia. Pada waktu itu, kitab karya Abu Dawud
bagi ulama ahli hadits seperti Al-Qur'an. Mereka mengikutinya dan tidak ada

yang melanggamya. Para ulama di masa Abu Dawud telah mengakui bahwa
Abu Dawud adalah orang hafizh dan pioner dalam bidang hadits,"2

4. Kriteria Syarat yang Diterapkannya dalam Sunan Abu Dawud

Ibnu Dasah berkata, "Aku teiah mendengar Abu Dawud berkata, "Aku
masukkan dalam kitabku As-Sunan ini hadits yang kadarnya shahih dan
mendekati shahih. Apabila terdapat sanad hadits yang wahn syadid (sangat

lemah), maka aku akan menjelaskannya."

Adz-Dzahabi menambahkan, "Dalam mencantumkan hadits dalam
kitabnya ini, Abu Dawud telah berusaha secara maksimal menurut
kemampuan ijtihadnya untuk menjelaskan hadits yang menurutnya sanadnya

wahn syadid dan yang dimungkinkanwahn. Sedangkan hadits yang didiamkan
Abu Dawud, tanpa diiringi penjelasan, maka hadits tersebut baginya adalah

hadits hasan. Terlebih lagi apabila kami, para ulama, telah memberikan hukum
bahwa hadits tersebut adalah hasan.

Istilah 'hadits hasan' adalah istilah baru dalam dunia hadits. Dalam
pengertian salaf, hadits hasan termasuk hadits shahih yang hukumnya wajib
diamalkan, demikianlah pendapat jumhur ulama. Sedang bagi Imam Al-
Bukhari yang diikuti Imam Muslim, hadits hasan hukumnya marghub fih

I T'atulzib At-Tatulzib,4/172.2 Siyar A' lam An-N ubala', 13 / 212 danTahdzib At-Tahtlzib, 4 / 172.
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(dianjurkan dengan sangat untuk diamalkan). Alasannya adalah karena hadits

yang demikian itu kedudukannya berada di bawah hadits shahih dan di atas

hadits dhaif.

Kalau hadits yang didiamkan Abu Dawud dalam kitabnya tidak

termasuk hadits shahilU maka hadits tersebut berada dalam tingkatan antara

hadits hasan dan hadits dhaif yang tidak bisa digunakan hujjah. Padahal,

hadits-hadits dalam kitab sunan Abu Dawud yang paling shahih itu
sebagaimana hadits yang telah dikeluarkan syaikhaini, Imam Al-Bukhari dan

Imam Muslim.

Kemudian, tingkatan hadits berikutnya sebagaimana hadits yang

dikeluarkan salah satu syaikhaini, lalu sebagaimana yang telah syaikhaini

senangi untuk mengeluarkannya dan tingkat selanjutnya adalah yang

disenangi salah satu syaikhaini. Sanad hadits yang demikian itu adalah jayyid

(bagus) dan tidak mempunyai illat yangsyadz.

Adapun tingkat berikutnya adalah hadits yang sanadnya shaleh (cukup

memadai) dan bisa diterima para ulama karena datangnya matan hadits

serupa dengan sanad yang lain, baik hadits tersebut jumlahnya dua atau lebih

dengan sanad yang sama-sarna layyin (lemah). Sanad-sanad yang layyin ini,

satu sama lain saling menguatkan.

Tingkat berikutnya adalah hadits yang sanadnya dianggap dhaif akibat

kemampuan menghafal perawinya naqish (kurang). Untuk perawi yang

kadarnya demikian ini, Abu Dawud kebanyakan jarang memberikan

keterangan.

Berikutnya adalah tingkatan hadits yang perawinya dhaif dimana Abu

Dawud mengiringinya dengan keterangan. Terkadang sekali Abu Dawud

diam tanpa memberikan keterangan apabila perawi tersebut kadar

kedhaifannya sudah masyhur."l

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Perkataan Abu Dawud

bahwa apabila dia meriwayatkan hadits dengan sanad yang wahn syadid,maka

dia telah menjelaskannya" dapat dipahami bahwa apabila perawi itu tidak

teralu lemah, maka dia tidak akan menjelaskannya. Berangkat dari sini, dapat

disimpulkan bahwa semua hadits yang sanadnya didiamkannya bukanlah

hadits ha-san apabila hadits tersebut datang dari arah yang lain'

535

I Siyar A'lam An'Nubala',73 /214-215.

Abu Dawud As-Sijbtani Sulaiman bin Al-Asy'ats



Kedua tipe ini, hadits yang didiamkan tanpa ada riwayat lain yang
mendukungnya dan hadits yang didiamkan tetapi datang dari arah lain,
jumlahnya sangat banyak.

Di antara hadits tersebut terdapat hadits dhaif karena umumnya
diriwayatkan perawi yang ulama tidak sepakat untuk meninggalkan
haditsnya. semua pembagian hadits menurut Abu Dawud dapat digunakan
sebagai hujjah. Ibnu Mandah mengutip pemyataan Abu Dawud bahwasanya
dia terpaksa mencantumkan hadits dhaif apabila dalam bab itu tidak dijumpai
selain hadits dhaif tersebut."

Imam An-Nawawi berkata, "Ada beberapa hadits dalam Sunan Abu
Dnwud yang secara lahimya dhaif, akan tetapi dia tidak menjelaskannya.
Menyikapi hadits yang demikian ini, sepanjang tidak ada penjelasan shahih
atau hasan dari ulama yang pantas diikuti dan dijadikan pegangan, menurut
pendapat yang hak, hadits tersebut adalah hasan.

Sedangkan, apabila ada pemyataan dari ulama yang bisa dijadikan
pegangan atau ada seorang bijak yang melihat bahwa di dalam sanad hadits
terdapat unsur yang mengharuskan untuk mendhaifkannya, sedang di sisi lain
tidak dijumpai datangnya riwayat lain, maka hadits tersebut adalah dhaif.
Oleh karena itu, jangan terpengaruh pada sikap diam Abu Dawud setelah
menuturkan hadits dalam kitabnya."l

Pmahqiq Siyar A'lnm An-Nubaln'berkaLa, "Abu Dawud telah meriwayatkan
hadits dari sekelompok perawi dhaif tanpa menjelaskannya. Di antara mereka
itu adalah; Ibnu Luhai'ah, Shaleh budak At-Tu'amah, Abdullah bin
Muhammad bin Uqail, Musa bin Wardan dan Salamah bin Al-Fadhl.

oleh karena ihr, tidak seharusnya bagi kritikus untuk bertaklid mengikuti
Abu Dawud yang tidak memberikan penjelasan terhadap para perawi dan
menggunakannya sebagai hujjah. Kritikus saharusnya mengambil langkah
untuk melihat dan memperhatikan apakah hadits tersebut diikuti hadits lain
atau hadits itu adalah hadits gharib? Apabila perawi hadits berbeda
periyawatannya dengan perawi yang lebih tsiqah darrnya, maka hadits perawi
dhaif tersebut kedudukannya akan turun menjadi hadits mungkar.

Sesungguhnya, Abu Dawud telah meriwayatkan hadits dari para perawi
yang lebih dhaif lagi semisal Harits bin Hayyah, Shadaqah Ad-Daqiqi, Amr
bin Waqid Al-Umri, Muhammad bin Abdirrahman Al-Bailamani, Abu Hayyan

t 
. Hamisy Siyar A'lam An-Nubala' ,13 /211274.
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Al-Kalabi, Sulaiman bin Arqam dan Ishaq bin Abdillah bin Abi Farwah.

Mereka semuanya adalah matruk (haditsnya ditinggalkan).

Dalam Sunan Abu Dawud juga terdapat hadits yang sanadnyamunqathi'
(terputus), hadits mudallas dengan 'an'Anah dan perawi yang namanya

disamarkan. Terhadap perawi yang demikian ini, tidak selayaknya hadits

riwayat mereka diberi hukum hasan karena Abu Dawud mendiamkarurya

tanpa memberikan penjelasan.

Sebuah catatan penting, Abu Dawud mendiamkan mereka karena

beberapa faktor, di antaranya adalah;

Pertama; Telah dijelaskan dalam pembahasan di depannya.

Kedua; Karena lupa.

Ketiga; Perawi tersebut sangat lemah dan ulama telah sepakat untuk
tidak mengambil hadits darinya semisal Abu Al-Huwairits dan Yahya bin Al-
Ala'.

Keempat; Ini yang paling sering terjadi, yaitu perbedaan pendapat dari
para ahli hadits orang yang meriwayatkan hadits darinya. Sesungguhnya

riwayat Abul Hasan bin Al-Abd darinya adalah contoh riwayat yang banyak

mendapatkan reaksi tidak sebagaimana riwayat Al-Lu'lu'."l

5. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata, "Abu Dawud meriwayatkan hadits

dari Abu Salamah At-Tabudzaki, Abul Walid Ath-Thayalasi, Muhammad bin
Katsir Al-Abdi, Muslim bin Ibrahim, Abu Umar Al-Haudhi, Abu Taubah Al-
Halabi, Sulaiman bin Abdirrahman Ad-Dimasyqi.

]uga, Said bin Sulaiman Al-Wasithi, Shufwan bin Shaleh Ad-Dimasyqi,

Abu ja'far An-Nuqaili, Ahmad, Ali, Yahya, Ishaq Qattur bin Nusair, dan masih

banyak lagi, baik dari Irak, Khurasan, Syam, Mesir, Jazirah maupun dari
daerah lain."

Murid-muridnya: sebagaimana dikatakan Al-Hafizh antara lain adalah;

Abu Ali Muhammad bin Ahmad binAmr Al-Lu'lu', Abu Ath-Thayib Ahmad

bin Ibrahim bin Abdirrahman Al-Asynani, Abu Amr Ahmad bin Ali bin Al-
Hasan Al-Bashari, Abu Said Ahmad bin Muhammad bin Ziyad Al-A'rabi, Abu

Bakar Muhammad bin Abdurrazaq bin Dassah, Abul Hasan Ali bin Al-Hasan

I lbitl.lS/215.

Abu Dataud As-Sijbtani Sulahnan bin Al-Asy'ats 537



bin Al-Abd Al-Anshari, Abu Isa Ishaq bin Musa bin Said Ar-Ramali Warraqah

dan Abu Usamah Muhammad bin Abdil Malik bin Yazid Ar-Ruwas. Mereka

semua adalah perawi Kitab Sunan Abu Dawud dari Abu Dawud.

Sedang Abu Abdillah Muhammad binAhmad binYa'qub Al-Mutusti Al-
Bashari adalah perawi Kitab AR-Rcd'ala Ahl Al-Qadr dari Imam Abu Dawud;

Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman An-Najjar adalah perawi Y.ttab An-Nasikhwa

Al-Mansuldu Abu Ubaid Muhammad bin Ali bin Utsman Al-Ajari Al-Hafizh
adalah perawi Kitab Al-Masa'il darinya; dan Ismail bin Muhammad Al-
Muzhaffar adalah perawi Musnad Malik dari Imam Abu Dawud.

Termasuk muridnya juga antara lain; Abu Abdurrahman An-Nasa'i, Abu
Isa At-Tirmidzi, Harb bin Ismail Al-Karmani, Zakaria As-Saji, Abu Bakar

Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallal Al-Hambali, Abdullah bin
Ahmad bin Musa Abdan Al-Ahwazi, Abu Basyar Abu Bakar bin Ahmad Ad-
Dulabi, Abu Awwanah Ya'qub bin Ishaq Al-Asfarayini, anak Abu Dawud
yang bemama Abu Bakar, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Ad-
Dunya.

Juga Ibrahim bin Humaid bin Ibrahim bin Yunus Al-Aquli, Abu Hamid
Ahmad bin Ja'far Al-Ashfahani, Ahmad bin Ma'la bin Yazid Ad-Dimasyqi,

Ahmad bin Muhammad Yasin Al-Harawi, Al-Hasan bin Shahib Asy-Syasyi,

Al-Husain bin Idris Al-Anshari, Abdullah bin Muhammad bin Abdil Karim
Ar-Razi, AIi bin Abd Ash-Shamad Na'imah, Muhammad bin Makhlad Ad-
Duri, Muhammad bin ]a'far bin Al-Mustafadh Al-Faryabi, Abu Bakar

Muhammad bin Yahya Ash-Shuli dan masih banyak yang lain."l

6. Atsarnya

7, As-Sunan

Telah dijelaskan di depan tentang kelebihan kitab tersebut berikut kriteria

hadits yang telah dicantumkan di dalamnya. Banyak ulama telah memberikan

syarah kitab ini, di antaranya adalah Al-Khaththabi yang meninggal pada

tahun 388 Hijriyah dengan nama Ma'alim As-Sunan.

Sedangkan, syarah yang paling terkenal dan paling banyak beredar

adalah 'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud karya Abu Ath-Thayib
Muhammad bin Syamsul Haq Abadi dan Syarah Ibnul Qayyim Al-fauziyah
Al-Hafizh.

I Tadzib At-Tahdzib,4/149-750.
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2. Az-Zuhil

Kitab ini telah dicetak oleh Dar Al-Mansya'ah li An-Nasyr wa At-Tauzi'

dengan tahqiq Yasir bin Ibrahim bin Muhammad dan Ghanim bin Abbas bin

Ghanim. Kitab Az-Zuhd rni dari riwayat Ibnul A'rabi dari Abu Dawud As-

Sijistani.

Abu Dawud telah menulisnya berdasarkan musnad sahabat dan Tabi'in.

Dia memulai dengan menyebutkan sebagian atsar tentang Bani Ismail,

kemudian hadits sepuluh sahabat yang mendapatkan kabar gembira surga

kecuali Said bin Zaid. Isi kitab ini mencapai 521 atsar yang didominasi oleh

nama-nama Tabi'in terkemuka.

3. Sebuah risalah tentang perjalanan dan lika-liku Abu Dawud dalam

menelurkan Sunan Abu Dauud. Risalah ini telah terbit dengan tahqiq
Muhammad Zahid, Al-Kautsari, Kairo, 1369 Hij riyah.

4. Al-Marasil

Kitab ini juga telah dicetak di Kairo, 1310 Hijriyah.

Selain rurma-n.una di atas, Abu Dawud juga mempunyai karya yang lain,

seperti Kitab Ar-RijaI, Al-Qadr dan Kitab Al-Masa'il yangberisi permasalahan-

permasalahan yang Abu Dawud tidak sependapat dengan Ahmad bin
Hambal.

Di samping itu, dia juga mempunyai karya Kitab Tasmiyah Ukhuwwah Al-

Ladzina Ruwiya 'Anhum Al-Hailits. keterangan lebih jelasnya silahkan melihat

Tarikh At-Turats,1/238, karya Fu'ad Sazkin.

7. Sebagian Kisah dan Mutiara Katanya

Al-Khaththabi berkata, "Abdullah bin Muhammad Al-Maska telah

memberikan kabar kepadaku, ia berkata "Abu Bakar Ibnu Jabir, pelayan Abu

Dawud, telah memberikan kabar kepadaku, dia berkata, "Waktu itu aku

bersama Abu Dawud di Baghdad. Ketika aku tengah shalat Magrib, tiba-tiba

datang seorimg amir bemama Abu Ahmad Al-Muwaffaq.

Ketika amir masuk, dan Abu Dawud melihat kedatangannya, maka dia

menyambutnya. Abu Dawud berkata, "Ada apakah gerangan sehingga amir

datang kemari di waktu seperti ini?"

Amir itu menjawab, "Yang membuatku datang kemari adalah tiga hal."

Ketika Abu Dawud menanyakan tiga hal tersebut, amir pun menjelaskan

maksudnya dengan berkata, "Aku meminta agar kamu pindah dari sini dan

539Abu Dauud As-Siibtani Sulahnan bin Al-Asy'ats



ambillah Bashrah sebagai tempat tinggalmu agar orang-orang yang mencari

ilmu datang kepadamu untuk menimba ilmu dan berguru kepadamu.
Sesungguhnya semangat mencari ilmu kini telah merosot akibat peritiwa Az-

Zanji, tni yang pertama.

Keduanya, ajarkan kepada anak-anakku hadits, dan ketiganya adalah

buatlah pertemuan khusus buat anak-anakku. Sesungguhnya anak penguasa

tidak bisa duduk bersama masyarakat umum."

Abu Dawud lalu berkata, "Yang pertama dan kedua aku dapat
menyanggupinya. Adapun yang ketiga, aku tidak bisa melakukannya.
Sesungguhnya semua manusia dalam hal ilmu adalah sama."

Ibnu Jabir menambahkan, "Anak-anak amir itu akhirnya datang dan

duduk dalam pengajian Abu Dawud dengan satir pembatas dari peserta

pengajian yang lain."l

Al-Khathib meriwayatkan dengan sanad dari Abu Bakar bin Abi Dawud,

ia berkata, "Aku telah mendengar ayahku berkata, "Syahwat yang tersamar

adalah cinta kekuasaan."2

Dalam kesempatan yang lain, Abu Bakarbin Abi Dawud berkata, "Aku
pemah mendengar ayahku sedang berkata, "Sebaik-baik pembicaraan adalah

sesuatu yang masuk ke telinga tanpa ada izin.'3

8. Meninggalnya

Abu Ubaid Al-Ajari berkata, "Abu Dawud meninggal pada tanggal 16

Syawal tahun 27 5 F{ijriy ah." al,+l

I Thabaqat Asy-Syaf iyah Al-Kubra,2/ 7962 TarikhBagMad,9/58.3 Siyar A'lam An-Nubala',13 /277.4 tbid.t3/221.
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ABU HAT|M AR-RAZI (MUHAMMAD BIN

tDRls BIN AL-MUNDZIR AL-HANZHALI)

1. Nama, Kelahiran dan Kebangsaannya

L. Tamanva: Muhammad bin Idris Al-Mundzir bin Dawud bin Mahran Al-

I\ r".rrhati Al-Hafizh.

Kelahirannyaz Adz-Dzahabiberkata, "Dia lahir pada tahun 195 Hijriyah

dan pada tahun 209 dia sudah berhasil menelurkan karya untuk pertama

kalinya. Abu Hatim Ar-Razi hidup semasa dengan Imam Al-Bukhari dan

tercatat dalam thabaqahnya. Hanya saja, Abu Hatim Ar-Razi berusia dua

puluh tahun tebih panjang daripada Imam Al-Bukhari."1

Kebangsaanyat Al-Mizziberkata, "Menurut suafu pendapat, Abu Hatim

Ar-Razi tinggal di lorong jalan di Hanzdalah daerah Rai, sehingga namanya

dinisbatkan ke daerah tersebut."2

Dari Abdullah bin Muhammad bin Ya'qub, dia berkata, "Aku telah

mendengar Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Kami adalah penduduk Ashfahan

yang tinggal di sebuah desa bemama Jarukan. Keluarga kami mendahulukan

kepentinganku daripada ayahku sendiri; kemudian mereka memutuskannya."3

2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Al-Hafizh Al-Baghdadi mengatakan, "Abu Hatim Ar-Razi adalah

seorang imam yang hafizh dan paling fsabif. Namanya menjadi masyhur

karena ilmunya dan dia sering disebut-sebut karena keutamaannya."a

t tbid.t3/247.2 Tatulzib Al-Kamal,24/381.3 Siyar A'lam An-Nubala',13/250.4 TarikhBaghdad,2/73.
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Dari Abdurrahman bin Abi Hatim, ia berkata, "Aku telah mendengar

Yunus bin Abdil A'la berkata, "AbrtZtt'ah dan Abu Hatim Ar-Razi adalah

dua orang imam daerah Khurasan. Keberadaan mereka berdua merupakan

maslahat bagi kaum muslimin."l

Abul Qasim Hibbatullah bin Al-Hasan Al-Alka'i berkata, "Abu Hatim

Ar-Razi adalah seorang imam yang pandai,hafizh, cakap dan berpendirian

teguh dalam bidang hadits."2

Ibnu Kharrasy berkata, "Ia adalah ulama ahli amanah dan makrifat."

Sedang Abu Nua'im Al-Ashfahani berkata, "Ia adalah seorang imam dalam

menghafal."3

Adz-Dzahabi berkata, "Ilmu Abu Hatim Ar-Razi seperti lautan. Dia

berkeliling dari suatu negara ke negara lainnya sehingga menjadikan dirinya

sebagai sosok ulama yang kaya ilmu dalam sanad dan matan hadits. Dia

banyak menghafalkan hadits, memiliki karya, mengetahui illat-illat pada sanad

dan matan hadits dan banyak melakukanfarh wa at-Ta'dil untuk mengetahui

hadits yang shahih dari yang tidak shahih."

Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi berkata, "Musa bin Ishaq Al-Qadhi

berkata kepadaku, "Aku belum pemah melihat orang yang lebih hafizh dari

ayahmu. Dia (Abu Hatim Ar-Razi) telah bertemu Abu Bakar bin Abi Syaibah,

Ibnu Numair, Ibnu Main dan Yahya Al-Himmani."

Al-Khalili berkata, "Abu Hatim Ar-Razi telah mengetahui perbedaan-

perbedaan hukum fikih pada masa sahabat, Tabi'in dan ulama setelah mereka.

Aku mendengar dari kakekku dan sekumpulan orang pun mendengar bahwa

Ali bin Ibrahim Al-Qaththan berkata, "Aku belum pernah melihat orang

seperti Abu Hatim Ar-Razi dan orang yang lebih utama darinya."

Al-Hasan bin Al-Husain Ad-Darastini berkata, "Aku telah mendengar

Abu Hatim berkata, " AbuZur'ah telah berkata kepadaku, "Aku belum pemah

melihat orang yang begitu mempunyai semangat seperti dirimu dalam

mencari hadits." Ketika aku sampaikan kepada Abu Zur'ah bahwa anakku

yangbemama Abdurrahaman juga mempunyai semangat sebagaimana diriku
dalam menuntut ilmu, maka Abu Zur'ah berkata, "Kalau Abdurrahman

memiliki semangat seperti ayahnya, maka itu tidak berlebihan!"

I tbid.z/74.2 Tatulzib Al-Knmal,24/385.3 Siyar A'lam An-Nubala', 73/250.
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Ar-Raqqam berkata, "Ketika aku bertanya kepada Abdurrahman (Ibnu

Abi Hatim Ar-Razi), "Kapan kamu sering mendengar dan bertanya kepada

ayahmu?" Maka Abdurrahman menjawab, "Di waktu ayah sedang makan dan

aku bertanya dengan membaca di hadapannya, atau ayahku sedang berjalan,

masuk rumah sedang mencari sesuatu atau ketika akan masuk tempat buang

air."1

3. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Adz-Dzahabi berkata, " Al-F{afizh Abul Qasim Al-Lalka'i berkata, "Aku
telah menemukan catatan-catatan dalam kitab Abu Hatim bin Muhammad

bin Idris Al-Hanzhali ya.g pernah didengamya.

Dalam temuanku itu, Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Madzhab pilihan

kami adalah mengikuti Rasulullah, sahabat dan tabi'in dengan berpegang

teguh pada madzhab ahli atsar semisaL Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal,

Ishaq dan Abu Ubaid.

Kami selalu mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ffi
dengan berkeyakinan bahwa Dzat A1lah ffi sebagaimana difirmankan-Nya,

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia." (Asy-Ayura: 11)

Kami juga berkeyakinan bahwa iman itu dapat bertambah dan

berkurang. Di samping, kami juga beriman adanya azab kubur, pertanyaan

di alam kubur, telaga, adanya syafaat dan keharusan cinta dan sayang kepada

para sahabat."2

Abul Hasan Muhammad bin Syuaib Al-Ghazi Ath-Thabari berkata,

"fika kamu melihat orang sedang musafir ke daerah Khurasan, sedang ia

mencintai Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah, maka orang tersebut adalah

ahli hadits."3

4. llmunya yang Luas

Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi berkata, "Aku telah mendengar

ayahku berkata, "Aku umumkan di pintu Abul Walid Ath-Thayalisi,
"Barangsiapa dapat menghadirkan kepadaku hadits gharib dengan jalur
periwayatan shahih dimana aku belum pemah mendengamya, maka baginya

shadaqah dariku satu dirham."

I tbid.3/250-'Et.2 lbitl.13/360.3 Tafulzib Al-K-amal,24/389.
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Kemudian, banyak orang berkumpul di pintu Abul Walid yang di antara

mereka terdapat Abu Zur'ah dan orang yang setrata keilmuannya di
bawahnya. Maksud dan tujuan pengumumanku itu barangkali ada di antara

orang mempunyai hadits yang tidak aku miliki, maka ia akan datang
menyampaikan hadits tersebut kepadaku.

Namury dari semua yang hadir itu tidak ada yang dapat memberikan

apa yang aku inginkan. Sewaktu mereka menunjukkan bahwa hadits yang aku

maksudkan itu dimiliki orang di sana, maka aku pun menemuinya untuk
mendengarkan hadits riwayabrya. Demikianlah maksudku, akan tetapi tidak
seorang pun yang dapat memberikan hadits yang belum aku ketahui."l

Dari Abdurrahman, dia berkata, "Aku telah mendengar ayahku berkata,

"Ketika Muhammad bin Yahya Adz-Dzahuli An-Naisabur datang ke Rai, aku

membacakan kepadanya tiga belas hadits dari hadits riwayat Az-Zuhri.Dari
tiga belas hadits itu, Muhammad bin Yahya hanya mengetahui tiga hadits saj+

sedang sisanya belum ia ketahui."2

. Perlu dijelaskan di sini bahwa Muhammad bin Yahya Adz-Dzahuli
kredibilatasnya telah diakui oleh para syaikhnya dan ulama di masanya

sebagai orang yang paling mengetahui hadits-hadits riwayat Az-Z;.:Jrtn. Walau

demikian, ketika Abu Hatim Ar-Razi menyampaikan hadits dari Az-Zuhri
kepadanya, dia merasa asing dan belum mengetahuinya."3

Abdurrahman berkata, "Aku telah mendengar ayahku mengatakan,

"Pada suatu hari, aku dan Abu Zur'ah sedang mengoreksi dan memahami

hadits. Kemudian Abu Zur'ah menyebutkan suatu hadits berikut illat-
illatnya, sedangkan aku juga sedang menngoreksi hadits-hadits berikut illaf
dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penyebutan nama para
perawinya.

Pada saat yang demikian ifu, Abu zur'ah berkata kepadaku, "Wahai Abu
Hatim, sedikit sekali manusia yang dapat memahami masalah ini, sehingga

betapa mulia orang yang mengetahuinya! Apabila aku meminta penjelasan

kepada satu atau dua orang, maka sedikit sekali orang yang telah menguasai

dengan baik permasalahan ini. Barangkali aku mengalami keraguan atau

kebimbangan pada suatu hadits, sehingga aku harus menemuimu. SunggUtu

aku belum menemukan orang yang dapat memberikan jawaban yang dapat

I Afiarhwo At-Ta1il, karyalbnuAbiHatim 1/355., tbid.t/358.3 Lrhat |lamisy Tahdzib At-Tahdzib,z4 / 397.
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memuaskanku terhadap permasalahan ini selain dirimu." Ayahku kemudian

meniawabnya, "Demikian pula halnya aku."l

Ahmad bin Salamah An-Naisabur berkata, "Aku belum pemah melihat

orang yang lebih hafizh dalam hadits dan maknanya setelah Ishaq dan

Muhammad bin Yahya selain Abu Hatim Ar-Razi."

Ibnu Adi berkata, "Aku telah mendengar AlQasim bin Shafwan berkata

"Aku telah mendengar Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Manusia paling wira'i

yang pemah aku lihat jumlahnya ada empat orang, yaitu; Adam, Ahmad bin

Hambal, Tsabit bin Muhammad Az-Zahid dan Abu Zur'ah Ar-Razi."

Al-Qasim menambahkan, "Ketika hal ini aku sampaikan kepada Utsman

bin Ktrurrad zadz, lJtsmanberkata "Kalau demikian halnya, maka aku katakan

bahwa orang paling hafizh yang pemah aku lihat hanya ada empat. Mereka

itu adalah Muhammad bin Al-Minhal Adh-Dharir, Ibrahim bin Ar'arah, Abu

Zur'ahdan Abu Hatim Ar-Razi."2

Dari Abdurrahman, dia berkata, "Aku telah mendengar ayahku berkata

"Muhammad bin Yazid Al-Asfathi adalah orang yang cinta tafsir dan

menghafalkannya. Pada suatu hari, dia berkata kepada ulama ahli hadits,

"Apayangkalian hafalkan tentang firman Allah ffi,
"Maka merekn (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelaiah di beberapa

negeri." (Qaf:36)"

Para ahli hadits terdiam dan saling memandang satu sama yang lain.

Kemudian aku (Abu Hatim Ar-Razi) berkata, "Abu Shaleh telah memberikan

hadits kepada kami dari Muawiyah bin Shaleh dari AIi bin Abi Thalhah dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Mereka menjelajah di beberapa negeri." Kemudian

Muhammad bin Yazid menganggap jawaban itu bagus"'3

5. Rihtah dan Semangatnya Mencari Hadits

Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi berkata, "Aku telah mendengar

ayahku mengatakary "Pertama kali aku mencari hadits menghabiskan waktu

selama tujuh tahun. Dalam waktu itu, kedua kakiku telah menempuh lebih

dari seribu farsakh (satu farsakh sekitar 8 Km. atau 3 1,/amil).

1 TarikhBagdad,2/76.2 Siyar A'lam An'Nubola', 73 /?57.? lbitl.73/255.
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Sudah tidak terhitung lagi, berapa kali aku melakukan perjalanan dari

Kufah ke Baghdad, dan dari Makkah ke Madinah. Ketika keluar dari Bahrairu

kutempuh perjalanan dari dekat Kota Sila menuju Mesir dengan berjalan kaki,

dan dari Mesir menuju Ramallah.

Dari Kota Ramallah ini, aku bertolak menuju Baitul Maqdis, lalu kembali

lagi ke Ramallah untuk berangkat ke Asqalan dan kemudian menuju Thabar

dan Damaskus. Dari Damaskus, aku melanjutkan perjalanan ke Himsha,

Antakiya, Tursus dan kembali lagi ke Himsha karena aku belum mendapatkan

hadits dari Abul Yaman.

Setelah aku mendapatkan hadits dari Abul Yaman, aku pun melanjutkan

perjalanan menuju ke Bisan terus ke Rika. Dari Rika ini aku lalu menyeberangi

sungai Efrat menuju Baghdad. Aku meninggalkan Syam dengan bertolak dari

Wasith dengan menyeberangi Sungai Nil untuk kembali ke Kufah. Semua

perjalanan ini aku tempuh dengan berjalan kaki. Demikian inilah kisah

perjalanan pertamaku selama tujuh tahun di saat usiaku baru mencapai dua

puluh tahun.

Aku meninggalkan Daerah Rai menuju Kufah pada bulan Ramadhan

tahun 213 Hijriyah dan kembali ke kampung halamanku pada tahun 221

Hijriyah. Sedang perjalanan keduaku hanya berlangsung tiga tahun, yaitu dari

tahun 242 samp ai 245 Hijr iy ah." 1

Abdurrahman mengatakan, "Aku telah mendengar ayahku berkata,

"Aku telah tinggal di Bashrah selama delapan bulan, biarpun maksud hatiku

ingin tinggal di sana selama satu tahun. Semuanya itu terjadi karena pada

waktu itu aku sedang kehabisaan bekal. Pada waktu di Bashrah ini, aku dan

temanku berkeliling mengikuti pengajian hadits dari para syaikh sampai sore.

Lalu kami kembali, aku menuju ke pemondokanku dan temanku pulang ke

rumahnya sendiri. Sesampainya di pemondokan, aku hanya dapat minum air

saja tanpa makan biarpun perutku terasa lapar karena bekalku telah habis.

Pada keesokan harinya, temanku datang menemuiku lagi, dia
mengajakku berangkat bersama mendengarkan hadits dari para syaikh. Pagi

itu pun aku berangkat bersamanya, biarpun perutku terasa melilit karena

lapar.

Pada keesokan hari berikutnya, temanku pun datang menghampiriku.

Ketika dia meminta agar aku bersegera untuk lekas berangkat, maka aku

I Al-larhwa At-Ta'dil,1/359-3fi.
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sudah tidak kuasa lagi menyembunyikan kenyataan yang tengah aku alami.

Aku jawab ajakannya dengan berkata, "Hari ini badanku terasa lemah

sehingga aku tidak mungkin untuk berangkat bersamamu."

Kemudian temanku itu mencari tahu ada apa di balik semua jawabanku

tersebut dan aku pun menjelaskan kondisiku yang sebenarnya. Karena

terdesak, maka aku sudah tidak mungkin lagi menutup-nutupi lagi kenyataan

diriku. Sudah dua hari ini perutku tidak terisi makanan.

Lalu, temanku itu menawarkan bahwa dirinya hanya memiliki uang satu

dinar saja. Setengahnya buatku dan setengahnya lagi buat ongkos sewa.

Karena kekurangan bekal inilah, akhimya aku terpaksa meninggalkan Bashrah

dengan menggunakan ongkos perjalanan setengah dinar darinya. Demikian

kisah yang aku alami sewaktu di Bashrah."l

6. Syaratnya yang Ketat Dalam Mentsiqahkan Perawi Hadits

Adz-Dzahabi berkata, "Apabila Abu Hatim Ar-Razi mengatakan,
"Perawi hadits it'a tsiqah," maka berpeganglah pada pernyataannya.

Sesungguhnya dia tidak berkata demikian itu kecuali perawi hadits tersebut

benar-benar shahih haditsnya.

Sedangkan, apabila Abu Hatim Ar-Razi menyatakan layyin (lemah

haditsnya) atau la yuhtajju bihi (ttdak bisa dijadikan sebagai hujjah), maka Anda
jangan terburu-buru mengikutinya sebelum mendapatkan keterangan apakah

ada pernyataan serupa dari ulama yang lain. Apabila ada ulama lain yang

menyatakan perawi tersebut tsiqah, maka Anda jangan mengikuti pendapat

Abu Hatim Ar-Razi karena syarat yang ditetapkannya sangat ketat.

Kriteria ketat yang ditetapkan Abu Hatim Ar-Razi inilah yang
membuatnya sampai menyoroti sebagian perawi hadits dalam Kitab
shahih.

Di antara istilah yang digunakannya adalah; 'Iaisa bi hujjah (perawi ini
tidak bisa dijadikan hujjah) danlaisa bi al-qawi (perawi ini tidak kuat)." Orang

terakhir yang meriwayatkan dari Abu Hatim Ar-Razi adalah Muhammad bin
Ismail bin Musa Ar-Razi yang meninggal setelah tahun 351 Hijriyah."2

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Muhammad bin Abi Adi A1-

Bashari adalah seorang syaikh dari Ahmad bin Hambal. Amr bin Ali

I Siyar A'lam An-Nubala',13/25G?57., tbid.13/t60.
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mengatakan bahwa Abdurrahman bin Mahdi telah menyaniung Muhammad

bin Abi Addi Al-Bashari dengan baik.

Menurut Abu Hatim, An-Nasa'i, Ibnu Sa'ad dan Muhammad bin Abi
Addi Al-Bashari adalah perawi yarqtsiqah. Akan tetapi, dalamMizan Al-l'tidal,

Abu Hatim Ar-Razi telah menganggapnya sebagai perawi ini tidak bisa

dijadikan hujjah. Perhatikanlah dengan seksama contoh di atas dan ketahuilah

bahwa sesungguhnya Abu Hatim Ar-Razi adalah kritikus yang ketat lagi keras

syarat-syaratnya."t

7. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya:. Al-Hafizh berkata, "Abu Hatim Ar-Razi meriwayatkan
hadits dari Muhammad bin Abdillah Al-Anshari, Utsman bin Al-Haitsam,
Affan bin Muslim, Abu Nu'aim, Ubaidillah bin Musa, Abdullah bin Shaleh

(juru tulis Al-Laits), Abdullah bin Shaleh Al-Ajali, Abu Taubah Ar-Rabi'bin
Nafi'.

juga, tercatat sebagai gurunya, Adam bin Abi Iyas, Abul Yaman, Said

bin Abi Maryam, Abu Mushir, Al-Ashma'i, Abu Ghissan An-Nahdi,
Muhammad bin Yazid bin Sinan, Haudzah bin Khalid, Yahya bin Shaleh Al-
Wahazhi, Amr bin Ar-Rabi' bin Thariq, Umar bin Hafsh bin Ghiyatst partz.

perawi yang satu thabaqah dengan mereka dan setelahnya."2

Al-Hafizh menambahkan, "I-Intuk menyebutkan nama para guru Abu
Hatim Ar-Razi adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan."

Al-I(halili berkata, "Abu Hatim Al-Labban Al-Hafizh berkata kepadaku,

"Aku telah mengumpulkan nama para syaikh Abu Hatim Ar-Razi, jumlah

mereka mendekati 3000 (tiga ribu) orang."

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi berkata, "Orang-orang yang
meriwayatkan dari Abu Hatim Ar-Razi antara lain; seorang anaknya yang

bemama Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, Yunus bin
Abdil A'la, Ar-Rabi'bin Sulaiman, Abu Zur'ah Ar-Razi (teman dan kerabatnya

sendiri), Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi, Ibrahim Al-Harbi, Ahmad Ar-Ramadi,

Musa bin Ishaq Al-Anshari, Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya, Abu Abdillah Al-
Bukhari (menurut suatu pendapat), Abu Dawud dalam Kitab Sunarrnya, Abu
Abdirrahman An-Nasa'i dalam Kitab Sunannya, Ibnu Sha'id, Abu Awwanah
Al-Asfarayini.

I HadyuAs-9ai,447.2 Tatulzib At-TaMzib,3/28.
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Juga, termasuk muridnya; Hajib bin Arkin, Muhammad bin Ibrahim Al-

Kannani, Zakaiabin Ahmad Al-Bulkhi, Al-Qadhi Al-Mahamili, Muhammad

bin Makhlad Al-Aththar, Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qaththan, Abu Amr

Muhammad bin Ahmad bin Hukaim, Sulaimanbin Yazid Al-Fami, Al-Qasim

bin Shufwan, Abu Basyar Ad-Dulabi, Abu Hamid Ibnu Hasnawaih dan masih

banyak lagi yang lain."l

8. DiAntara Perkataan dan Syair-Syairnya

Dari Abdullah Ahmad bin Al-Qasim Al-Qadhi, dia berkata, "Hatim bin

Abi Hatim Ar-Razi berkata, "Aku telah mendengar ayahku berkata "Tulislah

apa-apa yang paling baik yang pernah kamu dengar, hafalkan yang terbaik

dari apa yang pemah kamu tulis, dan ingat-ingatlah selalu yang paling baik

dari apa yang telah kamu hafalkan."

Dari Muhammad bin Harun, dia berkata, "Abu Hatim Ar-Razi pernah

bemasyid kepada kami,

Kurenungkan dunia, terny ata ia fana
l-alu kuhinakan diri dengan bertakwa

Ketikn aku tinggalkan dunia dankusampingkan janiinya
Makn aku menjadi tuannya setelah sebelumnya menjadi hnmbanya2

9. Meninggalnya

Abu Said bin Yunus berkata, "Dahulu, Abu Hatim Ar-Razi pernah

datang ke Mesir untuk menulis hadits sedang orang lain pun menulis hadits

darinya. Dia meninggal di Rai pada tahun 27iHiiriyah."

Ahmad bin Mahmud bin Shubaih, Abul Hasan bin Al-Munadi, Abu

Hatim bin Hibban dan Abu Nua'im Al-Hafizh, mereka berkata, "Abu Hatim

Ar-Razi meninggal pada tahun 277 Hijriyah."

Dalam keterangan Ibnu Shubaih terdapat tambahan keterangan bahwa

Abu Hatim Ar-Razi meninggal di Rai, sedang tambahan dari Ibnul Munadi

adalah di bulan Sya'ban.3[*]

S iyar A' lam An-N ubala', L3 / 248.
Tarikh Baghdad,2/77.
T aWzib Al -Ktmal, 24 / 390.
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ABU ISA AT.TIRMIDZI

1. i'lama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

\f amanya: Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adh-Dhahak As-
I ! Sulami At-Tirmidzi Al-Imam Al-Alim Al-Bari'. Dia mempunyai karya
Kitab Al-Jami'.

Tempat kelahirannya: At-Tirmidzi dinisbatkan pada Tirmidz yang
terletak di sebelah utara lran. Imam At-Tirmidzi dinisbatkan pada daerah itu
karena dia tumbuh di sana.

Kelahirannya: Adz-Dzahabi berkata, "Dia lahir pada tahun 210
Hijriyah."l

Sifat-sifatnya: Para ulama pada berbeda pendapat, ada yang mengatakan
bahwa Imam At-Tirmidzi lahir dalam keadaan buta. sedangkan Berita yang
benar adalah dia menjadi buta ketika sudah besar, tepabrya setelah melakukan
perjalanan mencari ilmu dan menulis kitabnya.2

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Al-Hakim mengatakan, "Aku pernah mendengar Umar bin Malik
berkata, "Setelah Imam Al-Bukhari meninggal, maka tidak ada orang di
Khurasan yang seperti Imam At-Tirmidzi dalam keilmuan, derajat kehafizhan,
kewara'an dan kezuhudan. Imam At-Tirmidzi menjadi buta akibat seringnya
menangis, dan dia menjalani hidup ini dengan kebutaan mata selama beberapa
tahun."3

Siyar A' lam An-N ubala', 13 / 27 l.
rbid.t3/270.
T adzkirah AlHufrazh, 2 / 634.
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Ibnu Hibban dalam Kitabnya Ats-Tsiqat 9/153 menyebutkan bahwa

Imam At-Tirmidzi adalah orang yang mengumpulkan, berkarya, mempelajari

dan menghafal hadits. Adz-Dzahabi menambahkan, "Kitab Al-lami' karya

Imam At-Tirmidzi merupakan bukti bahwa dia adalah seorang imam yang

hafizh dan ahli fikih. Hanya saja, kriterianya dalam meriwayatkan hadits pada

kitabnya lunak dan tidak mutasyaddid (ketat)." L

Abu Said Al-Idrisi Al-Hafizh Al-Alim berkata, "Imam At-Tirmidzi adalah

seorang imam panutan orang dalam bidang hadits. Di antara karyanya adalah

Kitab Al-lami', At-Tawarikh dan Kitab Al:Ilal yang berisi nama para perawi

hadits yangmutqin Dalam kitab Al-'Ilal ini, dia gambarkanbagaimana seorang

perawi menghafal hadits."2

Al-}y'rizzi berkata, "Abu Isa At-Tirmidzi Adh-Dharir Al-Hafizh adalah

seorang ulama yang telah menelurkan karya Al'lami' dan yang lain. Dia

seorang Imam terkemuka dengan predikat Al-Hafizh dalam bidang hadits

yang keberadaan diri dan karyanya, atas izin Allah, bermanfaat bagi kaum

muslimin."3

Adz-Dzahabi berkata, "Imam At-Tirmidzi adalah seorang yang hafizh

dan tsiqah yang menelurkan karya Al-Jami'. ]angan terpengaruh pada

pemyataan Ibnu Hazm dalam Kttab Al-Faraidh, Bab Al-Ishal yang mengklaim

bahwa Imam At-Tirmidzi adalah seorang yang majhul (tidak dikenal).

Pemyataan ini akibat Ibnu Hazm belum mengenal adanya Kltab Al-lami' darr

Kitab Al: llal karya At-Tirmidzi."a

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Abu Muhammad bin Hazm mengklaim

bahwa dirinya tidak mengetahui ulama yang bemama At-Tirmidzi. Redaksi

perkataan Ibnu Hazam itu adalah, "Muhammad bin Isa At-Tirmidzi adalah

majhul yang tidak seorang pun dari para ulama mengetahuinya-"

Pernyataan Ibnu Hazm ini dimungkinkan karena ia belum mengetahui

dan mendengar kelebihan Imam At-Tirmidzi berikut melihat karya-karyanya.

Akibatnya, pemyataan Ibnu Hazm tersebutbersifat mutlak seolah para ulama

yang hafizh, tsiqah dan terkemuka lainnya semisal Abul Qasim Al-Baghawi,

Ismailbin Muhammad Ash-Shighar, Abul Abbas Al-Asham dan lain-lain tidak

mengetahui adanya Imam At-Tirmidzi sebagaimana dirinya. Padahal, Ibnul

I Siyar A'lam An-Nubala',13 /276.z Syuruth Aimmah As-Sittah,hal.20.1 Tatulzib Al-Knnal,26/250.a MiilnAl_l,tklal,S/t24.
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Faradhi Al-Hafizh telah mencantumkan nama Imam At-Tirmidzi dalam kitab
karyarrya Al-Mu'talaf wa Al-Mukhtalafberikut kelebihan-kelebihan At-Tirmidzi.
Sebuah pertanyaan, "Bagaimana mungkin Ibnu Hazm sampai tidak
mengetahuinya?"1

Al-Allamah Ahmad Syakir berkata, "Demikianlah penjelasan Ibnu Hajar
Al-Asqalani yang terkesan mendiskriditkan Ibnu Hazm karena tidak
mengakui keberadaan Imam At-Tirmidzi berikut karya-karyanya. Aku
mengira, barangkali penjelasan Ibnu Hajar ini akibat dia tidak melihat Kitab
Al-lshal secara langsung, akan tetapi dia mengutip apa yang tetah dikutip Adz-
Dzahabi dari Kitab Al-Ishal. Wallahu A'lam."2

Abul Fadhl Al-Bailamani mengatakan, "Aku telah mendengar Nashr bin
Muhammad Asy-Syayyarkuhi berkata, "Aku telah mendengar Muhammad
bin Isa At-Tirmidzi berkata, "Muhammad bin Ismail (Imam Al-Bukhari)
berkata kepadaku, "Aku lebih banyak mendapat manfaat darimu daripada
kamu mendapatkan manfaat dariku."3

Al-Allamah Ahmad Syakir menambahkan, "Demikianlah kesaksian
Imam Al-Bukhari, guru para imam kaum muslimin dan Amirul Mukminin
dalam hadits di masanya terhadap Imam At-Tirmidzi."a

Nuruddin Atar berkata, "Di antara sebab kedalaman ilmu Imam At-
Tirrnidzi adalah karena dia bertemu dengan imam-imam besar dan terkemuka.
Pada mereka puncak derajat kehafizhan dalam ilmu hadits ,bark dalam llmu
Riway ah maupun Ilmu D ir ay ah.

Dari merekalah At-Tirmidzi menimba ilmu, sehingga pada akhirnya
melahirkan sosoknya sebagai insan yang berilmu dan imam dalam bidang
hadits tanpa dapat disangkal dan diperdebatkan lagi. Dia telah bertemu
Muslim bin Hajjaj dan menimba ilmu darinya hanya saja Imam At-Tirmidzi
tidak mengeluarkan dari Imam Muslim kecuali satu hadits saja. Hadits itu
berasal dari Abu Hurairah.# y".g berbunyi, "Kalinn hitunglah penanggalan

bulan Sya'ban guna mengetahui awal masulotya bulan llamadlun."

Imam At-Tirmidzi juga telah bertemu dengan Sulaiman bin Al-Asy,ats
As-Siiistani (Abu Dawud) dan menimba ilmu darinya. Imam At-Tirmidzi telah
mencantumkan satu hadits dari Abu Dawud dalam kitab karyanya Al-lami'.

I Tadzib At-TaMzib,9 /344.
'z Muqadilimah Ahnad Syakir li lami' At-Tirmillzi, 1 /86.3 Tadzib At-TatuLzib,9 /?15.t Muqadilimah Ahmail Syakir li lami' At-Tirmidzi,l / 87 .
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Di sisi lain, dia juga telah menimba ilmu tentangillat-illat hadits, bagaimana

cara mengetahui para perawi dan sesuatu yang berkenaan dengan hadits dari

Abdullah bin Abdirrahman Ad-Darimi dan Abu Zur'ah. Keterangan tentang

itlat danpenjelasan tentang perawi hadits ini telah Imam At-Tirmidzi sebutkan

di bagian akhir pada Kitab karyanya Allami'.

Walau demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh dan manfaat

paling besar telah dia peroleh dari seorang imam besar sekaligus Amirul

Mukminin dalam bidang hadits, Muhammad bin Ismail (Imam Al-Bukhari).

Faktor yang paling dominan karena Imam At-Tirmidzi telah lama

bermulazamah (bersama) dengan Imam Al-Bukhari dan menimba ilmu darinya.

Dari sini dapat diketahui bahwa dia merupakan murid Imam Al-Bukhari. Oleh

karena itu, tidak mengherankan kalau muncul pengakuan dari Imam Al-

Bukhari akan kelebihan Imam At-Tirmidzi

Tidak itu saja, bahkan dia juga telah menimba ilmu fiqh al-hadits dari

Imam Al-Bukhari. Demikian pernyataan Adz-Dzahabi dengan redaksi, "Dan

At-Tirmidzi juga telah mengambil ilm,afiqh al-hadits dari Al-Bukhari."

Sungguh, tidak diragukan lagi bahwa Imam Al-Bukhari adalah ulama

ahli hadits yang menguasai rahasia-rahasia fiqh al-hadifs dan beristimbat

hukum dari hadits setara dalam."l

3. Keuatamaan Kitab Al-Jami'
Abu Ali Manshur bin Abdillah Al-Khalidi berkata, "Abu Isa (Imam At-

Tirmidzi) berkata, "setelahmenulis Kitab Al-Jami'ini, aku lalu menyodorkannya

kepada para ulama Hijaz, para ulama Irak dan para ulama Khurasan sampai

mereka ridha terhadap isinya. Barangsiapa di rumahnya terdapat Kitab -AI-

lami' iri,maka seolah-olah ada Nabi yang sedang berbicara."

Adz-Dzahabi menambahkan,"Didalam Kltab Al-lamf ini terdapat ilmu

yang bermanfaat dan pokok-pokok segala permasalahan. Kalau saia Al-

lami'nya ini tidak tercampur dengan hadits wahin (lemah) yang sebagiannya

berupa hadits maudhu', utamanya dalam lrtal fudha'il (keutamaan-keutamaan),

maka kitab ini akan menjadi salah satu kitab inti dalam Islam."2

Abul Fadhl Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi Al-Hafizh berkata,

"Ketika nama Imam At-Tirmidzi dan kitabnya disebut-sebut di hadapan Abu

I Allmnm At-TirmklziwaAl-Mrruazanah Bainalami'ihiwoBainoAsh-Shahihain,16/17.
2 Siyar A'lam An-Nubala',13/273.
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Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Anshari Bahrah, aku mendengar ia
berkata, "Bagiku, Kitab karya Imam At-Tirmidzi ini lebih bermanfaat daripada

Kltab Shahih Al-Bul*ari dan Kitab Shahih Muslim. Sesungguhnya orang tidak
akan dapat mengambil manfaat dari Shahih Al-Bukhari daurr Shahih Muslim

kecuali ilmu orang tersebut sudah cukup memadai. Sedangkan Abu Isa (Imam

At-Tirmidzi) dalam kitabnya telah memberikan syarah hadits dan penjelasan

sampai mencapai taraf setiap orang dapat mengambil manfaat dari kitabnya."l

Ibnul Atsir berkata, "Kitab Shahih At-Tirmidzi adalah kitab yang paling
baik, paling banyak manfaatnya dan paling sedikit bentuk pengulangannya.

Dalam kitab ini terdapat ma&hab-madzhab ulama danbagaimana mengambil

istimbat hukum dari hadits sebagai dalil. Dalam kitab ini,Imam At-Tirmidzi
menjelaskan aneka macam hadits, seperti; hadits shahih, hadits hasan, hadits
gharibbeikfi Al-larh wa At-Ta'dil. Di akhir kitab terdapat pembahasan khusus

mengenai illat-illat hadits yang sangat bermanfaat sekali bagi orang yang

sedang mempelajarinya. Kesemuanya ini tidak akan ditemui dalam kitab
hadits yang lain."

Ibrahim Al-Bajuri ketika memberikan syarah Kitab Sya-Synma'il, dia
berkata, "Kitab Al-lami' Ash-Shnhih At-Tirmidzi mencakup banyak manfaat

berkenaan tentang hadits, kandungan fikih hadits dan berbagai madzhab salaf

dan khalaf. Kitab ini cukup menjadi bekal bagi orang yang sedang berijtihad
dengan menjauhi taklid."2

Al-Allamah Ahmad Syakir berkata, "Abu Bakar bin Al-Arabi ketika
memberikan syarah kitab karya Imam At-Tirmidzi dengan nama'Aridhnh Al-
Ahwadzi, maka di awal pembahasan ia memberikan penjelasan secara terpisah.

Dalam bab itu, Ibnul Arabi memuji dan mensifati Kitab Imam At-Tirmidzi.
Akan tetapi, penerbitnya telah merubahnya sehingga nyaris tidak dapat

dipahami sebagaimana maksud penulisnya. Dalam kesempatan ini, saya akan

mengutipkan perkataan Ibnul Arabi tersebut dengan ringkas dan sedikit
merubah redaksinya. Tujuanku adalah agar kita dapat memahami maksud

perkataan Ibnul Arabi dengan mudah.

Ibnul Arabi berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya Kitab Al-Ja'fi
(maksudnya Imam At-Tirmidzi) ini adalah pokok kedua sedangkan pokok
pertama adalah Kitab Al-Muwaththa'karya Imam Malik. Atas dasar kedua

I SyuruthAl-AimmahAs-Sittah,l9.

'z NuruddinAtar, mengutip dariAllnam At-Tirmidzi wa lami'uhu, 54
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pokok inilah, semua kitab-kitab hadits semisal Al-Qusairi (maksudnya Shahih

Muslim), Al-lami' At-Tirmidzi dan yang lain disusun.

Di antara kitab-kitab hadits yang telah ada di sekitar kita, maka tidak

ada yang seperti Kitab Al-lami'karyaAbu Isa (Imam At-Tirmidzi) baik dalam

keindahan, keserasian susunan dan isi pemaparan.Yang demikian itu karena

dalam Kitab Al-lami' At-Tirmidzi tersebut terdapat empat belas macam disiplin

ilmu, sehingga lebih mudah dan lebih selamat ketika diamalkan.

Keempatbelas macam disiplin ilmu itu adalah:

(Satu); Menyebutkan hadits dengan jalur periwayatannya, (Dua);

Terdapat keterangan pada hadits yang shahih,

(Tiga); Memberikan keterangan pada hadits yang dhaif , (Empat);

Menyebutkan jalur-jalur lain datangnya hadits,

(Lima dan enam) ; Memberikan k nnk Al-l arh wa At-T a' dil pada perawi hadits,

(Tujuh); Menyebutkan perawi hadits dengan namanya, (Delapan);

Menyebutkarn nama perawi hadits dengan nama panggilannya,

(Sembilan); Menjelaskan hadits ketika datang dalam keadaan maushul

(bersambung),

(Sepuluh); Menjelaskan hadits ketika datang dalam keadaan maqthu'

(sanadnya terputus),

(Sebelas); Menjelaskan hadits-hadits yang bisa diamalkan,

(Dua belas); Menjelaskan hadits-hadits yang matruk (ditinggalkan,

maksudnya tidak diamalkan),

(Tiga belas); Dijelaskan kenapa para ulama berbeda pendapat dalam

menerima dan menolak suafu hadits,

(Empat belas); Disebutkan takwil para ulama yang berbeda-beda

menyikapi makna suatu hadits.

Setiap bagian dari ilmu ini merupakan disiplin ilmu tersendiri dalam

bidang hadits. Ketika seseorang membaca Kitab Al-lami' karya Imam At-

Tirmidzi ini, maka ia akan merasa selalu bersemangat karena mendapatkan

ilmu-ilmu dalam bidang hadits yang dalam dan berkesinambungan.

Kesemuanya ini, akibat ilmu penulisnya sangat dalam, banyak melakukan

perpaduan-perpaduan, menguasai bahan, bersungguh-sungguh dan jeli

mencurahkan kemampuannya. "l
I Muqaddimah Ahnud Syakir liTohqiq Jani' At-Tirmtulzi,l / 89'90.
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4. Nama Kitab dan Metode yang Digunakannya

Al-Allamah Nuruddin Atar berkata, "Terdapat beberapa nama yang

sering digunakan ulama untuk menyebut kitab karya Imam At-Tirmidzi ini,
di antaranya adalah:

1- Shahih At-Tirmidzi. Orang yang sering menyebutnya demikian adalah

Al-I(hathib Al-Baghdadi sebagaimana disebutkan Jalaluddin As-Suyuthi.

2- Al-lami' Ash-Shahih. Orang yang sering menyebutnya demikian
adalah Al-Hakim. Ketika kami memeriksa hadits-haditsnya, maka kami
temukan bahwa sebagian isinya hadits shahitu hadits hasan dan seterusnya.

Ketika Al-Hakim menyebutnya dengan nama yang demikian itu, sedang

isinya tidak semuanya hadits shahih, maka penyebutan tersebut adalah jenis

majas.

3- Al-lami' Al-Kabir. Penyebutan dengan nama ini jarang digunakan dan

orang yang menyebutnya demikian adalah Al-Kattani dalam Kitab Ar-Risalah

Al-Muthrafah.

4- As-Sunan Nama ini adalah nama yang masyhur digunakan dengan

menisbatkan nama tersebut kepada penyusunnya, As-Sunan At-Tirmidzi, gna
membedakan dengan Kitab As-Sunan yang lain. Disebut demikian ini karena

kitab tersebut memuat hadits-hadits tentang hukum fikih secara urut
berdasarkan bab-bab fikih. Kitab ini juga disebut As-Sunan biarpun berisi
hadits-hadits tentang hukum dan selain hukum. Oleh karena itu, penamaan

kitab ini dengan As-Sunan berarti jenis majas, artinya, menyebut'kitab secara

keseluruhan dengan sebagian isinya.

5- Al-lami'. Nama ini adalah nama yang paling sering digunakan dan

paling masyhur ketika dinisbatkan kepada penyusunnya, yaitu Jami' At-
Tirmidzi. Disebut demikian karena Al-lami'menurut istilah ulama ahli hadits

adalah segala sesuatu yang memuat delapan seni dalam hadits, yaitu,; siyar

(bentuk jamak dari kata sirah), adab, tafsir, akidah, fitan (bentuk jamak dari
kata fitnah), hukum, asyrath (bentuk jamak dari kata syarthun yang artinya

syarat atau tanda) dan manaqib (biografi). Berangkat dari adanya bab-bab

inilah, maka kitab At-Tirmidzi disebut Al-lami'.

Sedangkan metode yang digunakan Imam At-Tirmidzi adalah dengan

membagi kitabnya ini dalam pembahasan (setiap masalah masuk dalam satu

sub atau judul). Pembahasan ini kemudian diikuti satu hadits atau lebih.

Setelah itu, Imam At-Tirmidzi mengiringinya dengan pendapat para ulama
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ahli fikih seputar hadits tersebut berikut kadar hadits, baik shahih, hasan

ataupun kedhaifannya.

Imam At-Tirmidzi menguraikan semua itu dengan jelas disertai dengan

pembahasan perawi hadits berikut jatur periwayatan yang digunakart dan illat'

illatnya.Di samping itu, dia juga menyebutkan hadits lain yang sesuai dengan

topik pembahasan apabila di sana terdapat hadits lain. Biasanya, Imam At-

Tirmidzi memberikan isyarat dengan berkata, "Dalam bab pembahasan ini

juga terdapat hadits sahabat Fulan, Fulan dan Fulan." Untuk lebih jelasnya,

berikut ini adalah contohnYa:

Dalam Ktab Thaharah (bersuci), Bab Al-Mashu 'ala Al-ldruffaini li Al-Musafir

wa Al-Muqim (bab mengusap khuf bagsorang yang sedang musafir dan orang

yang tinggal di rumah), Imam At-Tirmidzi berkata, "Qutaibah memberikan

hadits kepada kami, ia berkata, "Abu Awanah memberikan hadits kepada

kami dari Said bin Masruq dari Ibrahim At-Taimi dari Amr bin Maimun dari

Abu Abdillah Al-Jadali dari Ktruzaimah bin Tsabit dari Nabi ffi bahwasanya

ketika beliau ditanya tentang mengusap khuf, maka beliau betsabda, "Bagi

orang muilfir tiga hari (tiga malam) dan bagi yang bermukim di rumah (sedang tidak

dalam musafir atau bepergian) satu hari (satu malam)."

Disebutkan bahwasanya Yahya bin Ma'in mengan8gap hadits dari

Khuzaimah tentang mengusap khuf ini adalah shahih. Nama Abu Abdillah

Al-fadali adalah Abd bin Abd, dan menurut pendapat lain nama Abu Abdillah

Al-fadali adalah Abdurrahman bin Abd'

Abu Isa berkata, "Hadits ini adalah hasan shahih' Dalam bab

pembahasan ini juga terdapat hadits dari Ali, Abu Bakarah, Abu Hurairah dan

Shafwan bin Assal."

Imam At-Tirmidzi kemudian menyebutkan hadits shafwan bin Assal

dengan jalur periwayatan yang telah dia terima. Langkah berikutnya, Imam

At-Tirmidzi berkata, "Muhammad bin Ismail berkata, "Hadits paling baik

dalam bab pembahasan ini adalah hadits riwayat shafwan bin Assal."

Abu Isa berkata, "Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari

para sahabat Nabi W, p^r^ tabi'in dan para ulama ahti fikih setelah mereka

seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin

Hambal dan Ishaq. Mereka berkata, "Bagi orang yang tinggal di rumah

r Bentuknya seperti kaos kaki, hanya saia ia terbuat dari kulit. Biasanya dipakai di rnusim dingin.
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mengusap khuf sehari semalam, sedangkan bagi orang yang sedang musafir
tiga hari tiga malam."

Di sana terdapat hadits lain yang diriwayatkan sebagian ulama. Mmurut
kelompok ini bahwa mengusap khuf itu tidak dibatasi.Ini adalah salah satu
qaul (perkataan) Malik bin Anas."l

5. Terlalu Mudah Dalam Menshahihkan Hadits

Telah disinggung di depan bahwa Adz-Dzahabi berkata, "Hanya saja

kriteria yang ditetapkan Imam At-Tirmidzi lunak, tidakmutasyaddid (ketat);'

Berangkat dari sini, dalam Mizan Al-l'tidal, Adz-Dzahabi lalu mengkritisi
kriteria Imam At-Tirmidzi.Bagp Adz-Dzahabi, pemyataan shahih atau hasan
Imam At-Tirmidzi terhadap suatu hadits tidak bisa dipakai pegangan ketika
pemyataan tersebut muncul darinya saja tanpa diiringi pemyataan ulama yang
lain, karena dalam hadits tersebut terdapat illaf sehingga tidak bisa dianggap
sebagai hadits shahih."2

Ibnu Rajab Al-Hafizh ketika memberikan syarah Kitab Al-Mu'allnl,maka
dia berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya Imam At-Tirmidzi telah
meriwayatkan hadits shahih, hasan dan hadits yang derajatnya di bawahnya
dalam kitabnya. Termasuk dalam pengertian hadits yang derajahrya di bawah
hasan adalah hadits dhaif dan hadits gharib terutama ketika membahas dosa-
dosa besar, lebih-lebih dalam pembahasan Kitab Al-Fadha'iL Namun,
kebanyakan hadits-hadits gharib tersebut disertai keterangan dan penjelasan.

Aku (Ibnu Rajab) tidak mengetahui Imam At-Tirmidzi meriwayatkan
dari perawi yang muttaham bi al-kidzb (tertuduh dusta) dengan jalur
periwayatan yang munfarid (sendirian) keculi hadits itu datang dengan
berbagai sanad yang hnu Atau dia tidak meriwayatkan hadits yang sanadnya
diperselisihkan karena perawi yang muttaham sebagaimana meriwayatkan
hadits dari Muhammad bin Said Al-Mashlub dan Muhammad bin As-Sa'ib
Al-Kalabi. Memang dibenarkan bahwa terkadang Imam At-Tirmidzi
meriwayatkan hadits dari para perawi yang su'ul al-hifzh (kemampuan
hafalannya buruk) dan perawi yang terkadang wahm (salah) ketika
memberikan hadits. Namury mayoritas dia telah menjelaskannya dan tidak
mendiamkan tanpa keterangan.

I Al-lnumAt-TirmidziwaAl-MutuznnahBainalami'ihiwaBainaAsh-Slnhiluin,24,54d,an64.2 Siyar A'lam An-Nubaln', 13/276.
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Imam At-Tirmidzi juga telah meriwayatkan hadits dari perawi tsiqah

yang dhabith, perawi yang terkadang wahm, kebanyakan wahm dan perawi

yang sering wahm. Sedangkan untuk perawi yang sering wahmini, maka Imam

At-Tirmidzi jarang sekali meriwayatkan hadits darinya. Kalau memang

meriwayatkannya, maka dia tidak akan membiarkannya tanpa penjelasan."l

6. Kriterianya Dalam Al-Jami'
Semua pengarang karya Kutub As'sittah tidak ada yang menjelaskan

syarat hadits yang dimaksudkan dalam kitab mereka masing-masing. Biarpun,

mungkin di sana terdapat sepenggal kalimat yang menjelaskan syarat-syarat

yang mereka tetapkan untuk kitab karya mereka, namum, pada dasarnya

untuk mengetahui syarat tersebut adalah dengan membaca kitab tersebut,

mengkaj i dan menganalisanya.

Doktor Atar berkata, "Adapun syarat yang ditentukan Abu Isa adalah

sebagaimana yang telah disampaikan ketika membahas hadits-hadits dalam

kitabnya.Imam At-Tirmidzi dalam 'llal Al-lami' berkata, "Semua hadits dalam

kitabku ini telah diamalkan sebagian ulama kecuali hanya dua hadits saja."

Dari pemyataan ini, dapatlah dipahami bahwa secara umum Imam At-

Tirmidzi telah memilih hadits-hadits yang telah diamalkan para ulama. Oleh

karena itu, mayoritas hadits dalam kitabnya tersebut dipakai dalil atau hujjah

oleh ulama. Dan, ini merupakan syarat yang amat baik sekali.

Ketika ditelusuri lebih lanjut, maka Imam At-Tirmidzi tidak
meriwayatkan hadits dari perawi yang wahin (lemah) atau hadits maudhu'

(hadits palsu) dalam kitabnya karena para ulama tidak akan menggunakan

hujjah hadits dari perawi yangwahin atau hadits maudhu'.

Dengan metode istiqrn', (penelitian) dapat diketahui bahwa di antara

syarat Imam At-Tirmidzi adalah meriwayatkan hadits dari para perawi

thabaqah keempat dan thabaqah di atasnya. Perawi dari thabaqah keempat

itu adalah perawi yang tidak selalu mulazamah terhadap hadits riwayat

syaikhnya. Di samping itu, kebanyakan perawi dari thabaqah ini juga sering

mendapatkan kritik."2

Al-Hazimi ketika membahas syarat-syarat Imam ahli hadits yang

berjumlah lima orang dia berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka

I Svarhllal At-Tirmidzi,Cet. Alam Al-KuluDdmgan tahqiqShubhiAs-Samra'i,h1m.229-300.
2 il-ln afi At-Tirmidzi wa Al-Mutpazanah Baina lami'ihiwa Baina Ash'Shnhihain, 55-56.
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(Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i) itu mempunyai
madzhab tersendiri dalam menerima hadits. Mengenai hal itu, kami akan
membahasnya secara singkat.

Seorang imam yang hanya menerima hadits shahih saja, maka dia akan
memperhatikan kadar 'adalah (keadilan) perawi ketika mengambil hadits dari
para syaiknya dan syaikh dari syaikhnya yarrg kesemuanya adalah perawi
tsiqah. Ketika perawi itu meriwayatkan hadits dari sebagian yang lain dan
haditsnya tsabit sebagaimana ia menerimanya, maka hadits Perawi yang
demikian ini berhak untuk dicantumkan. Namum, apabila haditsnya kurang
tsabit,maka haditsnya akan dimasukkan dalam syawahiil dan mutab'ah.

Cara untuk mengetahui kadar kemampuan perawi hadits adalah
dengan mengkomparasikannya dengan perawi inti yang lain dan tingkatan-
tingkatan kemampuan perawi. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh
berikut ini.

Sebagai misal, murid-murid Az-zuhri itu terbagi menjadi lima thabaqah.
Setiap thabaqah mempunyai nilai lebih terhadap thabaqah di bawahnya.

Thabaqah pertama; Mereka adalah yang memiliki kadar 'adalah tammah

(sifat adil yang sempurna),mutqin, mampu menghafal hadits yang diterimanya
dengan baik dan mulazamah dalam waktu lama kepada Az-Zrtlrrri sampa!
sampai menemaninya ketika sedang bepergian dan ketika sedang di rumah.
Perawi yang demikian ini kadar haditsnya shahih dan berada dalam tingkatan
paling tingg.

Thnbaqahkedua; Pada dasamya, mereka seperti thabaqah pertama. Hanya
saja, kadar mulazamah thabaqah kedua ini terhadap Az-zulvi tidak lama. Di
samping itu, perawi thabaqah ini juga kurang mengenal hadits dari riwayat
Az-Zuhri dan kadar mutqinnya di bawah thabaqah pertama. Para perawi
dalam thabaqah ini adalah syarat Imam Muslim dalam Shahih Muslim.

Thabaqah ketiga; Kelompok perawi yang mulazamah kepadaAz-zuhri, akan

tetapi mereka tidak bisa lepas dari kritik. Hadits mereka ini berada antara

diterima dan ditolak. Para perawi thabaqah ini adalah syarat Imam Abu
Dawud dan Imam An-Nasa'i.

Thabaqah keempat; Mereka ini sebagaimana thabaqah ketiga dalam
mendapatkan al-jarh wa at-ta'dil. Hanya saja, kadar thabaqah keempat ini kecil
sekali mengenali hadits dari Az-Zuhri, karena mereka lebih sering tidak
bersama Az-Zuhri. Mereka ini adalah syarat Imam At-Tirmidzi.
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Dalam kenyataannya, syarat yang ditetapkan Imam At-Tirmidzi lebih

baik daripada Imam Abu Dawud. Alasannya, apabila hadits itu adalah

hadits dhaif, maka Imam At-Tirmidzi telah menjelaskan letak kedhaifannya

sekaligus memperingatkarurya. Hadits dhaif bagi Imam At-Tirmidzi diletakkan

sebagai syawahid dan mutaba'ah (pengtat). sedangkan sandaran Imam At-

Tirmidzi adalah hadits yang shahih menurut jamaah. Dengan singkat dapat

disampaikan bahwa kitab karya At-Tirmidzi memuat seni-seni hadits yang

demikian ini, sehingga dapat kami simpulkan bahwa syarat penerimaan hadits

At-Tirmidzi di bawah Abu Dawud.

Thabaqah l<elima; Perawi yang masuk dalam kelomok ini adalah perawi

dhaif dan majhul. Hukumnya tidak boleh meriwayatkan hadits dari mereka.

Adapun diperbolehkannya hanya untuk i'tibar dan isytisyhnd saja bagi Imam

Abu Dawud. sedangkan bagi syaikhaini, Al-Bukhari dan Muslim, tidak akan

meriwayatkan hadits dari perawi thabaqah ini."l

7. Urutan Jami' At-Tirmidzi Dalam Kutub As'Sittah

Secara tit gkas Doktor Atar berkata, "Dengan diketahuinya syarat-syarat

imam hadits yang berjumlah tiga orang (Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-

Nasa'i), maka kita temukan kedudukan Imam At-Tirmidzi adalah sebagai

berikut:

A. Dalam penerimaan hadits, At-Tirmidzi mengikuti syarat sebagaimana

yang ditetapkan Syaikhaini (Al-Bukhari dan Muslim) dalam meriwayatkan

hadits dari perawi thabaqah pertama dan thabaqah kedua. Kedua

thabaqah ini merupakan syarat yang ditetapkan Al-Bukhari dan Muslim.

Sedangkan thabaqah ketiga, sebagian perawinyaiuga telah dikeluarkan Imam

Muslim.

B. Terdapat perbedaan antaralami' At-Tirmidzi dengan shnhih Al-Bukhari

dan shahih Muslim, yaitu syarat Jami' At-Tirmidzilebthrendah dengan banyak

sekali meriwayatkan hadits dari para perawi thabaqah ketiga dan thabaqah

keempat. Berangkat dari sini, makalami' At-Tirmidzi kedudukannya di bawah

Shahih AlBukhari dan Shahih Muslim.

Sebuah pertanyaan, "Apakah Kltab lami' At-Tirmidzi berada diurutan

ketiga setelah Shahih Al-Bukhari dan, Shahih Muslim? Atau Kitab karya Abu

Dawud berada diurutan nomor nga dan lami' At-Tirmidzi diurutan keempatnya?
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Kami melihat bahwa Kitab lami' At-Tirmidzimenduduki di urutan nomor
tiga dari semua kitab hadits yang berjumlah enam yang dikenal dengan
sebutan Al'Kutub As-sittah. jika benar demikian, berarti kedudukan lnmi' At-
Tirmidzi berada tepat setelah Kitab Shahih Al-Bukharidan Kitab Shahih Muslim
dalam tataran muatan hadits shahih. Alasan kami mengatakan demikian ini
karena syarat yang ditetapkan At-Tirmidzi dalam menerima hadits lebih ketat
daripada yang ditetapkan Abu Dawud. Hal ini sebagaimana pemyataan AI-
Hazimi yang telah kami kutip di depan dalam menyebutkan thabaqah perawi
hadits.

Akan tetapi, dalam kenyataannya justru Al-Hazimi mendahulukan
Sunan Abu Dawud dan tempat berikutnya, nomor keempatnya, baru lami' At-
Tirmidzi. Alasan yang digunakan Al-Hazimi adalah karena lami' At-Tirmidzi
telah mencakup para perawi dari thabaqah keempat, sehingga syarat yang
ditetapkan At-Tirmidzi berada di bawah Abu Dawud."

As-Suyuthi dengan mengutip pemyataan dali Adz-Dzahabi, dia berkat4
"Kedudukan Kltab lami' At-Tirmidziberada di bawah Kitab Sunan Abu Dawud
dan Kitab sunan An-Nasa'i karena Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan
hadits dari Al-Mashlub, Al-Kalabi dan orang-orang sejenisnya.,,

Maksud As-Suyuthi adalah, "Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari
perawi yang kapasitasnya al-kadzdzabin (para perawi yang pembohong) atau
muttaham bi al-kidzb (tertuduh melakukan kebohongan).

Inilah alasan Al-Hazimi menomor empatkan Sunan At-Tirmidzi, di
samping sanad Adz-Dzahab terdapat dalam Kitab sunan Abu Dawud. Meski
Abu Dawud juga telah meriwayatkan hadits dari para perawi thabaqah
keempat semisal Al-Mashlub dan Al-Kalabi. Tidak itu saja, bahkan Abu
Dawud dalam kitabnya juga telah meriwayatkan hadits dari para perawi yang
lebih rendah lagi, hanya saja jika demikian, Abu Dawud diam tanpa
mengomentarinya.

Ibnu Rajab Al-Hafizh di dalam Syarh'Ilal lami' At-Tirmidzi berkata, ,,Abu

Dawud sama dengan At-Tirmidzi meriwayatkan dari para perawi dari
thabaqah keempat dalam jumlah yang banyak. Hanya saja, Abu Dawud diam
tanpa memperingatkan hadits mereka ini, semisal hadits dari Ishaq bin Abi
Farwah dan sejenisnya."

Ishaq bin Abi Farwah yang disebutkan Ibnu Rajab ini, oleh Al-Bukhari
dalam Kitab At-Tarikh AlKabir disebutkan, "Para ulama ahli hadits telah
meninggalkan hadits dari Ishaqbin Abi Farwah."
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Sedang menurut Ibnu Abi Hatim dari Ahmad bin Hambal, dia berkata,

"Bagiku, tidak halal hukumnya meriwayatkan hadits dari Ishaq bin Abi

Farwah."

Yahya bin Ma'in berkata, "Ishaq bin Abi Farwah kndzdzab."

Abu Hatim berkata, "lamatruk."

Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Ia termasuk perawi thabaqah keempat

yangmatruk."

Berdasarkan kenyataan ini, maka kedua kitab, Sunan Abu Dawud dart

lami' At-Tirmidzi dalam meriwayatkan hadits dari perawi thabaqah keempat

jumlahnya sama besamya. Hanya saja kelebihan At-Tirmidzi sebagaimana

disebutkan Al-Hazimi bahwa dia lebih ketat dalam menentukan syarat-syarat

hadits daripada Abu Dawud. Selain itu, biarpun Imam At-Tirmidzi
meriwayatkan hadits dari para perawi yang dhaif, namun dia telah

memperingatkannya dan tidak mendiamkannya tanpa penjelasan. Ini berbeda

dengan Abu Dawud yang mendiamkannya tanpa memberikan penielasan.

Berangkat dari sini, maka selayaknya kedudukan /ami' At-Tirmidzi berada

diurutan nomor ketiga dari jumlah Al-Kutub As-Sittah."l

8. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya : Adz'Dzahabi berkata "Imam At-Tirmidzi meriwayatkan

hadits dari; Qutaibah bin Said, Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Amr As-

Sawwaq Al-Balkha, Mahmud bin Ghilan, Ismail bin Musa Al-Fazari, Ahmad

bin Muni', Abu Mush'ab Az-Zrthri, Bisyrbin Muadz Al-Aqadi, Al-Hasanbin

Ahmad bin Abi Syuaib, Abu Ammar Al-Husain bin Huraits, Al-Mu'ammar

Abdullah bin Muawiyah At-Jamhi, Abdul ]abbar bin Al-Ala', Abu Kuraib, Ali
bin Hajar, AlibinSaid bin MasruqAl-Kindi, Amrbin Al-Falas,Imranbin Musa

Al-Qazzaz.

|uga, Muhammad bin Abban Al-Mustamali, Muhammad bin Humaid

Ar-Razi, Muhammad bin Abdil A'la, Muhammad bin Rafi', Muhammad bin

Abdil Azizbin Abi Ruzmah, Muhammad bin Abdil Malik bin Abi Asy-

Syawarib, Muhammad bin Yahya Al-Adani, Nashr bin Ali, Harun Al-Hammal,

Hannad bin As-Sara Abu Hammam Al-Walid bin Suja', Yahya bin Habib bin

Arabi, Yahya bin Durust Al-Bashari, Yahya bin Thalhah Al-Yarbu'i, Yusuf bin

I Al-lmamAt-TirmiilziwaAl-MuwazaruhBainnlami'ihiwaBainaAsh'Shahihain,6143.
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Hammad Al-Makna, Ishaq bin Musa Al-Khathami, Ibrahim bin Abdillah Al-
Harawi dan Suwaid bin Nashr Al-Marwazi.

Imam At-Tirmidzi lebih mendahulukan hadits dari Malik, Hammad bin
Zaid, Hammad bin Salamah, Al-Laits, Qais bin Ar-Rabi'hingga menurun
sampai memperbanyak dari Imam Al-Bukhari, murid-murid Hisyam bin
Ammar dan orang-orang yang sepadan dengan mereka."l

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi berkata, "Orang yang meriwayatkan
hadits dari Imam At-Tirmidzi antara lain; Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-
Samarqandi, Abu Hamid Ahmad bin Abdillah bin Dawud Al-Marwazi,
Ahmad bin Ali bin Hasnawaih Al-Muqri', Ahmad bin Yusuf An-Nasafi, Asad
bin Hamdawiyah An-Nasafi, Al-Husain Yusuf Al-Farbari, Hammad bin Syakir
Al-Warraq, Dawud bin Nashr bin Suhail Al-Bazdawi.

juga, tercatat sebagai muridnya; Abdullah bin Nashr (saudara A1-

Bazdawi), Ar-Rabi'bin Hayyan Al-Bahili, Abd bin Muhammad bin Mahmud
An-Nasafi, Ali bin Umar bin Kultsum As-Samarqandi, Al-Fadhl bin Ammar
Ash-Sharram, Abul Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbub (perawi Kitab

lami' At-Tirmidzi), Abu Ja'far Muhammad bin Sufyan bin Nashr Al-Amin dan
Muhammad bin Muhammad bin Yahya Al-Harawi Al-Qarrab, Muhammad
bin Mahmud bin Ambar An-Nasafi, Muhammad bin Makki bin Nuh An-
Nasafi, Musabbah bin Abi Musa Al-Kajari, Makhul bin Al-FadhI An-Nasafi,
Makki bin Nulu Nashr bin Muhammad bin Sabrah, Al-Haitsam bin Kulaib
Asy-Syasyi Al-Hafizh (perawi Kitab Asy-Syama'il) danmasih banyak yang lain.

Seorang Syaikh dari Imam At-Tirmidzi yangbemama Abu Abdillah Al-
Bukhari (Imam Al-Bukhari) telah menulis satu hadits dari Imam At-Tirmidzi.
At-Tirmidzi mengatakan tentang hadits dari Athiyah dari Abu Said,"Hai Ali,
seseorang tidak dihalalknn (lewat dengan kondisi) junub di dalam masjid ini kecuali

aku dan kamu." (HR. At-Tirmidzi, no. 3727)Bahwa Muhammad bin Ismail telah

memperoleh hadits ini dariku."2

Dalam memberikan keterangan hadits ini, At-Tirmidzi mengatakan,
"Hadits ini dari Athiyah bin Sa'ad Al-Aufi, sedang Athiyah adalah dhaif."
Walau demikian, Imam At-Tirmidzi telah mengatakan, "Hadits ini adalah
hasan gharib dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur periwayatan
ini."

I Siyar A'lam An-Nubala',13/277.

'z Siyar A'lam An-Nutula'.,13 /271-272.
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An-Nawawi berkata, "At-Tirmidzi menganggaPnya hasan karena

ditopang oleh syawahidnya (beberapa hadits penguat -hadits dari jalur

periwayatan yang lain, namun satu makna-)."I

9. Karya-karyanya

Al-Atlamah Ahmad Syakir berkata, "Disebutkan di depan bahwa Imam

At-Tirmidzi memiliki banyak karya. Akan tetapi, kita tidak menemukannya

selain dua karyanya saja yang sudah masyhur, yaitu Kitab Al-lami' Ash-shahih

dan Kitab Asy-syama'il. Dimungkinkan sekali, karya-karya yang lain musnah

sebagaimana karya ulama yang lain. Tersebut dalam Tahdzib At-Tahdzib

keterangan bahwa Imam At-Tirmidzi mempunyai karya Az-Zuhd Mufrad ymg

tidak sampai kepada kita.

Berdasarkan perkataan beberapa ulama, berikut ini kami sebutkan di

antara karya Imam At-Tirmidzi, yaitu:

1.. Al-lami' Ash-Shahih

2. Asy-Syama'il

3. Al:llat (bukanAl-'Ilal sebagaimana disebutkan di akhir Kitab Al-lami' Ash-

Shahih At-Tirmidzi)

4. At-Tarikh

5. Az-Zuhd

6. Al-Asma' usa Al-Kuna

selain kitab-kitab ini, barangkali ada kitab-kilab lain karya Imam At-

Tirmidzi yang beritanya belum sampai kepada kami."2

10. Meninggalnya

Al-Mizziberkata, " Al-HafizhAbul Abbas ]a'far bin Muhammad bin Al-

MIu' tazAl-Mustaghfiri berkata, "Abu Isa At-Tirmidzi Al-Hafizh meninggal di

daerah Tirmidz pada malam Senin, 13 Rajab tahun 279 Hiiriyah"'3!*l

Klhat Hamisy Siyar A'knn An-Nubala', 13 / 272.

Muqatltlimah Ahmad Synkirli Al-lami"7 /90-97
T ahdzib AI -Knmal. 26 / 252.
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IBRAHIM BIN ISHAO
(IBRAHIM AL.HARBI)

1. Nama dan Kelahirannya

\Jamanya: Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim bin Busyair bin
I I Abdillah bin Daisam.

Kelahirannya: Adalah tahun 198 Hijriyah berdasarkan keterangan Adz-
Dzahabi.

Abu Ishaq Ibrahim bin Habsyi berkata, "Aku pernah mendengar Abu
Ishaq Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim bin Busyair bin Abdillah bin Daisam Al-
Martttazi berkata, "Ibuku meninggal, sedangkan pamam-paman dari garis
ibuku kebanyakan memeluk Agama Nashrani.,,

Ketika aku bertanya kepadanya, "Kenapa kamu dinamakan Ibrahim Al-
Harbi?" Maka dia menjawab, "Dahulu, aku telah tinggal bersama kaum dari
Al-Kurkh (pasar di Baghdad) mencari hadits. Biarpun berstatus harbi, namun
mereka mempunyai simpanan kekayaan melimpah. oleh karena ifu, mereka
memanggilku Al-Harbi. "1

Yaqut mengatakan, "Ketika ditanyakan kepada Ibrahim Al-Harbi,
"Kenapa kamu dianggil Ibrahim Al-Harbi?" Maka dia menjawab,,,Karena aku
telah tinggal bersama kaum yang berstafiis harbi. oleh karena itu, mereka
kemudian menyebutku Al-Harbi."2

I TarihJrBagMad,6/28.z Mu'jam Al-Udaba',1/773.
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2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Ibrahim Al-Harbi adalah seorang

imam di dunia, tokoh serta pemimpin dalam zuhud, pandai dalam bidang

fikih dan hukum-hukum. selain itu, dia iuga seorang hafizh yang dapat

membedakanillat-ittat hadits, dan dia juga menguasai sastra dan bahasa."l

AbuI Hasan Ad-Daruquthni berkata , " Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq A1-

Harbi merupakan imam yang memiliki karya. Dia berwawasan luas, mahir

dalam berbagai disiplin ilmu dan shuduq."2

Abu Ali Al-Husain bin Fahm ketika mendengar nama Ibrahim Al-Harbi

disebut, maka dia berkata, -wahai Abu Muhammad, sungguh kedua matamu

belum pemah melihat orang seperti Abu Ishaq Al-Harbi di dunia ini. Aku

melihatnya ketika aku sedang menghadiri perkumpulan Para ulama dan

cerdik pandai dalam semua seni. Pada saat itulah aku merasa belum pernah

melihat ulama yang semPuma melebihi Abu Ishaq."3

Dikisahkan Al-Mukhallish dari ayahnya, ia berkata, "Ismail Al-Qadhi

ingin sekali bertemu dengan Ibrahim Al-Harbi sehingga pada suatu hari, dia

mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Dalam pertemuan itu,

di antara mereka saling menyapa dan saling mengingatkan. Setelah mereka

berpisah, ketika Ibrahim Al-Harbi ditanya tentang Ismail, maka Ibrahim Al-

Harbi menjawab, "Ismail adalah gunung yang siap menerkam jiwa manusia."

dan ketika Ismail ditanya tentang Ibrahim Al-Harbi, ia menjawab, "Aku belum

pernah melihat orang seperti Ibrahim Al-Harbi."

Adz-Dzahabi menambahkan, "Ismail y*g dimaksud dalam kisah ini

adalah Ibnu Ishaq Al-Qadhi, seorang ulama terkemuka di Irak'"4

Dikisahkan bahwa tatkala Ibrahim Al-Harbi menyusun Kitab Ghaib Al-

Hadits, sebuah kitab yang amat bagus dan berharga sekali sesuai dengan

maknany& maka Tsa'lan berkata, "Betapa bagus dan berharga Ibrahim Al-

Harbi dan karyanya Ghnnb Al-Hadrt* Dia adalah ulama ahli hadits." Kemudian

Tsa'lab menghadiri pengajian Ibrahim Al-Harbi. Ketika Ibrahim Al-Harbi

datang, Tsa,lab sedang bersujud, kemudian ia berkata, "Aku tidak pemah

mengira bahwa ada manusia di muka bumi yang seperti lakilaki ini!" s

I TarikhBagtulad,6/28.z tbid.6/40.3 tbid.6/35.a Siyar A'lam An'Nubala',13 /357.5 lbitl.l3/%7.
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Ibnu Pasycal memberitahukan tentang Ibrahim Al-Harbi dengan berkata,
"Aku telah mengutip kitab karya Ibnu Attab bahwasanya Ibrahim Al-Harbi
adalah seorang ulama saleh. Ketika disampaikan kepada Ibrahim Al-Harbi
bahwa sekelompok orang yang menghadiri pengajiannya telah mengutamakan
dirinya atas Ahmad bin Hambal, maka dia langsung menghentikan mereka,
sehingga mereka pun patuh mengikutinya.

Ibrahim Al-Harbi lalu berkata, "Kalian telah berbuat zhalim dengan
mengunggulkan diriku atas orang yang sama sekali bukan setara denganku
dan aku tidak akan mampu menyamainya. Dengarkanlah pemyataanku ini,
"Aku bersumpah kepada Allah, mulai sejak sekarang ini dan untuk
seterusnya, aku tidak akan memberikan pengajian kepada kalian. Setelah hari
ini, kalian jangan datang lagi ke pengajianku."l

Al-Mas'udi berkata, "Ibrahim Al-Harbi Al-Muhaddits Al-Faqih
meninggal di samping Masjid Al4harbi dalam usia lebih dari 80 tahun. Dia
seorang shuduq yang menguasai banyak disiplin ilmu, fasih, ramah dan rapi,
berlaku ffih, zuhud, ahli ibadah, tidak sombong dan tidak suka memaksa.
Barangkali dia bercanda bersama para sahabatnya unfuk mencairkan suasana,
namun orang lain memandang bahwa langkahnya tersebut kurang baik.

Ibrahim Al-Harbi di masanya merupakan guru para ulama Baghdad
yang pandai, ahli zuhud, taat menjalankan ibadah dan paling kuat menghafal
hadits di antara mereka. Dia mengajar penduduk Irak di Masjid Jami' Al-
Gharbi pada hari Jum'at."

Al-Qifthi dalam Kitab karyanyaTarikh An-Nuhnt berkata, "Ibrahim. Al-
Harbi adalah tokoh terkemuka dalam zuhud yang pandai dalam manaqib,

seorang yang cermat dan hafizh. Dia mempunyai karya dalam bidang bahasa
yang diberi namaGharib Al-Hadits. Kitab ini merupakan karyanya yang paling
berharga dan paling besar ukurarurya."2

Al-Hakim berkata, "Aku telah mendengar Muhammad bin Shaleh
berkata, "Kami belum pernah mengetahui bahwa Baghdad mempunyai anak
bangsa seperti Ibrahim Al-Harbi dalam sastra, hadits, fikih dan athud." Adz-
Dzahabi menambahkan, "Maksudnya adalah orang yang menguasai keempat-
empatnya dengan b aik." 3

1 tbid.tS/564.2 tbid.t3/365.3 lbi.l.73/368.
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Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, "Ayahku berkata kepadaku,

"Datang dan temui Ibrahim Al-Harbi, niscaya dia akan mengajarkan

kepadamu permasalahartfaraidh." Pada suatu hari, ketika Sa'ad bin Ahmad

bin Hambal meninggal,Ibrahim Al-Harbi datang menemui Abdullah.

Ketika Abdullah melihat kedatangarurya, Abdullah lalu berdiri untuk

menyambutnya sehingga Ibrahim Al-Harbi berkata, "Apakah kamu berdiri

untukku?" Abdullah menjawab, "Memangnya kenapa? Aku memang berdiri

untuk menyambutmu. Sungguh, seandainya ayahku melihahnu datang, maka

ayahku tentu akan berdiri untuk menyambutmu."

Kemudian Ibrahim Al-Harbi berkata, "Sungguh, Kalau sufyan bin
,Uyainah melihat ayahmu, maka Ibnu'uyainah akan berdiri menyambutlya."l

Abu Umar Az-Zahid dan Ibnul Munadi, keduanya berkata, "Aku telah

mendengar Tsa'lab berkata, "selama lima puluh tahun, aku tidak pernah

ketinggalan mengikuti pengaiian bahasa Ibrahim Al-Harbi."2

3. Kezuhudannya

Abu Abdirrahman As-Sulami berkata, "Aku bertanya kepada Ad-

Daruquthni prihal Ibrahim Al-Harbi, Ad-Daruquthni menjaw ab, " Dia setara

dengan Ahmad bin Hambal dalam zuhud, ilmu dan kewara'an."3

Ahmad bin Abdillah bin I(halid bin Mahan yang dikenal dengan nama

Ibnu Asad berkata, "Aku telah mendengar Ibrahim bin Ishaq berkata, "Akal

semua manusia andai dikumpulkan menjadi satu, maka akal tersebut tidak

akan mampu lari dari takdir Allah dan tidak akan mampu membuat hidup

ini terasa menyenangkan."

Dalam kesempatan yang lain, Ibrahim bin Ishaq berkata, "Bajuku ini

adalah baju terbersih, sedangkan kainku ini adalah kain terkotor. Tidak

terlintas dalam benakku bahwa keduanya adalah sama. Tempat kembaliku

sudah ditetapkan, akhir perbuatanku (pembalasan amal) adalah benar

(adanya) dan aku berjalan di atas keduanya. Biarpun aku telusuri lorong-

lorong Kota Baghdad, maka aku tidak akan mengatakan kepada diriku bahwa

aku mampu menjadikannya lebih baik.

I Mu'iam Al-Udatu',L/720.2 lbitl.2/178.3 SUar A'lam An-Nubala',13/360.
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Aku tidak pemah mengadukan rasa demam yang aku rasakan kepada
ibuku, saudaraku, saudariku, isteriku dan puha-putriku. seorang lelaki adalah
yang mampu menjadikan dirinya besar dan bukan dibesarkan keluarganya.
Aku mempunyai saudara perempuan sekandung, selama empat puluh lima
tahun aku belum pernah menceritakan kepada siapa pun. Selama sepuluh
tahun, aku hanya melihat dengan mata sebelah saja, tetapi aku tidak
memberitahukan kepada orang lain.

Aku habiskan usiaku selama tiga puluh tahun hanya dengan memakan
sebiji roti bulat saja untuk waktu sehari semalam. Apabila isteriku atau putriku
memberikan kepadaku roti, maka aku akan memakannya dan jika tidak, maka
aku akan tetap bertahan dalam lapar sampai hari berikutnya. sekarang aku
telah memakan roti itu setengahnya dan empat belas biji korma kering. Ketika
putriku sedang sakit dan ishiku tidak menungguinya, maka aku menungguinya
selama satu bulan. Sarapan pagiku di bulan ini hampir mencapai dua dirham.
Ketika aku masuk kamar mandi, aku membeli sabun dengan duadataaniq dNr
nafkahku untuk satu bulan Ramadhan penuh satu dirham empat setengah
dawaniq."l

Abul Qasim bin Bukair mengatakary "Aku telah mendengar Ibrahim Al-
Harbi berkata, "Aku tidak pemah mengerti jenis masakan, karena aku pergi
dari sore dan kembali pada sore berikuhry4 padahal ibuku telah menyediakan
berbagai macam makanan untukku."

Umar berkata, "Aku telah mendengar Abu Ali Al-Khayyad yang lebih
dikenal dengan sebutan Al-Mayit berkata, "Ketika aku sedang duduk bersama
Ibrahim di pintu rumahnya, setelah mendekati waktu shubuh, Ibrahim
memanggilku, "Wahai Abu Ali, kemarilah, aku memiliki makanan sisa
makanan semalam dan tadi siang aku telah memakan wortelrya."2

4. Kewara'an dan Keiflahannya

Abu Utsman Ar-Razi berkata, "Datang utusan dari Al-Mu'tadhad kepada
Ibrahim Al-Harbi membawa 10.000 (sepuluh ribu) dirham. utusan itu
membawa pesan dari Amirul Mukminin agar Ibrahim Al-Harbi mau
menerimanya, akan tetapi dia menolaknya sehingga utusan itu kembali
menghadap Amirul mukminin.

I Tarikh Bagtulad,6/ 1,0dan3l.2 tbid.6/30-37.
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Lalu, utusan itu kembali lagi. Setelah utusan itu bertemu Ibrahim Al-

Harbi, ia berkata kepadanya, "Sesungguhnya Amirul Mukminin meminta agar

kamu bersedia membagikan uang ini kepada para tetanggamu." Kemudian

Ibrahim Al-Harbi menjawabn y a, "' Afakallah (semoga Allah mengampunimu).

Uang itu bukan aku yang mengumPulkan, lalu kenapa aku harus

menyibukkan diri membagikannya? Katakan kepada Amirul Mukminin,

"Biarkan kami!Jika tidak, maka aku akan pindah dari sini."

Abul Qasim Al-Jili berkata, "Padasuatu hari, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi

sedang sakit keras. Ketika aku datang membesuknya, dia berkata, "Wahai

Abul Qasim, ketahuilah bahwa sesungguhnya telah terjadi peristiwa besar

antara diriku dengan putriku."

Kemudian, dia memerintahkan putrinya keluar menemuiku untuk

mengadukan permasalaharmya. Putri Ibrahim Al-Harbi berkata kepadaku,

"Wahai paman, kami sekarang ini dalam masalah besar. Permasalahan ini

bukan urusan dunia maupun urusan akhirat. Berbulan-bulan kami tidak

memiliki makanan biarpun hanya sekadar garam saja. Kemarin utusan Al-

Mu'tadhad telah datang membawa 1000 (seribu) dinar, akan tetapi ayahku

tidak mengambil sepeser pun. sedang paman lihat sendiri, kondisinya

sekarang ini sedang sakit."

Mendengar perkataan putrinya ini,Ibrahim Al-Harbi lalu menolehnya

dan tersenyum. Dia lalu berkata, "Wahai putriku, tenangkanlah pikiranmu!

Lihat dan perhatikanlah ke arah situ." Ketika putri Ibrahim Al-Harbi melihat

sesuai arah yang ditunjukan Ibrahim Al-Harbi, maka di sana hanya terlihat

kertas yang bertumpuk-tumpuk

Ibrahim Al-Harbi kemudian melanjutkan maksudnya dengan berkata,

"Di situ terdapat dua belas ribu juz Kilab Bahasa dan Gharib Al-Hadits yang

telah aku tulis dengan tanganku sendiri. Jika aku meninggal, maka juallah

lembaran-lembaran itu. Apabila kamu menjual setiap harinya satu dirham

untuk satu juznya, maka kamu telah memiliki dua belas ribu dirham. Apakah

orang yang memiliki dua belas ribu dirham termasuk orang fakirl?"

Abu Bakar Asy-Syafi'i berkata, "Ibrahim Al-Harbi pemahberkata, "Aku

tidak pernah mengambil upah atas ilmuku kecuali hanya sekali saja. Pada

waktu itu, aku sedang berdiri di depan Pedagang yang akan menimbangkan

barang untukku safi. qirath kurang satufls.

Lalu, pedagang itu bertanya kepadaku suatu masalah sehingga aku pun

menjawabnya. Setelah aku menjawab pertanyaannya, Pedagang itu lalu
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memerintahkan kepada pelayarurya agar menimbangkan untukku satu qirath
penuh tanpa boleh kurang sedikit pun. Dan ia pun lalu memberikan satu fils
kepadaku."l

Diriwayatkan dari Al-Mukhallish dari ayahnya bahwasanya Al-
Mu'tadhid mengutus seseorang untuk menghadap Ibrahim Al-Harbi dengan
membawa uang. Akan tetapi ia lalu mengembalikan sendiri uang tersebut
kepada Al-Mukhallish dan Al-Mukhallish lalu berkata, "Kembalikan sendiri
kepada orang yang telah memberikan kepadamu." Padahal saat itu Ibrahim
sangat membutuhkan uang.

Ibrahim Al-Harbi tidak mencuci pakaiannya kecuali setelah empat bulan.
Dan, pakaian itu pernah terbenam dalam lumpur dan aku melihat bekas
lumpur tersebut melekat di pakaiannya sampai akhimya ia mencucinya."2

5. Sebagian Kabar dan Mutiara Katanya

Ahmad bin Sulaiman Al-Qathi'i berkata, "Waktu itu aku sedang dalam
kesulitan. Ketika aku berlalu di hadapan Ibrahim Al-Harbi, maka aku berusaha
menyembunyikan keresahanku. Namum, Ibrahim Al-Harbi telah
mengetahuinya sehingga dia berkata kepadaku, "]anganlah bersedih.
Sesungguhnya di balik semua itu terdapat pertolongan Allah.

Dia melanjutkan perkataturnya, "Dahulu, aku juga pemah mengalami
masalah sehingga aku benar-benar tercepit dan tidak ada makanan buat
keluargaku. Isteriku lalu berkata kepadaku, "Berilah makan! Sesungguhnya
aku dan kamu dapat bersabar, tetapi bagaimana dengan kedua anak ini?
Berilah aku kitabmu untuk aku jual atau aku gadaikan! Apakah kamu bakhil
demi anak ini?" Maka aku (Ibrahim Al-Harbi) berkata, "Aku akan
menggadaikan sesuatu buat kedua anak ini dan tunggulah beberapa saat."

Ibrahim Al-Harbi berkata, "Aku mempunyai rumah di Dahliz sebagai
perpustakaan. Di sanalah aku menulis, menyalin dan mengoreksi tulisanku.
Di malam hari itu juga, tiba-tiba datang seseorang mengetuk pintu. Ketika aku
tanya, "Siapakah gerangan di luar sana?" Maka ia menjawab, "Salah seorang
tetanggamu."

Lalu, aku persilahkan ia masuk, akan tetapi ia meminta agar aku
memadamkan lampu. Ketika aku menutupi nyala lampu, maka ia pun masuk.
Kemudian ia menaruh sesuatu di sampingku dan ia pun kemudian pergi.

I Ma'jam Al-Udobd',7 / 177-719.2 Siyar A'lam An-Nubah' 73/362.
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Ketika orang tersebut telah pergi, maka tutup lampu aku buka kembali dan

aku temukan temyata tamu tersebut meninggalkan bejana berisi makanan dan

sekantong uang berisi lima ratus dirham'

Melihat semua itu, aku pun lalu memanggil isteriku dan berpesan

kepadanya, ,,Bangunkan anak-anak suPaya mereka makan." Di siang harinya,

uang itu kami gunakan untuk melunasi hutang-hutang kami. Pada malam

berikutnya adalah waktu kedatangan jamaah haji dari Khurasan. waktu itu

aku duduk-duduk di depan pintu rumahku. Tiba-tiba muncul sesorang

membawa dua unta yang membawa beban yang banyak menanyakan rumah

Ibrahim Al-Harbi. Ketika pengendara berhenti di dekatku, aku katakan bahwa

akulah orangnya yangbemama Ibrahim Al-Harbi yang ia cari'

Setelah mendengar jawabanku, pengendara itu lalu menurunkan muatan

untanya dan berkata, "Kedua beban unta ini telah aku berikan untukmu

sebagai titipan dari penduduk Khurasan." Ketika aku tanyakan tentang

siapakah pengirimnya, maka pengendala itu hanya meniawab' "Aku telah

bersumpah bahwa aku tidak akan menyebutkan siapakah pengirim barang

lnl. ^

Dari Abu Imran Al-Usyaib, dia berkata, "seseorang bertanya kepada

Ibrahim Al-Harbi, "Bagaimana kamu mampu membawa semua kitab-kitab

ini?" Karena Ibrahim Al-Harbi tersinggung dan marah, maka dia lalu

menjawab, "Dengan cita-cita dan darahku!" 2

Muhammad bin Makhtad Al-Athar mengatakan, "Aku pernah

mendengar Ibrahim Al-Harbi berkata, "Aku tidak mengetahui ada

sekumpulan orang yang lebih baik dari aNi hadits. Mereka pergi pagi-pagi

membawa tinta hanya untuk menulis dan bertanya, "Bagaimana Nabi ffi
berbuat? Bagaimana beliau shalat?" dan bagi kalian, berwaspadalah duduk

bersama ahli bid'ah. sesungguhnya, apabila seseorang telah menerima bid'ah,

maka ia tidak akan bahagia."

Dari Abul Hasan bin Quraisy, dia berkata, "waktu itu aku sedang

menghadiri pengajian Ibrahim Al-Harbi. Tiba-tiba Yusuf Al-Qadhi dan

anaknya yang bemama Umar datang menemui Ibrahim Al-Harbi. Yusuf Al-

Qadhi berkata kepada Ibrahim Al-Harbi, "wahai Abu Ishaq, kalau kami

datang kepadamu sebagaimana mestinya, maka waktu kami seluruhnya tersita

habis bersamamu."

I TarikhBaghdad,6/322 tbid.,6/33.
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Lalu,Ibrahim Al-Harbi menjawab, ,,Tidak semua ghibah itu buruk dan
tidak semua pertemuan itu membuahkan kasih sayang. sesungguhnya semua
itu hanya berpulang pada bagaimana kedekatan hati masing-masing orang!,,l

Abu Dzar Al-Harawi berkata, "Aku telah mendengar Abu Thahir Al-
Mukhallish berkata, "Aku pemah mendengar ayahku berkata, ,,Aku telah
mendengar Ibrahim Al-Harbi memberikan janji kepada kami untuk
memberikan imla' dalam masalah nama perawi hadits berikut nama
panggilannya.

Pada waktu itu, telah hadir dalam pengajian tersebut sekitar 30.000 (tiga
puluh ribu) tempat tinta. Tempat Ibrahim Al-Harbi memberikan imla, terpisah
agak tinggi di ruangan tersendiri dengan jendela menghadap jalan raya.

Ketika peserta pengajiannya telah terkumpul, maka Ibrahim Al-Harbi
berkata, "Kemarin aku telah menjanjikan kepada karian untuk memberikan
imla' tentang nama perawi hadits berikut panggilannya. setelah aku
merenungkan kembali, maka aku belum pemah menemui seorang pun ulama
yang patut diteladani melakukan sebagaimana yang akan aku lakukan. oleh
sebab itu, menurutku tindakan memberikan imla' tnitermasuk bid'ah."

setelah para hadirin mendengar kenyataan yang disampaikan Ibrahim
Al-Harbi ini, mereka pun buyar meninggalkan tempat pengajian. pada hari
berikubrya, tepabrya pada hari Jum'at, datang seorang lelaki menemui Ibrahim
Al-Harbi yang pada saat dia sedang duduk sendirian. Lelaki itu menanyakan
tentang imla' masalahkemarin yang telah dijanjikannya.

Lalu, Ibrahim Al-Harbi bertanya kepadanya, ,,Tidakkah kemarin kamu
juga telah menghadiri pengajian?" Setelah lelaki itu mengiyakan, dia
melanjutkan maksudnya, " Apakah kamu mengetahui nama semua ulama di
dunia ini?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Ibrahim Al-Harbi lalu berkata,
"Kalau begitu, anggaplah ini bagian yang tidak kamu ketahui.,,2

Abul Hasan Al-Akka mengatakan, "Aku telah mendengar Ibrahim Al-
Harbi bertanya kepada peserta yang hadir di pengajiannya, "Dimasa sekarang
ini, siapakah manusia yanggharib (asing) menurut kalian?,,

Di antara yang hadir menjawab, "Manusia gharib adalah yang dibuang
dari kampung halamannya." Kemudian ada lagi yang menjawab, ,,yang

terpisahkan dari kekasihnya."

1 Siyar A'lam An-Nubala',13/358., tbid.t3/360.
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setelah mendengar jawaban ini dan itu, akhirnya Ibrahim Al-Harbi

berkata, ,,Manusia gharib di masa kita ini adalah seorang hamba yang saleh

hidup bersama kaum yang saleh pula. Apabila hamba saleh memerintahkan

yang ma,ruf, mereka mematuhinya; apabila ia melarang dalam masalah

mungkar, mereka membantunya; dan apabila ia membutuhkan urusan dunia,

mereka mencelanya. Kemudian mereka meninggal dan meninggalkannya

sendirian."l

Muqatit bin Bunan Al-Akka berkata, "Aku bersama ayah dan saudaraku

datang berkunjung ke Ibrahim Al-Harbi' Kemudian Ibrahim Al-Harbi berkata

kepada ayahku, ,,Apakah mereka ini anakmu?" setelah ayahku mengiyakarutya,

maka Ibrahim Al-Harbi melanjutkan maksud perkataaanya, "waspadalah,

mereka ini tidak akan melihatku apabila kamu mengerjakan larangan Allah'

Dan apabila kamu mengerjakan larangan-Nya, maka jatuhlah kamu dalam

pandangan mereka."2

6. Guru dan Murid'muridnya

Guru-gurunya: Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Dia meriwayatkan

hadits dari; Abu Nua'im Al-Fadhl bin Dakin, Affan bin Muslim, Abdullah bin

shaleh Al-Aili, Musa bin Ismail At-Tabudzaki, Abu umar Al-Haudhi,

Musaddad, Ubaidillahbin Muhammad Ibnu Aisyah, Amrbin Marzuqi.

Juga, meriwayatkan hadits dari; said bin sulaiman Al-wasithi, Ali bin

Al-la,ad, Khalaf bin Hisyam, Ashim bin Ali, Muhammad bin Muqatil Al-

Marwazi, Ahmad bin Yunus, Muhammad bin Bakkar bin Ar-Rayyan,

Qutaibah bin Said, Yahya bin Al-Hammani, Ahmad bin Hambal, Utsman bin

Abi syaibah, ubaidillah Al-Qawariri dan masih banyak lagi yang sekelas

dengan mereka ini."

Murid-muridnya: Sebagaimana yang dikatakan Al-Khathib Al-Baghdadi,

orang-orang yang meriwayatkan darinya antara lain; Musa bin Harun Al-

Hafizh,Yahya bin sha'id, Abu Bakarbin Abi Dawud, Al-Husain Al-Mahamili,

Muhammad bin Makhlad, Abu Bakar bin Al-Anbari An-Nahwi,Ibrahim bin

Hubaisy bin Dinar, utsman bin Abdawiyah, ubaidillah bin Ahmad bin Bukair,

Abu Amr bin As-Samak, Ahmad bin Sulaiman An-Najad'

juga, tercatat sebagai muridnya; Abu Umar Az-Zahid (sahabat Tsa'lab),

Abu sahal \bnta.Ziyad,Muhammad bin Ali bin ulwan Al-Muqri" Abul Husain

I tbitl.tS/367.z TariWtBaghdad,6/37
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bin Al-Asynani Al-Qadhi, Muhammad bin Abdillah Asy-Syafi,i, Umar bin
Ja'far bin Muslim, Abu Bakar bin Malik At-Qathi'i dan lain-lain.,,l

7. Meninggalnya

Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Ibrahim Al-Harbi meninggal di
Baghdad pada tahun 285 Hijriyah."

Al-Khathib Al-Baghdadi dengan sanad dari Ismail bin Ali Al-Khathabi,
dia berkata, " Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi meninggal pada hari
senin, bulan Dzulhijjah tahun 285 Hijriyah dan dikuburkan pada hari
Selasanya.

Manusia dalam jumlah yang sangat banyak turut menyalati jenazahnya

di |alan Raya Bab Al-Anbar, termasuk di dalamnya Yusuf bin ya,qub Al-
Qadhi. Pada saat shalat sedang dilaksanakan itu terjadi hujan disertai angin,
sehingga jasadnya dikuburkan di rumahny a."2 l*l

I tbid.5/27-28.2 tbid.6/40.
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ABU ABDURRAHMAN AN-NASA'I
AHMAD BIN SYU'AIB AL.KHURASANI

1. Nama, Kelahiran dan Silat-sifatnya

ama lengkapnya: Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin

Sinan bin Bahr Al-Khurasani An-Nasa'i.

Nama Imam An-Nasa'i dinisbatkan pada nama sebuah daerah bemama

Nasa' di wilayah Khurasan yang disebut juga dengan Nasawi.

Disebutkan dalam Mu'jam Al-Buldan bahwa daerah tersebut dinamakan

Nasa'bermula dari kisah perjalanan kaum muslimin dalam menyebarkan

agama Islam.

Pada waktu itu, kaum muslimin telah berhasil memasuki Khurasan.

Ketika mereka hendak melanjutkan misi mereka memasuki daerah

berikutnya, maka kaum lelaki penduduk setempat yang telah mendengar

kedatangan kaum muslimin dalam jumlah besar berlari menyelamatkan diri
meninggalkan daerah tersebut sehingga penduduk yang tersiqa hanya kaum

perempuan.

Tatkala kaum muslimin sampai daerah itu dan mereka hanya menjumpai

kaum perempuan tanpa ada kaum lelaki, maka sebagian kaum muslimin

berkata, "Mereka semua adalah An-Nisaa'(kaum PeremPuan) dan kaum

perempuan tidak boleh diperangi.

Oleh sebab itu, maka biarkanlah mereka sampai suami mereka

kembali lagi." Akhirnya, kaum muslimin pun berlalu meninggalkan daerah

tersebut dan mereka menamakan daerah itu Nasa' yang artinya kaum

Perempuan.
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Menurut istilah bahasa yang benar, nama daerah ifu bukan Nasa', tetapi

Nisa'i atau Niswa.l

Kelahirannya: Adz-Dzahabi berkata, "Imam An-Nasa'i lahir di daerah

Nasa'i pada tahun 2llHijriyah."2

Menurut sumber yang lain, Imam An-Nasa'i lahir pada tahun 214

Hijriyah. Letak perbedaan mengenai tahun kelahiran Imam An-Nasa' ini
bersumber dari keterangan muridnya yang bemama Abu Said bin Yunus yang

menelurkan karya Kitab Tarikh Mahsr.

Dalam Tarikh Mashr ini, Abu Said berkata, "Aku telah melihat dalam

tulisan rancanganku bahwa Imam An-Nasa'i lahir di Nasa' pada tahun 215

Hijriyah. Ada pula yang mengatakan terlahir pada tahun Z7(Hijriyah."

Disebutkan dalam Kitab Al-Wafi wa Al-Wafayat,6/41.6, karya Ash-Shafadi

bahwa Imam An-Nasa'i lahir pada tahun 225.

KeteranganAl-Wafiwa Al-Wafiyat ini, oleh Imam As-Sakhawi dikomentari

bahwa pendapat yang mengatakan bahwa Imam An-Nasa'i lahir pada tahun

225 irrt adalah sebuah kesalahan yang nyata. Kesalahan itu bisa muncul dari
salah cetak atau yang lain."3

Sifat-sifatnya: Adz-Dzahabi berkata, "Dia bermuka tampan biarpun
sudah memasuki usia senja, sering mengenakan baju musim dingin,
mempunyai empat isteri dan senang makan drgg ayam. Dia adalah seorang

syaikh yang berwibawa, bermuka cerah, ringan tangan dan berbudi luhur."

Sebagian muridnya berkata, "Abu Abdirrahman meminum perasan

anggur untuk mencerahkan mukanya."a

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Abu Abdillah Al-Hakim Al-Hafizh berkata, "Aku telah mendengar Abu
Ali Al-Husain bin Ali Al-Hafizh berkata, "fmam An-Nasa'i adalah imam kaum

muslimin dan imam dalam bidang hadits."

Al-Hakim juga berkata, " Abu Ali memberitahukan kepada kami, ia
berkata, "Abu Abdirrahman An-Nasa'i merupakan imam dalam bidang hadits

tanpa diragukan lagi."

t Muhammadbin Alibin AdamAl-Atsyttbi,Dzakhirah Al-Uqbafi Syarh Al-Mujtaba,l/ 1T14.2 Siyar A'lnm An-Nubala',74/725.3 DzakhirahAl-Uqba,7/74.a Siyar A'lam An-Nubala',L4/ 727-128.
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Dalam kesempatan yang lain, Abu Ali berkata, "Aku telah melihat di
negeriku dan dalam perjalanan kehidupanku terdapat empat orang imam

dalam bidang hadits. Dua orang di Naisabur, yaitu Muhammad bin Ishaqdan

Ibrahim bin Abi Thalib. Sedang yang aku lihat dalam perjalananku adalah Abu

Abdirrahman An-Nasa'i di Mesir dan Abdan di Ahwaz."

Abu Abdillah Al-Hakim Al-Hafizh berkata, "Aku telah mendengar Ja'far

bin Muhammad bin Al-Harits berkata, "Aku telah mendengar Makmun Al-

Mashri Al-Hafizh berkata, "Kami telah keluar bersama Abu Abdirrahman An-

Nasa'i ke daerah Thursus pada tahun Al-Fida'(tebusan).

Di Thursus itu, berkumpullah para ulama huffazh semisal Abdullah bin

Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Ibrahim Murabba', Abul Adzan dan

Kailajah untuk menentukan siapakah yang berhak menjadi wakil mereka.

Dengan pemilihan menulis nama, akhirnya mereka sepakat memilih Abu

Abdirrahman An-Nasa'i."

Ad-Daruquthni mengatakan, "Abu Abdirrahman An-Nasa'i adalah

pioner dalam ilmu hadits di masanya." Dalam kesempatan lain, Ad-
Daruquthni juga berkata, " Abu Bakar Ibnu Haddad banyak menghafal hadits.

Walau demikian, Ibnu Haddad tidak meriwayatkan hadits kecuali dari Imam

An-Nasa'i. OIeh karena itu, Ibnu Haddad berkata, "Aku ridha Imam An-

Nasa'i menjadi hujjah antara diriku dan Allah."1

Ibnu As-Subki berkata, "Aku telah mendengar syaikh kami, Abu
Abdillah Adz-Dzahabi Al-Hafizh, ketika aku bertanya kepadanya, "Siapakah

di antara kedua orang yang yang lebih hafiztu Muslim bin Al-Hajjaj pemilik

Shahih Muslim atau lmam An-Nasa'i?" Maka dia menjawab, "Imam An-Nasa'i."

Dan, ketika pertanyaan itu aku ajukan kepada Al-WaIid, maka jawabannya

pun sama sebagaimana jawaban yang diberikan Abu Abdillah Adz-Dzahabi."2

Adz-Dzahabi berkata, "Imam An-Nasa'i selain mempunyai ilmu yang

sangat dalam, dia juga seorang yang mutqin, pandai, kritikus perawi hadits

dan mempunyai karya dengan susunan yang baik. Dia menuntut ilmu di
Khurasary Hijaz, Mesir, Irak, fazirah, Syam dan Tsaghur dan pada akhimya

menetap di Mesir, sehingga banyak ulama huffazh yang mengunjunginya.

Pada masanya, tidak ada orang yang menyamai kedalamam ilmunya dalam

bidang hadits."3

1 Thabaqat Asy-Syaf iyah,3/15-167 TaMzib Al-Katnal,7/33T3\.3 Siyar A'lam An-Nubala',74/727.
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Al-Hakim berkata, "Aku telah mendengar Abul Flusain Muhammad bin
Al-Muzhaffar Al-Hafizhberkata, "Aku telah mendengar d.rri para guru kami

di Mesir bahwa mereka mengakui kelebihan Abu Abdirrahman An-Nasa'i
dalam keimaman, kesungguhan beribadah, sering melakukan haji dan

berijtihad.

Dia telah keluar pada tahun Al-Fida'bersama wali kota Mesir. Dari situ,
tampaklah kecerdasan dan ketegarannya menyampaikan hadits-hadits Nabi

ffi menebus kaum muslimin dan kaum musyrikin.

Imam An-Nasa'i juga berusaha menjauhi duduk bersama penguasa yang

sedang keluar bersamanya dengan lebih senang makan dan minum secara

bersama-sama dan dalam kesederhanaan. Begitulah keadaannya sampai
mengalami ujian dengan dimintai kesaksian oleh kaum Khawarij sewaktu
berada di Damaskus."l

Adz-Dzahabi berkata, "Pad.a tahun tiga ratusan Hijriyah, tidak ada

seorang pun yang lebih hafizh dari Imam An-Nasa'i. Pada waktu itu,Imam
An-Nasa'i adalah manusia yang paling pandai dalam bidang hadits danillat-
illatnya. Para perawi Imam An-Nasa'i sebagaimana perawi Imam Muslim,
Imam Abu Dawud dan Abu Isa (Imam At-Tirmidzi). Dia hampir sejajar

dengan Imam Al-Bukhari dan Abu Zur'ah. Hanya saja, Imam An-Nasa'i
cenderung melawan pihak yang memusuhi Ali semisal Muawiyah dan Amr.
Semoga Allah mengampuninya. "2

Ibnul Atsir berkata, "Imam An-Nasa'i mengikuti Madzhab Syafi'i. Oleh
karena itu, dia mempunyai karya Kitab Manasik'ala Madzhab Asy-Syafi'i. Dia
juga seorangyangwira'i, sangat hati-hati dan selektif.

Ketika Imam An-Nasa'i mendatangi Al-Harits bin Miskin di Zai, dia
menyatakan ingkar terhadap Al-Harits atas songkok dan pakaian luar yang
dikenakannya. Sementara itu, Al-Harits adalah seorang penakut terhadap
segala sesuatu yang berkaitan dengan penguasa. Ketika Al-Harits menyadari

dirinya, ia khawatir kalau Imam An-Nasa'i adalah mata-mata pemerintah yang

diutus untuk menyelidiki dirinya, sehingga ia pun menanggalkannya.

Lalu,Imam An-Nasa'i datang dan duduk di balik pintu mendengarkan

pengajian Al-Harits. Oleh karena itu, ketika An-Nasa'i meriwayatkan dia tidak

mengatakan, " Haddatsana Al-Harits (Al-Harits menceritakan hadits kepada

I TahdzibAl-Knmol,6/334,Tadzkirah Al-Hufuzh,2/700 dulSiyar A'lam An-Nubala',74/ 131-7322 Siyar A'lam An-Nubala', 14/ 133.
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kami)," akan tetapi hanya dikatakan, "Qala Al-Haritsbin Miskin qira'atan'alaihi

wa frna asma' (Al-Harits bin Muiskin berkata dengan bacaan dan aku

mendengamya)."1

3. Keketatannya Memberikan Kritik Terhadap Ferawi

Ibnu Thahir Al-Hafizh mengatakan, "Ketika aku bertanya kepada Sa'ad

bin Ali Az-Zanjani tentang seorang perawi, dia menganggap perawi tersebut

tsiqali. Akan tetapi, ketika aku sampaikan bahwa perawi tersebut telah

dianggap dhaif oleh Imam An-Nasa'i, maka Sa'ad bin Ali berkata, "Hai
anakku, ketahuilah bahwa sesungguhnya syarat yang telah ditentukan Abu

Abdirrahman An-Nasa'i mengenai perawi hadits lebih ketat daripada syarat

yang ditentukan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim."

Adz-Dzahabi menambahkan bahwa karena keketatan inilah, maka

Imam An-Nasa'i telah menganggap layyin sebagian perawi dalam Kitab Shahih

Al-Buldari dan Kitab Shahih Muslim.2

Abdul Wahab bin Muhammad bin Ishaq berkata, "Abu Abdillah bin

Mandah berkata kepadaku, "Ada empat orang yang telah meriwayatkan dari

para perawi shahih; yang dapat membedakan hadits tsabit dari hadits yang

berillat; dan yang dapat membedakan hadits shahitr dari tidaknya. Mereka

adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Abu Abdirrahman An-Nasa'i."3

Abu Abdirrahman Muhammad bin Al-Husain As-Sulami Ash-Shufi

berkata, "Ketika aku bertanya kepada Abul Husain Ali bin Umar Ad-
Daruquthni, " kntara Muhammad bin Ishaq bin Ktruzaimah dengan Ahmad

bin Syuaib An-Nasa'i meriwayatkan hadits, yang manakah yatg lebih kamu

dahulukan di antara keduanya?"

Ia menjawab, "Imam An-Nasa'i, karena dia lebih ketat meriwayatkan

hadits. Aku tidak akan menduakannya dengan siapa pun, biarpun Ibnu

Khuzaimah itu seorang imam yang tsabit dan tidak diragukan lagi
kemampuannya."

Masih dari Abu Abdirrahman Muhammad bin Al-Husain As-Sulami

Ash-Shufi, dia berkata, "Aku telah mendengar Abi Thalib Al-Hafizh berkata,

"Barangsiapa dapat bersabar sebagaimana sabarnya Abu Abdirrahman An-

Nasa'i! Sungguh, Imam An-Nasa'i memiliki beberapa hadits dari Ibnu Lahi'ah,

I lbitl.l30.2 tbid.t4/137.3 tbid.74/t35.
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akan tetapi dia tidak meriwayatkannya kepada orang lain. Dalam
pandangannya, hukumnya tidak boleh meriwayatkan hadits dari Ibnu
Lahi'ah."

Hamzah bin Yusuf As-Sahmi berkata, "Tatkala Ad-Daruquthni ditanya,
"Yang manakah didahulukan antara Abu Abdirrahman An-Nasa'i dan Ibnu
Khuzaimah ketika memberikan hadits?" Ad-Daruquthni menjawab, "Yang di
dahulukan adalah Abu Abdirrahman An-Nasa'i. Sesungguhnya tidak ada

orang yang seperti Abu Abdirrahman An-Nasa'i dan bagiku belum ada orang
yang lebih layak didahulukan darinya. Tidak ada orang yang wira'i seperti

Imam An-Nasa'i, dia memiliki hadits dari Ibnu Lahi'ah, akan tetapi dia tidak
memberikan hadits tersebut biarpun dia mendapatkannya dengan sanad yang
'ali dari Qutaibah."l

4. Syaratnya Dalam Sunan Al-Kubra dan Al-Mujtaba
Abu Amr Ibnu Ash-Shalah telah menyebutkan dalam Kitab Muqaddittuh-

nya dari Abu Abdillah bin Mandah bahwasanya ia pernah mendengar
Muhammad bin Sa'ad Al-Barudi di Mesir berkata, "Di antara madzhab Abu
Abdirrahman An-Nasa'i adalah meriwayatkan hadits dari perawi yang para

ulama ahli hadits tidak sepakat meninggalkan hadits riwayatnya.

Syarat Abu Abdirrahman An-Nasa'i ini sebagaimana syarat yang telah

ditetapkan Abu Dawud. Atas semua ini, Al-Iraqi telah mengisyaratkan dalam
Kitab Alfiy ahny a dengan berkata,

Madzhab An-Nasa'i meriwayatkan orang yang tidak sepakat
para ulama meninggalknnnya yang mana madzhab ini adalah madzhab
yang agaklonggar

Perkataan Al-Iraqi, "Madzhab Imam An-Nasa'i longgar" maksudnya

adalah tidak menghendaki ijma' secara khusus. Hal ini berbeda dengan
pengertian yang disampaikan Ibnu Hajar bahwa maksud'madzhab Imam An-
Nasa'i longgar' adalah menghendaki ijma' secara khusus. Alasan Ibnu Hajar

adalah bahwa setiap kritikus perawi hadits dalam setiap thabaqahnya itu tidak
lepas dari Mutasyaddiil (keras atau ketat) danMutawassifft (moderat).

Termasuk thabaqah mustasyaddid yang pertama adalah Syu'bah dan

Sufyan Ats-Tsauri dengan kriteria untuk ditetapkan Syu'bah lebih ketat.

Keduanya adalah Yahya bin Said Al-Qaththan dan Ibnu Mahdi dengan kriteria

1 Tahdzib Al-Kamal, 1/33L335.
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Ibnul Qaththan lebih ketat. Ketiganya adalah Yahya bin Ma'in dan Ahmad

bin Hambal dengan kriteria Ibnu Main jauh lebih ketat.

Imam An-Nasa'i berkata, "Dalam kitabku ini, aku akan meriwayatkan

dari perawi hadits sepanjang para ulama ahli hadits tidak bersepakat untuk

meninggalkannya.

Sebagai misal adalah; Apabila seorang perawi menurut Ibnu Mahdi

tsiqah, sedang menurut Yahya bin Said Al-Qaththan dhaif, maka perawi y"t g

demikian ini tidak aku tinggalkan karena Yahya Al-Qaththan adalah kritikus

yangmutnsyaddid."

fika demikian halnya, maka dalam hati seseorang dengan cepat akan

mengatakan bahwa madzhab Imam An-Nasa'i adalah muttasa'(cenderung

longgar). Padahal, sebenamya tidak demikian. Dalam kenyataannya, dia tidak

banyak meriwayatkan dari para Perawi y*g telah diriwayatkan oleh Abu

Dawud dan At-Tirmidzi. Bahkan lebih dari itu, Imam An-Nasa'i juga tidak

meriwayatkan hadits sebagian perawi shahihain'

Ahmad bin Mahbub Ar-Ramali berkata, "Aku telah mendengar Imam

An-Nasa'iberkata, "Ketika aku berniat hendak mengumPulkan hadits dalam

kitabku ini, maka aku beristikharah terlebih dahulu untuk memohon petunjuk

dari Allah ffi dalam meriwayatkan beberapa hadits dari beberapa perawi.

Hal itu aku tempuh karena pada perawi hadits tersebut terdapat sesuatu

yang mengganjal dalam hatiku. Pada akhimya, aku lebih memilih untuk tidak

meriwayatnya, padahal hadits tersebut telah aku miliki dengan sanad yang

'ali."

Al-Husain Al-Mu'afiri berkata, "Apabila Anda perhatikan hadits-hadits

yang telah tercantum dalam kitab-kitab hadits yang telah ada sekarang ini,

maka hadits yang telah diriwayatkan [mam An-Nasa'i dalam Sunan An-Nas'i

lebih mendekati shahih daripada kitab-kitab hadits yang lain."

Abu Abdillah bin Rasyid berkata, "Kitab karya Imam An-Nasa'i ini

adalah kitab paling bagus dan paling teratur di antara Kitab As-Sunan yan9

lain. Susunan dalam Sunan An-Nasa'i menggunakan metode penggabungan

antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ditambah banyak keterangan

tentang illathadits."

Salah seorang perawi Imam An-Nasa'i yang bemama Muhammad bin

Muawiyah Al-Ahmar berkat& "Secara keseluruhan, hadits-hadits dalam Sunan

An-Nasa'i ada yang shahih dan sebagian lagi mempunyai illat tanpa disertai

s83Abu Abdurrahman An-Nasa'i Ahmad bin Syu'aib Al-Ihurasani



keterangan. Sedangkan karya Imam An-Nasa'i yang bemama Al-Mujtaba,
semua isinya adalah hadits shahih.

Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika Imam An-Nasa'i selesai
menulis Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, dia lalu menghadiahkan kitab tersebut
kepada seorang amir di Ramallah. Setelah kitab diterima amir, maka amir
tersebut bertanya kepada Imam An-Nasa'i, "Apakah kitab ini semua isinya
hadits shahih?" Imam An-Nasa'i menjawab, "Tidak."

Kemudian Amir berkata lagu "Kalau begitu, seleksi lagi dan pilihtah dari
kitab ini hadits-hadits yang shahih saja." Berangkat dari Sunan An-Nasa-i Al-
Kubra inilah, maka Imam An-Nasa'i kemudian menelurkan karya kitab lain
yang bemam a Al- Muj taba."

Imam Az-Zarkasyi dalam An-Nukat'ala lbnu Ash-shalah berkata, "Nama
Kitab Sunan An-Nasa'i disebut pulaShahih An-Nasa'i berdasarkan mayoritas
isinya adalah hadits shahih. Walau demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa
isi kitab tersebut terdapat pula hadits hasan dan hadits dhaif. Apabila hadits
yang dhaif jumlahnya sanadnya banyak, maka status hadits tersebut akan
berubah menjadi hadits hasan. Dan hadits hasan termasuk hadits shahih,
karena ia merupakan bagian dari hadits shahih. Oleh karena itu, menyebut
Sunan An-Nasa'i dengan Shahih An-Nasa'i ini didasarkan mayoritas isinya."

Penahkik Kitab Amal Al-Yaum wa Al-l-ailah mengatakan bahwa dengan

alasan inilah, maka Imam An-Nasa'i hanya meriwayatkan dari para perawi yarrg
menurubrya tsiqah,biarpun menurut orang lain perawi tersebut adalah dhaif.

Kenyataan seperti ini dapat kita temukan apabila mengikuti dan
memperhatikan semua hadits dalam kitabnya. Hadits-hadits tersebut
menunjukkan bahwasanya Imam An-Nasa'i hanya mengeluarkan hadits-
hadits paling kuat dalam setiap babnya dengan bertumpu pada perawi ya.g
berkriteria 'adalah dan dhabith.

Penemuan ini terlepas dari keyakinan dan madzhab yang diikuti Imam
An-Nasa'i, misalnya Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan hadits riwayat Al-
Juzjani. Padahal, hadits Al-Juzjani ada yang melenceng dari Ali bin Abi Thalib
dan penduduk Kufah. yang demikian itu karena Imam An-Nasa'i
berkecenderungan membela mereka.

Walau demikian, Imam An-Nasa'i juga telah meriwayatkan hadits
riwayat Umar bin Said bin Abi Waqqash Al-Madani yang diketahui bersama

bahwa ia adalah pemimpin pasukan pembunuhan Al-Husain bin Ali. Begitu
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pula halnya, dia telah menganggap Asad bin Wada'ah sebagai perawi tsiqah,

padahal ia adalah seorang Nashibi yang militan.

Dia juga telah mencantumkan hadits dari Al-Ajlah dalam Amal Al-Yaum

wa Al-Iailah, padahal ia seorang pengikut syiah yang ekstrim sebagaimana dia

mencamtumkan hadits dari Syamr bin Athiyah Al-Asadi yang mendahulukan

keutamaan Utsman bin Affan atas Ali bin Abi Thalib.

Imam An-Nasa'i telah banyak mengambil hadits dari para perawi kaum

syiah yang menurutnya hafizh dan dhabith biarpun mereka berlaku' israf

(bertebih-lebihan), khususnya ketika membicarakan Ali bin Abi Thalib.

Kenyataan ini dapat kita jumpai dari keterangan Kutub Ar-Rijal (kitab-kitab

yang memuat biografi para perawi hadits), karena keterangan yang demikian

ini tidak kita jumpai dalam musnadnya."r

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Ibnu As-Subki berkata, "Guru Imam An-Nasa'i antara

lain; Qutaibah bin Said, Ishaq bin Rahawaih, Hisyam bin Ammar, Isa bin

Hammad, Al-Husain bin Manshur As-Sulami An-Naisaburi, Amr bin Zurarah,

Muhammad bin Nashr Al-Marwazi, Suwaid bin Nashr, Abu Kuraib,

Muhammad bin Rafi', Ali bin Hujr, Abu Yazid Al-Jirmi dan Yunus bin Abdil

A'la. Di samping mereka ini, masih banyak yang lain, baik mereka yang di

Khurasary Irak, Syam, Mesir, Hijaz dan Jazirah."2

Murid-muridnya: Al-Hafizh berkata "Orang yang meriwayatkan dari

An-Nasa'i antara lain; seorang anaknya yang bemama Abdul Karim, Abu

Bakar Ahmad bin Muhammad bin IshaqAs-Su.nni, Abul Hasanbin Al-I(hidhr
Al-Asyuthi, Al-Hasan bin Rusyaiq Al-Askari, Abul Qasim Hamzah bin

Muhammad bin Ali Al-Kannani Al-Hafizh, Abul Hasan Muhammad bin
Abdillah bin Zakaria bin Hayawaih, Muhammad bin muawiyah bin Al-
Ahmar, Muhammad bin Qasim Al-Andalusi, Ali bin Abi Ja'far Ath-Thahawi

dan Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Muhandis. Mereka ini adalah

perawi Sunan An-N asa' i.

Termasuk murid Imam An-Nasa'i adalah Abu Basyar Ad-Dulabi (teman

Imam An-Nasa'i), Abu Awwanah, Abu Ja'far Ath-Thahawi, Abu Bakar bin

Al-Haddad Al-Faqih, Abu |a'far Al-Uqaili, Abu Ali bin Harun, Abu Ali An-

Naisaburi Al-Hafizh dan masih banyak yang lain."3

I Dzakhirah Al-Uqba, 7 / 23-29 dengan secara rhgkasnya.z Thaboqat Asy-Syaf iyah,3/15.1 TadzibAt-Tahilzib,l/32.
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7. Karya-karyanya

l. Al-Khasha'ish

Ibnu Hiruabah Al-Wazir berkata, "Aku telah mendengar Muhammad bin

Musa Al-Makmuni, sahabat Imam An-Nasa'i berkata, "Aku telah mendengar

bahwa ada sekelompok orang yang tidak percaya apabila Imam An-Nasa'i

mempunyai karya Al-Khasha'ish yang memuat kelebihan-kelebihan Ali bin

Abi Thalib,$.

Sedangkan di sisi lain, Imam An-Nasa'i justru tidak menulis tentang

keutamaan-keutamaan syaikhaini (Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Al-
I(hathab). Ketika aku tanyakan hal itu kepada Imam An-Nasa'i, dia menjawab,

"Pada waktu aku memasuki Kota Damaskus, aku menjumpai banyak orang

telah berkata melenceng tentang Ali bin Abi Thalib. Karena itulah, aku

kemudian menulis Kitab Al-Khasha'ish ini. Dengan kitab itu, aku berharap

mereka mendapatkan petunjuk dari Allah tliii." Setelah itu, dia menulis Kitab

F adhn' il Ash-Shahabah.

Ketika Imam An-Nasa'i menulis Kitab Fadhail Ash-Shahnbaft inilah, maka

aku mendengar ada orang berkata kepadanya, "Kenapa kamu tidak menulis

hadits tentang keutamaan-keutamaan Muawiyah Radhiyallahu Anhu?"

Sehingga Imam An-Nasa'i lalu menjawab, "Dengan apa aku menulisnya?

Apakah dengan hadits, "Ya Allah, janganlah Engkau kenyangkan perutnya!"

Akibatnya, orang yang bertanya itu menjadi terdiam." ,

Adz-Dzahabi menambahkan, "Barangkali Imam An-Nasa' i hendak

mengatakan bahwa seperti inilah perbuatan Muawiyah karena sabda

Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam,

"Ya Allah, barangsiapa yang telah aku laknat atau aku cela, makn jadiknnlah

semua itu sebagai pembersih dan rahmat (pahala) untuknya."l

Berangkat dari perkataan Imam An-Nasa'i di atas, nampaknya dia tidak

bermaksud mengungkap keburukan Muawiyah Radhiyallahu Anhu. Akan

tetapi, ungkapan tersebut merupakan tanda ingkar darinya terhadap tindakan

penduduk Syam yang teramat sangat mencintai dan mendewa-dewakan

Muawiyah. Sedang di sisi lain, mereka menjelek-jelekkan Ali bin Abi Thatib

.s.
Kenyataan itu telah dikisahkan Abu Abdillah bin Mandah dari Hamzah

Al-Aqabi Al-Mashri dan yang lain bahwasanya tatkala Imam An-Nasa'i

I Siyar A'lam An-Nubala', 74/729-730.
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menielang akhir usianya, dia keluar dari Mesir menuju Damaskus. Ketika tiba

di san+ Muawiyah memintanya agar menulis hadits-hadits tentang kelebihan-

kelebihan yang telah ia miliki. Lalu Imam An-Nasa'i berkata, "Seorang laki-

laki yang tidak tahu diri sehingga meminta dilebihkan atas yang lain!"

Permasalahan yang diingkari Imam An-Nasa'i dalam hal ini adalah

menulis hadits tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki Muawiyah atas

Ali bin Abi Thalib. Padahal, tidak dapat disangkal lagi bahwa Ali adalah

manusia paling utama setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman Radhiyallahu

Anhum. AIi adalah orang keempat dalam keutamaan dan kekhalifahan dari

umat Islam ini secara keseluruhan.

Abul Qasim Al-Hafizh berkata, "Kisah ini bukan menunjukkan bahwa

dia mempunyai keyakinan buruk terhadap Muawiyah. Akan tetapi/ semua

itu mentmjukkan agar manusia tidak perlu menyebut keburukan-keburukannya.

Lebih lanjut, Imam An-Nasa'i menyitir hadits dari Abul Hasan Ali bin

Muhammad Al-Qabisi, ia berkata, "Aku telah mendengar Abu Ali Al-Hasan

bin Abi Hilal berkata, "Rasulullah ffi pernah ditanya sesuatu. Kemudian

beliau bersabda, "lslam itu ibarat sebuah rumah yang mempunyai pintu, dan pintu

Islam adalah para sahnbat. Bnrangsiapa menyakiti sahabat, maka hnlcekatnya ia hanya

menginginkan Islam sebagaimana orang mengetuk pintu rumah (ia tidak akan

mengetuk pintu kecuali) karena ia hanya ingin memasukinya."

Perawi hadits menambahkan, "Barangsiapa menghendaki (menghujat)

Muawiyah, maka sebenarnya ia telah menghendaki (menghujat kelompok

para) sahabat."l

2. As-Sunan Al-Kubra

Kitab ini telah diterbitkan Darul Kutub Al-Ilmiah setelah ditahqiq Doktor

Abdul Ghaffar Sulaiman Al-Bundari dan Sayid Kasrawi Hasan. Penahqiq kitab

berkata, "Kitab As-sunan Al-Kubra ini memuat lebih dari dua puluh kitab (1udul

pembahasan) yang tidak disebutkan dalam Kitab Al-Mujtaba.

Ketika Kitab As-Sznan Al-Kubra dan Kitab Al-Mujtaba dikomparasikan,

maka ada beberapa hal yang tidak disebutkan dalam Al-Mujtaba, tetapi

disebutkan dalam As-Sunan Al-Kubra. Namun, hal ini tidak selamanya begitu,

karena Imam An-Nasa'i telah mencamtumkan beberapa ta'liq dan beberapa

hadits dalam Al-Mujtaba yang tidak dicantumkan dalam Kitab As-Sunan Al-
Kubra.

1 Tahdzib Al-Knmal,l/339-Y0.
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3. Al-Mujtaba

Kitab ini adalah karya Imam An-Nasa'i yang termasyhur. Sedang syarah

kitab yang paling terkenal adalah syarah yang dilakukan |alaluddin As-

Suyuthi dengan Hasiyah As-Sanadi cetakan Darul Kutub Al-Ilmiah.

Muhammad bin Ali bin Adam juga telah memberikan syarah kitab Al-

Mujtaba ini, walaupun syarahnya belum sempuma sampai akhir, akan tetapi

telah diterbitkan Darul Mi'raj Ad-Dauliyah. Berkat jerih payah yang baik

teman kami, Syaikh Al-Huwaini, akhimya syarah ini diterbitkan pula oleh

Maktabah At-Tarbiyah.

4.Tafsir An-Nasa'i

Kitab ini diterbitkan Muassasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyaft setelah ditahqiq

oleh Shabri Abdul Khaliq Asy-Syafi'i dan Sayyid Abbas Al-Hulaimi.

Imam An-Nasa'i juga memiliki karya yang lain sebagaimana disebutkan

Fu'ad Sazkin dalam Tarikh At-Turats yang di antaranya adalah; Ash-Dhu'afa'

wa Al-Matrukin,'Iasmiyatu Fuqaha' Al-Amshar min Ashabi Rnsulillah wa Man

Ba'dahu min Ahli Madinah, Tasmiyatu Man lnm Yarwi 'anhu illa Rnjul Wahid, 'Amal

Al-Yaum wa Al-l-ailah dan Kitab Al-jum'ah.l Sebagian kitab ini telah dicetak dan

beredar di masyarak at- Wallahu A' lam.

7. Meninggalnya

Adz-Dzahabi berkata, "Dari Abu Abdillah Ibnu Mandah dari Hamzah

Al-Aqabi Al-Mashri dan yang lain bahwasanya tatkala Imam An-Nasa'i

menjelang akhir usianya, dia keluar dari Mesir menuju Damaskus.

Ketika tiba di sana, maka dia ditanya tentang Muawiyah dan kelebihan-

kelebihannya. Lalu Imam An-Nasa'i berkata, "Seorang yang biasa saja diminta

untuk dilebih-lebihkan atas yang lain!" Mereka pendukung Muawiyah, terus

menekannya sampai akhimya menyeret Imam An-Nasa'i dari masjid.

Setelah itu,Imam An-Nasa'i dibawa ke Makkah dan meninggal di sana."

Demikian menurut keterangan dari Hamzah Al-Aqabi Al-Mashri, sedang yang

benar adalah Imam An-Nasa'i dibawa ke Ramallah.

Ad-Daruquthni berkata, "Imam An-Nasa'i keluar dari Mesir untuk
melaksanakan haji. Di perjalanan, ketika di Damaskus, dia mendapatkan

cobaan dan dimintai kesaksian. Imam An-Nasa'i lalu berkata, "Bawalah aku

ke Makkah."

1 TarikhAt-Turats,2/266-267.
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Kemudian, dia dibawa ke Makkah sehingga akhimya meninggal di sana

dan dikuburkan di tempat antara Shafa dan Marwa. Dia meninggal pada bulan

Sya'ban tahun 303 Hijriyah. Imam An-Nasa'i pada masanya adalah seorang

syaikh yang paling pandai di Mesir dan paling mengetahui tentang hadib dan

perawinya."

Abu Said Ibnu Yunus dalam KitabTarikhnyabetkata, "Abu Abdirrahman

An-Nasa'i telah meninggal di Palestina pada hari senin, tanggal 13 Shafar

tahun 302 Hijriyah."

Adz-Dzahabi menambahkan, "Keterangan Ibnu Yunus ini lebih benar,

karena dia seorang yang hafizh dan selalu terjaga dari murid Imam An-Nasa'i.

Sebagai seorang murid, maka tentu ia lebih mengetahui berita gurunya."l[*l

I Sryar A'lam An-Nubala' , 14 / L32-133 .
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MUHAMMAD BIN NASHR AL.MARWAZI

1. ilama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya
am.rnya: Abu Abdillah Muhammad bin Nashr bin Al-Hajjaj Al-Marwazi
Al-Imam Al-Hafizh Syaikhul Islam.

Kelahirannya: di Baghdad pada tahun 202 Hijriyah. Sedang menurut
keterangan Ath-Thabaqnt karya Abu Ishaq disebutkan bahwa Muhammad bin
Nashr lahir di Baghdad,lalu dia tumbuh di Naisabur dan akhimya menetap
di Samarqand.

Sifat-sifatnya: Muhammad bin Ya'qub Al-Akhram berkata, "Muhammad
bin Nashr adalah seorang yang berakhlak terpuji, seolah di mukanya terbelah
buah delima, di kedua pipinya terdapat bunga Mawar dan di janggutnya
terdapat sinar bercahaya."

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Al-Hakim berkata, "Muhammad bin Nashr adalah seorang yang pandai,
ahli ibadah, ilmuwan dan imam ulama ahli hadits di masanya tanpa
dipertanyakan lagi."

Abu Dzar Muhammad bin Muhammad bin Yusuf AlQadhi berkata, "Di
masa-masa pertama, para guru kamiberkata,"Ulama di Ktrurasan ada empa!
yaitu; Ibnul Mubarak, Yahya bin Yahya Ishaq bin Rahawaih dan Muhammad
bin Nashr Al-Marwazi."

Ibnul Akhram mengatakan, "Ismail bin Qutaibah memberitahukan
kepada kami, dia berkata, "Aku sering mendengar Yahya bin Yahya ketika
ditanya tentang suafu hal, maka dia berkata, "Kalian bertanyalah kepada Abu
Abdillah Al-Marw azi." I

I Tluhqat Asy-Syaf iyah,2/2a7.
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Abu Bakar Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Tatkala Yahya bin Yahya

meriwayatkan hadits dari Abdan bin Utsman, setelah menyebutkan jamaaah

yang lain ia berkata, "Ia termasuk orang yang paling tahu tentang perbedaan

hukum-hukum yang terjadi pada masa sahabat dan Tabi'in."l

Adz-Dzahabi berkata, "Dikatakan bahwasanya Muhammad bin Nashr

Al-Marwazi adalah orang yang paling mengetahui perbedaan hukum yang

terjadi di antara para ulama secara mutlak."2

Abu Bakar Ash-Shibghi berkata, "Dikatakan kepadanya, "Menurutmu,

bagaimana kepandaian Abu Ali Ats-Tsaqafi?" Dia menjawab, "Padanya

terkumpul akal para sahabat dan para tabi'in Madinah."

Ketika ditanyakan, "Bagaimana itu bisa te4adi?" Maka dia menjawab,
,,sesungguhnya Malik adalah seorang ulama yang paling pandai di masanya.

Karena pandainya sampai dikatakan bahwasanya para tabi'in yang pernah

duduk bersama Malik, maka ilmu mereka telah diserapnya.

Masih perkataan Abu bakar Ash-Shibghi, "Kemudian Yahya bin Yahya

An-Naisaburi berguru pada Malik sehingga Yahya menyeraP akal dan

identitas kelebihan Malik. Setelah itu, Muhammad bin Nashr berguru kepada

yahya bin Yahya beberapa tahun lamanya sampai Muhammad bin Nashr

menyerap akal dan identitas kelebihannya. Semenjak saat itu, tidak ada ulama

ahli fikih di Krurasan yang lebih pandai setelah Yahya selain Muhammad bin

Nashr. Kemudian Abu Ali Ats-Tsaqafiberguru kepada Muhammad binNashr

selama empat tahun, sehingga setelah Ibnu Nashr tidak ada oranS yang

melebihi kepandaian Abu Ali."

Abdullah bin Muhammad Al-Isfarayini berkata, "Aku telah mendengar

Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam berkata, "Ketika berdomisili di

Mesir, Muhammad bin Nashr menjadi seorang imam, lalu bagaimana ketika

dia berada di Khurasan?"3

Imam An-Nawawi berkata, "Muhammad bin Nashr Al-Faqih Asy-Syaf i

adalah seorang imam yang pandai dan banyak menguasai berbagai bidang

ilmu."a

Al-Khathib Al-Baghdadi dengan sanadnya dari seorang amir yang

bemama Abu Ibrahim Ismail bin Ahmad, ia berkata, "Pemah suatu ketika aku

1 TorikhBagtulad,3/315.z SAar A'lam An'Nubala',\4/34.3 lbid.u-3s.a Tahtlzib Al-Asma' wa Al-Lughat,l /93.
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duduk menghadiri pengadilan perkara di Samarqand bersama saudaraku
Ishaq yang duduk di sampingku.

Di saat aku sedang duduk itu, tiba-tiba Abu Abdillah Muhammad bin
Nashr Al-Marwazi datang masuk sehingga aku berdiri karena menghormati
ilmunya. Ketika Abu Abdillah Muhammad bin Nashr keluar, saudaraku Ishaq
mencela dan mencerca sikapku. Ia berkata kepadaku, "Kamu ini walikota
Khurasan. Bagaimana kamu berdiri di saat seorang rakyatmu masuk
kepadamu? Sungguh, tindakanmu ini dapat mencemarkan kredibilitasmu dan
akan berdampak buruk di kancah perpolitikan!"

Karena ucapan saudaraku ifulah, di malam harinya aku tercenung
dengan resah. Dalam tidur aku melihat Nabi ffi bersabda kepadaku, "Wahai
lsmail, apa yang telah knmu miliki ilan lczturunanmu alcnn tetap menjadi milikmu
sebab knmu mengagungkan Muhammad bin Nashr." Lalu aku menoleh ke arah
Ishaq dan beliau bersabda, "Milik lshaq dan keturunannya akan hilang sebab

meremehknn Muhammad bin N ashr. " I

As-Sulaimani berkata, "Muhammad bin Nashr merupakan imamnya
para imam yang mendapat petunjuk dari larLgtt."2

Tajuddin As+ubki berkat4 "Abu Abdillah Muhammad bin Nashr adalah
imam agungyurgpandai dan rajin beribadah."3

Abu Muhammad bin Hazm dalam Tawalifuya berkata, "Orang paling
pandai adalah orang yang lebih menguasai haditq pating dhabith, paling
mengerti maknanya, paling tahu letak keshahihannya, dan mengetahui
permasalahan yang telah disepakati dan diperselisihkan ulama. Kami belum
mengetahui ada orang yang lebih sempuma memiliki sifat-sifat ini setelah para
sahabat selain Muhammad bin Nashr Al-Marwazi.

Kalau ada orang berkata, "Tidak ada keterangan hadits dari Rasulullah

ffi d* tidak ada atsar dari para sahabab.tya," kecuali keterangan itu ada pada
Muhammad bin Nashr karena begitu tingginya dia dalam tataran -shidq."

Adz-Dzalubi menambahkan bahwa klaim yang disampaikan Ibnu Hazm
untuk Muhammad bin Nashr ini diperoleh setelah ia menelaah dan
memperhatikan secara seksama karya-karya Ibnu Nashr. Ungkapan semacam

ini juga dapat dialamatkan kepada Ahmad bin Hambal dan ulama yang
selevel dengannya. W allahu a' lam.a

I Tarikh Baghdad,3 / 378.z Thabaqat Asy-Syaf iyah,2/378.3 lbitl.2/246.

' Siyar A'lam An-Nubala',74/ 40.
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Adz-Dzahabi juga berkata, "Muhammad bin Nashr telah banyak

berkarya diberbagai disiplin ilmu dalam Islam. Dia merupakan imam,

mujtahid dan cendekia yang dalam ilmunya. Di masanya, dia adalah orang

yang paling mengetahui perbedaan hukum-hukum sahabat dan tabi'in. Jarang

sekali Anda menemukan orang seperti dirinya."l

3. lbadahnya

Abu Bakar Ash-Shibghi berkata, "Aku telah menemukan dua imam yang

aku belum mendapatkan kesempatan untuk berguru dari keduanya. Mereka

adalah Abu Hatim Ar-Razi dan Muhammad bin Nashr Al-Marwazi.

Adapun Muhammad bin Nashr, aku belum pernah melihat orang yang

sebaik dia menunaikan shalat. Telah disampaikan kepadaku bahwa suatu

ketika lalat kerbau hinggap di jidatrya sampai darah mengalir dari mukanya,

tetapi dia sama sekali tidak bergeming."

Muhammad bin Ya'qub bin Al-Akhram berkata, "Aku belum pemah

melihat orang menunaikan shalat yang lebih baik dari Muhammad bin Nashr.

Ketika dia sedang shalat, tiba-tiba ada lalat penyengat hinggap di telinganya.

Biarpun darah mengalir, namun dia tidak tergerak untuk mengusir lalat

tersebut.

Sungguh, aku dibuat terkagum-kagum betapa baik dan khusyu'nya dia

menunaikan shalat. Dia letakkan dagunya di dadanya dan berdiri seolah

tonggak berdiri tegak. Dia berakhlak terpuji seolah di mukanya terbelah buah

delima dan di kedua pipinya terdapat bunga Mawar."2

4. Sebagian Kisahnya

Adz-Dzahabi berkata, "Muhammad bin Nashr berkata, "Aku belum

pemah berpandangan baik terhadap Imam Asy-Syafi'i. Namun, ketika aku

sedang duduk di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba aku terlelap tidur dan

bermimpi melihat Rasulullah ffi.
Dalam mimpi tersebut aku bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah,

apakah aku menulis pendapat Imam Asy-Syafi'i?" Beliau lalu menundukkan

kepalanya seperti menyerupai orang yang sedang marah lalu bersabda,"Knmu

kntakan itu pendnpat ! Itu bukanlah pendapat pikiran. Akan tetapi, itu adalah bantahnn

terhadap orang-orang yang menentang sunnahku."

1 lbitt.74/U.z tbid.74/3fi37
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Tatkala aku tersadar, maka aku langsung beranjak ke Mesir dan menu-lis

kitab karya Imam Asy-Syafi'i."1

Ibnul Akhram berkata, "Muhammad bin Nashr pergi untuk kedua

kalinya ke Naisabur pada tahun 260 }{ijriyah. Sepanjang di Naisabur, dia

tinggal bersama mitra dagangnya dalam modal, sedangkan dia sendiri sibuk

dengan ilmu dan ibadah.

Kemudiary dia keluar menuju Samarqand pada tahun 275 Hijriyah dan

menetap di sana, sementara mitra dagangnya tetap tinggal di Naisabur.

Kedatangannya ke Samarqand ini posisinya sebagai seorang mufti setelah

Muhammad bin Yahya meninggal. Oleh karena itu, Haikan, maksudnya
Yahya bin Muhammad bin Yahya, dan orang setelahnya pada mengakui

bahwa Muhammad bin Nashr adalah orang yang mempunyai keutaamaan

dan tokoh terkemuka."2

Adz-Dzahabi berkata, "Abul Ghana'im Al-Qaisi dan sekelompok orang

telah mengkisahkan kepadaku bahwasanya mereka mendengar Abul Yaman

Al-Kindi berkata, "Abu Manshur Al-Qaz zaz memberitahukan kepada kami,

dia berkata, " Abu Bakar Al-Khathib memberikan kabar kepada kami, ia
berkata, "Al-]auhari memberikan kabar kepada kami, dia berkata, "Ibnu
Hayawaih memberikan kabar kepada kami, ia berkata, "LJtsman bin Ja'far Al-
Labban memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Muhammad bin Nashr

memberikan kabar kepadaku, ia berkata, "Aku dan budak perempuanku
keluar dari Mesir hendak menuju Makkah melalui jalan laut.

Akan tetapi, dalam perjalanan kapal tenggelam sehingga aku kehilangan

seribu juz kary4ku. Aku dan budak perempuanku lalu melanjutkan perjalanan

menuju arah |azirah tanpa menjumpai seorang pun, sedangkan haus di
kerongkonganku semakin tidak tertahankan lagi. Tidak adanya air membuatku

lemas dan semakin tidak berdaya, sehingga aku letakkan kepalaku di paha

budakku pasrah menyambut datangnya kematian.

Dalam keadaan yang demikian itu, tiba-tiba seseorang dengan membawa

segentong air mendatangiku seraya berkata, "Ini adalah air, minumlah!" Aku
lalu meminumnya sampai badanku terasa segar dan orang itu kemudian

berlalu dari hadapanku. Aku tidak tahu, orang tersebut datang dari mana dan

pergi kemana!"3

I tbid.t4/u.2 Thabaqat Asy-Syaf iyah,2/247.3 Siyar A'lam An-Nufula', 14 /37-38.
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As-Subki berkata, "Ahmad bin Ishaq Ash-Shibghi berkata, "Aku telah

mendengar Muhammad bin Abdil Wahab Ats-Tsaqafi berkata, "Walikota

Khurasan yang bemama Ismail bin Ahmad selalu memberikan uang kepada

Muhammad bin Nashr setiap tahunnya 4000 (empat ribu) dirham.

Begitu pula, saudara Ismail bin Ahmad yang bernama Ishaq dan

penduduk Samarqand sejumlah yang diberikan Ismail bin Ahmad. Oleh

Muhammad bin Nashr uang sebanyak itu kemudian diinfakkan dari tahun

ke tahun berikutnya, padahal dia tidak memiliki keluarga buat hari tua.

Ketika dikatakan kepadanya "Mungkin uang itu bisa kamu simpan buat

esok hari!" Maka Muhammad bin Nashr menjawab, "Subhnnallah, aku telah

memiliki bekal makanan, baju, tinta dan lain-lain untuk bertahan hidup sekian

tahun di Mesir. Sementara kebutuhanku setiap tahunnya hanya dua puluh

dirham. Tidakkah kamu lihat, jika ini (nyawa) telah pergi, maka itu tidak akan

tersisa!"

As-Subki menambahkan, "Perhatikanlah sikap orang yang padanya tidak

membedakan antara memiliki uang sedikit dan banyak!"

Aku katakan, "Barangkali maksud Muhammad bin Nashr bahwa

sesungguhnya Dzat yang telah mencukupkan kebutuhannya dengan dua

puluh empat dari jumlah 120.000 (seratus dua puluh ribu) dirham setiap

tahururya, Dia mampu untuk menyisakan uang lebih dari 120,000 dirham,

bahkan bisa berlipat ganda lagi. Sebagai contohnya adalah janin.

Ketika janin ada di rahim ibunya, maka rezekinya hanya datang dari satu

pintu, yaitu dari saluran plasenta. Ketika bayi itu terlahir ke dunia, maka Allah

ffi menjadikan jalan rezekinya lebih banyak lagi, yaitu melalui dua jalur

puting ibunya. Dan, ketika kedua pintu jalan datangnya rezeki ini telah

tertutup, maka Allah membukakan jalan datangnya rezekinya lebih banyak

lagi di dunia. Sikap terpuji Muhammad bin Nashr adalah tetap berhusnuzzhan

kepada Allah.

As-Subki berkata, "Dikisahkan seseorang bahwa Muhammad bin Nashr

pemah berharap ketika memasuki usia senjanya dikarunia seorang anak laki-

laki. Pemberi kisah ini berkata, "Pada suatu hari kami sedang bersamanya,

tiba-tiba datang seseorang membisikkan kabar gembira kepadanya.

Mendengar berita itu, Muhammad bin Nashr lalu berkata dengan membaca

ayat ini,
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" Segala puji bagt Allah yang telah menganugerahknn kepadaku di hari tua (ku)

lsmail." (Ibrahim: 39)"

Sambil mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya dan
kembali duduk lagi ke posisinya semula.

Kami melihat bahwasanya ketika Muhammad bin Nashr mendapatkan

berita kelahiran putranya ini, dia hanya memperdengarkan satu kalimat yang

mencakup tiga sunnah, laitu; menyebut nama bayi, memuji Allah atas

karunia-Nya dan menyebut nama Ismail. Yang demikian itu, karena bayi itu
lahir di saat usia Muhammad bin Nashr sudah lanjut dan Allah ffi telah

berfirman,

'Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah

petunjuk merekn." (Al-An'am: 90)

As-Subki berkata, 'Kisah ini berdasarkan jalur periwayatan Abu Abdillah
Al-Hakim. Walaupun Muhammad bin Nashr telah rirdnghendaki tiga hal
dalam ucapannya tersebut, maka kita dapat mengambil pelajaran dari
peristiwa ini bahwasanya bagi orang yang dikarunia anak sedang usianya

sudah lanjut, hendaknya memberikan nama kepada anak tersebut Ismail.

Menurutku, Ismail anak Muhammad bin Nash ini terlahir dari rahim Ktrannah,

saudara perempuan Yahya bin Aktsam Al-Qadhi, karena Muhammad bin
Nashr telah menikah dengannya."r

5. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunyaz Adz-Dzahabi berkata, "Muhammad bin Nasfu berguru

Khurasan antara lain dari; Yahya bin Yahya At-Taimi, Abu Khalid Yazid
bin shaleh, Umar bin Zurarah, Shadaqah bin Al-Fadhl Al-Marwazi, Ishaq

bin Rahawarh dan Ali bin Hujr.

Rai antara lain dari; Muhammad bin Mahran Al-Hammal, Muhammad bin
Muqatil, Muhammad bin Humaid dan yang lain.

Baghdad antara lain dari; Muhammad bin Bakkar bin Ar-Rayyan, Ubadillah
bin Umar Al-Qawariri dan selainnyayxrgsatu thabaqah dengan mereka.

I Tlubaqat Asy-Syaf iyah,2/252.
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- Bashrah antara lain dari; syaiban bin Farrukh, Hudbah bin Khalid, Abdul

Wahid bin Ghiyats dan yang lain.

- Kufah antara lain dari; Muhammad bin Abdillah bin Numair, Hannad, Ibnu

Abi Syaibah dan lain-lain.

- Madinah antara lain dari; Abu Mush'ab,Ibrahim bin Al-Mundzir Al-]asami

dan lain-lain.

- Syam antara lain dari; Hisyam bin Ammar dan Duhaim'

- Mesir antara lain dari; Yunus Ash-Shadafi, Ar-Rabi' Al-Muradi dan Abu

IsmailAl-Muzni.

Pada Abu Ismail Al-Muzni inilah, Muhammad bin Nashr mendalami

kitab-kilab Imam Asy-Syafi'i.

Murid-muridnya: Anaknya (Ismail bin Muhammad bin Nashr), Abul

Abbas As-sarraj, Muhammad bin Al-Mundzir syakkar, Abu Hamid bin Asy-

Syarqi, Abu Abdillah Muhammad bin Ya'qub bin Al-Akhram, Abu An-Nadhr

Muhammad bin Muhammad Al-Faqih, Muhammad bin Ishaq As-samarqandi

dan masih banyak yang lain."l

6. Di antara Amalannya yang Gharib (Aneh)

As-Subki berkata, "Di antara amalan-amalan Muhammad bin Nashr

yang gharib adalah:

A. Dalam kondisi takut, shalat subuh dapat diqashar menjadi satu rakaat

saja.

B. Wudhu cukup dengan mengusap sorban.

C. Tersebut dalam Kitab karyanya Ta'dhim Qadr Ash-Shalah datisebagian ulama

bahwa "Orang yang mengerjakan shalat Isya' dengan diakhirkan, maka

setelah shalat ia dilarang mengobrol. lllatnya karena dosa orang yang telah

menunaikan shalat Isya' telah diampuni. Dan apabila ia ngobrol lagi setelah

shalat, dikhawatirkan obrolan tersebut menghasilkan dosa sehingga jiwanya

menjadi kotor lagi setelah sebelumnya dibersihkan."

Aku katakan, "Menurut sebagian ulama, illatnya karena shalat sebagai

amal yang paling utama tersebut hendaknya dilaksanakan sebagai penutup

amal, sehingga pelakunya lebih dekat pada keutamaan'

I Siyar A'lom An-Nubala',14/33-34..
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Menurut ulama yang lain bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan
malam sebagai tempat istirahat. sedang mengisi waktu malam trntuk ngobrol
berarti mengesampingkan fungsi malam sebagai tempat istirahat.

Ada pula sebagian ulama yang melihat bahwa illatnya karena ngobrol
di malam hari dapat menjadikan tidur terlambat dari waktu semestinya.
Akibatny+ shalat Subuh dikhawatirkan tidak bisa dilaksanakan di waktu awal
atau bahkan bisa keluar dari waktunya. Dan, sebagian ulama yang lain melihat
bahwa illatnya karena dikhawatirkan bagi orang yang hendak shalat Tahajud
tidak dapat melaksanak anrry a."

As-subki berkata, "Bisa jadi yang dimakstd illatnya adalah semua
pendapat ulama ini. Tidak mungkin illat larangan mengobrol setelah shalat
hanya terbatas pada satu dari dua illat saja. Maksudnya, khusus bagi orang
yang khawatir terlambat mengerjakan shalat Subuh, hukumnya makruh
ngobrol setelah menunaikan shalat Isya', lebih-lebih jika ia ingin shalat
Tahajud."l

7. Di Antara Perkataannya

Adz-Dzahabi berkata, "Di antara perkataan Muhammad bin Nashr
adalah, "Maksiat itu ada yang menjadikan pelakunya kufur dan tidak kufur.
Dan, Allah ffi membedakan maksiat itu menjadi tiga macam:

Pertama; Maksiat itu dapat menjadikan pelakunya kafir.

Kedua; Maksiat itu dapat menjadikan pelakunya fasik.

Ketiga; Maksiat itu menjadikan durhaka, bukan kafir dan juga bukan
fasik.

Allah telah menjelaskan bahwa semua maksiat itu telah dilarang
dikerjakan orang-orang mukmin.

Di sisi lain, tatkala semua bentuk dan jenis taat masuk ke dalam iman
dan tidak ada istilah taat yang keluar dari iman, maka Allah ffi tidat
membeda-bedakan taat.

Sehingga Allah tidak berfirman, "Allah menjadikan kamu cinta pada
keimanan, faraidh dan semua macam taat," akan tetapi Allah cukup
menggabungkan semuanya dalam firman-Nya,

" Allah menjadikan kamu cinta lcepada keimanan." (Al-Hujurat 7)

I Thaboqat Asy-Syaf iyah,2/252-253.
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Dalam ayat ini, Allah telah memasukkan ke dalam iman semua bentuk

dan jenis taat. Allah menjadikan cinta kepada manusia shalat, zakat dan lain-

lain dari semua amalan taat sebagai cinta menjalankan agama dan benci

mengerjakan maksiat karena agama telah melarangnya'

Termasuk dalam pengertian ini adalah sabda Rasulullah ffi'
))zz z lo4, o ,
@ njr rl

"Barangsiapa merasa gembira atas amal kebaikannya dan merasa sedih atns amal

l<cburukannya, makn ia telah beriman." (HR. Ahma d, 1 / 18 daJn 26, dan At-

Tirmidzi, no.2\65)"1

Abu Abdillah bin Mandah Al-Hafizh dalam masalah iman berkata,

,,Muhammad bin Nashr telah membuat ketegasan dalam Kitab Al-lman

dengan berkata, "Iman adalah makhluk' Sesungguhnya ikrar, syahadat'

membaca Al-Qur'an dan melafazhkannya adalah maktiluk." Akibat ketegasan

inilah, akhirnya Muhammad bin Nashr difauhi ulama di masanya dan

berdampak pada pertentangan dengan para ulama di Khurasan dan di Irak."

Ad,z-Dzahabi menambahkan, "Hukumnya tidak boleh membahas

permasalahan ini secara mendalam. Demikian pula, tidak boleh dikatakan

bahwa iman, ikrar, membaca Al-Qur'an dan melafazhkannya bukan makhluk.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

"sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dan perbuatan

manusia. Iman dalam arti perkataan dan perbuatan, membaca Al-Qur'an dan

melafazhkannya, kesemuanya ini merupakan kegiatan manusia, sehingga

kedudukannya adalah sebagai makhluk. sedangkan yang dibaca dan

dilafazhkan manusia tersebut adalah firman Allah dan wahyu-Nya, oleh sebab

itu ia bukan makhluk.

Demikian pula kalimat iman, yaitu perkataarr, "La ilaha illallah Muhammad

Rasulullah (tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan

Allah)" termasuk ayat Al-Qur'an dan semua yang termasuk ayat Al-Qur'an

bukan makhluk. sedang ucapan manusia terhadap kalimat iman tersebut

adalah makhluk.

setiap imam yang berijtihad dalam suatu masalah, apabila ternyata

ijtihadnya salah, lalu kita salahkan, jauhi dan klaim sebagai pelaku bid'ah,

I siuar A'lam An-Nubala"14/3S.Haditsdiatas telahdianggapshahih olehAl-Haktu& 1/114' PemyaatanAl-Hakim

ililttkilAt-D;airaUi. inramet-firmidziberkata,;'i{aditsiniaddahhasanshahih."
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maka berapa banyak ulama dapat selamat dari semua kesalahan manusiawi
semacam itu. Jika hal itu kita terapkan, sudah barang tentu Muhammad bin
Nashr, Ibnu Mandah dan bahkan ulama yang lebih besar lagi tidak akan
bersama kita. Padahal, ijtihad itu kesalahannya diampuni Allah.

Hanya Allah-ah yang dapat memberikan petunjuk kepada makhluk-Nya
menuju jalan yang hak. Sesungguhnya Dia Maha Kasih sayang-Nya dari
semua mahkluk yangmempunyai sayang. Kamiberlindung kepada Allah dari
hawa nafsu, berkata dan berperangai jahat."1

8. Karya-karyanya

Abu Bakar Ash-Shairafi yang termasuk pengikut Madzhab Asy-
Syafi'iyah berkata, "Kalau Muhammad bin Nashr tidak menulis kecuali Kitab
Al-Qasamah, maka ia termasuk manusia paling pandai."2

As-Sulaimani Al-Hafizh berkata, "Muhammad bin Nashr adalah
imamnya para imam yang mendapat petunjuk dari langit. Dia telah tinggal
di Samarqand dan berguru kepada Yahya bin Yahya, Abdan, Abdullah Al-
Musnadi dan tshaq. Dia mempunyai karya Ta'zhim Qailr Ash-shalat, Rnfu Al-
Yada'in dan selain keduanya sebagai kitab-kitab mukjizat." Demikianlah
pemyataan As-Sulaimani, padahal tidak ada kitab mu$izat di dunia ini selain
AlQur'an.a

Abu Ishaq Asy-Syatazikrkata, "Muhammad bin Nashr telah menelurkan
beberapa karya kitab yang isinya terdapat atsar dan hukum-hukum fikih. Dia
termasuk orang yang paling mengetahui perbedaan hukum-hukum para
sahabat dan orang setelahnya. Dia juga memiliki karya kitab tentang perbedaan

Imam Abu Hanifah terhadap Ali dan Abdullah Radhiyallnhu Anhuma."a

9. Meninggalnya

Menurut As-Subki, Muhammad bin Nashr meninggal di Samarqand
pada bulan Muharram tahun 294 Hijriyah.s

Adz-Dzahabi berkata, "Ia meninggal pada bulan Muharram tahun 294

Hijriyah selang beberapa hari setelah meninggalnya Shaleh bin Muhammad

Jazarah."6 l*l

I Siyar A'lnn An-Nubah', 14/39-40., tbid.t4/34.1 tbid.1,4/37.a Tlnbaqat Asy-Syaf iyah,3/247.5 ttid.2/'2526 Siyar A'lam An-Nubeln',14/39.
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MUHAMMAD BIN JARIR ATH.THABARI
(ASY.SYAIKH AL.MU FASSI RI N)

1. l,lama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

\Jama Imam Ath-Thabari adalah Muhammad bin ]arir bin Yazid bin
I \ Xatsir bin Ghalib. Nama kuniyah atau panggilannya adalah Abu Ja'far.

Kelahirannya berdasarkan pendapat yang paling rajih adalah pada tahun

224H1jtiyah. Namun ada pula yang mengatakan bahwa dia lahir pada tahun

225 Hijriyah.

Letak perbedaan tahun kelahiran ini dikisahkan Imam Ath-Thabari

sendiri ketika muridnya yang bemama Abu Bakar bin Kamil menanyakarurya

kepadanya. Imam Ath-Thabari berkata, "Penduduk daerah kami membuat

penanggalan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan bukan
berdasarkan tahun.

Oleh sebab itu, penanggalan kelahiranku didasarkan peristiwa yang

terjadi di daerahku. Setelah aku beranjak dewasa, maka aku tanyakan

peristiwa yang terjadi pada saat kelahiranku. Para ahli sejarah berbeda

pendapat, sebagian mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di akhir ta}:r'.lr:.224

Hijriyah dan sebagian lagi mengatakanbahwa peristiwa terjadi di awal tahun

225 I{ijriyah. Namun kebanyakan ahli sejarah menetapkan bahwa peristiwa

tersebut terjadi sesuai dengan pendapat pertama."l

Tempat kelahirannya di Amal, yaitu daerah yang subur di daerah

Thabaristan.2

I Al-Innm Ath-Tftalan karyaMuhammad Az-Zuhaili Cet. DarulQalamDamaskus,hlrn 30.2 Mu' jam Al-UdaDa' karya YaqutAl-Hamawi, Cet. Darul Fik, 18/48.
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Sifat fisik Imam Ath-Thabari adalah berkulit sawo matang, bermata lebar',

berbadan kurus dan tinggi, berbicara fasih, rambut dan jenggotnya berwama

hitam sampai meninggal. Biarpun pada rambutnya nampak ada sebagian

uban, tetapi uban bukan karena semir atau pewarna lain.

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Muhammad bin |arir bin Yazid bin
Katsir bin Ghalib adalah salah satu imam para imam yang kata-katanya sering

dijadikan sandaran hukum, pendapat dan pengetahuan serta keutamaannya

sering dipakai rujukan.

Imam Ath-Thabari menguasai banyak ilmu yang tidak ada seorang pun

ulama di masanya seperti dirinya. Dia mampu menghafal Al-Qur'an berikut
qira'atnya (cara membacanya) dan mengetahui makna beserta hukum-hukum

yang dikandungnya.

Dia juga menguasai hadits-hadits berikut jalur periwayatannya, sehingga

dia dapat memilah-milah mana yang termasuk hadits shahih dan mana yang

tidak shahih, mana yangnasikh dan mana yang mansukh.Imam Ath-Thabari
juga memahami atsar para sahabat dan sejarah peradaban manusia."l

Ibnu Suraij berkata, "Muhammad bin Jarir Ath-Thabari adalah ulama ahli

fikih dunia."

Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata, "Aku belum pernah tahu

bahwa di kolong langit ini ada manusia yang lebih tinggi ilmunya dari
Muhammad bin Iarir Tah-Thabari."

Yaqut Al-Hamawi berkata, "AbuJa'far Ath-Thabari adalah seorang

ulama ahli hadits dan ahli fikih. Dia adalah ulama yang sudah makruf dan

masyhur mengetahui qira'at Al-Qur'an dan sejarah."

Ibnu Khalkan berkata, " AbuJa'far Ath-Thabari adalah ulama besar yang

telah mengeluarkan karya dalam bidang tafsir dan sejarah. Dia merupakan

imam dalam berbagai disiplin ilmu yang ilmunya dituangkan dalam bentuk

karya. Karya-karya tersebut menunjukkan bahwa Imam Ath-Thabari
merupakan sosok yang kaya dan dalam ilmunya. Oleh karena itu, dia adalah

imamnya para imam."

Al-Qifthi berkata, "Abu Ja'far Ath-Thabari adalah sosok insan berilmu

yang sempuma. Dia ahli fikih yang menguasai qira'at Al-Qur'an, ahli nahwu

I TarikhBagtulad,2/163.
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dan bahasa, dan berkedudukan sebagai seorang hafizh dalam bidang hadits

dan ahli sejarah. Dia menguasai banyak disiplin ilmu dan berkarya dalam

displin ilmu tersebut, sehingga di masanya, tidak ada ulama yang menguasai

berbagai displin ilmu seperti dirinya."

Dalam kesempatan lain, Al-Qifthi juga berkata, "Imam Ath-Thabari

adalah imam yang mempunyai banyak ilmu, jarang dijumpai orang seperti

dirinya ada di setiap masa. Dia berkarya dalam bidang sejarah dan tafsir.

Karya-karyanya tersebut sudah masyhur dalam masyarakat. Dia juga memiliki

syair di atas syair-syair para ulama."

Imam Ibnu Katsir berkata, " AbuJa'far Ath-Thabari adalah satu di antara

sekian banyak ulama yang menguasai dan mempraktekkan kitab Allah, Al-

Qur'an, dan Sunnah Rasulullah ffi."
Ibnu Taghri Birdi berkata, "Imam Ath-Thabari adalah satu di antara

sekian banyak ulama yang menjadi imam dalam berbagai disiplin ilmu, Kata-

katanya sering dijadikan sandaran hukum dan pendapahrya sering dijadikan

rujukan. Di masanya, dia merupakan safu-safunya orang yang menguasai

berbagai macam disiplin ilmu."1

Adz-Dzahabi berkata, " AbuJa'far Ath-Thabari adalah imam dalam ilmu

yang berijtihad dan ulama paling pandai di masanya. Dia memiliki banyak

karya yang menakjubkan. Dia mulai mencari ilmu dengan sering melakukan

rihlah setelah tahun 240 Hijriyah. Dalam rihlah ilmiah tersebut, Abu |a'far Ath-

Thabari menimba ilmu dari para ulama terkemuka di masanya, sehingga

membentuk dirinya sebagai sosok ulama yang jarang sekali dapat dijumpai

di setiap masa. Dia memiliki kelebihan dalam ilmu, kepandaian dan

menelurkan karya yang tidak sedikit."

Dalam kesempatan terpisah, Adz-Dzahabi berkata, "Abu |a'far Ath-

Thabari adalah orang yang tsiqah, shadiq dan hafizh. Dia merupakan tokoh

terdepan dalam dunia tafsir, imam dalam bidang fikih, ijma' dan masalah

ikhtikf (perbedaan). Selain itu, dia juga memiliki ilmu yang sangat luas. Dalam

bidang sejarah, menguasai qira'at Al-Qur'an, bahasa dan masih banyak disiplin

ilmu yang lain."2

Ibnu As-Subki berkata, " Ab:u Ja'far Ath-Thabari adalah seorang imam

yang berkedudukan sebagai mujtahid muthlak. Dia termasuk penduduk

I Al-Imam Ath-ThabarikaryaDoktor Muhammad Az-Zuhaili hlm. 5-6.
2 Siyar A'lam An-Nubala',14/267 dan270.
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daerah Amal Thabaristan yang menjadi imam di antara sekian banvak imam
yang pemah ada di dunia dalam hal ilmu dan agama."1

3. $emangatnya Dalam Mencari ilmu, Pendidikan dan Berkarya

Abu Bakar Ibnu Kamil berkata, "Pada suafu saat, aku bersama putraku,
Abu Rifa'ah, berkunjung menemui Abu |a'far Ath-Thabari sebelum Maghrib.

Sebelumnya, dari balik tempat shalat Abu Rifa'ah, aku telah menemukan

kitab Firdaus Al-Hikmah karya Ali bin Zain Ath-Thabari yang telah diperoleh
Abu Rita'ah dengan cara sima'ah darinya. Ketika aku melihat kitab terselrut,

aku ambil dan perhatikan makna isi yang terkandung di dalamnya. Kitab ilu
akhimya aku serahkan kepada budak perempuan.

Ketika sudah berada di tempat Ab:u)a'far Ath-Thabari, Abu Ja'far Ath-
Thabari bertanya kepadaku, "Apakah anak ini anakmu?" Setelah aku
mengiyakannya, dia bertanya lagi, "Siapakah namanya?" Ketika aku jawab

bahwa nama anakku adalah Abdul Ghani, maka Abu ja'far Ath-Thabari
berkata, " Agnahullah (semoga Allah menjadikannya kaya). Lalu siapakah alam

kuniyahnya? Ketika aku jawab, "Abu Rifa'ah", maka diaberkata, "Rnfa'ahullah

(semoga Allah meninggikan derajatnya)."

Abu Ja'far Ath-Thabari bertanya lagi kepadaku, "Apakah kamu
mempunyai anak yang lain?" Ketika aku jelaskan bahwa aku mempunyai anak

yang lebih kecil lagi dari Abu Rifa'ah, n;rmanya Abdul Wahab Abu Ya'la.

Mendengar kisahku ini, Abu |a'far Ath-Thabari lalu berkata, "A'lahtillah
(semoga Allah menjadikannya orang mulia). Kamu telah memilih untuk
mereka nama dan panggilan mereka. Berapa usia anak ini?" aku jawab,
"Sembilan tahun." ketika dia bertanya, "Kerrapa kamu tidak mengirimnya
kepadaku agar belajar dariku?" Maka aku jawab, "Ia masih kecil dan masih
nakal."

Abu ja'far Ath-Thabari akhimya berkata kepadaku dengan mengisahkan

dirinya, "Aku telah hafal Al-Qur'an pada saat usiaku tujuh tahun, aku telah

shalat bersama manusia di usia delapan tahun dan menulis hadits di usia

sembilan tahun.

Dahulu, ayahku dalam tidurnya melihat Rasulullah ffi dan melihat
diriku membawa sekeranjang batu sedang bersama beliau. Dalam tidumya,

I Thabaqat Asy-Syaf iyah,katyaTaiuddin As-Subki Cet. Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah,S / 120.
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ayahku seolah melihat diriku sedang melempar batu di hadapan Rasulullah

W
Lalu, ahli tafisr mimpi berkata kepada ayahku, "sesungguhnya anak ini

(Abu |a,far Ath-Thabari), kelak jika dewasa akan memelihara syariatnya;'Dari

mimpi itulah, akhirnya ayahku membiayai diriku mencari ilmu. Padahal,

waktu itu aku baru kanak-kanak yang masih kecil"'l

Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Aku telah mendengar Ali bin

ubaidillah bin Abdul Ghaffar Al-Lughawi yang dikenal dengan sebutan As-

samsamani, ia mengisahkan bahwa sesungguhnya Muhammad bin larir Ath-

Thabari selama empat puluh tahun, setiap harinya dia menulis ernpat puluh

lembar.

Dcrktor Muhammad Az-Zlhailiberkata, "Berdasarkan berita yang dapat

dipercaya, sesungguhnya semua waktu Abu |a'far Ath-Thabari telah

dikhususkan untuk ilmu dan untuk mencarinya. Dia bersusah payah

menempuh perjalanan yang jauh untuk mencari ilmu sampai masa mudanya

dihabiskan untukberpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan dari satu

daerah ke daerah lainnya.

Dia tidak tinggal menetap kecuali setelah usianya mencapai antara 35-

40 tahun. Dalam masa ini, Abu Ja'far Ath-Thabari hanya memiliki sedikit harta

karena semua l-rartanya dihabiskannya untuk menempuh perjalanan jauh

dalam musafir menimba ilmu, menyalin dan membeli kitab'

Untuk bekal proses semua perjalanannya, pada awalnya Abu Ja'far Ath-

Thabari bertumpu pada harta milik ayahnya dan harta warisan dari ayahnya.

Tatkala Abu Ja'far Ath-Thabari sudah kenyang menjalani hidup dalam dunia

perjalanan untuk mencari ilmu, akhimya dia pun tinggal menetap'

Dia menjalani kehidupannya dengan zuhud dalam urusan harta,

sehingga dia tidak pernah memikirkan untuk mengumpulkan harta. Tatkala

hidupnya terputus dari kegiatan bermusafir untuk menimba ilmu, maka sisa

usianya difokuskan untuk menulis, berkarya dan mengajarkan ilmu yang

dimitki kepada orang lain'

Berdasarkan perkiraan, besar kemungkinannya bahwa ia sangat haus

ilmu, memfokuskan dan menyibukkan diri dalam urusan ilmu merupakan

unsur utama penyebab Abu |a'far Ath-Thabari tetap membujang sampai

meninggal, tanpa menikah dengan siapa pun.

1 Mu' jam Al'Udaba',78/49
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Ilmu telah menyibukkannya dan memberikan kenikmatan dan kelezatan

tersendiri yang tidak akan pernah dirasakan kecuali bagi yang telah

menjalaninya. Ketika seseorang telah tenggelam dalam lautan ilmu di masa

mudanya, maka menikah sering terabaikan.

Ketika usia sudah mencapai antara 35-40 tahun dan tersibukkan dalam

majelis ilmu, maka keinginan menikah menjadi semakin hilang. Tidak menikah

berarti waktu tidak akan tersita mengurus istri, anak dan keturunan, sehingga

pikiran dapat terfokus pada ilmu dan pengetahuan. Dilahapnya kitab-kitab

yang berjilid-jilid dan berlembarJembar, dan waktu belajar dan berkarya juga

lebih optimal.

Berangkat dari sinilah, Abu Ja'far Ath-Thabari banyak menelurkan karya,

ilmunya dalam, lebih banyak waktu mengajarnya sehingga manusia bisa

merasakan manfaat darinya secara umum.

Kenyataan seperti inilah yang sering dialami ulama-ulama kita terdahulu.

Sebagai contoh adalah Abu Jalfar Ath-Thabari dan Imam An-Nawawi. Oleh

karena itu, Musallammah bin Qasim mensifati Abu ]a'far Ath-Thabari dengan

berkata, "Dia (Abu Ja'far Ath-Thabari) adalah seorang yang mamPu menahan

diri yang tidak mengenal perempuan. Kehidupannya hanya digunakan untuk

menimba dan bergelut dengan ilmu semenjak usianya masih dua belas tahun

sampai akhir hayatnya."l

Al-Khathib mengisahkan dari Abu Umar Ubaidillah bin Ahmad As-

Simsar dan Abul Qasim bin Uqail Al-Warraq bahwa suatu ketika Abu |a'far
Ath-Thabari berkata kepada para muridnya, "Apakah kalian siap

mendengarkan pengajian tafsir Al-Qur'an?" Ketika mereka bertanya, "Berapa

besamya?" Dan ketika Abu Ja'far Ath-Thabari meniawab, "30.000 (tiga puluh

ribu) lembar", maka mereka berkata, "Ini akan menghabiskan umur sebelum

pengajian tafsir selesai."

Akhirnya, Abu Ja'far Ath-Thabari meringkas tafsir tersebut menjadi

sekitar tiga ribu lembar. Kemudian Abu ]a'far Ath-Thabari bertanya lagi

kepada mereka, "Apakah kalian siap mengikuti pengajian sejarah dunia mulai

Nabi Adam Alaihissalam sampai masa kita sekarang ini?" Mereka Pun
menjawab sebagaimana jawaban pada tafsir Al-Qur'an dan Abu Ja'far ath-

Thabari pun meringkasnya sebagaimana tafsir tersebut."2

' Muhammad Az-Zuhaili, Al-lman Ath-Thabari., 32-33
2 . Mu'jam Al-Udnba', 18 / 42.
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4. Akhlaknya yang Mulia

Doktor Muhammad Az'Zuhailiberkata, "Abu ja'far Ath-Thabari selalu

berlaku dan bersikap dengan akhlak yang mulia. oleh sebab itu, para teman,

guru dan murid-muridnya merasa senang bersamanya dan cinta kepadanya.

Akhlak terpuji merupakan pilar utama dalam berinteraksi, bekerjasama,

berbagi pengetahuan, saling mencintai, menyayangi dan percaya di antara

sesama. Di samping itu, akhlak terpuji juga menjadi pintu ilmu dan belaiar."l

Abdul Azizbrn Muhammad berkata, "Abu'la'fat Ath-Thabari pandai

menghibur, sehingga dari luarnya terkesan humoris, namun sebenarnya

hatinya bersih. Dia bersikap ramah terhadap sesama, merasa seperti ada yang

kurang apabila ada temannya yang tidak hadir dan selalu menjaga etika

pergaulan. Akhlaknya sangat indah ketika makan, berpakaian, menjalankan

kesehariannya yang bersifat pribadi dan mudah bergaul.

Barangkali dalam pergaulannya dia bercanda bersama teman dan murid-

muridnya, dia akan memilih canda yang terbaik. Tatkala disuguhkan

kepadanya buah-buahan, maka dia akan berkata yang menyimpan makna,

hukum fikih dan permasalahan-Permasalahan lain yang bermanfaat.

Apabila Abu |a'far Ath-Thabari diberi hadiah, maka apabila dia dapat

membalas hadiah itu dengan yang lebih baik, hadiah itu akan diterima.

Namun, apabila dia tidak mampu, maka hadiah itu akan ditolak dengan

ramah disertai permintaan maaf kepada pemberi hadiah.

Abul Haija' Ibnu Hamdan pemah memberikan hadiah kepada Abu |a'far

Ath-Thabari tiga ribu dinar. setelah melihat hadiah tersebut, Abu Ja'far Ath-

Thabari terkagum-kagum dan berkata, "Aku tidak bisa menerima hadiah yang

aku tidak bisa membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Dari mana aku

mendapatkan uang untuk membalas hadiah sebanyak ini?"

Ketika dikatakan, "Uang (hadiah) ini bukan mengharapkan balasan

darimu, akan tetapi uang ini untuk mendekatkan diri kepada Allah il6." walau

demikian, Abu Ja'far Ath-Thabari tetap menolak menerimanya dan

mengembalikan kepada pemiliknya.

Abul Faraj Ibnu Abi Al-Abbas Al-Ashfahani pernah berselisih paham

agar Ibnu Jarir Ath-Thabari membacakan untuknya kitab-kitabnya. selang

beberapa waktu, Ibnu Jarir Ath-Thabari memesan tikar untuk rumah kecilnya
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kepada Abul Faraj. setelah Abul Faraj mengukur rumah kecil tersebut, ia pun
mengerjakan tikar tersebut dan bermaksud memberikannya kepada Abu ]a'far
Ath-Thabari agar dirinya lebih dekat kepadanya. setelah tikar selesai
dikerjakan, Abul Faraj lalu menaruhnya di tempahrya. Akan tetapi, ketika Abu
Ja'far Ath-Tirabari memberikan uang empat dinar sebagai ganti tikar kepada
anak Abul Faraj ditolak, AbtJa'far Ath-Thabari pun tidak mau menerima tikar
tersebut.

Abu Ja'far Ath-Thabari tatkala menerima hadiah dua ayam dari Abu Al-
Hasan Al-Muharrar, maka Abu Ja'far Ath-Thabari pun membalas kembali
hadiah tersebut dengan memberikan baju kepada Abu Al-Hasan.

Abu Bakar Ibnu Kamil berkata, "Ketika Abu Ja'far Ath-Thabari sedang
duduk, hampir tidak pernah terdengar dia berdahak ataupun meludah.
Apabila dia hendak meludah, maka dia akan mengeluarkan sapu tangannya
untuk mengambil air ludahnya. Aku telah berusaha sebagaimana yang
dilakukan Abu Ja'far Ath-Thabari, akan tetapi aku tetap tidak mampu. Aku
belum pernah mendengar Abu Ja'far Ath-Thabari bemyanyi dan bersumpah
atas nama AllatL"l

Abu Ja'far Ath-Thabari selalu menjauhi sikap dan perbuatan yang tidak
pantas dilakukan ulama. Langkah dernikian itu berlangsung sampai dia
menghembuskan napas terakhirnya. Pernah suatu ketika Abu Ja'far Ath-
Thabari berdebat dengan Dawud bin Ali Azh-Zhahiri mengenai suatu
permasalahan.

Di tengah perdebatan, Abu Ja'far Ath-Thabari berhenti dan tidak
meneruskan perkataarurya, sehingga para temannya menjadi bertanya-tanya.
Dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba salah seorang yang hadir berdiri,
dengan spontan ia berkata-kata pedas lagi menyakitkan ditujukan kepada Abu
Ja'far Ath-Thabari.

Mendengar ucapan yang demikian itu, Abu ]a'far Ath-Thabari tidak
membalasnya sedikit pun dan tidak pula terpancing memberikan jawabannya.

Dengan segera/ dia bergegas meninggalkan tempat itu dan menulis
permasalahan perdebatannya tersebut dalam sebuah kitab."2

Abu Bakar Ibnu Kamil berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Ja'far
Ath-Thabari tentang suatu masalah, yaitu masalah perdebatannya dengan Al-

1_ Mu' jnn Al-Udaba' , 1,8 / 86-90 dengan pengubahan secara ringkas., tbid.tS/78-79.
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Mizzi. Namun, Abu Ja'far Ath-Thabari bersikap diam saja tanpa mau

menyebutkannya. Dia diam karena tidak ingin menunjukkan kelebihan dan

kemenangannya atas lawan debatnya."l

5. Kemampuan Hafalan dan Kecerdasannya

Murid Abu Ja'far Ath-Thabari yang bemama Abu Muhammad Abdul

Azizbn Muhammad Ath-Thabari berkata, " Abt|a'far Ath-Thabari memiliki

kelebihan akal, ilmu, kecerdasan dan menghafal yang tidak asing lagi bagi

orang yang telah mengenalnya. Dia menguasai banyak disiplin ilmu dalam

Islam yang kami belum mengetahui ada orang seperti Abu Ja'far Ath-Thabari

dalam umat ini. Belum ada karya muncul dan tersebar sebagaimana karya Abu

Ja'far Ath-Thabari."

Kemampuan menghafalnya sepefi ditunjukkan dalam kasus yang terjadi

antara Abu |a'far Ath-Thabari dengan Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala'

A1-Hamdzani ketika Abu ]a'far Ath-Thabari hendak menuju Kufah.

Abu Kuraib adalah termasuk ulama besar dalam bidang hadits yang

berperangai buruk. Abu ]a'far Ath-Thabari berkata "Aku masuk pintu rumah

Abu Kuraib bersama ahli hadits yang lain dan Abu Kuraib mengamati

kedatangan kami dari jendela rumahnya.

Ketika para murid sudah berkumpul dan sebagian kami saling bicara satu

sama lain sehingga terdengar suara berisik, tiba-tiba Abu Kuraib berkata,

"siapakah di antara kalian yang hafal hadits yang telah ditulis dariku?"

Lalu, para murid saling berpandangan satu sama lain dan akhimya

pandangan mereka tertuju kepadaku. Mereka berkata, "Apakah kamu telah

hafal apa yang telah kamu tulis darinya?" Setelah aku iyakan, akhimya mereka

berkata, "Dia (Abu ]a'far Ath-Thabari) telah hafal, maka tanyalah dia."

Kemudian aku ucapkan hadits-hadits yang dimaksudkan tersebut berikut

harlhari dimana hadits-hadits itu diberikan. Mendengar jawaban ini, Abu

Kuraib merasa bangga, lalu dia berkata kepada Abu Ja'far Ath-Thabari,

"Kamu, masuklah kepadaku!" Mendengar perintah ini, Abu fa'far Ath-Thabari

pun lalu masuk menemuinya.

Berangkat dari sini, Abu Kuraib mengakui kemampuan Abu Ja'far Ath-

Thabar, padahal waktu itu Abu ]a'far Ath-Thabari masih muda. Akhimya Abu

Kuraib menjadikan Abu |a'far Ath-Thabari sebagai pembaca haditsnya dan

1 lbitl.78/54.
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para murid mendengarkan. Oleh karena itu, dikatakan bah.arasanya Abu ]a'far
Ath-Thabari memperoleh lebih dari seribu hadits dari Abu Kuraib."1

Doktor Muhammad Az-Zuhaili berkata, "Imam Ath-Thabari telah
dikarunia Allah kelebihan kecerdasan yang luar biasa, akal yang tajam, hati
yang jernih dan kemampuan menghafal yang jarang dimiliki manusia.

Kelebihan ini telah diperhatikan ayahnya, sehingga ia berusaha
mendukungnya untuk menimba ilmu sewaktu dia masih kanak-kanak. Ayah
Imam Ath-Thabari telah mengalokasikan penghasilan tanahnya untuk
membiayai belajar Imam Ath-Thabari berikut perjalanannya melanglang

buana mencari ilmu ke beberapa daerah.

Di antara hal yang dapat menunjukkan kepandaian dan kecerdasan

Imam Ath-Thabari juga adalah kisah Imam Ath-Thabari tentang dirinya
sendiri tatkala dia mampu mengusai Ilmu Arudh dalam tempo saLu malam

saja. Kisahnya adalah sebagai berikuh Imam Ath-Thabari berkata, "Tatkala

aku tiba di Mesir, tidak tersisa seorang ahli ilmu pun kecuali mereka

menemuiku untuk mengujikan apa yang telah dikuasainya.

Pada suatu hari, datang kepadaku seorang laki-laki bertanya tentang

sebagian tertentu dari Arudh (ilmu tentang syair atau sajak) yang aku sendiri
belum mengetahui tentang Arudh. Akhimya aku katakan kepadanya, "Aku
tidak bisa bicara, karena hari ini aku tidak akan membicarakan masalah Arudh

sedikit pun. Tetapi datanglah besok dan temui aku." Lalu aku pu4 meminjam

Kitab Arudh karya Khalil Ahmad dari temanku. Malam itu, aku pelajari Kitab

Arudh tersebut dan pagi harinya aku telah menjadi seorang ahli Arudh."

Kisah ini menunjukkan kecerdasan dan kecepatan kemampuan Imam

Ath-Thabari menghafal sekaligus metode yang digunakannya untuk dapat

keluar dari peristiwa yang sulit lagi mendesak. Telah kami sebutkan di depan

bahwasanya Imam Ath-Thabari telah hafal Al-Qur'an pada saat berusia tujuh
tahury shalat bersama orang-orang (menjadi imam) pada usia delapan tahun

dan menulis hadits di usia sembilan tahun."2

6. Kezuhudan dan Kewara'annya

Imam Ibnu Katsir berkata, "Abu Ja'far Ath-Thabari adalah ulama yang

tekun menjalankan ibadah. Dia adalah seorang yang zuhud, wira'i,

1 tbid.18/51-52.7 Al-lmam Ath-Thabari, cet.DarulQalam,5l-52.
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menjalankan yang hak tanpa takut celaan dan hinaan manusia. Dia adalah

termasuk tokoh ulama terbesar yang saleh."1

Abu Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad Ath-Thabari berkata,

"Imam Ath-Thabari adalah seorang yang zuhud, wira'i, khusyu', amanah,

beramal dengan niat tulus dan hakekat berbuat sebagaimana hal tersebut

ditunjukkan kitab karyanya, Adab An-Nufus Al-layyidah wa Al-Akhlaq Al-

Hamidah. Dia mengetahui hakekat dunia, oleh karena itu dia meninggalkan

dunia dan pemuja urusan dunia."2

Berikut ini Sebagian Kezuhudan dan Kewara'annya yang Jarang Teriadi

Pada suatu hari, Ktralifah Al-Muqtadir hendak menulis masalah wakaf

dengan syarat para ulama telah menyepakati permasalahan tersebut.

Kemudian dikatakan kepada khalifah bahwa hal itu tidak ada yang bisa

memenuhinya kecuali Muhammad bin Jarir Ath-Thabari.

Akhirnya, khalifah menulis surat kepada Muhammad bin ]arir Ath-

Thabari yang berisi permintaan agar bersedia melakukannya. Ketika

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menyanggupi, maka khalifah berkata,

"Mintalah kepadaku, apa kebutuhanmu?! aku akan memenuhinya."

Lalu, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menjawab, "Aku tidak
membutuhkan apa-apa." Khalifah berkata lagi, "Kamu harus meminta

kepadaku! Mintalah apa keperluanmu atau mintalah sesuatu?"

Akhimya, Muhammad bin Jarir berkata, "Aku meminta kepada Amirul
Mukminin untuk memerintahkan tentaramu mencegah Para Pengemis masuk

pendopo Masjid Jami' pada Hari Jum'at." Lalu khalifah pun mengabulkan

permintaan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari tersebut.

Abu Muhammad Al-Farghani berkata, "Al-Abbas bin Al:Husain Al-
Wazir pernah mengirim surat permintaan kepada Muhammad bin )arir Ath-

Thabari. Surat itu mengatakan bahwa Al-Abbas Al-Wazir lebih senang melihat

permasalahan fikih dan meminta agar dibuatkan untuknya kitab dalam bidang

fikih secara ringkas.

Setelah menerima surat tersebut, Ibnu Jarir Ath-Thabari lalu
melaksanakannya dengan menulis Kitab Al-Khaff f Ahkam Syara'i' Al-lslam

untuknya. Kemudian Al-Abbas Al-Wazir mengirimkan uang sebesar seribu

1 Al-Btulayahwa An-Nihnyah,17 /746.

'z Mu' jam Al-Udaba',78/60-67.
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dinar kepada Ibnu Jarir Ath-Thabari, tetapi Ibnu Jarir tidak mau menerimanya.

Ketika dikatakan kepada Ibnu. Jarir, "Gunakanlah uang itu untuk
bershadaqah", Ibnu ]arir pun masih tetap enggan untuk menerimanya."

Al-Farghani berkata, "Ketika Ibnu Jarir Ath-Thabari sudah dewasa, dia

mulai melakukan perjalanan musafir atas restu ayahnya. Sepaniang hidupnya,

waktunya digunakan untuk melaksanakan tugasnya sedikit demi sedikit
dengan berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Dalam perjalanannya

menimba ilmu, aku telah mendengar Ibnu ]arir berkata, "Pemah suatu ketika

ayahku telah telat mengirimkan bekal untukku, sehingga kondisiku benar-

benar terhimpit. Dalam kondisi semacam itu, aku terpaksa merobek kain

kedua lenganku ini untuk aku jual."l

Al-Farghani berkata, "Abu Ali Harun bin Abdul Aziz telah mengisahkzur

kepadaku bahwa ketika Abu |a'far Ath-Thabari memasuki Baghdad dengan

membawa barang buat bekahrya, tiba-tiba barang tersebut dicuri seseorang.

Kejadian tersebut membuat Ibnu ]arir Ath-Thabari kalang kabut sehingga

dia terpaksa menjual pakaiannya dan merobek kedua kain kedua lengannya

untuk dijual pula.

Dalam kondisi semacam ifu, seorang temannya menawarkan kepadanya

pekerjaan. Ia berkata kepada Ibnu Jarir Ath-Thabari, "Apakah kamu siap dan

bersedia mengajar sebagian anak wazir (pembesar pemerintah) yangbemama

Abu Al-Hasan Ubadillah bin Yahya bin?"

Setelah Ibnu Jarir menyanggupinya, maka temannya itu lalu berlalu

bergegas memberitahukan kepada wazir. Tidak berselang'lama, ia pun
kembali dan bersiap untuk mengantarkan Ibnu )arir menghadapwazir setelah

terlebih dahulu meminjamkan bajunya kepada Ibnu ]arir Ath-Thabari.

Pada waktu mengajar inilah, Ibnu Jarit Ath-Thabari menjadi dekat

dengan wazr. Gajrnya dinaikkan menjadi sepuluh dinar setiap bulannya. Ibnu

]arir mengajukan syarat kepada wazir agar dirinya diberi waktu tertentu untuk

menimba ilmu, menunaikan shalat dan beristirahat. Ketika pengajar

pendahulunya meminta gaji Ibnu Jarir selama satu bulary maka dia pun

memberikannya.

Tatkala Ibnu |arir Ath-Thabari memasuki kelas, tiba-tiba seorang anak

kecil yang bernama Abu Yahya menghampirinya. Kemudian Ibnu Jarir

I Thabaqat Asy-Syof iyah,3/124.
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menuliskan sesuatu untuk Abu Yahya. Namun, seoranS pembantu lalu

mengarnbil papannya, sehingga banyak orang masuk kelas dengan riuh dan

suara gaduh karena bergembira. Tidak seorang budak PeremPuan pun kecuali

ia memberikan hadiah kantong berisi uang dinar dan dirham kepada Ibnu Jarir

Ath-Thabari.

Namun, Ibnu |arir mengembalikan uang hadiah tersebut, dia berkata,
,,Telah ditentukan kepadaku syarat-syarat tertentu dan aku tidak akan

mengambil selain gaji yang telah ditentukan untukku'"

Peristiwa pemberian hadiah ini telah diketahui wazr, sehingga wazir pun

lalu mengambil papan dan memasukkannya kembali. Ibnu jarir lalu

menanyakan kepada wazir tentang mereka, maka wazir menjawab, "Mereka

semua adalah budak. Mereka tidak ada yang memiliki." Terkadang Ibnu Jarir

Ath-Thabari menerima hadiah dari sebagian temannya, lalu dia membalas

hadiah tersebut lebih besar lagi. Semua ini dilakukannya karena tasamuru'ah

nya yang sangat tingg."'

Abu Bakar Ibnu Kamil berkata, " Abula'far Ath-Thabari pemah berkata

kepada kami, "Tatkala aku telah sampai Mesir pada tahun 256 Hijriyah, aku

tinggal di rumah Ar-Rabi'bin Sulaiman.

Lalu, Ibnu Sulaiman memerintahkan orang yang menjemputku

rnenempati rumah yang berada di dekatku. Tidak berselang lama, datanglah

be.berapa teman orang yang tadinya menjemputku. Mereka mendatangiku dan

berkata, "Apakan kamu memerlukan bejana (untuk mencuci pakaian), gentong

air, selimut dan bantal?"

Aku menjawab, "Aku tidak memerlukan bejana tempat mencuci pakaian,

karena aku tidak memiliki anak kecil. Sedangkan gentong termasuk digurukan

sebagai alat musik, dan itu bukan tipeku. Adapun untuk membeli selimut,

dari mana aku cukup uang membelinya? Ayahku hanya memberiku barang

sebagai bekal untuk mencari ilmu."

Abu Ja'far Ath-Thabari selanjutnya berkata, "Mendengar ucapanku ini,

mereka malah tersenyum, sehingga aku lalu berkata, "Betapa harganya

barang-barang ini?" Mereka menjawab, "Dua dirham lebih sepertiga." Setelah

aku bayar sesuai kesepakatan, akhimya mereka memberikan kepadakubejana

tempat mencuci pakaian, gentong air, selimut dan empat balok kayu yang

sudah terikat di tengahnya.

1 Siyar A'lam An'Nubtla',14/271'272.
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Mereka berkata, "Gentong ini untuk tempat air, bejana ini bisa untuk
membuat nrti dan selimut ini sering digunakan sebagai tempat bersarang
kutu." Semua barang yang aku beli ini memberikan manfaat buatku. Tetapi,
kutu-kutu dalam selimut itu semakin bertambahbanyak, sehingga ketika aku
baru datang aku langsung melepas bajuku dan menggantungkannya di tali.
Setelah itu, aku naik di atas bantal karena takut pada kutu-kutu tersebut."l

Al-Khathib dengan sanad yang sampai Abu Al-Abbas Al-Bakri, dia
berkata, " AbuJa'lar Ath-Thabari berkata, "Ketika aku dalam suatu perjalanan

di Mesir, aku berkumpul dengan Ibnu ]arir,Ibnu Khuzaimah, Muhammad
bin Nash Al-Marwazi dan Muhammad bin Harun fu-Rayani. Kami berjalan tanpa

memiliki bekal makanan sedikit pun, sehingga rasa lapar kian melilit perut.

Karena lapar yang sudah tidak tertahankan lagl, akhimya kami putuskan

untuk berhenti dan berkumpul di suatu rumah. Dalam rumah tersebut, kami
mempunyai kesepakatan untuk dibuat undian tentang siapakah yang akan

keluar untuk meminta makanan. Dalam undian tersebut, keluarlah nama Ibnu
I(huzaimah. Sebelum keluar merrcari makanan, Ibnu Ktruzaimah berkata kepada

teman-temannya, "Berilah aku wakfu sebentar untuk mengerjakan Shalatl"

Pada saat Ibnu Khuzaimah shalat inilah, tiba-tiba kami didatangr dan
dilingkari sekelompok orang atas perintah seorang amir yang berkuasa di
Mesir. Seseorang mengetuk pintu rumah, dan ketika kami bukakan pintunya,
orang tersebut berkata, "Siapakah di antara kalian yang bemama Muhammad
bin Nashr?" kami jawab, "Inilah orangnya." Kemudian orang itu
mengeluarkan sekantong uang berisi lima puluh dinar untuk diberikan kepada

Muhammad bin Nashr. Kemudian ditanyakan lagi, "Siapakah di antara kalian
yang bemama Ibnu Jarir?" Lalu diberikan kepadanya lima puluh dinar.
Demikian pula untuk Ibnu Khuzaimah dan Ar-Rayyani.

Setelah memberikan uang tersebut, kemudian pemberi uang itu berkata
"Sesungguhnya kemarin sang amir telah mengatakan kepadaku bahwa dalam
tidur, sang amir melihat ada beberapa orang terpuji sedang kelaparan karena

kekurangan bekal. Lalu amir memerintahkan kepadaku agar membagikan

uang ini.

Oleh karena itu, setelah uang ini aku bagikan kepada kalian, maka

utuslah salah satu dari kalian ini untuk memberitahukan kepada sang amir
bahwa aku telah melaksanakan perintahnya."2

I Mu'jam Al-Lldabd',18/55-56.

'z T*ikh BagMad,2/ 774-165.
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7. Keiffahannya dari Harta Orang Lain

Mutrammad bin Jarir Ath-Thabari telah membuat nasyid untuk

mengungkapkan dirinya sendiri. Nasyid itu berbunyi sebagai berikut,

Temanku tidak tahu biar kondisiku terjepit
Tahunya aku bahagia karena aku tidak pernah menjerit

Perasaan maluku memenuhi mukn

Dengan lembut semua aku aduknn kepadn-Nya

Knlau rela mengemis dan meminta

Bagiku kemuliaan dunia j alan terbuka

Dia juga mempunyai syair yang lairq

Dua ahklakyang tidakaku sulu
Knya sombong dan miskin mengiba

lika Anda knya sombong ianganlah ada

lika miskin tunggulah masa

Al-Farghani berkata, "Muhammad bin ]arir Ath-Thabari tidak takut

celaan dan cercaan manusia, biarpun itu terasa menyakitkan. Cercaan itu

muncul dari orang-orang bodoh, hasud dan yang mengingkarinya. Adapun

manusia yangberilmu dan ahli menjalankan agama, maka mereka tidak akan

mengingkari kapasitas dan kredibiltas Muhammad bin )arir.

Mereka juga mengakui kezuhudannya dari dunia dan qana'ahnya

dengan merasa cukup menerima sepetak tanah kecil peninggalan ayahnya di

Thabaristan. Perdana menteri Al-Khaqani telah bertaklid kepadanya, lalu ia

mengirimkan uang dalam jumlah yang besar kepadanya, akan tetapi dia tetap

menolak pemberian tersebut. Ketika Ibnu |arir Ath-Thabari ditawari

kedudukan qadhi (hakim) dengan jabatan wilayah Al-Mazhalim, dia pun

menolaknya.

Akibat penolakan ini, teman-teman Ibnu Jarir mencelanya. Mereka

berkata, "Ketika kamu terima jabatan ini, maka kamu akan mendapatkan gaji

tinggi dan akan dapat menghidupkan pengajian sunnah yang kamu

laksanakan."

Pada dasarnya, mereka ingin sekali memperoleh jabatan tersebut.

Namury dengan perkataan mereka itu, akhimya Ibnu Jarir membentak mereka

seraya berkata, "Sungguh, aku mengira kalian akan mencegahku ketika aku

senang jabatan tersebut!"1

1 Thabaqat Asy'Syaf iYah,3 / 125.
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Muhammad bin jarir Ath-Thabari ketika diberi hadiah, dia akan melihat

bahwa apabila dia dapat membalas dengan yang lebih baik, maka dia akan

menerimanya. Namury jika dia tidak mampu membalas dengan yang lebih
baik, maka dia tidak akan menerimanya.

Abul Haija' pernah mengirimkan hadiah uang sebesar tiga ribu dinar
kepadanya. Ketika Ibnu Jarir Ath-Thabari melihat hadiah tersebut, dia merasa

terkagum-kagum sehingga dia berkata, "Aku tidak akan menerima hadiah
yang aku tidak mampu membalasnya. Dari mana aku dapat membalas hadiah
sebanyak ini?"

Ketika dikatakan kepadanya, "Hadiah ini tidak harus dibalas. Hadiah
ini berikan kepadamu hanya karena ingin mendekatkan diri kepada AUah Sg."
Walau demikian,Ibnu Jarir Ath-Thabari pun tetap tidak mau menerimanya.l

Hal ini sebagaimana perdana menteri Abu Ali Muhammad bin
Ubaidillah Al-Wazir. Ia juga pemah mengirimkan hadiah kepada Ibnu ]arir
Ath-Thabari buah delima. Hadiah ini diterima Ibnu Jarir Ath-Thabari, lalu
dibagi-bagikan kepada para tetangganya.

Tidak lama berselang, Abu Ali Al-Wazir mengirimkanhadiah lagi berupa

uang sepuluh ribu dirham ditambah surat yang berisi permintaan agar Ibnu

Jarir Ath-Thabari berkenan menerima hadiah tersebut. Sebelum utusan
pembawa hadiah uang dari Abu Ali Al-Wazir itu berangkat, perdana menteri

berpesan kepada utusan, "Ini apabila Ibnu ]arir Ath-Thabari berkenan
menerimanya. Namun, jika dia tidak berkenan menerimanya, maka kalian
minta agar dia mau membagi-bagikan uang ini kepada para teman-temannya
yang berhak menerimanya."

Setelah menerima pesan tersebut, utusan itu lalu berangkat
melaksanakan perintah atasannya. Setelah tiba di tempat yang dituju, mereka

langsung menemui Ibnu jarir Ath-Thabari dan memberikan surat itu.

Setelah Ibnu Jarir Ath-Thabari membaca surat tersebut, dia lalu berkata,

"Yaghfirallah lana wa lahu (semoga Allah mengampuni dosa kita dan dosa

perdana menteri) dan sampaikan salamku kepadanya (Abu Ali Al-Wazir).
Tolong sampaikan kepada Abu Ali Al-Wazir pula bahwa aku sebenarnya

bimbang dan ragu menerima hadiah buah delima darinya. Dan, sekarang aku
tidak bisa menerima hadiah uang ini."

I Mu'jamAl-Udaba',78/87.
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Utusan lalu berkata, "Kamu dapat membagikannya kepada para

temanmu yang membutuhkannya dan aku mohon iangan tolak hadiah uang

ini.,, Mendengar permintaan utusan pembawa uang demikian, maka Ibnu ]arir

Ath-Thabari lalu berkata, "lika Abu Ali Al-wazir menghendaki demikian,

maka dia tentu lebih tahu siapa saja yang lebih membutuhkan uang ini."

Kemudian Ibnu Jarir Ath-Thabari nlenulis surat untuk membalas surat Abu

AliAl-Wazir.

Demikian halnya Abul Faraj Ibnu Abi Al-Abbas Al-Ashfahani. Ia

berselisih paham agar Ibnu Jarir Ath-Thabari rnembacakan untuknya kitab-

kitabnya. Selang beberapa waktu, Ibnu Jarir Ath-Thabari memesan tikar untuk

rumah kecihrya kepada AbuI Faraj. Setelah Abul Faraj mengukur rumah kecil

tersebut, ia pun mengerjakan tikar tersebut dan bermaksud memberikannya

kepada Abu ]a'far Ath-Thabari agar dirinya lebih dekat kepadanya. setelah

tikar selesai dikerjakan, Abul Faraj lalu menaruhnya di tempatnya. Akan

tetapi, ketika Abu Ja'far Ath-Thabari memberikan uang empat dinar sebagai

ganti tikar kepada anak Abul Faraj ditolak, maka Abu ]a'far Ath-Thabari pun

tidak mau menerima tikar tersebut'

Abu ]a,far Ath-Thabari tatkala menerima hadiah dua ayam dari Abu Al-

Hasan Al-Muharrar, maka Abu Ja'far Ath-Thabari pun membalas kembali

hadiah tersebut dengan memberikan baju kepada Al-Muharrar.l

8. Tawadhu', Suka Memaafkan dan Gurauannya

Abdul AzubrnMuhammad mengatakan bahwa Ibnu Jarir Ath-Thabari

berakhlak sangat terpuji, baik ketika makan, berpakaian dan berteman. Dan

ketika dia harus bercanda dengan teman-temannva, dia pun bercanda dengan

memilih bercanda yang paling baik.2

salah seorang pengikut Ibnu Jarir Ath-Thabari y*g bernama Abul Faraj

bin Ats-Tsalaj salah melafazhkan suatu kata. Ibnu Ats-Tsalaj berkata, "Aku

telah makan thabahaqah." Padahal lafazh yang benar adalah thabahaiah, yaitu

rnakanatr yang berisi telur, bawang merah dan daging. Ibnu Ats-Tsalaj

melafazhkan huruf jim digutti dengan httnrl qaf. Kemudian lbnu Jarir Ath-

Thabari berkata, "Tidakkah kalian lihat bahwa ada orang Arab yang

melafazhkan jim denga qaf."

1 Mt'jam Al-Udaba',78/87-8., rbid.tS/86.
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Lalu,Ibnu Jarir Ath-Thabari mencandai Ibnu Ats-Tsalaf dengan berkata,
"Kalau begitu, nama kamu sekarang adalah Abul Farq bin Ats-Tsalaj."
Berangkat dari sini, akhirnya Abul Farajbin Ats-Tsalajdikenal dengan nama
Abul Farq bin Ats-Tsalaj.

Abu Al-Hasan Ibnu Al-Mughallas berkata, "Abu Bakar Muhammad bin
Dawud bin Ali bercerita kepadaku, ia berkata, "Telah ada pada diriku
perasaan marah kepada Ibnu ]arir Ath-Thabari akibat perkataannya kepada

ayahku.

Pada suatu hari, aku bertandang ke rumah Abu Bakar Ibnu Abi Hamid.
Ketika aku tiba di sana, di dekatnya sudah duduk Abu Ja'far Ath-Thabari,
sehingga Ibnu Abi Hamid lalu memperkenalkan diriku kepada Ibnu Jarir Ath-
Thabari.

Ibnu Abi Hamid berkata, "Ini adalah Abu Bakar Muhammad bin Dawud
bin Ati Al-Ashfahami." Tatkala Ibnu Jarir Ath-Thabari melihat diriku, dia
sudah tahu siapakah aku. Oleh karena itu, dia langsung menyambut diriku
dan berbicara yang isinya memuji ayahku. Tidak itu saja, Ibnu Jarir Ath-
Thabari juga menyanjung diriku sampai hilanglah amarah yang tersimpan
dalam dadaku." 1

Abu Bakar Ibnu Kamil berkata, "Aku telah hadir ketika Abu Ja'far Ath-
Thabari mendekati detik-detik menghembuskan nafas terakhir dalam
hidupnya. Pada waktu itu aku meminta kepadanya agar orang-orang yang
membesuknya dimaafkan semua kesalahannya. Permintaanku ini aku
sampaikan demi Abu Al-Hasan Ibnu Al-Husain Ash-Shawaf, guruku dalam
membaca Al-Qur'an.

Abu Al-Hasan Ash-Shawaf telah mengatakan bahwa Ibnu Jarir Ath-
Thabari ahli bid'ah karena memuji dan menyanjung Imam Abu Hanifah. Lalu
Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "Semua orang yang membesukku dan
mencelaku telah aku maafkan kecuali orang yang telah menuduhku berlaku
bid'ah."2

9. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Salah seorang teman Ibnu Jarir Ath-Thabari yang bemama Muhammad
bin Ali bin Sahal bin Al-Imam berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Jarir Ath-

I tbid.tS/N.2 hid.tg/u.
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Thabari sedang berbicara dengan Ibnu shaleh Al-A'lam. Ketika dalam

pembicaraan itu disebut nama Ali bin Abi Thalib dE, Ibnu ]arir Ath-Thabari

berkata, "Barangsiapa berkata bahwa Abu Bakar Ash-Shidiq dan Umar bin

Al-Khathab bukan imam, maka namanya apa?"

Ibnu Shaleh menjawab, "Ahli bid'ah." Lalu Ibnu Jarir Ath-Thabari

mengulangi jawaban Ibnu Shaleh itu dua kali sebagai ungkapan ingkamya

atas orang yang mengingkari kedua imam tersebut. Ibnu |arir Ath-Thabari

menambahkan, "Orang yang mengingkari keimaman keduanya harus

diperangi."l

Adz-Dzahabi berkata, "Ibnu |arir Ath-Thabari dalam kitab karyanya, At-

Tabshir fi IvIu' jam Al-l)daba"alim Ad-Din, menyatakan beberapa sifat Allah

berdasarkan nash dari Al-Qur'an dan hadits Rasulullah ffi'
Misalnya firman Allah t# bahwasanya Dia Maha Mendengar dan Maha

Melihat. Allah memp wtyai y adain (kedua tangan) berdasarkan firman-Nya,

"Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka." (Al-Ma'idah: 64) Allah

mempunyai wajah berdasarkan firman-Nya,

"Dan tetap keknl Wajah Tuhanmu." (Ar-Rahman: 27)

Allah tertawa berdasarkan hadits Rasulullah W y*rgberbunyi,

" Allah telah menemuinya sedang Dia tertawa kepadanya."

Allah turun ke langit bumi berdasarkan hadits Rasulullah Wiugu- Beliau

juga bersabda,

"Tidaklah hati makhluk itu kcuali berada di ilua jari di antara jari-iari Ar-

Rahman (Allah)"

Sampai akhirnya Ibnu ]arir Ath-Thabari berkata, "Sesungguhnya malcra-

makna lafazhyang telah aku sebutkan di depan, begitu pula perumpamaan-

perumpamaan sebagaimana yang telah di firmankan Allah untuk Dzat-Nya

sendiri dan dikabarkan utusan-Nya adalah sesuatu yang hakekatnya tidak

dapat ditemukan dengan pikiran dan penglihatan. Kami tidak menganggaP

kafir orang-orang yang tidak mengetahuinya kecuali setelah ia mengeluarkan

klaim yang membabi buta."2l

Adz-Dzahabi juga berkata, "Ibnu |arir Ath-Thabari termasuk ulama yang

nyaris sempuma biarpun telah sedikit dianggap keji akibat bertasyayyu'.

I SAar A'lamAn-Nfiala',L4/275.2 lbitl.l{/279-430.
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Sedangkan menurut kami, maka kami tidak melihatnya kecuali baik. Sebagian

orang telah mengutip dari Ibnu ]arir Ath-Thabari oahwasanya dia
memperbolehkan mengusap kedua kaki ketika berwudhu. Akan tetapi,
kutipan tersebut tidak kami jumpai dalam kitab-kitab karyanya."l

10. Guru dan Murid-muridnya

Para guru Ibnu Jarir Ath-Thabari sebagaimana disebutkan Adz-Dzahabi
adalah; Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy-Syawarib, Ismail bin Mrrsa

As-Sanadi, Ishaq bin Abi Israel, Mrrhamrnad bin Abi Ma'syar, Muhammad
bin Hamid Ar-Razi, Ahmad bin Mani', Abu Kuraib Muhammad Ibnul Ala',
Hannad bin As-Sarri, Abu Hamam As-Sukuni, Muhammad bin Abd Al-A'la
Ash-Shan'ani, Bundar, Muhammad bin Al-Mutsanna, Sufyan bin Waqi', Al-
Fadhl bin Ash-Shabbah, Abdah bin Abdullah Ash-Shaffar.

IuBa, tercatat sebagai gurunya; Muslim bin )anadah, Yunus bin Abd Al-
A'la, Ya'qub Ad-Duraqi, Ahmad bin Al-Miqdam Al-Ajali, Basyar bin Mu'adz
Al-Aqdi, Sawwar bin Abdillah Al.Anbari, Amr bin Ali Al-Fallas, Mujahid bin
Musa, Tamim Al-Muntashir, Al-Hasan bin Arafah, Muhanna bin Yahya, Ali
bin Sahal Ar-Ramali, Harun bin Ishaq Al-Hamdani, Al-Abbas bin Al-Walid
Al-Udzri,Said bin Amr As-Sukuni, Ahmad Ibnu Wahab, Muhammad bin
Mu'ammar Al-Qaisi, Ibrahim bin Said Al-Jauhari, Nashr bin Ali Al-]ahdhami,
Muhammad bin Abdullah binBadzi', Shaleh bin Mismar Al-Marwazi, Said

bin Yahya Al-Umawi, Nashr bin Abdurrahman Al-Audi, Abdul Hamid bin
Bayan As-Sukari, Ahmad bin Abi Syuraih Ar-Razi, Al-Hasanbin Ash-Shabbah

Al-Bazzar dan Abu Ammar Al-Husain bin Huraits. Selain nama-nama ini,
masih banyak guru Imam Ath-Thabari yang lain selain mereka.

Sedangkan, murid-murid Ibnu Jarir Ath-Thabari sebagaimana dikatakan
juga oleh Adz-Dzahabi adalah; Abu Syuaib Abdillah bin Al-Hasan Al-Harrani,
Abul Qasim Ath-Thabarani, Ahmad bin Kamil Al-Qadhi, Abu Bakar Asy-
Syafi'i, Abu Ahmad Ibnu Adi, Mukhallad bin Ja'far Al-Baqrahi, Abu
Muhammad Ibnu Zaid Al-Qadhi, Ahmad bin Al-Qasim Al-Khasysyab, Abu
Amr Muhammad bin Ahmad bin Hamdary Abu Ja'far bin Ahmad bin Ali Al-
Katib, Abdul Chaffar bin Ubaidillah Al-Hudhaibi, Abu Al-Mufadhdhal
Muhammad bin Abdillah Asy-Syaibani, Mu'alla bin Said dan masih banyak
yang lain.2

l lbitl.74/2n., Ibid.t4/26&269.
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11. Karya-karyanya1

1-lami' Al-BayanfiTa'wil Ai Al-Qur'are yanglebihdikenaldengansebutanKitab

At-Tafsir Ath-Thabari

2- Tarikh l)mam wa Al-Mutuk yang lebih dikenal dengan nama Kitab Tarikh Ath-

Thnbari

3-Dzail Al-Mudzil

4-Ikhtilaf'lllama'Al-Amsharf Ahknmsyara-i'At-Islamyanglebihdikenaldengan

nama Kitab lkhtilaf Al-Fuqaha'

5- l-athif Al-Qaul ft Ahkttm Syara'i' Al-lslam, yaitu fikih Al-]ariri

6- Al-Ihafif fi Ahkam Syara'i' Al-lslam, yaitu ringkasan Kitab latif Al-Qaul

7- Basith Al-Qaut fi Ahknm Syara'i' Al-Islam

8- Tahdzib AI-Atsar wa Tafshil Ats-Tsabit 'an Rasulullah Shallahu Alaihi wa

Sallam minAl-Akhbar

9- Adab Al-Qudhah

10- Adab An-Nufus Al-layyirlahwa Al-Alhlaq Al-Hamidah

71,- Al -Musn ad Al- Mui ar r a d

12- Ar-Rnddu'ala Dzi Al-Asfar, yaitu Kitab yang berisi bantahannya terhadap

Ali Dawud bin Ali Azh-Zhahiri

13- Al-Qira' at zua Tanzil Al-Qur' an

14- Sharih As-Sunnah

15- At-Tabslirfa Ma'alint Ad-Din

16- Fadha'il Alibin Abi'I'halib

17- Fadha'il Abu Baknr wa Umar

18- Fadha'il Al-Abbas

19- Kitabfi'Ibarah Ar-Ru'yafi Al-Hadits (kitab ini belum disempumakan Imam

Ath-Thabari)

20- Mukhtashar Manasik Al-Haii

21- Muhktashar Al-F ara' idh

22- Ar-Rnddu'ala lbnu Abdil Hakam'ala Malik

23- Al-Mujizfi Al-Ushul

24- Ar -Rnmy u bi An-N asyab

1 Mengutip Kitab Al-lmarn Ath-Thabarikarya DoktorMuhammad Az-Zuhailihlm.51dan53.
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25- Ar-Risalahfi Ushul Al-Fiqh

26- Musnad lbnu'Abbas

27- Al-'Adad wa At-Tanzil

28- Krtab Al-Mustarsyid

29- Ikhtiyar min Aqatoil Al-Fuqaha'

12. Meninggalnya

Abu Muhammad Al-Farghani berkata, "Abu Bakar Ad-Dainuri
memberikan kabar kepadaku, ia berkata, "Tatkala tiba waktu shalat Zhuhur
pada Hari senin, hari meninggaLrya Ibnu ]arir Ath-Thabari, dia meminta air
untuk memperbarui wudhunya. Ketika dikatakan, "Akhirkanlah menunaikan
shalat Zrhul" dan gabungkan dengan shalat Ashar dengan cara menjamak
keduanya", maka dia tidak mau. Akhirnya, Ibnu Jarir Ath-Thabari
menunaikan shalat Zuhur sendiri dan Ashar pada waktunya sendiri dengan
menyempumakan bilangan rakaabrya.

Pada waktu itu, hadir sekumpulan ulama yang di antaranya adalah Abu
Bakar bin Kamil. Ibnu Kamil berkata menjelang hembusan nafas terakhir Ibnu

Jarir Ath-Thabai, "Wahai Abu Ja'far, kamu adalah hujjah antara kami dengan
Allah atas agama kami. Mungkinkah kamu berwasiat sesuatu kepada kami
untuk urusan agiuna kami? Tolong jelaskan wasiat itu. Kami sangat berharap,
dengan melaksanakan wasiatmu itu, kami berharap selamat ketika kembali
menghadap kepada-Nya?"

Ibnu Jarir Ath-Thabari menjawab, "Wasiatku kepada kalian adalah
kerjakanlah apa-apa yang telah aku tulis dalam kitab-kitab karyaku dan jangan

menyalahinya. Perbanyak mengerjakan shalat dan berdzikir.,' Setelah
menyampaikan pesannya itu, Ibnu Jarir Ath-Thabari lalu mengusapkan kedua
tangannya ke wajahnya untuk memejamkan matanya dengan membentangkan
jari-jari tangannya. Pada saat yang demikian itulah, ruhnya meninggalkan
jasadnya."l

Ahmad bin Kamil berkata, "Ibnu Jarir Ath-Thabari meninggal pada
waktu sore Hari Ahad, dua hari sisa Bulan Syawal tahun 310 Hijriyah. Dia di
makamkan di rumahnya, di mihrab Ya'qub, di Baghdad. pada saat dia
meninggal, ubannya tidak berubah dan rambutnya masih banyak yang

I Siyar A'lam An-Nubala', 14/276.
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berarama hitam. Dia berkulit sawo matang, bermata lebar, berbadan kurus

dan tinggi dan berbicara fasih. Banyak sekali manusia yang mengiring

jenazahnya, hanya Allah sajalah yang mengetahui berapa jumlah mereka.

shalat jenazah di kubumya terjadi sampai berbulan-bulan, baik di waktu

siang maupun di malam hari. Para pujangga dan ahli agama banyak yang

menangisi kepergiannya. Di antaranya dilukiskan Abu Said Ibnul Arabi

dengan berkata,

" lni petuah agung dan peristiwa menggempatknn

Kepergian seperti dirinya dibutuhkan banyak l<esabaran

Banyak bermunculan orang berilmu tinggi
Tetipi tidnk sebanyak yang dikuasai lbnu Jarir Ath-Thabai"tl*l

I tbid.t4/282.
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MUHAMMAD BIN ISHAO BIN KHUZAIMAH

1. Nama, Kelahiran dan Slfat-sifatnya

\Jamanya: Adalah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin Shaleh bin
I ! Bakar, Abu Bakar As-Silmi An-Naisaburi Asy-Syafi,i.

Kelahirannya: Ia dilahirkan pada tahun 223 Hijriyah.

Sifat-sifatnya: Imam As-Subki mengatakary "pada suafu hari, seseorang
berkata kepadanya, "Bagaimana seandainya kamu mengenakan pakaian yang
indah?" Ia berkata, "sarna sekali aku tidak memperhatikan diriku sendiri,
meskipun aku mempunyai pakaian lebih dari dua."

Abu Ahmad Ad-Darimi mengatakan, "Ia mempunyai satu pakaian yang
dipakainya dan satu pakaian lagi yang ada pada penjahit. Apabila ia melepaskan
pakaian yang dipakaianya dan menghibahkannya kepada seseorang, maka
orang-orang mengambilkan pakaiannya yar:rgberada pada penjahit.,,

Pada suafu hari, pernah ada seseorang yang mengatakan, ,,Bagaimana

jika seandainya kamu memotong rambutmu di pemandian umum?,, Maka ia
berkata, "Bagiku tidak ada hadits shahih yang menerangkan bahwa Rasulullah

ffi *e*"ruki pemandian umum dan mencukur rambutnya. Budak
perempuankulah yang memotong rambutku dengan gunting.,,

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Abu Bakar Muhammad bin Sahl Ath-Thusi mengatakan, ,,Aku

mendengar Rabi' bin Sulaiman bertanya kepada kami, ,,Apakah kamu
mengetahui Ibnu Khuzaimah?" Kami menjawab, "Kami mengambil faedah
darinya lebih banyak daripada ia mengambil faedah dari kami.,,l

1 Tfubaqat Asy-Syaf iyyah Al-Kubra,3 / tt8.
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Abdurrahman bin Abi Hatim pemah ditanya tentang Ibnu Khuzaimah,

lalu ia menjawab, "Kami meminta keterangan suatu hukum dan bertanya

kepadanya, sementara ia tidak butuh bertanya kepada kami.Ia adalah imam

yang patut diikuti."l

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ia adalah seorang Al-Hafizh, menjadi

sandaran hujjah, ahli fikih, syaikh Al-Islam dan imam para imam."2

Al-Hafizh Abu Ali An-Naisaburi mengatakan, "Aku tidak melihat

seseorang pun yang mampu menandingi Ibnu Khuzaimah."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Abu Ali An-Naisaburi mengatakan demikian

saat ia sudah mengenal An-Nasa'i."3

Abu Al-Hasan Ad-Daruquthni mengatakary "lbnu Khuzaimah adalah

seorang imam, ahli hadits yang sangat teliti dan ulama yang tidak ada

duanya."a

Al-Hafizh Abu Al-Hasan bin Muhammad mengatakan, "Aku tidak
melihat seorang yang menyamai Muhammad bin Ishaq."s

Al-Isnawi dalam Ath-Thabaqaflz mengatakan, "Ibnu Ktruzaimah menjadi

satu-satunya imam pada masanya di Khurasan. Oleh karena itu, murid-murid
dari berbagai negeri berdatangan kepadanya."5

Al-Hakim mengatakan, "Menurutku, kelebihan-kelebihan Ibnu
Khuzaimah, jika ditulis, terkumpul dalam banyak halaman buku, sementara

karya-karyanya lebih dari dua ratus empat puluh buku. Itu belum karya-

karyanya yang berisi masalah-masalah khusus yang terdiri lebih dari seratus

juz.lajuga mempunyai karya yang membahas fikihhadits Buraidah sebanyak

ttgaiuz."T

Abu Ishaq Ibrahim bh Muhammad bin Al-Mudharib mengatakan, "Aku
pemah bermimpi bertemu dengan Ibnu Khuzaimah. Dalam mimpi tersebut

aku berkata kepadanya, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas

perjuanganmu dalam membela agama Islam." Ia mengatakan, "MalaikatJibril

di langit juga berdoa demikian."s

1 Thabaqat Asy-Synf iyyah Al-Kubra,3/ 178.2 Siyar A'lam An-Nubala',14/365.1 lbitl.74/372.I tbid.74/72.s Thnbaqat Asy-Syaf iyyah,3/1186 Syatlzrnt Adz-Duhabkaryalbnu Al-Umad,Z /263.7 Siyar A'lan An-Nubala',74/376.8 Thabaqat Asy-Syaf iyyah,l4/l@.
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At-Taj As-Subki mengatakan, "Ibnu BCtuzaimah adalah seorang mujtahid

mutlak, lautan ilmu yang tidak mengering ulama besar yang tidak terkalahkan

hujjahnya, manusia yang mengumpulkan ilmu-ilmu yang terpisah-pisah dan

manusia yang derajatrrya tinggi sehingga didatangi oleh berbagai ulama besar

pada masanya.

Ia bermukim di Naisabur dan menjadi satu-satunya imam di sana. Ot*g-
orang berdesak-desakan menujunya. Tidak menjauhinya kecuali orang yang

celaka. Fatwa-fatwanya dibawa murid-muridnya melaui jalur lautan mauPun

daratan sehingga tersebar ke berbagai penjuru dunia. Ilmu-ilmunya berjalan

menyinari setiap yang gelap dan mengibarkan bendera yang menjadi petunjuk

jalan. Pantaslah Ibnu Khuzaimah seperti itu, karena ia adalah pemimpin para

imam."i

Abu Basyar Al-Qathan mengatakan, "Seorang ulama yang menjadi

tetangga Ibnu Khuzaimah bermimpi melihat papan yang di situ terdapat

gambar Rasulullah ffi, seme.,tara Ibnu Khuzaimah membuat papan tersebut

menjadi berkilau. Setelah mimpi tersebut ditanyakan kepada penafsir mimpi,

maka penafsir mimpi mengatakan, "Lelaki ini adalah orang yang

menghidupkan sunnah Rasulullah ffi ."2

3. Keluasan llmu dan Usahanya Untuk Mendapatkannya

Pada suatu hari, ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Khuzaimah,

"Dari mana kamu mendapatkan ilmu?" Ibnu Khuzaimah menjawab,

"Rasulullah bersabda,

a,?:;.);6

" Air nmzam memberiknn faedah sesuai dengan yang diinginknn peminumnya."

Sungguh, tatkala aku meminum air Zamzam, maka aku memohon

kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat"'3

Muhammad bin Al-Fahd bin Muhammad bin Ishaq mengatakan, "Aku

mendengar ayahku berkata, "Aku meminta izin kepada ayahku untuk

melakukan perjalanan menuju Imam Qutaibah. Namury ayahku mengatakan,

"Bacalah Al-Qur'an dulu, pada saatnya nanti aku akan mengizinkanmu. Aku

pun membaca Al-Qur'an sampai hafal.

I lbitl.74/7W.2 Siyar A'lam An-Nubala', 74/372-373.3 TarikhBagMad,l0/766.
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Setelah itu, ayahku mengatakan, "Shalatlah dengan membaca Al-Qur'an

sampai khatam." Aku melakukan perintah ayahku tersebut. Setelah aku

terbiasa melakukan itu, ayahku baru mengizinkanku. Aku pergi menuju

Marwa dan di sana aku mendapatkan alamat Qutaibah dari Muhammad bin
Hisyam, teman Haitsam. Lalu aku pergi kepada Qutaibah."l

Abu Muhammad Husainak mengatakan, "Aku mendengar Abu Bakar

menukil dari Ali bin Khasyram bin Rahawaih bahwasanya ia berkata, "Aku
sudah hafal tujuh puluh ribu hadits, kemudian aku bertanya kepada Ibnu
Khuzaimah, "Berapakah hadits yang sudah kamu hafal?" Ibnu Khuzaimah

dengan memegang kepalaku sambil menjawab, "Kamu terlalu mengurusi

perkara yang kurang ada gunanya, aku tidaklah menulis hitam di atas putih
kecuali aku telah mengetahuinya."2

Al-Hafizh Abu Ali mengatakan, "Ibnu Khuzaimah mengetahui hukum-
hukum fikih beserta haditsnya seperti seorang ahli baca AlQur'an mengetahui

surat-suratnya."

Abu Hatim Ibnu Hibban At-Tamimi mengatakan, "Aku tidak mengetahui

manusia di atas bumi yang hafal sunnah Rasulullah ffi beserta lafal-lafahrya

yang shahih dan tambahan-tambahan padanya sehingga seolah seluruh
surmah Rasulullah ffi berada di depan kedua matanya, kecuali Muhammad

bin Ishaq bin Khuzaimah."3

Imam Abu Bakar Muhammad bin Ali Asy-Syasyi mengatakan, "Aku
pemah mendatangi Ibnu Khuzaimah, lalu Abu Bakar An-Naqqasy Al-Muqri'
mengatakan kepadanya, "Telah sampai kepadaku bahwa telah terjadi
permusuhan antara Al-Muzni dan Abdul Hakim. Lalu ada orang yang berkata

kepada Al-Muzni, "Sesungguhnya Abdul Hakim mengritik Imam Asy-
Syafi'i." Al-Muzni mengatakan, "Ia tidak mungkin melakukannya kecuali

dengan bantuan Muhammad bin Ishaq An-Naisaburi." Abu Bakar
mengatakan, "Demikianlah sebenamya Ibnu Khuzaimah."a

Muhammad bin Ismail As-Sukkari mengatakan, "Aku mendengar Ibnu

Khuzaimah mengatakan, "Aku menghadiri majelis Al-Muzni,lalu ada yang

bertanya kepadanya tentang pembunuhan Syibh Al-Amdf (serupa disengaja),

"Sesungguhnya Allah membagi pembunuhan dalam Al-Qur'an menjadi dua

I Siyar A'lam An-Nubala', 14/371-372.2 lbitl.74/372.3 Siyar A'lam An-Nubala', 14/372.. tbid.74/3n.
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macam, yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang ticiak

disengaja. Kenapa kamu membaginya menjadi tiga macam? Kamu juga

menggunakan hadits dari riwayat Ali bin ZaidbnJad'an."

Al-Muzni diam, lalu aku mengatakan kepada orang yang mencoba

berdebat dengan Al-Muzni tersebut, "I{adits tersebtrt juga diriwayatkan
Ayyub dan Khalid Al-Hidza'." Orang yang mengajak berdebat tersebut

bertanya, "Kalau begitu, siapakah Aqabah bin Aus?" Aku menjawab, "Syaikh

dari Bashrah yang Ibnu Sirin telah mengambil riu,ayat darinya, meskipun Ibnu

Sirin sendiri adalah ulama besar." Orang tersebut berkata kepada Al-Muzni,

"Kamu yang ikut berdebat atau dia?" Al-Muzni mengatakan, "Apabila
menyangkut masalah hadits, maka dialah yang menanganinya, karena dia

lebih tahu tentang hadits daripada aku, baru setelah itu aku berbicara."l

Imam Abu Al-Abbas bin Suraij, setelah disebutkan kepadanya Ibnu

Khuzaimah, mengatakan, "Ia telah menggali nilai-nilai yang berharga dari

hadits-hadits Rasulullah ffi ."2

Adz-Dzahabi mengatakan, "Imam ini adalah ulama besar yang sangat

menguasaibiografi para perawi hadits. Sebagairnana yang diriwayatkan guru

Al-Hakim yangbemama Abu Bakar Muhammad binla'far,Ibnu Khuzaimah

mengatakan, " AkLr tidak mengambil hujjah dari Syahr bin Hausyab, Harits

bin Utsman, karena madzhab yang ia anut; Abdullah bin Llmat, Baqiah,

Muqatil bin Hayan, Asy'ats bin Sawwar, Ali bin jud'an, karena buruk
hafalannya; Ashim bin Abdillah, Ibnu Aqil, Yazin bin Abi Ziyad, Mujalid,

Hajjaj bin Arthah, apabila mengatakan,'an (dai); Abu Hudzaifah, An-Nahdi,

Ja'far bin Barqan, Abu Ma'syar Najrh, Umar bin Abi Salamah, Qabus bin Abi
Zltabyarr," lalu menyebutkan perawi-perawi lain yang keadilannya di bawah

keadilan para perawi yang telah disebutkan di atas. Seperti yang kita ketahui,

riwayat para perawi di atas sering dipakai hujjah oleh banyak orang."3

Al-Hakim mengatakan, "Aku mendengar Al-Husain bin Al-Hasan

mengatakan, "Aku mendengar pamanku, Abu Zakariya Yahya bin
Muhammad bin Yahya At-Tamimi mengatakan, "Ketika pangeran Abu

Ibrahim Ismail bin Ahmad datang ke Naisabur, aku bersama Ibnu Khuzaimah

dan Abu Bakar bin Ishaq berkeinginan menemuinya. Namun, kami telah

didahului Abu Abu Amr Al-Khaffaf yang waktu itu datang bersama

I Siyar A'lnm An-Nubala',14/371., tbid.74/373.3 tbid.14/373.
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sekelompok ulama setempat, di antaranya adalah Abu Bakar Al-Jarudi. Waktu

kami sudah datang kepada sang pangeran, Abu Amr sudah ada di samping

kanannya, sementara Al-larudi berada di samping kirinya.

Sang pangeran menyangka bahwa Al-Jarudi yang ada di samping

kirinya tersebut adalah Ibnu Khuzaimah, karena sang pangeran belum

mengenal Ibnu Khuzaimah secara langsung. Kami maju menghadap

kepadanya, lalu Ibnu Khuzaimah mengucapkan salam kepadanya. Namun,

sang pangeran tidak memberikan balasan salam sebagaimana mestinya.

Sang pangeran bertanya kepada Abu Amr yang berada di samping

kirinya tentang masalah perbedaan fai'. dan ghanimah. Maka Abu Amr
mengatakan kepadanya, "Masalah ini adalah bagian Syaikh Abu Bakar

Muhammad bin Ishaq (Ibnu Khuzaimah)."

Lalu, pangeran menjadi kaget dan memerintahkan kepada pembantunya

untuk mengajak Ibnu Khuzaimah ke hadapannya. Setelah Ibnu Khuzaimah

maju di hadapannya sang pangeran merzmgkulnya dan meminta maaf atas

sikapnya yang menampakkan kurang perhatian kepadanya ketika pertama

kali bertemu dengannya.

Pangeran bertanya kepada Ibnu Khuzaimah tentang perbedaan fai' dan

ghanimah. Maka Ibnu Khuzaimah menjawab dengan mengatakan, "Allah ttrig

berfirman,

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan

perang, makn sesungguhnya sepeilima untuk Allah, Rnsul, kerabat Rasul, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah

dankepada apayang lQnni turunkankepadahamba Kami (Muhammad) di hari

Furqan, yaitu di hnri bertemunya dun pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas

segala sesuatu." (Ai-Anfal: 41)

Setelah menyebrrtkan firman Allah tersebut, Ibnu Khuzaimah
menjelaskannya dengan hadits-hadits Rasulullah ffi . Kemudian mengatakan,

"Allah ffi berfirman,

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberiknn Allah kepada Rnsul-Nya yang

berasal dari pendttduk kota-kota mafut adalah untuk Allah, Rasul , kerabat Rasul ,

anak-anakyatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,

supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang knya saja di antara

kamu." (Al-Hasyr:7)

Muhamm a il b in I sha q b in Khuzaima h 629



Kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan hadits-hadits Rasulullah ffi
yang berkaitan dengan itu."

Pamanku mengatakary "Kami menghitung lebih dari seratus tujuh puluh

hadits tentang masalah fai' dan ghanimah yang disebutkan Ibnu Khuzaimah."l

Adz-Dzahabi mengatakan, "Sejak kecil, Ibnu Khuzaimah sudah

mempunyai perhatian besar pada masalah hadits dan fikih sehingga dia

menjadi orang yang dijadikan simbol ideal dalam keluasan ilmu dan

ketelitian."2

4. Keteguhamya dalam Mengikuti Sunnah Rasulullah ffi
Al-Hakim mengatakan, "Aku mendengar Abu Bakar bin Balawih dan ia

mendengar dari Abu Bakar bin Ishaq (Ibnu Khuzaimah) bahwa ada orang

yang mengatakan kepada Ibnu Khuzaimah, "Bagaimana seandainya kamu

mencukur rambutmu di pemandian umum?"

Ibnu Khuzaimah berkata, "Bagiku, tidak ada hadits shahih yang
menerangkan bahwa Rasulullahffi memasuki pemandian umum dan

mencukur rambutnya di sana. Budak perempuankulah yang memotong

rambutku dengan gunting."3

Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari mengatakan, "Aku
mendengar Ibnu Khuzaimah berkata, "Seseorang tidak berhak memberikan

pendapat apabila ada hadits yang shahih dari RasulullahW."

Al-Hakim mengatakan, 'Akrt mendengar Muhammad bin Shaleh bin

Hani'bahwa ia mendengar Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Barangsiapa yang

tidak meyakini bahwa Allah Shi bertahta di atas arsy-Nya yangberada di atas

tujuh langit, maka dia adalah kafir yang halal darahnya serta meniadi fai'

hartanya."a

Adz-Dzahabi mengatakan, "Barangsiapa yang berikrar seperti itu karena

membenarkan Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah ffi, beriman dengan

yang diikrarkan tersebut, menyerahkan maknanya kepada Allah ffi, tidak

masuk dalam takwil dan tidak mendalam padanya, maka ia adalah seorang

muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah ffi.

1 Thnbaqat Asy-Syaf iyyah,3/ / ll7-778.2 Siyar A'lam An-Nubala',14/370.x lbid.1.4/365.a Siyar A'lan An-Nubala',74/365.
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Dan, barangsiapa yang menolak hal tersebut, namun ia tidak mengerti

keterangannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ffi, maka ia adalah

orang yang lalai. Bagi orang yang demikian, Allah akan mengampuninya

karena tidak ada perintah yang mewajibkan kepada setiap muslim untuk
menghafal semua keterangan tentang hal tersebut.

Barangsiapa yang menolak hal tersebut setelah ia tahu, menjalani jalan

bukan jalan As-Salaf Ash-Shalih dan memahami dengan akal terhadap nash,

maka urusannya adalah kepada Allah ffi. Kita berlindung kepada-Nya dari

kesesatan dan halva nafsu."

Perkataan Ibnu Ktruzaimah di atas, meskipunbenar, adalah lembah luas

yang tidak kuat ditempuh oleh banyak ulama muta'akhirin.

Abu Al-Walid Hassan bin Muhammad Al-Faqih mengatakan, "Aku
mendengar Ibnu Khuzaimah berkata, "Al-Qur'an adalah kalam Allah,
barangsiapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk maka dia

adalah kafir yang harus disuruh bertaubat. |ika ia mau bertaubat maka

dibiarkan, namun jika tidak mau bertaubat maka dibunuh dan tidak
dikuburkan di kuburan kaum muslimin."

Adz-Dzhabi mengatakan, "Ibnu Khuzaimah disegani dan dihormati
orang, karena ilmu, agama dan keteguhannya dalam mengikuti sunnah. Ia

mempunyai kitab yang berjilid besar dalam masalah tauhid. Dalam kitab

tersebut ia melakukan takwil terhadap hadits tentang dapat dilihatnya Allah
besok di Hari Kiamat."l

Adz-Dzahabi mengatakan, "Hendaklah dimaafkan orang yang

menakwili sebagian sifat-sifat Allah. Adapun ulama salaf, maka mereka tidak

masuk dalam takwil, akan tetapi beriman pada sifat-sifat tersebut dan berhenti

padanya. Mereka menyerahkan ilmu hakekatnya pada Allah fl6idan Rasul-

Ny, ffi. |ika setiap kesalahan dalam ijtihad yang dilakukan orang yang

beriman dan tunduk pada kebenaran kita jadikan acuan untuk
mengafirkannya dan menganggapnya sebagai ahli bid'ah, maka sedikitlah

orang yang Islam bersama kita. Semoga Allah menyayangi mereka semua

dengan pemberian dan kemuliaan-Nya."2

Al-Hakim mengatakan, "Aku mendengar Abu Amr bin Ismail
mengatakan, "Aku pernah berada di majelis lbnu Khuzaimah. Saat itu, ia
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meminta tolong kepadaku untuk mengambilkan pena. Lalu, aku memberikan

pena tersebut kepadanya dengan tangan kiriku karena tangan kananku
berwama hitam sebab terkena tinta yang aku pergunakan menulis.

Namun, ia tidak mau mengambil pena tersebut dari tanganku. Sebagian

teman-temannya rnengatakan kepadaku, "Sebaiknya kamu memberikan pena

ifu dengan tang;an kananmu." Aku mengambil pena dengan tangan kananku

dan memberikannya kepadanya, lalu dia baru mau mengambilnya."l

5. Beberapa Masalah dan Faidah

At-Taj As-Subki berkata, "Ibnu Khuzaimah berpandangan bahwa
mengangkat kedua tangan merupakan rukun shalat." Hal ini dinukil Al-
I-Iakim dalam biografi Muhammari trin Ali Al-Alawi.

Dia juga berpandangan bahwa "Berjama'ah merupakah syarat sahnya

shalat, dan barangsiapa yang shalat sendiri di belakang imam maka

hendaknya dia mengulangi shalatnya."

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-guruny az Adz-D zahabi mengatakary "Ibnu Khuzaimah menimba

ilmu dari Syaikh Ishaq bin Rahawiyah dan Muhammad bin Humaid, namun
ia tidak merirvayatkan hadits dari mereka karena ia berguru kepadanya saat

ia masih kecil.

Di samping berguru kepada yang telah disebutkan di atas, ia juga

berguru kepada Mahmud bin Ghailan, Utbah bin Abdillah Al-Marwazi, Ali
bin Juhr, Ahmad bin Mani', Basyar bin Mu'adz, Ubay bin Kuraib, Abdul Jabbar
bin Al-Alla', Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi dan saudaranya (Ya'qub), Ishaq

bin Syahin, Amr bin Ali, Ziyad bin Ayyub, Muhammad bin Muhran Al-
]ammal, Abu Said Al-Asyaj, Yrrsuf bin Wadhih Al-Hasyimi, Muhammad bin
Basyar, Muhammad bin Matsni, Al-Husain bin Harits.

Juga, tercatat sebagai gurunya; Muhammad bin Abdil A'la Ash-Shan'ani,

Muhammad bin Yahya, Ahmad bin Ubdah Adh-Dhabbi, Nashr bin Ali,
Muhammad bin Ali, Muhammad bin Abdillah Al-Makhzumi, Yunus bin Abdil
A'la, Ahmad bin Abdirrahman Al-Wahabi, Yusuf bin Musa, Muhammad bin
Rafi', Muhammad bin Yahya Al-Qaththani, Salam bin Janadah, Yahya bin
Hakim, Ismail bin Biysr bin Manshur As-Salimi, Al-Hasan bin Muhammad

1 TlnbaqatAsy-Syaf iyyah,3/111.
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Az-Za'tarani, Harun bin Ishaq Al-Hamadani, Ishaq bin Musa Al-Khathmi,

Muhammad bin Abban Al-Balakhi dan ulama-ulama yang lain."l

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi mengatakan, "Murid-muridnya adalah

Imam Al-Bukhari dan Muslim, Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam

(yang juga menjadi salah satu gurunya), Ahmad bin Al-Mubarak Al-Mustamli,

Ibrahim bin Abi Thalib, Abu Hamid Asy-Syarqi, Abu Al-Abbas Ad-Daghuli,

Abu Ali Al-Husainbin Muhammad An-Naisaburi, Abu Hatim Al-Basti, Abu

Ahmad bin Adi, Abu Amr bin Hamdan, Ishaq bin Sa'ad An-Nasawi, Abu

Hamid Ahmad bin Muhammad bin Balawih, Abu Bakar Ahmad bin Muhran

Al-Muqri', cucunya yang bemama Muhammad bin Al-FadhI bin Muhammad

bin Khuzaimah, Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Nushair Al-Ma'dil, Abu

Bakar bin Ishaq Adh-Dhab'i, Abu Sahal Ash-Sha'1uki, Al-Husain bin Ali At-
Tamimi Husainak.

]uga, yang menjadi muridnya; Basyar bin Muhammad bin Yasin, Abu

Muhammad Abdullah bin Muhammad bin ]a'far Asy-Syaibani, Abu Al-
Husain Ahmad bin Muhammad Al-Bukhari, Al-Khalil bin Ahmad As-Sajzi Al-

Qadhi, Abu Said Muhammad bin Basyar Al-Karabisi, Abu Ahmad
Muhammad bin Muhammad Al-Karabisi Al-Hakim, Abu Nadhr Ahmad bin

Al-Husain Al-Marwani, Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad Ash-

Shunduqi, Abu Al-Hasan Muhammad bin Al-Husain Al-Abiri, Abu Al-Wafa'

Ahmad bin Muhammad bin Hamwih Al-Muzakki dan murid-muridnya yang

lain yang masih bao.lyak."z

7. Meninggalnya

As-Subki mengatakary "Ibnu Khuzaimah meninggal pada tahun 311

Hijriyah. Sebagian penyair telah mengenangnya dengan syair mereka,

Wahai lbnu Ishaq,luu pergi menyisaknn sedih hati
Ke dalam kubur kau pergi tinggalkan kami
Engkau pergi bukan karena ilmu memusuhimu
IGmibukan menguburmu tapi mengubur ilmu3l*l

1 Siyar A'lam An-Nubala',74/365-36.
'1 Siyar A'lam An-Nubala',74 /3&%7.3 Thabaqat Asy-Syaf iyyah,ir,uke-3.
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IMAM ATH.THABARANI

1. Nama, Panggilan, Kelahiran dan Sifat-sifatnya
amanya: Adalah Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mathir Al-
Lakhami Asy-Syami Ath-Thabarani.

Panggilannya: Abu Al-Qasim.

Kelahirannya: Ia dilahirkan pada bulan Shafar tahun 260 Hijriyah di Aka,

kota asal ibunya.

Sifat-sifatnya: Ibnu Mandah mengatakan, "Telah sampai berita
kepadaku bahwa Ath-Thabarani adalah orang yang baik penampilannya."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Kedua matanya menjadi buta pada akhir
hayatnya."

Ath-Thabarani mengatakan, "Orang-orang zindiq telah menyihirku. "

Suatu saat, muridnya yang bernama Hasan Al-Aththar bermaksud
menguji penglihatan Ath-Thabarani dmgan mengajukan pertanyaan, "Berapakah

jumlah pasak yang berada di atas atap itu?" Ia menjawab , 'Aku tidak tahu,
namun cincinku telah diukir oleh Sulaiman bin Ahmad yang indah."

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Al-Hafizh Abu Abdillah bin Mandah mengatakan, "Abu Al-Qasim Ath-
Thabarani adalah salah satu Al-Hafizh yang agung."l

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ath-Thabarani adalah seorang imam, Al-
Hafizh, tsiqah, ulama yang melakukan banyak perjalanan, ahli hadits dan

bendera para penyeberang lautan ilmu."2

I Siyar A'lamAn-Nubala',ju,276.2 tbid.76/1t9.
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Tidak henti-hentinya hadits-hadits yang disampaikan Ath-Thabarani

dituju, disenangi dan diambil orang, lebihJebih pada masa temannya, Ibnu

Ridzah. Pada masa itu, banyak para pencari ilmu yang menimba ilmu darinya.

As-Salafi telah mencatat ada sekitar seratus orang yang menjadi muridnya."l

Al-Hafizh Sulaiman bin Ibrahim mengatakary "Ibnu Mardawaih pemah

mempunyai rasa benci terhadap Ath-Thabarani sehingga mengucapkan

sesuatu yang bemada mengejeknya. Maka Abu Nu'aim berkata kepadanya,

"Berapakah hadits yang kamu tulis darinya, wahai Abu Bakar?" Ibnu
Mardawaih berisyarat pada beberapa tumpukan berkas. Lalu Abu Nu'aim
bertanya, "Apakah kamu melihat orang yang menyamainya?" Ibnu
Mardawaih tidak menjawab pertanyaan ini."

Muhammad bin Al-Haitsam menceritakan bahwa ia mendengar Abu

Ja'far bin Abi As-Sirri mengatakan, "Aku bertemu dengan Ibnu Uqdah di
Kufah. Aku memohon kepadanya untuk mengulangi apa yang aku tertinggal

darinya. Namun, ia menolak untuk mengulangi. Aku pun meminta dengan

keras agar dia tetap mengulanginya. Kemudian ia berkata, "Dari negeri

manakah kamu?" Aku menjawab, "Dai Asfahan." Ia berkat+ "Mereka adalah

Nashibah, kelompok yang membenci Ali." Aku berkata, "Jangart berkata

demikian, karena dari mereka ada yang ahli fikih, orang-orang yang

mempunyai keutamaan dan kelompok Syiah." Ia berkata, "Sy-rrh (pendukung)

Muawiyah?" Aku berkata, "Demi Allah, tidak, mereka adalah Syiah Ali. Imam

Ali bagi setiap penduduk Asfahan adalah lebih berharga daripada kedua mata

dan keluarga mereka."

Ibnu Uqdah pun mau mengulangi apa yang aku telah tertinggal darinya.

Kemudian ia berkata kepadaku, "Aku mendengar dari Sulaiman bin Ahmad

Al-Lakhami." Aku berkata, "Tidak!" Ia berkata, "Subhanallahl Abu Al-Qasim
(Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabarani) di negerimu, sedangkan kamu tidak
mau mendengar darinya. Kalau begitu aku yangberada di Kufah merasa sakit

hati. Aku tidak mengetahui seorang pun yang dapat menandingi keilmuannya,

aku telah mendengar hadits darinya dan dia mendengar hadits dariku."2

Ad-Dawudi mengatakan, "Ath-Thabarani adalah imam yang dijadikan
hujjah, sandaran para Al-Hafizh dan menjadi sanad dunia."3

t tbid.76/727.

'? Siym A'lan An-Nufula',76/125.
' Thabaqat AlMufussinn,l0/204.
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3. llmunya yang Luas dan Aktifnya dalam Mendengarkan Hadits

Abu Al-Husain Ahmad bin Faris Al-Lughawi mengatakan, "Aku
mendengar ustadz Ibnu Al-Amid mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa

di dunia ini ada sesuatu yang lebih nikmat daripada kepemimpinan dan
kementerian yang aku berada di dalamnya sampai suatu saat aku melihat
perdebatan antara Abu Al-Qasim Ath-Thabarani dan Abu ja'far Al-Juabi di
depanku.

Ath-Thabarani mengalahkan Al-Juabi dengan hafalan haditsnya dan Al-

Juabi mengalahkan Ath-Thabarani dengan kecerdasan akalnya. Perdebatan

mereka berdua menjadi memanas sehingga suara mereka terdengar keras.

Masing-masing tidak ada yang mau mengalah.

Al-Juabi berkata, "Aku mempunyai hadits yang tidak ada di dunia
kecuali ada padaku."

Ath-Thabarani mengatakan, "Datangkanlah apa yang kamu punyai itu."

Al-juabi berkata, "Telah meriwayatkan hadits kepada kami Abu Khalifah
Al-]amhi, telah meriwayatkan hadits kepada kami Sulaiman bin Ayyub." Al-

|uabi kemudian menyebutkan matan hadits tersebut.

Ath-Thabarani mengatakan, "Telah meriyatkan hadits kepada kami
Sulaiman bin Ayyub, dan dariku Abu Khalifah mendengar hadits tersebut.

Maka mendengarlah dariku agar sanadmu menjadi tingg."

Mendengar keterangan Ath-Thabarani tersebut Al-Juabi menjadi malu.
Dan dari perdebatan tersebut aku berandai jika kementerian tidak ada dan
aku adalah Ath-Thabarani serta aku senang seperti Ath-Thabarani merasa

senang."1

Abu Bakar bin Abi Ali Al-Muaddil mengatakary "Ath-Thabarani lebih
masyhur daripada kelebihan-kelebihannya yang disebut-sebut. Ia adalah
orang yang luas ilmunya dan banyak karyanya."2

Adz-Dzahabi mengatakan, "Pertama kali ia mencari ilmu pada tahun 273

Hijriyah. Ia diajak oleh ayahnya, seorang ahli hadits dari kawasan Duhaim.
Perjalanan pertama kalinya ia lakukan pada tahun 275Hijriyah.

Ia terus menerus melakukan perjalanan mencari ilmu dan menemui para

ahli hadits selama enam belas tahun.

1 Siyar A'lam An-Nubala',16/124., Ibid.76/127.
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Ia menulis para ahli hadits salaf (yngdahulu) maupun muta'akhirin (yang

belakangan) sampai ia mempunyai kecakapan dalam bidang ini.

Ia mengumpulkan ilmu dan mengarang karya ilmiah, diberikan umur

yang panjang dan didatangi para ahli hadits dan para pencari ilmu dari

berbagai negeri.

Ia telah menemui teman-teman Yazid bin Flarun, Ruh bin ubadah, Abu

Ashim, Hajjaj bin Muhammad dan Abdurrazaq.la terus menulis para tokoh

hadits sampai menulis teman-temannya sendiri.

Ia mencari ilmu di Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Mesir, Baghdad,

Kufah, Bashrah, Asfahan, lcruzastan dan negeri-negeri yang lain. Kemudian,

ia menetap di Asfahan dan mengajar ilmu serta menulis kitab di sana. Ia

samprai ke Irak, setelah selesai melakrrkan perjalanan dari Mesir, Syam,Hiiaz

dan Yaman. seandainya ia menuju Irak lebih terlebih dahulu, maka ia akan

menemukan sanad yang banyak."l

4. Gerita-cerita yang Lucu Tentang Dia

Abu Bakar Ibnu Mardawaih dalam btktTarikhnya mengatakan, "Tatkala

Ath-Thabarani datang yang kedua kalinya ke Asfahan pada tahun 310 (tiga

ratus sepuluh) Hijriyah, ia disambut oleh Gubernur Abu Ali Ahmad bin

Rusfum dengan menciuminya, memeluknya, memberikan pertolongan yang

baik kepadanya dan memberikan bagian tertentu yang diambrlkan dati Dar

Al-Ktaraj(I*mbaga Pajak). Pemberian tersebut ia terima sampai ia meninggal

dunia.

Ia memberikan namakunyah kepada anaknya, Muhammad, dengan Abu

Dzar, nama kunyah ayahnYa, Ahmad."2

Al-Hafizh Abu Nu'aim mengatakan, "Aku mendengar Ahmad bin

Bandar mengatakan, "Aku masuk ke Al-Askar pada tahun 280 (dua ratus

delapan puluh) Hijriyah. Di sana, aku menghadiri majelis Abdan. suatu saat,

ia keluar menuju majelis untuk keperluan membacakan hadits kepada murid-

muridnya. Salah seorang murid mengatakan, "Kami sudah siap, jika kamu

ingin membacakan hadits." Abdan mengatakan, "Kita menunggu hadimya

Ath-Thabarani."

Beberapa saat setelahnya, datanglah Abu Al-Qasim Ath-Thabarani

dengan mengenakan kain sarung dan membawa beberapa ittz kitab.

1 tbid.,76/121.1 tbid.76/123.
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Kedatangannya tersebut diikuti oleh sekitar dua puluh orang asing dari
berbagai negeri. Dengan datangnya Ath-Thabarani, maka Ath-Thabaranilah
yang membacakan hadits pada majelis tersebut."l

Ibnu Mandah mmgatakan , " Aku menemukan tuIisan Abu Ja'far Al-Faqih
sebagai berikut:

"Abu Umar bin Abdil Wahab As-Sulami menceritakan kepadaku, "Aku
mendengar Ath-Thabarani mengatakan, "Ketika Abu Ali bin Rustum bin Faris

datang, maka aku masuk ke tempatnya. Dalam tempat tersebut aku melihat
ada salah satu sekretarisnya yang masuk dan mengalirkan uang lima ratus
dirham di kakinya. Setelah sekretaris tersebut keluar dari ruangan, uang
tersebut diberikan kepadaku. Sesaat kemudian datang ibunya, Ummu Adnan
yang juga mengalirkan uang lima ratus dirham di kakinya. Lalu aku bangkit
dari tempat dudukku.

Tingkahku ini menyebabkan ia berkata kepadaku, "Ke mana kamu akan
per$?" Aku menerangkan bahwa aku berdiri dari tempat dudukku agar tidak
dikatakan aku duduk di majelisnya untuk mendapatkan uang. Lalu dia
mengatakan, "Ambillah ini!" Aku meninggalkannya dan tidak tidak pernah
datang kepadanya lagi ketika pembicaraannya sudah sampai mencerca Abu
Bakar dan Umar Rndhiyallahu Anhum*"z

Abu Zakariya Yahya bin Mandah mengatakan, "Aku mendengar guru-
guru terpercaya kami menceritakan, "Suatu saat Abu AiQasim Ath-Thabarani
membaca hadits riwayat Ikrimah tentang melihat Allah di akhirat. Namun,
Thabathaba Al-Alawi mengecarnnya dan melemparinya dengan buku yang
ada di depannya. Melihat hal ini, Ath-Thabarani membalasnya dengan kata-
kata yang di antara kata-kata tersebut adalah, "Kamu suka banyak bicara dan
terlena dengan apa yang kamu lakukan, sementara Hari Kiamat tidak kamu
ingat." Lalu Ibnu Thabathaba menyesal atas perbuatahnya itu dan meminta
maaf kepada Ath-Thabarani.

Kemudian, Ibnu Mandah mengatakan, "Telah sampai kepadaku bahwa
Ath-Thabarani adalah orang cerdas dan kuat hafalannya. Pada suatu hari, Abu
Thahir bin Luqa membaca hadits, "Rasulullah ffi membasuh batu-batu
kecilrrya yang digunakan untuk melempar jumrah(hnsha jimarih)."

Ibid.16/722-123.
Ibid.16/722-723.

638 60 Biografi lllama Salaf



Namun, Abu Thahir bin Luqa membacanya dengan, "Rasulullah ffi
membasuh buah dzakar keledainya (ldnsha himarih)."

Lalu, Ath-Thabarani mengatakan kepadanya, "Wahai Ahu Thahir, apa

maksud Rasulullah ffi melakukan itu?" Abu Thahir berkata, "Untuk

menunjukkan sikap tawadhu'."

Abu Thahir adalah seorang pelupa, maka wajar jika dia salah

mengucapkan hadits seperti di atas. Pada suatu hari, Ath-Thabarani

mengatakan kepadanya, "Kamu adalah seperti anakku yang masih kecil." Abu

Thahir berkata, "Cih, kamu jugar."

5. Guru dan Murid'muridnya

Guru-guruny at Adz-Dzahabi mengatakan, "Guru-guru Ath-Thabarani di

antaranya adalah Hasyim bin Murtsid Ath-Thabarani, Abu Zur'ah Ats-Tsaqafi,

Ishaq Ad-Dabari, Idris Al-Aththar, Basyar bin Musa, Hafsh bin Umar sanjah,

Ali bin Abdil Aziz Al-Baghawi, Miqdam bin Dawud Ar-Raini, Yahya bin

Ayyub Al-Allaf, Abu Abdirrahman An-Nai, Abdullah bin Muhammad bin

Said bin Abi Maryam dan ulama-ulama yang lain.l

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi mengatakan, "Murid-murid Ath-

Thabarani di antaranya adalah Abu Khalifah Al-Jamhi,Ibnu uqdah, Ahmad

bin Ahmad Ash-Shahhaf (mereka ini adalah termasuk Suru-gurunya), Abu

Bakar Ibnu Mardawaih, Al-Faqih Abu Umar Ahmad bin Al-Husain A1-

Bisthami, Al-Husainbin Ahmadbin Al-Marzaban, Abu BakarbinAbi Ali Adz-

Dzikwani.

Juga, tercatat sebagai muridnya; Abu AI-Fadhl Muhammad bin Ahmad

Al-]arudi, Al-Hafizh Abu Nu'aim, Al-Husain bin Fadsyah, Muhammad bin

ubaidillah bin syahrayar, Abdurrahman bin Ahmad Ash-shaffar, Abu Bakar

dan Ibnu Ridzhah (murid terakhirnya). Dua tahun setelahnya, Abdurrahman

Adz-Dzikwani meriwayatkan darinya melalui iiazah."2

6. Kitab-kitab Karyanya

1,. Al-Mu'jam Al-Kabir. Kitab ini merupakan kitab Musnad, hanya saja tidak

menyebutkan Musnad Abu Hurairah.

1 TatlzkirahAl-Hrtfiazh,3/972-973dan lihatguru-gurunya secaralebihlengkap dalam Siyar A'lam An-Nubaln',76'

720-t21., i;(tzirahAl-Htrffu2h,3/gl3,danlihatmurid-muridnya secaralebihlengkap dalamSiyar A'lam An'Nubala',76/
-t21-722.
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2. Al-Mu'jam Al-Ausath. Dalam enam jilid besar. Kitab ini berisi tentang

ensiklopedi guru-gurunya. Setiap syaikh atau gurunya disebutkan cerita-

cerita ajaib dan mengherankan. Kitab ini sebanding dengan kitab Al-Afrnd

karya Ad-Daruquthni.

3. Al-Mu'jam Ash-Shaghir. Dalam kitab ini setiap biografi gurunya disertai

dengan penyebutan satu hadits.

4. Ad-Du'a'.

5. Al-Manasik.

6.'isyratu An-Nisaa'.

7. As-Sunnah

8. Ath-Thiutalat

9. An-Nawadir

10.Dalail An-Nubuwwah

11. Musnad Syu'bah.

72. Musnad Sufyan.

1.3. Had its Asy -Sy amiyy in.

14. Al-Awa'il.

15. Ar-Rnmy.

1,6. Tafsir Kabir, dalrl karya-karyanya yang lain.

7. Meninggalnya

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ath-Thabarani hidup selama seratus tahun

lebih sepuluh bulan." Al-Hafizh Abu Nu'aim mengatakan, "Ath-Thabarani

meninggal pada tanggal2g Dzulqa'dah tahun 360 Hijriyah di Asfahan.

Sedangkan anaknya, Abu Dzar, meninggal pada tahun 399 Hijriyah dengan

umur lebih dari enam puluh tahun."l[*]

I Siyar A'lam An-Nfiala', 76/728-129
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ABU AL.HASAN AD.DARUOUTHNI

1. ]lama dan Kelahirannya

L. Tamanva: Adalah Ali bin Ahmad bin Mas'ud bin An-Nu'man bin Dinar

I\ o" eualrrr, Al-Baghdadi.

Kelahirannya: Ad-Daruqutni dilahirkan, sebagaimana yang ia katakan

sendiri, pada tahun 306 Hijriyah di Mahallah Dar Al-Quthn, Baghdad.

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Abu Abdillah Al-Hakim mengatakan, "Abu Al-Hasan adalah orang yang

tiada bandingannya dalam hafalan, pemahaman, kewara'an dan keimaman

dalam bacaan dan ilmu Nahwu. Saat pertama kali aku datang di Baghdad, ia

menghadiri majelis-majelis ilmu, sementara umumya belum mencapai tiga

puluh tahun."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Al-Hakim salah sangka, karena Al-Hakim

datang di Baghdad pada tahun 341 Hijriyah dan umur Ad-Daruquthni saat

itu sudah menginjak tiga puluh lima tahun."

Ad-Daruquthni menyusun banyak karya dan dengan karya-karyanya

tersebut ia menjadi terkenal di dunia. Dialah orang yang pertama kali

menyusnn karya tentang bacaan Al-Qur'an, juga seorang imam, Al-Hafizh,

ahli tajwid, syaikh Al-Islam dan simbol para ulama."l

Abu Bakar Al-Khatib mengatakan, "Ad-Daruquthni adalah imam dan

ulama besar yang tiada bandingannya pada masanya, kepadanyalah berhenti

ilmu atsar, pengetahuan illat-illat hadits dan nama-nama Para perawi hadits.

1 Siyar A'lan An-Nubala',16/ M9450.
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Ia adalah ulama yang mempunyai sifat jujur, tsiqah, akidah yang benar. Di
samping berpengalaman dalam bidang hadits, ia juga mempunyai
pengetahuan yang luas tentang ilmu bacaan Al-Qur'an, karena dalam hal ini
ia mempunyai kitab ringkas yang mengumpulkan dasar-dasar ilmu baca Al-

Qur'an."

Aku mendengar salah seorang yang mempunyai perhatian pada masalah

bacaan Al-Qur'an mengatakan, " Abu Al-Hasan adalah orang yang pertama
kali menggunakan metode sebagaimana yang ia tulis dalam kitabnya tersebut

sehingga Al-Qurra' setelahnya mengikuti langkah-langkaturya."

Di antara ilmunya yang lain adalah ilmu tentang madzhab-madzhab

fuqaha. Kitabnya, As-Sunan adalah bukti yang cukup mewakili tentang hal
itu. Telah sampai kepadaku bahwa ia belajar fikih Asy-gyaf i kepada Abu Said

Al-Ashthakhari. Ada juga yang mengatakan ia belajar fikih Asy-Syafi'i kepada

selain Abu Said Al-Asthakhari.

Ilmu lain yang ia kuasai adalah sastra dan syair. Hamzahbin Muhammad
bin Thahir mengatakan bahwa Ad-Daruquthni hafal kumpulan syair-syair As-

Sayyid Al-I-Iumairi. Oleh karenanya, sebagian orang menuduhnya sebagai

orang yang cenderung pada Syiah."r

Raja'bin Muhammad Al-Muaddil mengatakan, "Aku berkata kepada

Ad-Daruquthni, "Apakah kamu melihat orang yang menyamaimu?" Ia

berkata, "Allah S# berfirman,
b1 . ,

[rr :,-.irJ r"@ 6*fu I l;1] ),3

" Makn j a n ganl ah futmu men g at aka n dirimu suci. " (An-Naj m: 32)

Maka, aku terus bertanya kepadanya tentang itu, lalu dia berkata, "Aku
tidak melihat seorang pun yang mengumpulkan apa yang telah aku
kumpulkan."

Riwayat ini berasal dari Abu Dzar dan Ash-Shuwari dari Raja'Al-Mashri.
Abu Dzar mengatakan, "Aku mengatakan kepada Abu Abdillah Al-Hakim,
"Apakah kamu melihat orang seperti Ad-Daruquihni?" Ia berkata, "Dia
sendiri tidak melihat orang sepertinya, apalagi akrt?"2

Ash-Shuwari mengatakan, "Aku mendengar Al-Hafizh Abdul Ghani
mengatakan, "Manusia yang paling bagus pembicaraannya mengenai hadits

1 Tarikh Bagtulad, 72/34-35., tbid.72/35.
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Rasulullah ffi adalah tiga orang, yaitu Ibnu Al-Madini pada masanya, Musa

bin Harun (Ibnu Al-Hammal) pada masanya dan Ad-Daruquthni pada

masanya."l

Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari mengatakan, "Ad-Daruquthni

adalah Amir Al-Mu'minin dalam hadits."2

Al-Hakim mengatakan, "Syaikh kami, Abu Abdillah bin Abi Dzuhl pergi

haji pada tahun 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Hijriyah. Setelah bertemu

dengan Ad-Daruquthni, ia bercerita kepadaku tentang hafalan dan

keilmuannya yang luar biasa. Aku tidak percaya dengan cerita tersebut.

Akhirnya, aku berangkat haji pada tahun 356 (tiga ratus lima puluh
enam) Hijriyah,lalu aku datangi kota Baghdad danbermukim di sana selama

lebih dari empat bulan. Siang dan malam aku dan Ad-Daruquthni sering

berkumpul. Dari perkurnpulan inilah, aku menjadi tahu bahwa Ad-
Daruquthni lebih dari sekadar yang diceritakan Ibnu Abi Dzuhl. Aku sudah

menanyakan kepadanya soal illat-illat hadits dan para perawinya. Ia

mempunyai banyak karya yang jika aku sebutkan, maka membuhrhkan waktu

yang panjang."3

Abu Abdirrahman As-Sulami, sebagaimana yang dikutip Al-Hakim,
mengatakary "Aku bersaksi kepada AUah bahwa syaikh kami Ad-Daruquthni

tidak menyisakan manusia di atas bumi yang sama dengannya dalam

mengetahui hadits Rasulullah ffi,p^r^sahabat, Tabi'in dan Tabi'u Tabi'in."a

Al-Khatib dalam Tarjamah-nya mengatakan, "Abu Nashr Ali bin
Hibatillah bin Makula mengatakan, "Aku bermimpi seakan-akan aku bertanya

tentang keadaan Ad-Daruquthni di akhirat. Maka dikatakan kepadaku, "Di
surga dia dipanggil sebagai imam."s

At-Taj As-Subki mengatakan, "Imam yang agun& Abu Al-Hasan Ad-

Daruquthni, salah seorang penduduk Baghdad, Al-Hafizh, manusia yang

terkenal namanya, pemilik banyak karya, imam di zamurrya, tuan para ulama

pada masanya dan syaikh ahli hadits."5

I T arikh Ba gtulad, 12 / 36 dan S iyar A' lan An-N ubala', 16 / 454.,

'1 Tarikh Bagdad,12/36danSiyar A'lam An-Nubala',16/ 454.x Siyar A'lam An-Nfialo',16/ 45-452.a Siynr A'lam An-Nubnla', 16/ 457.5 TarikhBaghdad,12/40.6 ThabaqatAl-Kubra,3/462.
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3. Halalannya yang Kuat dan Keilmuannya yang Luas

Al-Khatib mengatakan, ",Ll-Azhari menceritakan xepadaku, "Telah

sampai kepadaku bahwa Ad-Daruquthni saat masih kecil sudah menghadiri

majelis Ismail Ash-Shaffar.

Saat Ismail membaca, maka Ad-Daruquthni menulis sampai dia berhasil

menulis satu juz kitab yang telah dibaca Ismail. Ada seorang lelaki yang

mengatakan kepadanya, "Apa yang kamu dengarkan tidak sah, karena kamu

menulisnya."

Ad-Daruquthni mengatakan, "Pemahamanku tidak sama dengan

pemahamanmu. Berapakah hadits yang kamu hafal dari yang telah dibacakan

Syaikh Ismail?" Lelaki tersebut menjawab, "Aku tidak hafal."

Ad-Daruquthni mengatakan, "Syaikh Ismail telah membacakan delapan

belas hadits (Ad-Daruquthni menyebutkannya satu persatu secara lengkap

dengan sanad dan matannya)." Dari situ, orang-orang merasa kagum

dengannya."l

Al-Azhari mengatakary "Jika disebutkan suatu bahasan ilmu, maka dia

adalah orang yang berwawasan luas tentang bahasan tersebut.

Muhammad bin Thalhah An-Na'ali mengatakan bahwa sesungguhnya

Ad-Daruquthni dan Abu Al-Hasan menghadiri undangan seseorang pada

suatu malam. Percakapan mereka pada malam tersebut sampai pada pada

cerita tentang orang-orang yang makan. Maka keduanya tidak henti-hentinya

menghadirkan cerita-cerita yang aneh dan indah'tentang orang-orang yang

makan sampai menjelang fajar."

Al-Aztrari mengatakan,'Aku melihat Ibnu Abi Al-Fawaris bertanya kepada

Ad-Daruquthni tentang illat suatu hadils atau tentang nama seseorang. Setelah

menjawab pertanyaan tersebut ia mengatakan, "Wahai Abu Al-Fath, tidak ada

seorang pun di antara timur dan barat yang mengetahui hal ini selain aku."2

Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari mengatakan, "Aku pernah

menghadiri majelis ilmu Ad-Daruquthni. Saat itu sedang dibacakan hadits-

hadits yang telah ia kumpulkan yang membicarakan masalah menyentuh

dzakar. Setelah hadits-hadits tersebut selesai dibaca, ia mengatakan,

"seandainya Ahmad bin Hambal hadir dalam majelis ini, maka dia akan

mengambil faedah dari hadits-hadits tersebut."3

I Siyar A'lam An-Nubala',76/ 453.2 Siyar A'lam An-Nubala' , 16 / 454455 .3 lbid.76/455 d,anTarikh Baghdad,12/ 78
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Abu Bakar Al-Barqani mengatakan, "Ad-Daruquthni membacakan

kepadaku Al:llal dalam bentuk hafalan." Adz-Dzahabi mengatakan,

"seandainya kitab Al-'Ital karyanya benar-benar telah dibacakan oleh Ad-

Daruquthni dalam bentuk hafalan, sebagaimana yang dapat kita pahami dari

riwayat di atas, maka ini adalah suatu kemampuan yang luar biasa yang dapat

dijadikan landasan untuk menghukumi bahwa Ad-Daruquthni adalah orang

yang paling hafal hadits di dunia ini.lika dia membaca sebagiannya saja dalam

bentuk hafalan, maka itu adalah kemungkinan yang wajar saja. Karena,

sebelumnya, Ali Al-Madini, seorang Al-Hafizh pada masanya telah mengarang

kitab Al-'llal.

Raja'bin Muhammad At-Muaddil mengatakan,"Pada suatu hari, kami

berada di majelis Ad-Daruquthni. Saat itu, ia sedang melakukan shalat sunnah.

Sementara salah seorang muridnya membaca nama Seorang perawi, Nusair

bin Dza,luq, dengan bacaan yang salah, yaitu membacanya menjadi Basyir.

Mendengar bacaan yang salah ini, Ad-Daruquthni membaca tasbih.

Murid tersebut mengulangi bacaannya dengan menyebut Busyair. Mendengar

bacaan yang kedua ini, Ad-Daruquthni membaca tasbih lagi. Murid tersebut

mengulangi untuk yang ketiga kalinya dengan menyebut Yasir. Mendengar

yang ketiga kalinya ini, Ad-Daruquthni mengingatkannya bahwa yang benar

adalah Nusair dengan membaca ayat, "Nun, demiknlam." (Al-Qalam: 1)

Hamzah bin Muhammad bin Thahir mengatakan, -Aku pemah berada

di majelis ilmu Ad-Daruquthni. saat itu, ia sedang melaksanakan shalat

sunnah. Abu Abdillah bin Al-Katib membaca narna perawi, Amr bin syu'aib,

namun ia melakukan kesalahan. Ia membacanya dengan Amr bin said.

Mendengar bacaan yang salah ini, Ad-Daruquthni membaca tasbih. Ibnu Al-

Katib mengulangi bacaannyalagidengan menyebutkan Ibnu Said. Setelah ia

tidak dapat menyebutkan yang sebenarnya, maka Ad-Daruquthni

mengingatkan nama yang benar dengan membaca ayat,

[,rv:,e] @rd3*\&f-
"Wahai Syu'aib, apakah agamamu." (Hud: 87) Lalu Ibnu Al-Katib membaca

dengan Syu'aib."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ad-Daruquthni adalah lautan ilmu dan

imam dunia, kepadanyalah berhenti hafalan hadits, pengetahuan illat-illat

hadits dan para perawi hadits, memPunyai wawasan yang sangat luas dan
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mendalam tentang bacaan Al-Qurtan beserta macam-macamnya, fikih,
perkhilafan ulama, peperangan, sejarah peradaban manusia dan lain-lain."1

Al-Hafizh Abu Dzar Al-Harawi mengatakan, aku mendengar
bahwasanya Ad-Daruquthni membaca kitab An-Nasab di depan Muslim Al-
Alawi. Setelah membacanya, sastrawan Al-Muithi mengatakan kepadanya,

"Wahai Abu Al-Hasan, kamu lebih berani daripada penangkap pemburu
serigala. Kamu membaca kitab semacam ini, kitab yang di dalamnya terdapat
syair dan sastra dengan bacaan yang sangat bagus." Sang sastrawan tersebut

merasa terkagum-kagum dengan Ad-Daruquthni."2

4. Keteguhannya Mengikuti Sunnah

Adz-Dzahabi mengatakan, "Terdapat riwayat yang shahih dari Ad-
Daruquthni bahwa ia mengatakan, "Sesuafu yang paling aku benci adalah

ilmu kalam."

Sebagaimana yang dikatakan Abu Abdirrahman As-Sulami, Ad-
Daruquthni tidak pernah memasuki ilmu kalam dan perdebatan, akan

tetapi mengikuti madzhab salaf ."3

Ad-Daruquthni mengatakan, "sekelompok penduduk Baghdad berselisih

mengenai siapakah yang lebih utarna, Utsman atau Ali? Setelah tidak
mencapai kata sepakat, mereka memintaku menjadi pemutus perselisihan
mereka.

Namun, aku tidak memberikan keputusan siapakah yang lebih utama
di antara keduanya. Aku hanya mengatakan bahwa diam lebih baik dalam
masalah ini. Kemudian aku melihat bahwa agama tidak memandang diam

sebagai suatu kebaikan ketika seseorang dimintai keterangan suatu ilmu.

Aku berkata kepada orang yang meminta fatwa terhadapku, "Kembalilah

kepada mereka dan katakan bahwa Abu Al-Hasan mengatakan bahwa
Utsman lebih utama daripada Ali, sesuai dengan kesepakatan sejumlah

sahabat Rasulullah ffi. I"i adalah pendapat Ahli Sunnah dan simpul pertama

yang harus teruraikan dalam masalah kelompok Rafidhah."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Melebihkan Ali bukanlah termasuk bagian

dari kelompok Rafidhah, tidak pula termasuk bid'ah. Sebagian sahabat dan

tabi'in juga telah melebihkannya. Ali dan Utsman sama-sama mempunyai

1 SiyarA'lam An-Nubala',16/450.

'z Tarikh Bagdad,72/35 danlbitl.76/ 453.) Siyar A'lam An-Nubala',76/ 457.
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keutamaan, keislimewaan sebagai golongan pertama dalam perjuangan Islam

dan jihad. Keduanya berdekatan dalam ilmu dan keagungan, juga sama

sebagai pemimpin syuhada'. Barangkali keduanya di akhirat mempunyai

derajat yang sama.

Akan tetapi, jumhur ulama lebih merajihkan tltsman daripada Ali. Dana

seperti itulah kami berpendapat. Permasalahan mengenai ini bukanlah

permasalahan yang pokok. Yang jelas dan yang tidak dapat diragukan lagi

bahwa Abu Bakar dan Umarlah y*g lebih utama daripada Utsman dan Ali.
Barangsiapa yang menentang hal ini, maka dia adalah orang Syiah yang kaku.

Barangsiapa yang membenci Abu Bakar dan Umar, namun masih tetap

meyakini sahnya kepemimpin mereka berdua, maka dia termasuk Rafidhah

yang dibenci.

Dane barangsiapa yang mencela Abu Bakar dan Utsman dan meyakini

bahwa keduanya bukanlah pemimpin yang benar, maka dia adalah golongan

Rafidhah yang ekstrim. Semoga Allah ffi menjauhkan rahmat-Nya dari
Rafidhah yang ekstrim ini."1

5. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: At-Taj As-Subki mengatakan, "Ath-Thabarani
mendengarkan atau belajar hadits dari Abu Al-Qasim Al-Baghawi, Abu Bakar

bin Abi Dawud, Ibnu Sha'id, Muhammad bin Harun Al-Hadhrami, Ali bin
Abdillah bin Mubasyar Al-Wasithi, Abu Umar Muhammad bin Yusuf Al-

Qadhi.

Juga, Al-Qasim bin Al-Mahamili, Al-Husain bin Al-Mahamili, Abu Bakar

binZiyad An-Naisaburi, Abu Rauq Al-Hazani, Badr bin Al-Haitsam, Ahmad

bin Ishaq bin Al-Bahlul, Ahmad bin Al-Qasim Al-Faraidhi, Al-Hafizh Abu

Tahlib bin Nashr, dan ulama-ulama yang lain di Baghdad, Kufah, Bashrah dan

Wasith. Pada saat umumya sudah tua ia pergi ke Syam dan Mesir lalu berguru

kepada Abu Ath-Thahir dan ulama-ulama yang seziunan dengannya."2

Murid-muridnya: At-Taj As-Subki mengatakan, "Murid-muridnya
adalah Abu Hamid Al-Isfarayini (ahli fikih), Abu Abdilllah Al-Hakim, Abdul
Ghani bin Said Al-Mashri, Tammam Ar-Razi, Abu Bakar Al-Baraqani, Abu

Dzar Abd bin Ahmad, Abu Nu'aim Al-Asbahani, Abu Muhammad Al-Khalal,

Abu Al-Qasim At-Tanukhi, Abu Thahir Ibnu Abdirrahim Al-Katib, Al-Qadhi
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Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari, Abu Al-Hasan Al-Atiqi, Hamzah As-Sahmi,

Abu Al4hanaim Ibnu Al-Makmun, Abu Al-Husain Ibnu Al-Muhtadi Billah,
Abu Muhammad Al-]auhari dan murid-muridnya yang lain.t

6. Meninggalnya

At-Taj As-Subki mengatakan, "Ad-Daruquthni meninggal pada hari
Kamis, 23Dzulqa'dah tahun 385 Hijriyah."2

Abu Nashr bin Makula mengatakan, "Aku bermimpi seakan-akan aku
bertanya tentang keadaan Ad-Daruquthni di akhirat,lalu dikatakan kepadaku

bahwa dia di surga dipanggil sebagai imam."3 [*]

I tbid.3/63.2 lbitl.3/45f.3 Thabaqat Asy-Syaf iyyah Al-Kubra, 3 / 466.
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IBNU MANDAH

1. Nama dan Kelahirannya

l\ Tama.rya adalah Muhammad bin Abi Ya'qub Ishaq bin Muhammad bin

I\ 
"rnru 

Uin tutu.raah. Adapun nama Mandah adalah Ibrahim bin Al-

Walid bin Sandah bin Bathah bin Astandar bin )ihaz bin Bakht.

Menurut suatu pendapat, bahwasanya nama Astandar ini adalah

Fairuzan.

Pada awalnya,Fairuzanadalah orang Majusi. Dia memeluk agama Islam

setelah sahabat Rasulullah ffi membuka daerah Ashfahan dengan

menjadikan Abdul Qais sebagai pemegang kendali pemerintahan. Abdul

Qais lalrr mempercayakan kepada Fairuzan untuk mengawasi para pekerja

Ashfahan.

Dia seorang budak Ashfahan yang hafizh dan mempunyai banyak karya

atau karangan.

Ibnu Mandah lahir pada tahun 310 atau 311 I{ijriyah.

Adz-Dzahabi berkata, "Aku telah menulis sebuah buku yang khusus

membahas tentang lbnu Marndah dan teman-temannya. Aku belum pemah

melihat ada bait periwayatan sebagaimana bait-bait periwayatan Ibnu

Mandah. Periwayatan bait-bait terus berlangsung sejak masa pemerintahan

Al-Mu'tashim hingga tahun enam ratus tiga puluh Hijriyah."

Telah kami sebutkan di depan bahwasanya orangtua Abu Abdillah Asy-

Syaikh Abu Ya'qub meninggal pada tarhun 341 Flijriyah.yang meriwayatkan

dari Abu Bakar Ibnu Abi Ashim dan jama'ah yang lain. Sedangkan, orang

terakhir yang meriwayatkan dari Abu Abdillah (Ibnu Mandah) adalah
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putranya yang bernama Abdul Wahab yang meninggal pada tahun 475

Hijriyah."l

2. Saniungan Ulama Terhadapnya

Al-Bathirqani berkata, "Telah memberikan hadits kepada kami Abu
Abdillah bin Mandah, imamnya para imam-imam hadits. Semoga Allah
memberikan rahmat kepadanya."

Al-Hakim berkata, "Aku telah bertemu dengan Ibnu Mandah di Bukhara

pada tahun 361 Hijriyah. Sungguh, pada pertemuan itu tampak perubahan

pada dirinya kemajuan yang pesat. Pada tahun 375 Hijriyah, dia datang
menemuiku di Naisabur sewaktu akan kembali ke negerinya, maka syaikh
kami, Abu Ali Al-Hafizh berkata, "Banu Mandah (keturunan Mandah) adalah

orang-orang hafizh yang paling pandai di dunia sejak dahulu kala hingga

sekarang. Tidakkah kalian memperhatikan lembar catatan Abu Abdillah?"2

Menurut suatu pendapat, "Dikatakan pula bahwasanya ketika Abu
Nu'aim Al-Hafizh disebut namanya oleh Ibnu Mandah di hadapannya, maka

ia berkata, "Ibnu Mandah itu bagaikan gunung di antara gunung-gunung."

Adz-Dzahabi berkata, "Demikian pemyataaan Abu Nu'aim terhadap
Ibnu Mandah. Padahal, di antara keduanya terdapat persaingan karena satu

perselisihan."

Banyak orang mengutip dari Abu Ishaq Ibnu Hamzah bahwasanya dia

berkata, "Aku belum menjumpai orang yang sepadan dengan.Abu Abdilah
bin Mandah."

Ahman bin Ja'far Al-Hafizh berkata, "Aku telah menulis lebih dari seribu

syaikh, akan tetapi tidak aku temukan seorang pun syaikh yang lebih hafizh
daripada Ibnu Mandah."

Syaikh Hirah Abu Ismail Al-Anshari berkata, "Abu Abdillah bin Mandah

adalah seorang sayid (tumr) di masanya."3

3. Keluasan llmu dan Banyaknya Gurunya

Adz-Dzahabi berkata, "Aku belum mengetahui ada orang yang lebih luas

pengembaraannya, memiliki banyak hadits, hafizh dNr tsiqah melebihi Ibnu
Mandah.

I Siyar A'lam An-Nubala',17 /&39., Ibid.17/32.3 tbid.77/y-35.
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Disampaikan kepada kami bahwa jumlah Surunya sebanyak L.700 (seribu

tujuh ratus) orang." Dia telah meriwayatkan hadits dengan cata ijazah dari

Abdurrahman bin Abi Hatim, Abu Al-Abbas bin Uqdah, Fadhl bin Al-

Hushaib. Sekelompok ulama telah mengijazahkan hadits kepada Ibnu Mandah

karena kepercayaan mereka kepada ayah Ibnu Mandah dan keluarganya.

Ibnu Mandah tidaklah seorang yang berumur panjang ia hanya hidup

selama 84 (delapan puluh empat) tahun. Dia menimba ilmu dari para imam

yang hafizh, seperti Abu Ahmad Al-Assal, Abu Hatim Ibnu Hibban, Abu Ali
An-Naisaburi, Abu Ishaq Ibnu Hamzall Ath-Thabarani dan imam-imam lain

yang sekelas dengan mereka."l

Al-Husain bin Abdul Malik berkata "Abdurrahman bin Abu Abditlah

telah menulis surat kepadaku bahwasanya ayahnya telah menulis hadits dari

empat syaikh sebanyak 4000 (empat ribu) juz kitab. Mereka adalah Abu Said

Ibnu Arabi, Abu Al-Abbas Al-Asham, Khaitsamah Al-Athrabulusi dan

Haitsam Asy-Syasyi. Dalam surat itu disebutkan pula bahwa ayah Abu

Abdillah telah menulis hadits dari 1.700 (seribu tujuh ratus) orang"'

Ja'far bin Muhammad Al-Mustaghfiri berkata, "Aku belum pernah

melihat seseorang yang lebih hafizh daripada Abu Abdillah bin Mandah.

Suatu hari aku bertanya kepadanya, "Berapa hadits yang sudah kamu

dengarkan dari para syaikh?" Ibnu Mandah menjawab, "Jumlahnya lima ribu

'man'." Adz-Dzahabi berkata, "Besarnya'man' itu kurang lebih sama dengan

dua iilid kitab atau satu jilid kitab yang besar."2

Abu Al-Hasan Ali bin Al-Husain Al-Iskaf berkata, "Aku telah mendengar

Abu Abdiltah bin Mandah berkata, "Aku telah beriumpa dengan 30'000 (tiga

puluh ribu) syaikh. Sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) di antara syaikh tersebut,

aku telah meriwayatkan haditsnya dan aku jadikan mereka sebagai contoh

teladan. Sedangkan 10.000 (sepuluh ribu) lagi aku riwayatkan haditsnya, tetapi

tidak aku ikuti. Adapun sepuluh ribu sisanya aku gunakan sebagai

pertimbangan. Dari sejumlah syaikh tersebut, aku tidak menghafalkan man

dari masing-masing mereka kecuali minimal sepuluh hadits."

Adz-Dzahabi berkata, "Bahwasanya Ibnu Mandah menulis hadits dari

1.700 (seribu tujuh ratus) syaikh adalah berita yang paling shahih dan ini

sesuatu yang masuk akal. Memang, sedikit sekali ulama yang mempunyai

I tbid.l7/30., tbid.77 /u-35.
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guru sebagaimana Imam Ath-Thabarani yang mempunyai g5uru sekitar seribu

orang. Demikian pula halnya Imam Al-Hakim dan Ibnu Ma,rdawaih. Wallahu

a'lam.

Abdullah bin Ahmad As-Sudzarjani berkata, "Aku telah mendengar Ibnu
Mandah berkata, "Aku telah menulis hadits dari syaikh yang jumlahnya
kurang lebih seribu orang. Hanya saja aku belum menjumpai satu orang pun
di antara mereka yang lebih mutqin daripada Al-Qadhi Abu Ahmad Al-Assal."

Thahir Al-Maqdisi berkata, "Aku telah mendengar Sa'ad bin Ali Al-
Hafizh servaktu di Makkah, dia ditanya seseorang tentang Imam Ad-
Daruquthni,Ibnu Mandah, Al-Hakim, dan Abdul Ghani, maka Sa'ad bin Ali
menjawab, "Ad-Daruquthni adalah orang yang paling tahu tentang illathadits
dan Ibnu Mandah adalah orang yang paling banyak mempunyai hadits
dengan makrifat yang sempuma. Sedangkan Al-Hakim adalah orang yang
paling bagus karyanya, dan Abdul Ghani adalah orang yang paling tahu
tentang sejarah manusia."l

4. Perjalanannya Mencari ilmu

Al-Hakim berkat4 "Ibnu Mandah pertama kali melakukan perjalanannya

mencari ilmu ke Irak pada tahun 339 Hijriyah,lalu ke Syam dan selanjutnya
dia bermukim di Mesir selama beberapa tahun. Dia menulis sejarah dan nama

para syaikh."

Al-Bathirqani berkata, "Aku telah mendengar Abu Abdillah berkata,
"Aku telah dua kali mengelilingi wilayah Islam di barat dan di timur."

Pernyataan Al-Bathirqani sebagaimana telah disebutkan oleh Adz-
Dzahabi bahwasanya dia belum pernah menjumpai seorang pun yang
perjalanan mencari ilmunya seluas dan sejauh Ibnu Mandah.

Adz-Dzahabi berkata, "Abu Abdillah bin Mandah telah menghabiskan

usianya untuk melakukan perjalanannya mencari ilmu lebih dari tiga prrluh
tahun. Barangkali dia bermukim sementara wakfu di daerah zoara' an-nahri

karena membawa barang dagangan, lalu pulang kembali ke negerinya. Hingga
pada usia yang mencapai tujuh puluhary dia dikaruniai empat orang putra,
yaitu; Abdurrahman, Ubaidillah, Abdurrahim dan Abdul Wahab."2

I tbid.35-36., tbid.3637.
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Yahya bin Abdul wahab Al-Hafizh berkata, "Ketika aku berada di suatu

perjalanan menuju Naisabur bersama pamanku, Ubaidillah, maka ketika kami

sampai di sumur Majnah, pamanku berkata, "Aku dahulu pemah berada di

sini. Kemudian aku didekati dan ditawari oleh seorang syaikh ]ammal.

Lalu, Syaikh ]ammal berkata, "Aku dan ayahku adalah rombongan dari

Khurasan." Ketika kami baru berjalan sampai di arah sana, tiba-tiba kami

melihat empat puluh rnuatan berisi penuh beban. Kami mengira bahwa apa

yang kami lihat itu adalah pakaian yang di pasanS. Dan, setelah kami

mendekatinya ternyata di situ terdapat pula sebuah tenda kecil yang di

clalamnya terdapat seorang syaikh. Setelah jarak kami lebih dekat lagi, temyata

syaikh yang berada di tenda tersebut adalah ayahmu.

Lalu, di antara rombongan kami bertanya tentang barang-barang muatan

tersebut kepada ayahmu, lalu ayahmu menjawab, "Ini adalah barang-barang

perhiasan yang hanya sedikit orang yang menyukainya pada saat sekarang

ini. Ini adalah hadits Rastrlullah ffi."l
Yahya berkata, "Pamanku, Llbaidillah, bercerita kepadaku, dia berkata,

"Ketika aku kembali dari Khurasan membawa dua puluh kitab, maka kami

berhenti di sumur ini, maksudnya sumur Majnah. Lalu aku singgah di sini

karena mengikuti ayahku."2

Adz-Dzahabi berkata, "Ibnu Mandah tidak pernah sampai ke Bashrah,

karena ketika dia hendak menuju ke sana untuk mengambil Musnad Ali bin

Ishaq Al-Madara'i, di tengah perjalanan disampaikan kepada Ibnu Mandah

bahwasanya Ali bin Ishaq sudah meninggal. Mendengar berita kematian Ali

bin Ishaq ini,Ibnu Mandah sangat sedih dan akhimya dia pun kembali."3

Adz-Dzahabi berkata bahwasanya daerah yang belum pemah dikunjungi

Abu Abdillah bin Mandah adalah Hirah, Sajastan, Kuryan, ]urjan, Rai,

Qazwain, Yaman, Bashrah dan lainnya. Sedangkan daerah yang pernah

dikunjungi adalah Khurasan, daerah ma wara'a an-nahri,lrak,Hiiaz, Mesir dan

Syam."a

5. Guru dan Murid'muridnya

Para guru Ibnu Mandah sebagaimana disebutkxr Adz-Dzarhabi adalah;

ayahnya sendiri, Paman dari garis keturunan ayahnya yang bernama

I Tadzkirah Al-Hufiazh,3/ 1035.

'1 lbitl.3/1033.
' Siynr A'lam An-Nubala' ,77 /33.4 tbid.17/40.

Ibnu Mnndah 653



Abdurrahman bin Yahya, Abu Ali Al-Hasan bin Abu Hurairah, sekumpulan
ulama di Ashfahan, Muhammad bin Al-Husain Al-Qaththan, Abdutlah bin
Ya'qub Al-Karmani, Abu Ali Al-Maidani, Abu Hamid Ibnu Bilal.

Juga, beberapa ulama di Naisabur, Abu Said Ibnu Al-A'rabi di Makkah,
Haitsam bin Kulaib di Samarqand, Khaitsamah bin Sulaiman dan thabaqahnya

di Syam, Abu Ja'far Ibnu Al-Bakhtari, Ismail Ash-Shafar, beberapa ulama di
Baghdad, Abu Ath-Thahir Al-Madini dan juru tulisnya di Mesir. Selain nama-

nama ini, masih banyak lagi syaikh Ibnu Mandah yang dan lain.

Sedangkan, murid-murid Ibnu Mandah adalah; Abu Asy-Syaikh, Abu
Abdillah Al-Hakim, Abu Abdillah Ghunjar, Abu Sa'ad Al-Idrisi, Tamam Ar-
Razi, Harnzah As-Sahmi, Abu Nu'aim, Ahmad bin Al-Fadhl Al-Bathirqani,
Ahmad bin Mahmud Ats-Tsaqafi, Abu Al-Fadhl Abdurrahman bin Ahmad
bin Bundar, Abu Utsman Muhammad bin Ahmad bin Waraqa', para putra
Ibnu Mandah Abdurrahman, Abdul Wahab, Ubaidillah dan masih banyak
yang lain."l

6. Karya-karyanya

Adz-Dzahabi berkata, "Abu Abdillah (Ibnu Mandah) mempunyai karya
berjudul Al-Iman dalam satu jilid besar, kitab An-Nafs wa Ar-Ruh, dan Kitab
Ar-Rndd' ala Al-lafzhiy ah."

Apabila Ibnu Mandah mencantumkan hadits dalam kitabnya dan dia
tidak memberikan komentar, maka hadits tersebut menurutnya adalah jayyid
(bagus). Sedang apabila Abu Abdillah menjadikannya beberapa bab dan
membahasnya, berarti di situ terdapat sesuatu yang perlu diluruskan. Letak
kesalahan yang dilakukan Ibnu Mandah dan kesalahaan Abu Nu'aim adalah
meriwayatkan hadits yang saqithah (jatuh) dan hadits maudhu' tanpa
mengoreksi dan menjelaskannya.

Aku juga telah mendengar bahwasanya sejumlah hadits Abu Abdillah
yang diperolehnya melalui ijazah, menurutku tidak ada yang sanadnya
muttashil.

Al-Qadhi Najmuddin bin Hamdan adalah orang terakhir yang
meriwayatkan hadits dengan sanad' ali."2

I Tadzkirah AlHuffuzh,3 / 1032-1033.2 Siyar A'lam An-Nubala',77 /41.
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7. Meninggalnya

Al-Bathirqani berkata, "Pada malam meninggahrya Abu Abdillah, aku

berada di dekatnya. Di antara kami berkata, "La ilaha illah (dengan maksud

menalqinnya)." Akan tetapi Abu Abdillah memberikan isyarat dengan

tangannya dua atau tiga kali agar orang tersebut berhenti dari ucapannya dan

tidak usah melakukan talqin."

Abu Nu'aim dan yang lainnya berkata, "Ibnu Mandah meninggal pada

akhir Bulan Dzulqa'dah tahun 395 Hijriyah."l[*l

I lbi!1.77/fi.
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AL-HAKIM ABU ABDILLAH
IBNU AL.BAYYI'

f . ilama dan Kelahiranya

\Jama Imam Al-Hakim adalah Abu Abdillah Al-Hakim Muhammad bin
I \ Abdullah bin Muhammad bin Hamdawaih bin Na'im bin Al-Hakam
Adh-Dhabbi Ath-Thahmani An-Naisaburi Al-Hafizh yang terkenal dengan
sebutan Ibnu Al-Bayyi'.

Dia lahir pada pagi hari, tanggal3 Bulan Rabiul Awal tahun 321 Hijriyah.

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Abu Ath-Thahir As-Salafi berkata, "Aku telah mendengar Ismail bin
Abdul Jabbar Al-Qadhi di daerah Qazwain berkata, "Aku telah mendengar
Al-Khalil bin Abdullah Al-Hafizh ketika menyebut nama Abu Abdillah Al-
Hakim dengan penuh hormat, dia berkata, "Al-Hakim telah dua kali
mengunjungi Irak dan llijaz. Kunjungan keduanya terjadi pada tahun 338

HijriyarJr, dimana dia berdiskusi dengan Imam Ad-Daruquthni sampai ia ridha
atas pendapat Al-Hakim. Imam Abu Abdillah Al-Hakim adalah sorang yang
tsiqah, mempunyai ilmu luas dan karya mencapai kurang lebih lima ratus juz."

Abu Hazim Umar bin Ahmad bin Ibrahim Al-Abdawi Al-Hafizh berkata,
"Sesungguhnya Abu Abdillah Al-Hakim pemah diangkat menjadi hakim di
daerah Nasa' pada tahun 359 Hijriyah ketika Daulah As-samaniyah berkuasa
dengan perdana menterinya yang bemama Abu ]a'far Al-Atabi.

Pada waktu itu, Al-Khalil bin Ahmad As-Sijzi Al-Qadhi menemui Al-
Atabi dan berkata, "Allah telah menganugerahkan kepadamu dengan syaikh
ini (Abu Abdillah Al-Hakim). Dia telah menyiapkan diri ke Nasa' dengan
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membawa 300.000 (tiga ratus ribu) hadits Rasulullah ffi." Mendengar berita

yang dibawa Al-Khalil As-Sijzi ini, wajah Al-Atabi lalu nampak berseri-seri

karena gembira. Kemudian jabatan Abu Abdillah Al-Hakim sebagai hakim

hendak dipindah tugaskan ke |urjan, akan tetapi dia menolaknya.

Aku telah mendengar para syaikh kami berkata, " Abu Bakar Ibnu Ishaq

dan Abu Al-Walid An-Naisaburi sering bertandang menemui Abu Abdillah

Al-Hakim untuk menanyakan tentang larh wa At-ta'dil, i//at hadits dan

menentukan hadits yang shahih dari yang tidak shahih.

Pada waktu itu aku tinggal bersama Abu Abdilah Al-Ashami kurang

lebih tiga tahun lamanya. Tidak satu pun syaikh yang aku ketahui lebih

bertakwa dan cepat bereaksi daripada Abu Abdillah Al-Ashami. Apabila ia

menemui kesulitan dalam hadits, maka dia akan menyuruhku untuk
menanyakannya kepada Abu Abdillah Al-Hakim dan menuliskan
jawabannya. Jika apa yang aku tulis dari Imam Al-Hakim terdapat
jawabannya, maka Abu Abdillah Al-Ashami akan memberikan hukum
keputusan hadits tersebut dengan jawaban Al-Hakim. Dia telah memilih para

gurunya selama 50 (lima puluh) tahun."

Abdul Ghafir Al-Farisi berkata, "Al-Hakim hanya berteman dengan

imam pada masanya/ yaitu Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Ash-Shibghi. Dia

selalu bertanya kepada Ibnu Ishaq Ash-Shibghi tentang larh wa At-Ta'dil dan

illat hadits. Abu Bakar Ahmad Ibnu Ishaq As-Sibghi juga berwasiat kepada

Al-Hakim mengenai permasalahan madrasahnya Dar As-Sunnah, sampai Abu

Bakar mempercayakan urusan madrasah kepada Al-Hakim.

Aku juga sering mendengar para guru kami menceritakan hari-harinya

di masa lalu dengan berkata, "Sesungguhnya para imam terkemuka dan

terdepan di masanya semisal Imam Abu Sahl Ash-Shu'luki, lmam Ibnu Furak

dan beberapa imam lairurya menghormati Al-Hakim melebihi diri mereka

sendiri. Mereka mengutamakan dan mendahulukan kepentingan Al-Hakim

karena kelebihan kemampuan menghafal dan makrifat yang dimiliknya.

Ketika Imam Al-Hakim menghadiri suatu pengajian, para syaikh dan

peserta yang hadir akan memuliakannya. Mereka setia mendengar apa yang

disampaikan Al-Hakim karena hormat dan fasihnya pembicaraannya."l

Al-Abdawi berkata, "Aku telah mendengar Abu Abdurrahman As-

Sulami berkat+ "Pada waktu aku akan menulis hadits di juz kitab bagian luar

I Thnbaqat Asy-Syaf iyah Al-Kubra,4/ 758-159
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dari hadits Imam Abi Al-Husain Al-Hajjaji Al-Hafizh; Ketika aku mengambil

pena untuk menulisnya, tiba-tiba Al-Hafizh membantingku dan berkata,
"Apa-apaan ini! aku (Al-Hafizh) telah menghafalnya dan Abu Abdillah Al-
Bayyi' lebih hafizh dariku. Sedangkan aku tidak menjumpai seorang pun yang

hafizh selain Abu Ali An-Naisaburi dan Abu Abbas Ibnu Uqdah." Kemudian

aku (As-Sulami) bertanya kepada Ad-Daruquthni, "Siapakah yang lebih hafizh

di antara Ibnu Mandah dan Ibnu Al-Bayyi'? Ad-Daruquthni menjawab, "Ibnu
Al-Bayyi' lebrh m ut q in (mantap) haf alannya. " 1

Adz-Dzahabi, "Ablu Abdillah Al-Hakim adalah seorang imam yang

F{ahzl:., kritikus perawi hadits yang dalam ilmunya serta syaikhnya para ulama

ahli hadits."2

Adz-Dzahabi lebih lanjut berkata, "Barangsiapa merenungkan karya-

karya Imam Al-Hakim, pembahasannya ketika memberikan imla' darr analisa

pandangannya mengenai jalur-jalur periwayatan hadits, maka ia akan

mengakui kecerdasan dan kelebihan yang dimiliki Imam Al-Hakim.
Sesungguhnya Al-Hakim mengikuti jejak para pendahulunya dimana para

ulama setelahnya akan kerepotan mengikuti jerih payah sebagaimana yang

dilakukan Al-Hakim. Dia hidup dengan terpuji dan tidak ada seorang pun

setelahnya yang menyamainya."3

Tajuddin As-Subki mengatakan bahwasanya Al-Hakim adalah seorang

imam yang mulia, hafizh yang banyak hafalannya dimana ulama telah
mengakui kemampuan yang telah dia miliki. Banyak ahli hadits berdatangan

untuk menemuinya dari berbagai negara karena keluasan ilmunya dan

banyaknya hadits yang diriwayatkannya.

Para ulama sepakat bahwasanya Al-Hakim termasuk ulama yang paling
pandai yang telah Allah utus guna memelihara agama-Nya ini.a

Abu Hazim berkata, "Orang pertama kali yang populer menguasai dan

menghafal hadits berikut illat-illatnya di Naisabur setelah Imam Muslim bin
Al-Hajjaj adalah Ibrahim bin Abi Thalib yang semasa dengan imam An-Nasa'i

dan |a'far Al-Faryabi.

Periode berikutnya adalah Abu Hamid Asy-Syarqi yang semasa dengan

Abu Bakar bnZiyad An-Naisaburi dan Abu Al-Abbas bin Said.

I Siyar A'lam An-Nubah',L7 / 777.2 tbid.tT/763.1 Tadzkirah Al-Hufiazh, 3 / lM3-1044 dan Siyar A'lam An-Nubaln', 17 / 771.4 Thabaqat Asy-Syaf iyah Al-Kubra, 4/ 75G157.
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Kemudian Abu Ali Al-Hafizh yang semasa dengan Abu Ahmad Al-Assal

dan Ibrahim bin Hamzah. Setelah itu adalah Asy-Syaikhani, Abu Al-Husain

Al-Hajjaj dan Abu Ahmad Al-Hakim yang semasa dengan Ibnu Adi, Ibnu Al-

Mudzhaffar dan Ad-Daruquthni.

Sedangkan, Abu Abdillah Al-Hakim di masanya adalah seorang diri
yang tidak ada ularna lain selain dirinya, baik di Hijaz, Syam, Irak, Jabal, Rai,

Thabaristan, Qaus, Khurasan dan daerah ma utara'an an-nahri."

Inilah sebagian penuturan Abu Hazim yang disampaikan dalam biografi

Imam Al-Hakim. Di akhir kisahnya, Abu Hazim berkata, "Semoga Allah
menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat ini."l

3. Menuntut llmu dan Perjalanannya Mencari ilmu

Al-Hakim menuntut ilmu di mulai semenjak masih kecil melalui berkat

bimbingan dan arahan ayah serta dan paman dari ibunya. Adapun pertama

kali dia mendengarkan hadits tahun 330 Hijriyah ketika baru berumur tujuh

tahun. Dia mendapatkan hadits dengan cara imla' dari Abu Hatim Ibnu

Hibban pada tahun 334 Hijriyah.'?

Setelah itu, Al-Hakim melakukan perjalanannya mencari ilmu dari
Naisabur ke Irak pada tahun 3 l Hijriyah, selang beberapa bulan setelah Ismail

As-Saffar meninggal dunia. Kemudian dia melakukan ibadah haji dan

selanjutnya meneruskan perjalanannya mencari ilmunya ke negeri Khurasan,

daerah ma wara'an an-nahri dan lainnya. Adapun para guru Al-Hakim di

Naisabur sendiri jumlahnya mencapai L000 (seribu) syaikh. Sedangkan guru-

guru yang diperoleh selain dari Naisabur Pun kurang lebih berjumlah 1000

(seribu) orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khalil bin Abdillah di depan

bahwasanya Al-Hakim pernah dua kali melakukan perjalanannya mencari

ilmu ke Irak dan Hijaz. Perjalanannya mencari ilmu yang kedua ini
dilaksanakan pada tahun 338 Hijriyah.

Adz-Dzahabi berkata "Al-Hakim mendapatkan sanad hadits yNrg'ali di

Khurasan, Irak dan daeah ma taara'an an-nahri. Dia melakukan perjalanannya

mencari ilmu ke Irak sewaktu berusia dua puluh tahun tidak lama setelah

meninggalnya Ismail Ash-Shaffar.3

I tbid.4/758-159.z lbitl.4/l56derlganpmgubahant Siyar A'lamAn-Nubala',77 /763.
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4. Jawaban Terhadap Tuduhan yang Menuduhnya Mengikuti Syi'ah

Imam At-Taj As-Subki berkata yang secara ringkasnya adalah seballai

berikut, "Abu Abdillah Al-Hakim telah dituduh mengikuti alirah Syi'ah.

Tuduhan itu didasarkan pada suatu pendapat bahwa Al-Hakim telah
mendahulukan kedudukan Ali bin Abi Thalib biarpun dia tidak mencela salah

sahr sahabat.$.

Setelah kami koreksi pernyataan tersebut, ternyata kami menjumpai

bahwa Al-Hakim adalah seorang ulama ahli hadits (muhaddits) yang para

ulama tidak mengalami perbedaan pendapat tentangnya. Sesungguhnya
jarang sekali dijumpai ulama ahli hadits yang mengikuti akidah alirah Syiah.

Kalau pun ada, maka itu hanya segelintir orang saja pada suatu kclmunitas.

Dan, dari segelintir orang yang mengikuti akidah Syiah ini, ketika kami
pelajari para gurunya yang memiliki hubungan lebih khusus terhadap mereka,

temyata para guru tersebut adalah para ulama ahli hadits terkemuka yang

mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Di samping itu, mereka (para guru) juga berpegang teguh pada akidah

Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari semisal Syaikh Abu Bakar Ibnu Ishaq As-

Shibghi, Abu Bakar bin Furak, Abu Sahal Ash-Shu'luki dan yang lainnya.

Orang-orang seperti mereka (para syaikh) inilah yang selalu mereka (para

murid) geluti pengajiannya dan yang menyampaikan kepada mereka (para

murid) dasar-dasar agama dan sejenisnya.

Dan, ketika kami lihat dengan seksama kitab sejarah karya Imam Al-
Hakim dalam menyebutkan biografi para ulama Ahlu sunnah wal jamaah,

maka kami menemukan bahwasanya Al-Hakim menyebutkan biografi mereka

sesuai hak-hak dan kemuliaan mereka.

Sebagai misal, perhatikanlahbiografi Abu Sahal Ash-Shu'luki, Abu Bakar

Ibnu Ishaq dan selainnya dalam kitab sejarah karya Al-Hakim. Di situ Al-
Hakim tidak menyinggung sedikit pun tentang perbedaaan akidah mereka.

Ketika saya mengoreksinya dengan metode istiqra', tidak tampak
sedikitpun pembahasan sejarahwan yang bersifat celaan ataupun ejekan dalam

akidah dan kitab sejarah Al-Hakim. Padahal, sudah menjadi kebiasaan mereka

(para ahli sejarah) adalah mengutip dari pendapat ulama yang lain, dm.la
haula wa quwwat illabillah.

Dan, ketika saya melihat biografi Al-Hakim yang disebutkan Abu Al-

Qasim Ibnu Asakir Al-Hafizh Ats-Tsabit, maka Ibnu Asakir menyebutkannya
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dalam kelompok ulama Asy'ariyah. Lebih tepatnya, Al-Hakim adalah ulama

yang termasuk diklaim berlaku bid'ah karena berlaku tasyayyu" Namury para

ulama akhimya menyerahkan semua klaim sekelompok orang terhadap Al-

Hakim tersebut kepada Allah Ski'1

5. Guru dan Murid'muridnya

Guru-guru Abu Abdillah Al-Hakim sebagaimana disebutkan Adz-

Dzahabi adalah: Ayahnya sendiri, Muhammad bin Ali bin Umar Al-

Mudzakkar, Abu Al-Abbas Al-Asham, Abu Ja'far Muhammad bin shaleh bin

Hani,, Muhammad bin Abdullah Ash-shafar, Abu Abdillah Ibnul Akhram,

Abu Al-Abbas Ibnu Mahbub, Abu Hamid bin Hasnawiyah, Al-Hasan bin

Ya'qub Al-Bukhari.

|uga, Abu An-Nadhar bin Muhammad bin Muhammad bin Yusuf, Abu

Al-walid Hasan bin Muhammad, Abu Amr Ibnu As-samak, Abu Bakar An-

Najar, Abu Muhammad Ibnu Darastawiyah, Abu Sahal bin Ziyad,

Abdurrahman bin Hamdan Al-Jallab, Ali bin Muhammad bin uqbah Asy-

Syaibani dan Abu Ali Al-Hafizh. Al-Hakim senantiasa mau belajar dari orang

lain meskipun itu dari sahabatnya sendiri.

Sedangkan, para murid Al-Hakim adalah: Ad-Daruquthni, Abu Al-Fath

bin Abu Al-Farvaris, Abul Ala' Al-Wasithi, Muhammad bin Ahmad bin

Ya'qub, Abu Dzar Al-Harawi, Abu Ya'la Al-Khalili, Abu Bakar Al-Baihaqi,

Abu Al-Qasim Al-Qusairi, Abu shaleh Al-Muadzin, Az-zaki Abdul Hamid

Al-Buhairi, Utsmanbin Muhammad Al-Mahmahi, Abu Bakar Ahmad bin Ali

bin Khalaf Asy-Syairazi dan masih banyak yang lainnya.

Al-I-Iakim belajar llmu qira'at dari Ibnul Imam, Muhammad bin Abu

Maruhur Ash-sharam, Abu Ali bin An-Naqqar Al-Kufi dan Abu Isa Bakkar

Al-Baghdadi. Dary dia belajar tentang madzhab dari Ibnu Abi Hurairah, Abu

sahal Ash-shu'luki dan Abu Al-walid Hisan bin Muhammad. Al-Hakim

sering berdiskusi dengan Al-Ja'abi, Ad-Daruquthni dan yang lain.

sesuatu yang membuatku paling kagum adalah setelah melihat bahwa

Abu Umar Adh-Dhalmanki telah menulis karya disiplin Ilmu Hadits dari

Imam Abu Abdillah Al-Hakim. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 339

Hijriyah dimana Abu umar Adh-Dhalmanki menulis karya Ilmu Hadits

tersebut dari seorang syaikh dari Al-Hakim.2

I Tlubaqat Asy-Syaf iyah Al-Krtura,3 / 1,61-162.
: Tndzkirnh Al-Hufuzh,3/ / 1039-1040.
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6. Karya-karyanya

Abu Hazim Umar bin Ahmad Al-Abduwi Al-Hafizh berkata,'Aku telah
mendengar Abu Abdillah Al-Hakim, seorang imam ahli hadits pada masanya,
berkata, "Aku telah minum air Zamzam dengan memohon kepada Allah agar
aku diberi anugerah karya yang bagus."l

Abu Thahir berkata, "Aku telah bertanya kepada Sa'ad bin Ali Al-Hafizh
tentang empat ulama yang hidupnya satu masa. Pertanyaanku adalah, "Dari
keempatnya, siapakah yang paling hafizh?" Lalu, Sa'ad bin Ali bertanya
tentang siapakah empat ulama yang kumaksudkan.

Setelah aku jelaskan bahwa mereka adalah Ad-Daruquthni, Abdul Ghani,
Ibnu Mandah dan Al-Hakim, akhimya Sa'ad bin Ali menjawab seputar mereka
dengan, "Ad-Daruquthni adalah orang yang paling tahu tentang illat-illat
hadits, Abdul Ghani adalah orang yang paling mengerti tentang sejarah
manusia/ Ibnu Mandah adalah orang yang paling banyak memiliki hadits
berikut makrifat yang sempurna, dan Al-Hakim adalah orang yang paling
bagus dalam berkarya di antara mereka berempat."2

Adz-Dzahabi berkata, "Al-Hakim telah mulai menuangkan ilmunya
dalam bentuk karya kitab pada tahun 337 Hijriyah. |umlah karya Abu Abdillah
Al-Hakim mencapai sekitar 1000 (seribu) juz yang terdiri dariTakhrij Ash-
Shahihain, Al-lllal, At-Tarajum, Al- Abwab dan Aku-Syuyukh.

Di samping itu, Al-Hakim juga menulis kitab Ma'rifah'l-llum Al-Hadits,
Mustadrak Al-Hakim,TariLh An-Naisaburiyin, Muzakkn Al-Akltbar, Al-Madkhnl ik
Al-'Ilmi Ash-Shahih, Al-Iklil, Fadha'il Asy-Syaf i dan selainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa karya Al-I-Iakim yang paling terkenal
adalah Kitab Al-Mustadrak'ala Ash-Shahihain. Kitab ini telah dicetak menjadi
empat jilid berikut catatan pinggir ringkasan Imam Adz-Dzahabi.

Imam Adz-Dzahabi berkata, "Aku telah mendengar Al-Muzhaffar bin
Hamzah, ketika di ]urjarg ia berkata, "Aku telah mendengar Abu Sa'ad Al-
Malini berkata, "Aku telah melihat kitab Al-Mustadrak'ala Ash-Shahihainkarya
Imam Abu Abdillah Al-Hakim. Setelah aku periksa dari hadits pertama
sampai teraktrir, maka aku tidak menjumpai hadits yang sesuai dengan kriteria
Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim."

1 Siyar A'larn An-Nubala',17 / 177.
1 . tbid.l7/774.
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Atas ungkapan Abu Sa'ad Al-Malini ini, Adz-Dzahabi berkata, "Ini

adalah penilaian berlebih-lebihan yang bemada sombong dari Abu sa'ad.

sesungguhnya di dalam Al-Mustadrak'ala Ash-shahihain banyak dijumpai

hadits yang sesuai dengan kriteria Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sesuai

kriteria salah satu dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang mencapai

sepertiga atau lebih sedikit lagi dari semua isi kitab.

Sebabnya adalah karena banyak dijumpai hadits yang secara lahir

nampak seperti kriteria Syaikhaini atau salah satunya, nalnun ketika dikoreksi

ternyata menyimpan illat khaf (tersembunyi) yang memPengaruhi kadar

keshahihan hadits tersebut. Sedangkan, bagian hadits yang sanadnya shaleh,

hasan dan jayyid (bagus) mencapai sePerempat isi kitab. Dan sisanya adalah

hadits mungkar dan' ajaib.

Terdapat sekitar seratus hadits telah aku pisahkan tersendiri karena akal

melihabrya sebagai kebatilan belaka. Walau bagaimanapun, kitab Al-Mustadrak

'ala Ash-shahihain adalahkitab yangberguna sekali. Aku (Adz-Dzahabi) telah

berusaha meringkasnya dengan mengoreksi dan menyeleksinya."l

7. Meninggalnya

Abu Musa Al-Madini berkata, "sesungguhnya Abu Abdillah Al-Hakim

masuk kamar mandi untuk mandi. Ketika keluar, tiba-tba terdengar suara'ah'.

Pada waktu terdengar'ah' itulah, ruh Al-Hakim meninggalkan badannya.

Kemudian jasadnya dimakamkan setelah Ashar.di hari Rabu. Abu Bakar Al-

Qadhi turut menyalati jenazahnya."2

Ad,z-Dzahabi berkata, "Imam Al-Hakim meninggal pada bulan Shafar

tahun 405 Hijriyah."3

Al-Hasan bin Asy'ats Al-Qursyi berkata, "Dalam tidur, aku melihat Imam

Al-Hakim menunggang kuda dalam kondisi yang amat baik sekali sambil

berkata, "Selamat." Lalu aku bertanya, "Wahai Al-Hakim, dalam hal apa?"

Al-Hakim menjawab, "Dalam menulis hadits." As-Subki berkata, "Menurutku

yang demikian itu adalah benar."a[,r]

I tbid.tT/775-176., tbid.17/173.! Tulzkirah Al-Htffazh,S/1045.a Thabaqat Asy-Syaf iyah,a/Ml.
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ABU MUHAMMAD BIN HAZM

1. Nama dan Kelahirannya

\famanya: Adalah Ali bin Ahrnad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin
I \ Sfrateh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid (budak Yazid bin
Abi Sufyan bin Harb Al-Umawi Radhiyallahu Anhu) yang dikenal dengan Yazid
Al-Khair. Kakek Ibnu Hazm yang bemama Khalaf bin Sa'dan adalah orang
yang pertama kali masuk ke Andalusia bersama rombongan raja Andalusia,
Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisyam yang dikenal dengan Ad-Dakhil.l

Kelahirannya: Tentang hal ini Ibnu Hazm telah menuliskan kepada
muridnya yang bernama Abu Al-Qasim Sha'id. Tulisan tersebut menjelaskan

bahwa ia dilahirkan setelah imam shalat Subuh selesai dari salamnya dan
sebelum matahari pagi muncul dari ufuk timur. Lebih tepatnya ia dilahirkan
pada malam Rabu akhir bulan Ramadhan tahun 384 Hijriyah yangbertepatan
dengan tanggal 7 November 994 Masehi.

Ibnu Hazm dilahirkan di Kordova. Lebih tepatnya di Istana ayahnya
yang pada saat itu menjadi menteri. Istana tersebut berada di kota Az-Zahra',
sebuah kota yang berdekatan dengan kota Al-Manshur bin Abi Amir. Kota
Az-Zahra' tersebut dijadikan tempat khusus oleh ayahnya dan para pembantu
ayahnya sebagai pusat pemerintahan yang memperlihatkan kekuatan militer
dan kebesaran kerajaan.2

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

imam Abu AlQasim Sha'id bin Ahmad mengatakan, "Ibnu Hazm adalah
ulama Andalusia (Spanyol) yang paling banyak mengumpulkan ilmu-ilmu

t Ringkasan dari Siyar A' lan nn-N rftala', 18 / 184-785.2 lbnu Hazm wa luhudlhu f Al-Bahtsi At-Tarikhi toa Al-HatlharikaryaDr. Abdul Halim Uwais, hlm. 59,
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Islam dan paling luas pengetahuan dan wawasannya. Di samping itu, Ibnu

Hazm sangat pandai dalam ilmu retorika, ilmu Balaghah, syair dan

pengetahuan sejarah. Anaknya, Al-Fadhl mengatakan kepadaku bahwa ia

mempunyai kitab-kitab karya ayahnya yang ditulis oleh ayahnya sendiri

sebanyak 400 jilid yang jumlah lembamya hampir mencapai 80.000 lembar.l

Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, " Ak:u menemukan kitab yang

membahas sifat-sifat Allah s$j yang ditulis oleh Abu Muhammad bin Hazm

Al-Andalusi. Kitab tersebut menunjukkan kuatrrya hafalan Pengarangnya dan

tingginya kecerdasannya.2

Abu Abdillah Al-Humaidi mengatakan, "Ibnu Hazm adalah seorang

yang hafal hadits beserta fikihnya, seorang yang beristimbath hukum dari Al-

Qurtan dan sunnah, seorang yang menguasai berbagai cabang ilmu dan

seorang yang mengamalkan ilmunya. Aku belum pemah melihat seorang pun

yang menyamainya dalam kecerdasan, kecepatan hafalan, kemuliaan jiwa dan

ketaatan beragama. Dia adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang

sastra dan syair. Aku tidak pemah melihat orang yang bersyair secara cepat

dan mudah yang melebihi Ibnu Hazm. Syaimya berjumlah sangat banyak dan

aku telah mengoleksinya sesuai dengan urutan huruf abiad."t

Syaikh lzntdin bin Abdissalam mengatakan, "Ibnu Hazm termasuk

golongan ulama mujtahid. Aku tidak pemah melihat kitab yang membicarakan

ilmu keislaman seperti krlab Al-Muhnllakaryalbnu Hazm dan kitab Al-Mughni

karya Syaikh Muwaf fiqudin. "

Adz-Dzahabi mengatakan, " APd yang telah dikatakan Syaikh Izzuddin

tersebut adalah benar. Dan, kitab ketiga setelah kedua kitab di atas adalah As-

sunan At-Kubra karya Al-Baihaqi. sedang yang keempat adalah At-Tamhid

karya Ibnu AbdilBarr. Barangsiapa yangbisa mendapatkan kitab-kitab ini dan

dia termasuk mufti yang paling cerdas kemudian dia terus mempelajarinya,

maka dia akan menjadi seorang yang benar-benar pionir.a

Suatu saat, Al-Yasa'bin Hazm At-Ghafiqi menyebutkan nama Ibnu

Hazm lalu mengatakan, "Adapun hafalan yang dimiliki Ibnu Hazm adalah

bagaikan lautan yang tidak pemah mengering dan air yang terus memancar.

Dari lautan itu, keluarlah mutiara hukum dan dari Pancaran air itu tumbuhlah

1 Wafnyat Al-A'yan,3/326 danMu' jam Al-Udaba',238-239.
2 Siyar A'lam An-Nubala',78/787.3 tbid.l8/787-188.1 tbid.tS/lg3.
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kata-kata indah dalam taman cita-cita dan harapan. Ibnu rl.azm hafal ihnu-
ilmu orang Islam, mempelajari setiap agama manusia dan telah mengarang
Al-Milal wa An-Nihnl. Pada rnasa kecilnya, ia rnemakai pakaian sutera dan
tidak mau menempati suatu tempat kecuali ranjang yang empuk. la pandai
melantunkan syair Al-Mu'tamad dengan begitu indahnya. Ia pernah pergi
menunju valencia yang di sana ada A1-"Muzhaffar, salah satu ulama besar pada
waktu itu."

Umar bin Wajib menceritakan, "Ketika kami sedang menderrgarkan
ayalrku menerangkan masalah madzlab, saat itu kami berada di valencia,
tiba-tiba Ibnu Hazm berbicara dan menampakkan kehebatannya. Ia
mengajukan pertanyaan kepada hadirin tentang suatu masalah fikih.

Pertanyaannya itu dijawab, akan tetapi ia membantah jawahan tersebut.
Lalu sebagian hadirin mengatakan, "llmu ini bukanlah tingkatanmu.,,
Mendengar jawaban ini, ia pulang dan mengunci diri dalam kamar serta tidak
membuka pintu meskipun ada seseorang yang mengetuk pintunya. Selang
beberapa bulan yang tidak lama setelah itu, ia mendatangi majelis kami
tersebut dan melakukan perdebatan dengan perdebatan yang sangat
menakjubkan. Ia berkata, "Aku mengikuti kebenaran, aku berijtihad dan tidak
terbelenggu oleh madzhab!"

Imarn Adz-Dzahabi mengatakan, "Memang, orang yang sudah
mencapai derajat mujtahid dan derajatnya tersebut diakui oleh banyak ulama,
maka ia tidak boleh bertaklid, sebagaimana halnya seorangfaqih yang masih
pemula dan orang awam yang hafal semrn AlQur'an atau sebagian besar darinya.
Bagaimana ia berijtihad? Apa yang akan ia katakan? Apa yang ia jadikan
dasar? Bagaimana ia bisa terbang sementara ia tidak mempuny.ai sayap?

Adapun orang yang ketiga setelah kedua orang di atas adalah seorang
yang memahami banyak ilmu fikilv mengetahui banyak hadits, hafal ringkasan
ilmufuru' (ilmu cabang) dan satu kitab dalam bidang ushul (ilmu pokok),
mempelajari ilmu nahwu, mempunyai berbagai keutamaan, hafal Al-eur,an
dan sering mempelajari tafsirnya dan kuat cara berpikirnya, maka ia
menempati derajat mujtahid yang terbatas dan berhak menelaah dalil-dalil
yang digunakan para ulama.

Apabila menjadi jelas baginya kebenaran suatu masalah dan kebenaran
itu didukung oleh suatu nash dan diamalkan oleh salah satu para ulama,
seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi,i, Abu
Ubaid, Ahmad dan Ishaq, maka ia harus mengikuti kebenaran tersebut dan
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tidak boleh memilih keringanan suatu hukum (rukhshah). Hendaklah ia

berwira'i dan tidak bertaklid setelah jelas baginya suatu huiiah. Jika ia takut

sanggahan dari para ulama maka berbicaralah dengan hujiah tersebut,

namun tidak disertai dengan riya. Sebab, terkadang orang yang demikian

suka membangga-banggakan dirinya dan suka dilihat orang. Akibat dari

sikap itu, ia mendapatkan balasan yang buruk dan mendapatkan musuh.

Banyak orang yang berbicara tentang kebenaran dan menyuruh

melakukan perbuatan yang makruf namun Allah memberikan kekuasaan

kepada seseorang untuk menyakitinya. Hal itu disebabkan ia bemiat buruk

dan berkeinginan mendapatkan tempat yang terdepan di mata orang lain.

Ini adalah penyakit samar yang sering hinggap di jiwa para ahli fikih,

sebagaimana hal itu juga merupakan penyakit yang hinggap di jiwa orang-

orang yang suka berinfak dari golongan orang yang kaya dan para pemberi

wakaf dan bangunan-bangunan yang megah. Penyakit yang samar itu juga

hinggap di jiwa-jiwa pasukan perang, pemimpin pasukan dan mujahidin.

Kamu lihat mereka bertemu dengan musuh dan berperang dengan mereka,

sementara di dalam jiwa-jiwa mereka tersimpan rasa sombong, keinginan

untuk dikatakan sebagai pemberani, rasa bangga dengan memakai pakaian

yang dihiasai dengan wama keemasasan dan berbagai peralatan perang yang

berkilauan. Apa yang tersimpan dalam hati mereka ihr ditambah dengan tidak

melakukan shalat, zhalim terhadap rakyat dan meminum minuman keras.

Bagaimana mereka bisa mendapatkan kemenangan? Bagaimana mereka tidak

mendapatkan kehinaan? Ya Allah, tolonglah agama-Mu dan hamba-hambaMu.

Barangsiapa yang mencari ilmu karena ingin mengamalkannya/

maka ilmunya akan mengetuk hatinya dan ia akan menangisi dirinya

sendiri karena ia mengerti betapa lemahnya makhluk di hadapan Tuhannya'

Dan, barangsiapa mencari ilmu karena madrasah-madrasah, fatwa, rasa

bangga dan riya, maka ia telah melakuan tindakan bodoh dan kesombongan.

Orang yang seperti ini akan binasa dengan ujubnya sendiri dan dibenci

jiwa-jiwa manusia. Allah berfirman,

[r .-r,,--:.rrf @ (i-,i U qtifi @ QL) ot'$*
"sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jittsa itu, dan

sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." (Asy-Syams: 9-10)1

yakni mengotorinya dengan kezhaliman dan kemaksiatan."

1 lbid.78 / f91-192. Saya sengaja menukilnya secara paniang karena isinya yang indah.
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Imam Adz-Dzahabi juga mengatakan, "Ibnu Hazm bangkit dengan

berbagai ilmu, menguasai ilmu naqli dan pandai dalam bidang syair dan prosa.

Ia adalah orang yang taat beragama, mempunyai prilaku dan niat yang baik

serta karya-karya yang sangat bermanfaat. Ia telah menghindarkan diri dari
macam-macam corak kepemimpinan dan menetap di rumahnya untuk
memusatkan perhatian pada ilmu. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak
memusuhinya secara ekstrim dan tidak bersikap keras terhadapnya. Sebab,

para ulama besar sebelum kita telah menyanjungnya."2

Setelah menyebutkan cercaan Abu Bakar bin Al-Arabi, Adz-Dzahabi

mengatakan, " Abu Bakar tidak bersikap sebagaimana mestinya terhadap guru
ayahnya tersebut dan tidak juga berbicara dengan adil. Ia telah melebihi batas

dalam menghina Ibnu Hazm. Meskipun Abu Bakar bin Al-Arabi seorang

ulama besar, namun ia tidak dapat mencapai derajat Ibnu Hazm dan tidak
pula mendekatinya. Semoga Allah mengasihi dan memberikan ampunan
kepada mereka."3

3. Permulaan Mencari llmu dan Kecerdasan lbnu Hazm

Abu Muhammad bin Al-Arabi mengatakan, "Sesungguhnya Abu
Muhammad bin Hazm dilahirkan di Kordova. Sedang kakeknya yang
bemama Said dilahirkan di kota Auniah yang saat itu sedang dalam perjalanan

pindah menuju Kordova.

Di kota ini, kakek Ibnu Hazm itu memegang jabatan menteri yang
setelahnya dipegang oleh ayahnya.Ibnu Hazm berada di istana kementerian

sejak berumur baligh sampai berumur dua puluh enam tahun. Ia berkata,

"Sungguh, saat aku mencapai umur ini (dua puluh enam tahun), aku tidak
mengetahui bagaimana cara melakukan shalat dengan benar."

Abu Muhammad bin Al-Arabi melanjutkan kata-katanya itu, "Aku telah

diberitahu oleh Ibnu Hazm bahwa sebab ia belajar fikih adalah setelah ia

menyaksikan jenazah seorang pejabat besar rekan ayahnya, lalu ia masuk ke

dalam masjid sebelum shalat Ashar. Di dalam masjid itu ia menemukan

banyak orang.

Setelah masuk, ia duduk tanpa melakukan shalat terlebih dahulu. Karena

itu, guru yang membimbingnya memberi isyarat kepadanya agar ia berdiri

I lbid.l8/ t87.2 Siyar A'lam An-Nubala',78/790.
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melakukan shalat Tahiyatul Masjid. Namury Ibnu Hazm tidak paham isyarat

gurunya tersebut. orang-orang yang ada di sekitar Ibnu Hazm berkata,
,,Apakah kamu mencapai umur sebesar ini namun tidak mengetahui bahwa

shalat Tahiyatul Masjid itu wajib?" Peristiwa itu terjadi saat Ibnu Hazm

berumur 26 tahun. Ia mengatakan, "LaIu aku berdiri dan rukuk. Aku menjadi

paham isyarat guruku tersebut."

Ia.mengatakan, "Ketika shalat jenazah akan dimulai, maka aku masuk

ke masjid dan melakukan shalat. Namun, ada yang mengatakan kepadaku,
,,Duduklah, duduklah. Ini bukan waktu shalat." Karena rasa malu dan sedih

atas apa yang menimpaku, aku meninggalkan kerumunan tersebut. Aku

berkata kepada guruku, "Tunjukkan kepadaku rumah ahli fikih, syaikh Al-

Musyawir Abu Abdillah bin Dahun."

Aku pun diberitahu rumah syaikh tersebut oleh guruku itu. Aku

mendatanginya dan menceritakan peristiwa yang meyedihkan itu. Aku

meminta saran dan menanyakan kepadanya tentang ilmu yang pertama kali

harus aku pelajari. Ia menunjukkan kepadaku Y,rlab Al-Muwaththa'karya Imam

Malik bin Anas ,*b.

Pada hari berikubrya, aku mulai membaca kitab tersebut di hadapannya.

Aku terus membacanya di bawah bimbingannya dan bimbingan ulama

lainnya selama tiga tahun. Setelah itu aku mulai berdiskusi"'l

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ibnu Hazm dibesarkan dalam kenikmatan

dan kemewahan. Di samping itu, ia memPunyai kecerdasan yang tinggi,

pikiran yang cemerlang dan kitab-kitab yang banyak dan berkualitas. Ayahnya

adalah salah seorang pejabat tinggi di Kordova, yaitu menteri di bawah

kekuasaan Daulah Al-Amiriah. Begitu pula Abu Muhammad (Ibnu Hazm)

pada masa mudanya. Pada mulanya, ia pandai dalam bidang sastra, sejarah,

syair, ilmu logika dan filsafat. Semua itu berpengaruh terhadaPnya'

Aduhai! Seandainya ia selamat dari ilmu-ilmu itu. Aku telah

menemukan sebuah karyanya yang dalam karya tersebut ia mendorong orang

untuk memperhatikan ilmu logika dan melebihkannya atas semua ilmu.

Aku berpikir tentang dia lalu aku menemukan bahwa dia adalah sang

pemimpin dalam ilmu-ilmu Islam, sang penSuasa ilmu naqli yang tiada

bandingarurya dan pengikut ekstrim madzhab Zhahiriyah dalam bidangfuru'

brkanushul.

\ Mu'iam Al-l*laba',12/240-247 dengan sedikti perubahan
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Ada yang mengatakan bahwa dia pertama kali mengikuti fikih Asy-
Syafi'i namun ijtihadnya mengantarkannya untuk menolak qiyas, baik yang
jali (jelas) maupun yangkhafi (samar), mengikuti zhahir nash dan keumuman

Al-Qur'an maupun hadits dan menggunakan kaidah bara'ah ashliyah (suatu

kaidah yang menerangkan bahwa pada dasamya manusia adalah terbebas dari

segala beban) darr ish.tishnb al-hal (statu kaidah yang menerangkan bahwa apa

yang sudah lebih dahulu masih berlangsung sampai sekarang). Ia telah

mengarang banyak kitab tentang pendapat-pendapatnya itu, mendiskusi-

kannya dan menjelaskannya dengan lisannya dan penanya.t

4. Kebencian Para Ulama Terhadapnya

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ibnu Hazm telah banyak menjelaskan

pendapat-pendapatnya dengan lisannya dan penanya. Namun, ia tidak
memakai bahasa yang santun dalam berbicara terhadap para ulama.
Akibatnya ia mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang ia lakukan,

karya-karyanya ditinggalkan oleh para ulama dan bahkan pernah dibakar.

Sebagian ulama lain mempelajari dan meneliti karya-karya itu,
mengritiknya dan mengambil faedah darinya. Di dalam karya-karya itu,
mereka melihat mutiara-mutiara berharga yang bercampur dengan merjan-

merjan yang murah. Terkadang mereka merasa senang dan terkadang merasa

aneh dan takjub. Dari keanehannya itulah mereka menertawakarrrya. Namun,

kesempurnaan adalah barang yang langka. Setiap perkataan manusia dapat

diambil dan ditinggalkan kecuali Rasulullah ffi."2
Adz-Dzahabi juga mengatakan, "Ibnu Hazm adalah salah satu ulama

besar yang mempunyai piranti-piranti ijtihad yang sempuma. Ia mengalami

masalah-masalah yang menyenangkan dan masalah-masalah yang tidak
menyenangkan sebagaimana yang dialami orang lain. Sebab setiap perkataan

manusia dapat diarnbil dan ditinggalkan kecuali Rasulullah ffi.
Dary sungguh lelaki ini telah mendapatkan ujian, disikapi orang lain

dengan sikap yang keras, diusir dari daerahnya dan berlaku baginya perkara-

perkara yang tidak menyenangkan. Para atrli fikih telah memusuhinya karena

ia banyak menyepeiekan para ulama besar dan memusuhi para imam
muitahid dengan ungkapan yang tidak sopan, percakapan yang keras dan

balasan pendapat yang menyakitkan. Ia juga pemah berdebat dan bermusuhan

I Siyar A'lnm An-Nubala' ,1.8 / 186.2 Siyar A'lam An-Nubala',18 /1,86-187.
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dengan Abu Al-Walid Al-Baji. Abu Al-Abbas bin Al-Irrif mengatakan, "Lisan

Ibnu Hazm dan pedang Al-Hajjaj adalah bagaikan saudara kembar."1

Ibnu Katsir mengatakan, "Ibnu Hazm sering menyerang para ulama

dengan lisannya dan penanya. Hal ini telah menimbulkan kedengkian di hati

orang-orang pada zamannya. Mereka selalu tidak senang dengannya dan

memprovokasi para raja untuk ikut tidak senanS terhadapnya. Mereka

mengusimya dari daerah mereka sampai ia meninggal di desanya pada tahun

456 Hijriyah. saat itu, umumya telah melebihi sembilan puluh tahun.

Sesuatu yang sangat aneh darinya adalah ia seorang pengikut madzhab

Zhahiri yang bingung dalam bidang furu' dan menolak qiyas iali maupun

lainnya. Inilah vang menyebabkan ia dibenci para ulama dan dianggap

sebagai orang yang mempunyai kesalahan besar dalam pandangan dan

prilakunya.

Meskipun demikian, ia termasuk ahli ta'wil dalam bab akidah, ayat-ayat

dan hadits-hadits yang membicarakan sifat-sifat Allah. Hal ini disebabkan ia

terlebih dahulu mendalami ilmu logika yang diambilnya dari Muhammad bin

Hasan Al-Madzhaji Al-Kattani Al-Qurthubi. oleh sebab itulah, ia rusak dalam

menghadapi masalah tentang bab sifat-sifat Allah. Keterangan ini telah

disebutkan oleh Ibnu Makula dan Ibnu Khallikan."2

Ibnu Hayyan mengatakan, "salah satu faktor yang menambah daftar

orang yang benci kepadanya adalah loyalitas dan kecenderungannya terhadap

para pemimpin bani Umayah, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ia

berkeyakian bahwa kepemimpinan mereka adalah sah. Oleh karena itulah, ia

dimasukkan dalam kelompok pembela Muawiyah yang ekstrim'"

Ibnu l{ayyan juga mengatakan, "Ibnu Hazm adalah orang yang banyak

menguasai berbagai cabang ilmu, yaitu fikih, hadits, debat, nasab, sastra, logika

dan filsafat. Ia mempunyai banyak kitab yang di dalamnya terdapat kesalahan-

kesalahan. Ini disebabkan kebingungannya dalam mengarungi lautan ilmu'

Kalau kita amati, kesalahan yang sering ia lakukan adalah dalam masalah

ilmu logika. Banyak kaum intelektual mengatakan bahwa ia telah tergelincir

dalam memahami ilmu tersebut, sesat dalam menapaki jalan-jalannya dan

telah menyalahi Aristoteles sebagai peletak dasamya, seperti seorang yalrg

tidak memahami ilmu tersebut.

1 Tatlzkirah AbHrffizh,3/175!1754

'z Al-Bitlayahwo An-Nihaynh,72 /92.
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Pertama kalinya, Ibnu Hazm cenderung pada Asy-Syafi'i dan
membelanya sampai ia dikategorikan sebagai pengikut Asy-Syafi'i. Oleh

karenanya, ia banyak dituju oleh para ahli fikih, namun ia dicela karena tidak

sesuai dengan madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Setelah itu, ia kembali ke madzhab Zrahiri dan berdebat untuknya. Ia

tidak memakai cara yang lembut dalam mengeluarkan pendapatnya, tidak
memakai gaya bahasa yang santun dan tidak pula melalui tahap demi tahap.

Ia menyerang lawannya seolah menghantamnya dengan batu besar dan seolah

menggilas biji yang kecil.

Hal ini telah menimbulkan kebencian di hati manusia dan permusuhan

dari mereka. Pada akhimya, para ahli fikih pada waktu itu merasa terganggu

dengan keberadaannya, mereka sepakat untuk menganggapanya sebagai

orang yang sesat, bersikap keras terhadapnya, mengingatkan kepada para

sultan akan bahaya fitnahnya dan melarang orang-orang awam untuk
mendekatinya. Maka para raja mengusirnya dari daerah mereka ke suatu

tempat yang menjadikan pengaruhnya terputus, yaitu suatu tempat di
pedalaman Lublah.

Meskipun demikiary ia tidaklah gentar atau menarik kembali pendapat-

pendapatnya. Di situ, ia tetap menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang

datang kepadanya dari pedalaman daerah tersebut. Mereka yang datang

adalah murid-murid kecil yang tidak takut dicela. Kepada mereka ia

memperdengarkan dan mengajarkan ilmu-ilmunya dan berdiskusi dengan

mereka."l

5. Akhlaknya

Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, "Akhlak Ibnu Hazm yang paling

tampak adalah dua sifat yang darinya muncul semua prilakunya, baik prilaku
yang diterima orang lain maupun prilaku yang tidak diterima. Kedua sifat

itu adalah setia dan taat beragama.

Ibnu Hazm bercerita kepada kita tentang kesetiaannya itu. Ia mengatakan,

"Allah telah memberikan kepadaku sifat setia kepada setiap orang yang

mempunyai hubungan denganku meskipun hanya dengan satu kali pertemuan,

dan memberikan kepadaku sifat menjaga janji dengan orang yang mempunyai

ikatan janji denganku meskipun hanya dengan pembicaraan sesaat.

I TadzkirahAl-Hufiazh,3/1152.
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Atas pemberian Allah tersebut, aku bersyukur dan memuji kepada-Nya.

Darinya aku memohon pertolongan dan memohon bertambahnya rahmat.

Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku selain menipu. Aku bersumpah

bahwa aku tidak pernahberpikir menimbulkan mudharat kepada orang yang

antara aku dan dia ada sedikit perjanjian, meskipun kesalahan-kesalahannya

besar dan dosa-dosanya kepadaku banyak. Karena inilah aku banyak ditipu

orang. Namun, aku tidak membalas kejelekan kecuali dengan kebaikan. Segala

puji bagi Allah atas hal itu."

Ibnu Hazm juga mengatakan, "Begitu juga dalam kesetiaan, sama sekali

aku tidak pernah lupa terhadap kasih sayang seseorang. Sungguh

penghargaanku yang mendalam terhadap perjanjian yang sudah terlebih

dahulu akan menyumbat makanan dan minuman masuk melalui

kerongkonganku. Orang yang tidak memPunyai sifat seperti sifatku ini akan

merasa lega dan santai sehingga makanan dan minuman mudah saja masuk

dalam perutnya. Aku tidak pemahbosan sesuatu setelah aku mengetahuinya,

tidak cepat merasa senang dengan sesuatu pada saat pertama kali bertemu

dengannya dan tidak senang mengganti sesuatu yang telah menjadi kaitan

denganku sejak pertama kali."

Adapun tentang ketaatannya dalam beragama, maka cukup bagimu

mengetahui bahwa ia hidup di lingkungan yang penuh dengan maksiat.

Meskipun demikian, ia tetap menjaga dirinya dari terjerumus dalam maksiat.

Ia mengatakan, "Allah mengetahui bahwa aku adalah orang yang suci dan

bersih. sungguh aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung bahwa aku

tidak pemah membolehkan kemaluanku untuk farji yang haram dan Allah

mengetahui bahwa diriku tidak pernah melakukan dosa besar zina sejak aku

berakal sampai sekarang."l

Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Ibnu Hazm adalah orang yang

menguasai banyak cabang ilmu, taat bergama, beriwira'i, zuhud dan terus

berusaha jujur. Ayahnya adalah seorang menteri besar yang disegani."2

6. Guru dan Murid'muridnya

Guru-gurunya: Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Pada tahun 400

(empat ratus Hijriyah) dan setelahnya,Ibnu Hazm berguru kepada sejumlah

ulama, di antaranya adalah Yahya bin Mas'ud bin Wajh Al-Jannah, murid

1 lbntt Hazrn Al-Anttalusi,hlm.ST-82. Kata-katalbnu HazmituberasaldariThauq Al-Hamanah
2 Tadzkirnh Al-Hr{fazh,3/7146.
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Qasim bin Ushbugh. Menurutnya,Yahya bin Mas'ud adalah gurunya yang

tertinggi. Selain Yahya bin Mas'ud. Ia juga berguru kepada Abu Umar bin

Muhammad Al-fasur, Yunus bin Abdillah bin Mughits Al-Qadhi, Hammam

bin Ahmad Al-Qadhi, Muhammad bin Said bin Banat, Abdullah bin Rabi' At-
Tamimi, Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid, Abdullah bin Muhammad

bin Utsman, Abu Umar Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamkani, Abdullah

bin Yusuf bin Nami dan Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbuqh.

Ibnu Hazm juga meriwayatkan hadits dari Abu Umar bin Abdil Barr dan

Ahmad bin Umar bin Anas Al-Udzri. Kitab hadits yang paling bagus yang ia

miliki adalah Sunan An-Nasa'i. Sebab kitab tersebut ia riwayatkan dari Ibnu
Rabi'dari Ibnu Al-Ahmar dari An-Nasa'i.

Adapun kitab yang ia punyai dan yang paling panjang jalur sanadnya

adalah Shahih Muslim yang antara dia dan Imam Muslim terdapat lima perawi

hadits. Hadits yang paling sedikit perawinya yang ia punyai adalah hadits

yang berasal dari Waki' yang antara ia dan Waki' terdapat tiga orang."l

Murid-muridnya: Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Murid-muridnya
adalah Abu Rafi' Al-Fadhl (analorya), Abu Abdillah Al-Humaidi, ay&Al-Qadhi
Abu Bakar bin Al-Arabi dan sejumlah muri-murid yang lain. Murid terakhimya

yang meriwayatkan darinya adalah Abu Al-Hasan Syuraih bin Muhammad."2

7. Kitab-kitab karyanya

Dr. Abdul Halim Uwais mengatakary "Terdapat kesepakatan di antara

para sejarahwan bahwa Ibnu Hazm adalah ulama yang paling banyak

karyanya. Kebenaran sejarah ini telah diperkuat oleh murid Ibnu Hazm, Sha'id

dan Abu Rafi'.

Sha'id meriwatkan dari Abu Rafi'bahwa ayahnya mempunyai karya-

karya dalam bidang fikih, hadits, ushul, perbandingan agama, sejaratr" nasab,

sastra dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karya-karya tersebut

mencapai hampir 80.000 lembar.

Atas informasi yang diperoleh dari Abu Rafi' ini, Sha'id berkomentar,

"Lri adalah sesuatu yang tidak pernah kami ketahui dari seseorang di negeri

Islam sebelum Ibnu Hazm, kecuali Abu Ja'far Ibnu Jarir Ath-Thabari,
sesungguhnya ia adalah orang Islam yang paling banyak karyanya."3

1 Siyar A'lam An-Nfiala',18/785.? tbid.18/785-186.3 lbnu Hazm Al-Andahtsi,hhrlT0.
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Kemudian Dr. Abdul Halim Uwais menulis daftar karya-karya Ibnu

Hazm, baik yang hilang maupun yang sudah ditemukan sampai sekarang.

Namun kami hanya akan menyebutkan yang ada demi menyingkat

keterangan. Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

L. Risalah Ashaab Alladzina Akhraja Lahum Baqiy bin Mukhlad.

2. Risalah Al-Qira'at Al-Masyhttrahft Al-Amshar Al-Atiyah Maii' At-Tawatur.

3. Krtab Al-Mujalla.

4.Krtab Al-Muhalla.

5. Masa'il Al-Ushul.

6. Risalah fi Al-lmamnh fi Ash-Shalah.

7. Kitab Hajjaj Al-Wada'.

8. Kitab Manasik Al-Haij.

9. Maratib Al-ljma'.

10. Risalah fi Thaharah Al'Kalb wa Ar-Rnd ' ala Man Qala bi Najasatih.

1.1. Risalah Al-Ghina' Al-Mulhi a Mubahun Huwa am Mahzhur.

12. Kitab Al-l'rab 'an Al-Hirah wa Al-lltibas Al-Mauiudain fi Madzhahib Ahl Ar-

Ra'y.

13. Kitab Al-Ihknm fi Ushul Al- Ahknm.

74.lbthal Al-Qiyasy wa Ar-Rn'y wa Al-Istihsanwa At-Taqlid wa At-Ta'lil.

15. An-Nubadz Al-KnfyahfiUshul Ahkam Ad-Din.

1,6. Mulakhkhas lbthal Al-Qiyyasy wa Ar-Rn'y wa Al-lstihsan wa At-Taqlid wa At-

Ta'lil.

17. Risalahfi Ar-Rnd'ala Al-Hatif min Bu'd.

1.8. Dua risalah yang di dalamnya teradapat jawaban terhadap dua risalah lain

yang memberikan pertanyaan keras kepadanya.

19.Kitab At-TaqribliHad Al-Manthiqwa Al-Madkhalilaihibi Al-Alfazh Al-Amiyah

w a Al - Amtsilah Al -F i qhiy ah.

20. Kitab Al-Fashlfi Al-Milalwa Al-Ahwa' wa An-Nihal.

21,. Kitab lzhar Tabdil Al-Yahud wn An-Nashara li At-Taurat wa Al-Injil wa Bayan

Tanaqudhi ma bi Aidihim minha min ma la Yahtamil At-Ta'wil.

22. An-Nasha'ih Al-Munjiyahwa Al-Fadha'ih Al-Mukhziyahlilami' Asy-Syi'ahwa

Al-Khawarij wa Al-Mu'tazilah wa Al-Murji'ah (bagian dari Al-Fidhal).
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23. Al-Mufadhalah bain Ash-Shahabah.

24. Kitab Al-Ushulwa Al-Furu'.

25. Ar-Rnd'ala lbnu An-Naghrilah Al-Yahudi.

26. Qashidahfi Ar-Rnd'ala Nafqur Malik Ar-Rum.

27. Risalah Al-Bayan'an Haqiqah Al-Iman.

28.Kitab Ad-Durrahf Tahqiq AllambimaYalzamu Al-Insanl'tiqadahufi Al-Millah
wa An-Nihlahbi lkhtishar wa Al-Bayan.

29. Risalahfi An-Nafs.

30. Fashl fi Ma'rifah An-Nafs bi Ghairiha wa lahliha bi Nafsiha.

31.. Kitab' an Al-lidal.

32. Risalahfi Alam Al-Maut wa lbthalih.

33. Risalah fi Hukmi man Qala Inna Ahl Asy-Syaqa' Mu'adzdzabun ila Yaum Al-

Qiyamah.

34. Maratib Al:Ulum wa lGifiyatu Thalabiha zoaTa'alluqi Ba'dhiha bi Ba'dh.

35. Risalah At-Taufiq'ala Syari' An-Najahbi lkhtishar At-Thariq.

36. Risalah fi Mudawati An-Nufus wa Tahdzib Al-Akhlaq wa Az-Zuhd fi Ar-Radn' il.

37 . Risalah fi At-Talkhis li Wujuh At-Takhlish.

38. As-S irah An-N abawiy alz atau yang dikenal dengan I awami' As-S irah.

39. Risalah fi Tasmiyati man Nuqila 'anhu Al-Futya min Ash-Shahabah wa man

B a' dahum' ala Mar atibihim fi Kat sr at i Al-F u ty a.

40.lumal min Futuh Al-Islam.

41.. Risalahfi Ummahat Al-Khulafa' wa Al-Wilayah wa Dzikr Madadihim.

42. Risalah fi Ummahat Al-Khulafa' .

43. l amharatu Ansab Al-' Arab.

44. Risalah Al-Mizanfi At-Taswiyahbain'Ulama' AlAndalus wa Ahl Baghdad wa

Al-Qairawan atau yang dikenal dengan Risalahfi Fadha'il Ulama' Al-Andalus.

45. N uqath Al-Arus fi Tawarikh Al-Khulafa'.

46.Thauq Al-Hamamah (yang beredar hanya sebagiannya saja).

47. Diwan lbnu Hazm.

48. Kitabfi Ar-Rad'ala Al-Kindi Al-Failusuf.

49. Zhill Al-Qumamah wa Thauq Al-Hamamah wa Fadhl Al-Qarabah wa Ash-

Shahabah (diragukan sebagai karya Ibnu Hazm).
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50. Ar-Risalah Al-Bahirahfi Ar-Rad'ala Ahl Al-Ahwa' Al-Fasidah'

51.. Al-Masa' it Al-Y aqiniyah Al-Mustakhrajah min Al- Ayat Al-Qur' aniyah'

52. Manzhumah fi Qawa'id Ushul Fiqh Azh-Zhahiriyah.

53.Nubdzahfi Al-Buyu'.

8. Meninggalnya

Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, "Pada akhir hayatnya, Ibnu Hazm

menghabiskan waktunya di desanya, Mint Lisym. Di sana ia menyebarkan

ilmunya kepada orang-orang yang datang kepadanya dari daerah pedalaman.

Mereka adalah murid-murid awam yang tidak terkenal dan tidak takut dicela.

Ia mengajarkan ilmu hadits dan ilmu fikih serta berdiskusi dengan mereka'

Ia sabar melayani ilmu dan terus mengarang sehingga sempumalah karya-

karyanya dalam berbagai cabang ilmu. Karya-karya tersebut adalah seberat

beban onta, jika ditimbang.

Pada malam senin tanggal23 Sya',ban tahun a56 Hijriyah/15luli 106a

Masehi Ibnu Hazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan

produktifitas ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam

keimanan. Ibnu Hazm meninggal dalam umumya yang ke 72 tahun'[*]
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ABU BAKAR AL.BAIHAOI

1. Nama dan Kelahirannya
amanya: Adalah Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al_
Khazraujirdi Al-Khurasani Al-Baihaqi.

Baihaq sebenarnya adalah sekumpulan desa yang berada di kawasan
provinsi Naisabur. Antara Baihaq dan Naisabur adalah jarak dua hari
perjalanan dengan onta.

Kelahirannya: Al-Baihaqi dilahirkan pada bulan sya'ban tahun 3g4
Hijriyah.

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya
Abdul Ghafir mengatakan, "Al-Baihaqi adalah orang yang menjalani jejak

para ulama, merasa puas dengan sedikit dunia dan berhias diri dengan zuhud
dan wira'i. Pada masa akhir hidupnya, ia kembali ke An-Nahiyah dan wafat
di sana."l

Imam Al-Haramain mengatakan, "Tidak ada seorang pun dari pengikut
madzhab Asy-syafi'i kecuali Imam Asy-syafi'i berada di lehemya. Namun hal
itu tidak berlaku bagi Al-Baihaqi, karena ia terlepas dari keterkaitan itu dan
justru membela madzhab dan perkataan Imam Asy-syafi'i dengan karya-
karyal.lya."2

Abu Al-Hasan Abdul Ghafir dalam Dzail Tarikh Naisabur mengatakan,
"Abu Bakar Al-Baihaqi adalah seorang ahli fikih, ahli hadits, ahli ushul, taat
beragama dan wira'i. Di samping itu, ia adalah orang nomor satu pada

I Thabaqat Asy-Syaf iyah Al-Kubra,A/ 70., tbid.4/70-77.
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zamannya dalam hafalan dan orang yang melebihi temannya dalam kejelian

dan ketelitian. Ia termasuk murid-murid besar Al-Hakim dan bahkan

melebihinya dengan berbagai bidang ilmu. Ia telah menulis hadits dan

menghafalnya sejak dari kecilnya. Ia mempelajari ilmu fikih dan ilmu ushul

sampai menguasainya. Ia pergi menuju Irak, Al-]ibal dan Hijaz. setelah itu,

ia menyusun karya-karya yang jumlahnya mendekati 1000 (seribu) juz, suatu

hasil karya yang belum pemah dicapai orang sebelumnya.

Ia juga telah mengumpulkan antara ilmu hadits dan fikih, menjelaskan

illat-illat hadits dan titik temu antara hadits-hadits yang dikumpulkan. Ia

diminta para ulama untuk pindah dari An-Nahiyah menuju Naisabur agar

mengajarkan kitab-kitabnya di sana. Pada tahun 441Hiitiyah ia datang di

Naisabur. Di sana, dibuat majelis ilmu untuk membahas kitab Al-Ma'rifuh

karyanya. Majelis tersebut dihadiri para ulama dan para pencari ilmu pada

umurnnya. Ia adalah orang yang mengikuti jejak para ulama dan merasa puas

dengan sedikit harta."1

Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "|ika Al-Baihaqi menginginkan

madzhab sendiri dengan jalan berijtihad, maka ia mampu untuk itu karena

ilmunya yang luas dan pengetahuannya yang mendalam mengenai masalah-

masalah khilaf. Oleh karena itulah, kamu lihat ia membela pendapat ulama

yang didukung oleh hadits yang shahih."2

At-Taj As-Subki mengatakan, "Perkataan guru kami, Syaikh Adz-Dzhabi

bahwa ia adalah orang yang pertama kali mengumpulkan teks-teks Imam Asy-

Syafi'i adalah kurang tepat. Yang benar, ia adalah orang yang terakhir

mengumpulkannya. Oleh sebab itu, ia menguasai mayoritas apa yang ada

dalam kitab-kitab ulama yang sudah mendahuluinya. Aku tidak mengetahui

seorang pun setelahnya yang mengumPulkan teks-teks seperti yang ia

kumpulkan karena ia telah menutup pintu untuk itu bagi mereka."3

At-Taj As-Subki juga mengatakan, "Imam Al-Baihaqi adalah salah satu

imam kaum muslimin, penunjuk kebenaran bagi kaum mukminin dan dai

yang mengajak kepada tali Allah yang kukuh. Ia adalah seorang Al-Hafizh

yang besar, ahli ushul yang cerdas, zuhud, wita'i, puas dengan Allah dan

membela madzhab, baik dasar-dasar mauPun cabang-cabangnya. Ia adalah

gunung dari gunung-gunung ilmu."a

I Tndkirah Al-Hrffizh,3/1133.7 Sivar A'lam An-Nubala',18/ 169.3 ThnbaqnthAsy-Syof iyyah,a/fi.1 tbid.4/8.
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3. usahanya dalam Mencari llmu dan Prestasiringginya yang Merebihi
Teman-temannya

Adz-Dzahabi mengatakan, "Pada saat berumur lima belas tahun, Al-
Baihaqi berguru kepada Abu Al-Hasan Muhammad bin Al-Husain AI-Alawi,
murid Abu Hamid bin Asy-syarqi. Abu Al-Hasan adalah gurunya yang tertua.
Namun, ia kehilangan kesempatan berguru kepada Abu Nu'aim Al-Isfarayini,
murid Abu Uwanah. Hanya saja ia meriwayatkan bab jual beli darinya melalui
Ijazah.Ia juga berguru kepada Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafizh. Ia sangat
bersungguh-sungguh dalam belajar kepadanya. Karenanya, ia menjadi ulama
yang sangat terkenal."l

Ibnu As-Subki menceritakan proses pencarian ilmu yang ia lakukan
sebagai berikut:

"Al-Baihaqi melakukan haji. Lalu ia menuju Baghdad. Di sana, ia berguru
kepada Hilal Al-Haffar, Abu Al-Husain bin Busyran dan segolongan ulama
lain. selain belajar kepada ulama-ulama di Baghdad, ia juga belajar kepada
ulama-ulama yang ada di Makkatr, seperti Abu Abdillah bin Nazhif, dan
ulama-ulama lain ada di Irak, Hijaz dan Al-fibal. Jika dihitun& guru-gurunya
lebih dari 100 orang. Hal ini tidak seperti y*g dialami oleh At-Tirmidzi, An-
Nasa'i dan Ibnu Majah. Khusus dalam bidang fikih, ia berguru kepada Nashir
Al-Umari.

Ia menyusun karya-karyanya setelah menjadi ulama yang paling alim
di zamannya, paling cerdas, paling cepat paham dan paling baik akalnya.
Kitab-kitab karyanya mencapai 1000 juz. Belum ada seorang pun yang bisa
menandinginya dalam menyusun karya-karya seperti yang telah dicapainya
tersebut."2

4. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: lmam Adz-Dzahabi mengatakan, "Al-Baihaqi mendengar-
kan hadits dari Abu Al-Hasan Muhammad bin Al-Hasan Al-Alawi, Abu
Abdillah Al-Hakim, Abu Thahir bin Mahmasy, Abu Bakar bin Faurak, Abu
Ali Ar-Raudzabari, Abdullah bin Yusuf bin Banawih, Abu Abdirrahman As-
Silmi, sejumlah ulama di Khurasan, Hilal bin Muhammad Al-Haffar, Abu Al-
Husain bin Busyrah, Ibnu Ya'qub Al-Iyadhi, sejumlah ulama di Baghdad, Al-
Hasan bin Farras di Makkah,Ianah bin Nadzir dan sejumlah ulama di Kufah.'3
I Siyar A'lam An-Nubala',78/164.
'1 Thabaqat Asy-Syaf iyah, 4 /8-9.1 Tadzkirah Al-Hrffizh,3 / L132.
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Murid-muridnya: Adz-Dzhahabi mengatakan, "Murid-muridnya adalah

Syaikh Al-Islam Abu Ismail Al-Anshari (melalui ljazah),Ismail bin Ahmad

(anaknya), Abu Al-Hasan Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad (cucunya),

Abu Zakariya Yahya bin Mandah Al-Hafizh, Abu Al-Ma'ali Muhammad bin

Ismail Al-Farisi, Abdul |abbar bin Abdil Wahab Ad-Dahhan, Abdul Iabbar bin

Muhammad Al-Khawari, Abdul Hamid bin Muhammad Al-Khawari, Abu

Bakar Abdurrahman bin Abbdullah bin Abdirrahman Al-Buhairi An-

Naisaburi yang meninggal pada tahun 540 Hijriyah dan sejumlah murid-murid

lain."1

5. Kitab-kitab Karyanya

Syaikh para hakim, Abu Ali Ismail bin Al-Baihaqi (putra Imam A1-

Baihaqi) mengatakan, "Ayahku menceritakan kepadaku, "Ketika aku mulai

menyusun kitab ini (maksudnya l,rtab Al-Ma'rifahf As-Sunnnwa Al-Atsar) darr

selesai merevisi beberapa juz darinya, aku mendengar seorang ahli fikih,

Muhammad bin Ahmad, salah satu teman baikku dan teman yang paling

banyak bacaannya serta paling jujur perkataannya mengatakan, "Aku
bermimpi bertemu dengan Imam Asy-Syaf i. Aku melihat tangannya sedang

memegang beberapa j:uz dali kitab ini lalu berkata, "Pada hari ini aku telah

menulis tujuh juz dari kitab Al-Baihaqi," atat) ia berkata, "Aku telah

membacanya" sambil menghitung jumlah juz yang dibacanya."

Ayahku mengatakan, "Pada esok harinya, seorang ahli fikih lain dari

temanku bermimpi melihat Imam Asy-Syafi'i sedang duduk di atas tikar di

dalam masjid. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Pada hari ini, aku telah mengambil

faedah dari kitab seorang faqih Al-Baihaqi berupa hadits seperti ini dan ini."

Lebih lanjut, ayahku mengatakan, " AklJ mendengar ahli fikih, Abu

Muhammad Al-Hasan bin Ahmad As-Samarqandi Al-Hafizh berkata, "Aku

mendengar ahli fikih Muhammad bin Abdil Aziz.Nl-Marwazi berkata, "Aku

pemah bermimpi melihat peti yang diliputi oleh cahaya berada di atas langit.

Lalu aku bertanya, " Apa iri?" Maka ada yang menjawab pertanyaanku itu,

"Ini adalah karya-karya Ahmad Al-Baihaqi."

Kemudian Syaikh para hakim itu mengatakan bahwa ia juga mendengar

tiga riwayat tersebut secara langsung dari ketiga orang yang disebutkan oleh

ayahnya tadi.

1 Siyar A'lam An-Nfiala',18/169.
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Adz-Dzahabi mengatakan, "Ini adalah mimpi yang benar, karena karya-

karya Al-Baihaqi adalah besar nilainya, banyak faedahnya dan jarang orang

menyamainya dalam banyaknya karya-karyanya. Oleh sebab itu, hendaknya

seorang alim memperhatikan karya-karya tersebut, lebih-lebih A s-Sunan Al-Kabir.

Satu tahun atau lebih sebelum meninggalnya, ia datang ke Naisabur.

Murid-muridnya berbondong-bondong datang kepadanya untuk
mendengarkan isi kitab-kitabnya. Kitab-kitab ini juga dibawa ke Irak, Syam

dan An-Nawahi. Abu Al-Qasim Ad-Dimasyqi turut memperhatikan kitab-

kitab ini dan mendengarkannya dari murid-murid Al-Baihaqi lalu ia dan Abu
Al-Hasan Al-Muradi pindah ke Damaskus."l

Adz-Dzahabi juga mengatakan, "Al-Baihaqi mendapatkan berkah dalam
ilmunya. Ia telah menyusun banyak karya yang bermanfaat. Ia telah
memutuskan untuk menetap di desanya dan menyibukkan diri dengan

menyusun dan mengarang. Ia menyusun As-Sunan Al-Kabir sebanyak sepuluh
jilid. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang menyamainya.

Juga, Ia menyusun kitab As-Sunan wa Al-Atsar sebarryak empat iilid, Al-
Asma' wa Ash-Shifaf sebanyak dua jilid, Al-Mu'taqad sebanyak satu jilid, Al-
Ba'ts sebanyak satu jilid, At-Targhib wa AFTarhib sebanyak satu jilid, Ad-

Da'awat sebanyak satu jilid, Az-Zuhd sebanyak satu jilid, Al-Khilafiyat sebanyak

tiga jilid, Nushush Asy-Syaf i sebanyak dua jilid, Dala'il An-Nubuutwah sebanyak

empat jilid, As-Sunan Ash-Shaghir sebanyak satu jilid besar, Syu'ab Al-lman

sebanyak dua jilid.

Juga, Al-Madkhal ila As-Sunan sebanyak satu jilid, Al-Adab sebanyak satu

)ilid, Fadha'il Al-Auqat sebanyak dua jilid, Al-Arba'in Al-Kubra sebanyak dua
jilid, Al-Arba'in Ash-Shughra dan Ar-Ru'yah sebanyak satu jilid, Al-Isra'
sebanyak satu jilid, Manaqib Asy-Asy-Syaf i sebanyak satu jilid, Manaqib Ahmad

sebanyak satu jilid, Fadha'il Ash-Shahabah sebanyak satu jilid dan kitab-kitab

lain yang tidak mampu aku sebutkan semuanya di sini."2

Setelah menyebutkan sejumlah karya-karya Al-Baihaqi, At-Taj As-Subki

mengatakan, "Semua karya-karya itu adalah karya yang indah, teratur
susunannya dan banyak faedahnya. Para cendekiawan yang melihatnya
bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dari para ulama yang sudah
mendahuluinya yang dapat menandingi karya-karya tersebut."3

1 Siyer A'lam An-Nubala', 18/ 167-1,68., lbid.18/765-767.3 Tlnbaqat Asy-Syaf iyah,4/70.
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6. Meninggalnya

Adz-Dzahabi mengatakan, "setelah orang-orang mendengarkan

pemaparan ilmunya yang terakhir, ia kemudian sakit dan akhimya meninggal

dunia pada tanggal 10 Iumadal Ula tahun 458 Hijriyah. Ia dimandikan,

dikafankan dan dimasukkan dalam peti untuk dipindah ke Baihaq,, suatu

tempat yang jauhnya dari Naisabur dua hari perjalanan onta. Ia hidup selama

74 tahun."l[*]
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IBNU ABDIL BARR

1. Nama dan Kelahirannya

\f amanya: Adalah Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil Barr bin
I \ esnim An-Namri Al-Andalusi Al-Qurthubi Al-Maliki, sang penyusun
karya-karya besar.

Kelahirannya: Ibnu Abdil Barr dilahirkan pada tahun 368 Hijriyah.
Mengenai bulan dilahirkannya, para sejarahwan masih berselisitu ada yang
mengatakan ia dilahirkan pada bulan Rabiul Akhir dan ada juga yang
mengatakan ia dilahirkan pada bulanJumadal Ula.

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Al-Humaidi mengatakan, "Abu Umar bin Abdil Barr adalah seorang ahli
fikih, Al-Hafizh, ulama yang banyak meriwayatkan hadits, mengetahui
macam-macam bacaan Al-Qur'an dan khilaf ulama, mengetahui ilmu hadits
beserta para perawinya dan menguasai ilmu sejarah. Dalam bidang fikih, ia
condong ke Madzhab Asy-Syafi'i."1

Abu Ali Al4hassani mengatakan, "Di daerah kami tidak ada orang yang
menguasai hadits seperti Qasim bin Muhammad dan Ahmad bin Khalid Al-
Habbab kecuali Ibnu Abdil Barr, ia tidak berada di bawah keduanya dan tidak
pula tertinggal olehnya. Ia berasal dari daerah An-Namr bin Qasith, mencari
ilmu dan terus bersama dengan seorang ahli fikih, Abu Umar Ahmad bin
Abdil Malik dan Abu Al-Walid bin Al-Fardhi. Ia terus belajar ilmu hadits dan

merasa tertarik dengannya sehingga mencapai hasil yang gemilang dalam
bidang hadits dan melebihi orang-orang Andalusia sebelumnya. Di samping

I Siyar A'lan An-Nubala',78/756.
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menguasai llmu atsar dan ilmu fikih, ia juga menguasai ilmu nasab dan

sejarah.

Ia pergi dari daerahnya. Ia berada di kawasan barat Andalusia kemudian

pindah ke kawasan timur Andalusia dan bermukim di Daniah, Valencia dan

Syatibah, tempat ia meninggal dunia."l

Abu Al-Qasim bin Basykawal mengatakan, "Ibnu Abdil Barr adalah

imam tertinggi pada masanya."2

Abu Ali bin Sakkarah mengatakan, " AkLt mendengar Abu Al-Walid Al-
Baji mengatakan, "Di Andalusia tidak ada ulama yang menyamai Ibnu Abdil

Barr dalam bidang hadits, ia adalah penduduk negeri Islam kawasan barat

yang paling hafal hadits."3

Abu Abdillah bin Abi Al-Fath mengatakan, "Abu Umar bin Abdil Barr

adalah manusia yang paling alim di Andalusia dalam bidang sunnah, atsar

dan perkhilafan ulama."a

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ibnu Abdil Barr adalah seorang imam yang

taat beragama, tsiqah, sangat teliti, sangat alim, sangat luas wawasannya dan

sang pengikut sunnah Nabi ffi.
Ada yang mengatakan bahwa semula ia adalah pengikut madzhab atsar

dan Zhahiri kemudian pindah menjadi pengikut madzhab Maliki, namun ia

mempunyai kecenderungan yang jelas terhadap fikih Asy-Syafi'i dalam

beberapa masalah.

Hal itu tidaklah menjadi masalah karena ia adalah orang yang sudah

mencapai derajat mujtahid. Barangsiapa yang memPelajari karya-karya Ibnu

Abdil Barr akan menjadi jelas baginya bahwa Ibnu Abdil Barr adalah orang

yang mempunyai ilmu yang luas, pemahaman yang kuat dan akal yang

cerdas.

Setiap perkataan orang dapat diambil dan ditinggalkan kecuali

Rasulullah ffi. Namun, jika ada seorang imam yang salah dalam ijtihadnya,

maka kita tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikannya atau tidak mau

mengakui pengetahuan-pengetahuan yang dicapainya. Hendaknya kita

memaafkannya dan memohonkan ampunan kepada Allah untuknya."s

t tbid.tS/156., tbid.78/157.3 tbid.l9/758.4 tbid.78/760.5 Siyar A'lam An-Nubala',18 / 155.

Ibnu Abtlil Ban 685



Adz-Dzahabi juga mengatakary "Dalam masalah akidah, ia mengikuti
madzhab salaf, tidak menceburkan diri dalam ilmu kalam. Jadi, memang ia
mengikuti jejak-jejak guru-gurunya."1

3. Upayanya dalam Mencari llmu dan Keluasan llmunya
Adz-Dzahabi mengatakan, "Ia mencari ilmu setelah tahun 390 Hijriyah

dan masih sempat berguru kepada ulama-ulama besar pada masa itu.
Umumya sangat panjang dan sanad yang ia punyai sangat banyak. Murid-
murid banyak berdatangan kepadanya. Kegiatannya adalah mengumpulkan
ilmu, menyusun karya, meneliti mana sanad yangtsiqah dan mana sanad yang
dhaif. Kitab-kitab karyanya sangat banyak dan keilmuarurya telah diakui oleh
para ulama pada masa ifu.

Ia tidak sempat berguru kepada ayahnya, Imam Abu Muhammad karena
ayahnya meninggal lebih dahulu pada tahun 308 Hijriyah.Ia adalah seorang
ahli fikih, ahli ibadah dan ahli tahajud. Ia hidup selama 50 tahun, belajar fikih
kepada At-Tajibi dan berguru kepada Ahmad bin Matraf dan seorang ahli
sejarah, Abu Umar bin Hazm.

Ia juga mempelajari sunan Abi Dawud dari Abu Muhammad Abdullah
bin Muhammad bin Abdil Mukmin dengan sanad dari Ibnu Dassah. Abu
Muhammad juga meriwayatkan hadits kepadanya dari riwayat Ismail bin
Muhammad Ash-shaffar, mengajarkan kepadanya kitab An-Nasikh wa Al-
MansukJt karya Abu Dawud dengan sanad dari Abu Bakar An-Najjad dan
meriwayatkan kepadanya Musnad Ahmad bin Hambal dengan riwayat dari Al-
Qathi'i."2

Abu Abdillah bin Abi Al-Fath mengatakary ,,Semula ia adalah pengikut
madzhab Zhahiri dalam waktu yang lama. Kemudian ia kembali
menggunakan qiyas tanpa bertaklid kepada siapapun. Hanya saja ia seringkali
cenderung mengikuti madzhab Asy-syafi'i. Demikianlah yang dikatakan
orang. Adapun yang masyhur dia adalah pengikut madzhab Maliki.,,3

Ibnu Khallikan mengatakan, "Ia meninggalkan kota Kordova dan
mengelilingi kawasan barat kota Andalusia dalam beberapa waktu, kemudian
pindah ke kawasan timur Andalusia. Di sini, ia bertempat di Daniah, valencia
dan Syatibah dalam waktu yang berbeda-beda.

I tbid.78/167., tbid.tS/745.3 tbid.19/ t60.
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Pada saat raja Al-Muzhaffar bin Al-Afthas berkuasa, ia menjadi hakim

di Asybunah dan syantarin. Ia telah mengarang kitab Bahiat Al-Majalis dNt

llns Al-Majalfs sebanyak tiga jilid. Dalam kitab ini ia mengumpulkan hal-hal

yang indah dan mengagumkan untuk dibaca dan dipelajari bersama-sama."1

4. Guru dan Murid-Muridnya

Guru-gurunyaz Adz-Dzahabi mengatakan, "Guru-guru Ibnu Abdil Barr

adalah Khalaf bin Al-Qasim, Abdul Warits bin Sufyan, Abdullah bin

Muhammad Abdul Mukmin, Muhammad bin Abdil Malik bin Shafwan,

Abdullah bin Muhammad bin Asad Al-fuhani, Yahya bin Wajh Al-|annah,

Ahmad bin Fath Ar-Rassan, Said bin Nashr, Al-Husain bin Ya'qub Al-Yamani,

Abu Umar Ahmad bin Al-Hasur dan sejumlah ulama lainnya.

Ia mendapatljazah hadits dari Al-Musnid Abu Al-Fath bin Saibakht dan

Al-Hafizh Abdul Ghani dari Mesir. Ia juga memperoleh ljazahhadits dari Abu

Al-Qasim Ubaidillah bin As-Saqthi dari Makkah. Ia telah melebihi ulama

zamannya dalam hafalan dan ketelitian."2

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi mengatakan, "Murid-murid Ibnu Abdil

Barr adalah Abu Muhammad bin Hazrn, Abu Al-Abbas bin Dilhats Ad-Dila'i,

Abu Muhammad bin Abi Quhafah, Abu Al-Hasan bin Mufawwiz, Al-Hafizh

Abu Ali Al-Ghassani, Al-Hafizh Abu Abdillah Al-Humaidi, Abu Bahr Sufyan

bin Al-Ash, Muhammad bin Fatuh Al-Anshari, Abu Dawud, Sulaiman bin Abi

Al-Qasim Najjah, Abu Imran Musa bin Abi Talid dan sejumlah murid-murid

yang lain."3

5. Kitab-kitab Karyanya

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ibnu Abdil Barr mendapatkan taufik dan

pertolongan dalam menyusun karya-karyanya. Allah telah memberikan

manJaat pada karya-karyanya tersebut. Di samping menguasai ilmu afsar, fikih

dan makna hadits, ia juga memPunyai pengetahuan yang luas tentang nasab

dan sejarah."a

Ibnu Khallikan mengatakan, "Ibnu Abdil Barr mengarang kitab-kitab

yang berbobot tentang Al-Muwaththa'. Di antaranya adalah kitab At-Tamhid

limafi Al-Muwaththa' min Al-Ma'nniwa Al-Asanid' Susunan kitab ini ia dasarkan

1 Wafayat Al-A'yan,7 /67.2 Totlzkirah Al-Huffuzh, 3 / 7728-1729.e Siyar A'lam An-Nfiala',18/155-156.1 lbitl.78/158.
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pada nama-nama guru Imam Malik dan sesuai dengan urutan huruf Abjad.
Ini adalah kitab yang sebelumnya tidak ada seorang pun yang membuat karya
seperti karya ini. Kitab ini berjumlah 70 juz.

Ibnu Hazm mengatakan, "Aku tidak mengetahui pembahasan tentang
fikih hadits yang lebih baik daripada karya tersebut." Kemudian ia mengarang
kitab A/-Isf idzknr li Madzhahib lllama' Al-Amshar fi ma Tadhamanahu Al-
Muwaththa' min Ma'ani Ar-Rn'y wa Al-Atsar. Di dalam kitab ini, ia menjabarkan
Al-Muwaththa'sesuai dengan susunan dan urutan bab-bab aslinya.,,

Ia juga mengumpulkan nama-nama sahabat Rndhiyattahu Anhum dalam
kitab besar yang sangat bermanfaat, yaitu Al-lsttab.Ia juga mempunyai kitab

lami' Bayan Al:Ilm wa Fadhlih wamaYanbaghifi Riwayatih wa Hamrih, Ad-Durar

fi lldttishar Al-Maghazi wa As-Siyar, Al-Aql wa Al-'Ltqala' Tnama la'afi Aushafhim,
sebuah kitab kecil yang membicarakan kabilah dan nasab-nasab orang Arab,
dan kitab-kitabnya yang lain."l

Adz-Dzahabi mengatakan, "Abu tlmar bin Abdil Barr mempunyai kitab
Al-Knfifi Madzhabi Malik sebanyak lima belas jitid, Al-Iktifa'fi eira'atiNafi, wa

Abi Amr, At-Taqashshifi lkhtishar Al-Muwaththa', Al-Imba' 'an eaba'il Ar-Ruwat,
Al-Intiqa' li Madzahib Ats-Tsalahtsah Al:Lllama' Malik, wa Abi Hanifah wa Asy-
Syaf i, Al-Bayan fi Tilawati Al-Qur'an, Al-Ajwibah At-Mu'ibah, Al-Kuna, Al-
Maghazi, Al-Qashd wa Al-Umam fi Nasab Al-'Arab wa Al: Ajam, Asy-Syawahid fi
Itsbat Khabar Al-wahid, Al-Inshaf fi Asma'illah, Al-Faraidh dan Asy'ar Abi Al-
'Atahiyyah.Ibnu Abdil Barr hidup selama 95 tahun.,'2

6. Meninggalnya

Abu Dawud Al-Muqri mengatakan, "Abu Umar meninggal pada malam

Jumat, akhir bulan Rabiul Akhir tahun a63 Hijriyah. Ia hidup selama sembilan
puluh lima tahun lebih lima hari."3

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ia adalah Al-Hafizh kawasan barat pada
masanya."a[,t]

I WalayatAl-A'yan,7/67.z Siyar A'lam An-Nubala', 18/159.
'3 lbitl.l8/ 159.1 lbitl.78/159.
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AL.KHATIB AL.BAGHDADI

1. Nama, Kelahiran dan Perkembangan Hidupnya

\f amanya: Adalah Ahmad bin Ati bin Tsabit bin Ahmad bin Muhdi yang

I \ masyhur dengan Al-Khatib Al-Baghdadi, pemilik berbagai karya dan

pemungkas para Al-Hafizh.

Kelahirannya: Al-Khatib Al-Baghdadi lahir pada hari Kamis, 25 Jumadil
Akhir 392 Hijriyah.

Adapun perkembangan hidupnya adalah sebagai berikut:

Ayahnya yangbemama Abu Al-Hasan l(hatib adalah penduduk Darziiarr

(sebuah desa di negeri Irak) dan ahli baca Al-Qur'an dengan bacaan Abu

Hafsh Al-Kattani.

Ayahnya mendorongnya untuk belajar hadits dan fikih. Oleh karenanya,

ia sudah belajar pada saat umurnya menginjak sebelas tahun. Ia pergi

menuntut ilmu di Bashrah pada saat umurnya menginjak dua puluh tahun,

pergi ke Naisabur saat umurnya menginjak dua puluh tiga tahun dan pergi

ke Syam saat umumya sudah tua. Ia juga pergi ke kota Makkah dan kota-

kota selain yang sudah disebutkan di atas.

Ia telah menulis banyak kitab dan dalam hal ini ia telah melebihi teman-

temannya. Ia menyusun dan mengarang, menetapkan yang shahih dan tidak

shahih, menetapkan perawi yang adil dan yang tidak adil dan menulis sejarah

beserta penjelasannya sehingga dia menjadi Al-Hafizh yang paling tinggi pada

masanya."l

I Siyar A'lam An-Nubala', 78 /270-277.
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2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Ibnu Makula mengatakan, "Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi adalah
tokoh terakhir yang kami saksikan yang mempunyai pengetahuan, hafalan dan
ketelitian terhadap hadits Rasulullah W.r^ sangat menguasai masalah illat-
illat hadits, sanad-sanadnya, shahih dan gharibnya dan segala yang berkaitan
dengannya. Di antara orang-orang Baghdad, setelah Abu Al-Hasan Ad-
Daruqutni, tidak ada seorang pun yang menyamainya. Aku bertanya kepada
Abu Abdillah Ash-Shuwari tentang Al-Khatib dan Abu Nashr As-Sajzi,
manakah yang lebih hafal hadits di antara keduanya? Dengan tegas ia
melebihkan Al-Khatib daripada Abu Nashr."l

Al-Mu'taman As-Sajihi mengatakan, "setelah Ad-Daruquthni, Baghdad
tidak menelurkan ulama yang hafalan haditsnya melebihi Abu Bakar Al-
Khatib."

Abu Ali Al-Bardani mengatakan, "Barangkali Al-Khatib sendiri tidak
melihat seorang pun yang menyamainya."2

Ahli fikih, Abu Ishaq Asy-Syairazi mengatakan, "Abu Bakar Al-Khatib
diserupakan dengan Ad-Daruqutni dan semisahrya dalam mengetahui hadits
dan menghafalnya."

Al-Hafizh Abu Al-Fatyan mengatakary "Al-Khatib adalah imambidang
hadits. Aku tidak pemah melihat seorang pun yang menandinginya."3

Abu Al-Qasim An-Nasib mengatakan, "Aku mendengar Al-Khatib
mengatakan, " Abu Bakar Al-Barqani menulis surat kepada Al-Hafizh Abu
Nu'aim. Di dalam surat ifu ia berkata, "saudaraku Abu Bakar Al-Khatib -
semoga Allah menolongnya dan menyelamatkannya- pergl menujumu untuk
menimba ilmu-ilmumu. Dan, Alhamdulillah dia adalah termasuk orang yang
berwawasan luas dan berpendirian kuat. Ia pergi untuk mencari ilmu
sementara ia telah mendapatkan apayang tidak didapatkan para pencari ilmu
lairurya. Hal ini akan jelas bagimu ketika kamu sudah berkumpul dengannya.
Ia akan sangat berhati-hati dan menjaga diri yang menurutmu sendiri hal itu
sangat bagus."a

As-Sam'ani mengatakan, "Aku mendengar Yusuf bin Ayyub di Marwa
mengatakan,"Padasuatu saat, Al-Khatib ikut menghadiri majelis ilmu syaikh

I Tadzkirah Al-Htflazh,3 / 7737., tbid.3/7737.3 Siynr A'lan An-Nubala', 1,8 /276.a Mu'jam Al-Udaba',1/4142.
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kami, Abu Ishaq. Dalam majelis tersebut Abu Ishaq menyebutkan suatu hadits

dari riwayat Bahr bin Kunaiz As-Saqqa', lalu bertanya kepada Al-Khatib,

bagaimana pendapatmu?

Maka, Al-Khatib menjawab, "]ika Anda mengizinkanku, maka aku akan

memberikan komentar tentang riwayat hadits itu." Abu Ishaq pindah tempat

dan duduk seperti seorang murid di hadapan gurunya. Lalu Al-Khatib

menjelaskan perihal hadits itu dengan penjelasan yang bagus. Atas

penjelasannya itu, Syaikh Abu Ishaq memujinya dan mengatakan, "Ini adalah

Ad-Daruquthni zaman kita."l

Abu Ali Al-Baradani mengatakan, "Telah meriwayatkan hadits kepada

kami Al-Hafizh Abu Bakar Al-Khatib. Aku tidak pernah melihat seorang Pun
yang sama dengannya dan aku berpikir bahwa dia juga tidak melihat seorang

pun yang sama denganrrya."z

As-Salafi mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Syuja' An-Nahli

tentang Al-Khatib, lalu ia berkata, "Ia adalah seorang imam, penyusun karya

dan Al-Hafizh yang belum pernah kami ketahui ada orang yang

menyamainya."3

Abu Sa'ad bin As-Sam'ani mengatakan, "Al-Khatib adalah seorang yang

disegani, rendah hati, terpercaya, berusaha terus jujur, banyakhujjah, bagus

tulisannya, banyak penelitiannya, sangat fasih dan menjadi pemungkas para

Al-Hahzh."a

Adz-Dzahabi mengatakan, "Al-Khatib adalah seorang imam yang tiada

duanya, orang yang sangat alim, seorang mufti, Al-Hafizh, sang kritikus dan

ahli hadits zamanrty a." s

Dalam Al-Midzyal, ia juga mengatakan, "Al-ICratib berada dalam derajat

ahli hadits dan ulama besar sebelumnya semisal Yahya bin Main, Ali bin Al-

Madini, Ahmad bin Abi Khaitsamah dan ulama lain yang setingkat dengan

mereka.

Al-Khatib adalah ulama besar zamannya. Dengan Al-Kratib, ilmu hadits

menjadi bersinar, indah dan terang. Ia adalah orang berwibawa, rendah hati,

agun& telpercaya, jujur, sangat teliti dan menjadi hujiah apa yang ia tulis, ucap,

nukil dan kumpulkan.

I Tlnbaqat As-Subki, 4 /35-36.2 Siyar A'lam An-Nubala',18 /281.3 lbitl.lS/281.
' Thabaqat Asy-Syaf i,4/33.5 Siyar A'lam An-Nubala',78/270.
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Ia adalah orang yang baik nukilan dan tulisannya, orang yang banyak
meneliti dan mengoreksi hadits, orang yang sering membacakan hadits dan
orang yang fasih ucapannya. Ia adalah orang yang sempurna akhlak dan
perawakannya, prilaku dan penampilannya dan berakhir kepadanya ilmu dan
hafalan hadits. Dan memang ia adalah sang pemungkas para ahli hadits.,,l

Abu Thahir As-Salafi mengatakan, "Aku bertanya kepada Abu Al-
Ghana'im An-Narsi tentang Al-Khatib, lalu ia mengatakan, "Al-Khatib adalah
ulama besar, tidak usah dicari bandingannya karena aku tidak pemah melihat
orang yang sederajat dengannya. fika aku bertanya sesuatu kepadanya, maka
ia akan langsung menjawab pertanyaanku dan membukakan kitabnya.,'

Adz-Dzahabi mengatakan, "Telah aku sebutkanbahwa Ibnu Makula jika
ditanya langsung menjawab tanpa membukakan kitabnya. Ini adalah
menunjukkan hafalannya yang kuat. Adapun tindakan Al-Khatib yang
menjawab pertanyaan secara langsung dan membukakan kitabnya adalah
menunjukkan kewara'an dan kehati-hatiannya."2

3. Perjalanannya dalam Mencari llmu
Telah aku sebutkan perkataan Adz-Dzahabi bahwa Al-Khatib mulai

belajar pada saat umurnya menginjak sebelas belas tahun.Ia pergi menuntut
ilmu di Bashrah saat umumya menginjak dua puluh tahun, pergi ke Naisabur
saat umurnya menginjak dua puluh tiga tahun dan pergi ke Syam saat
umurnya sudah tua. Ia juga pergi ke kota-kota selain yang sudah disebutkan
itu.3

Adz-Dzahabi juga mengatakan, "Di Akbara, Al-Khatib berguru kepada
Al-Husain bin Muhammad Ash-shaigh yang meriwayatkan hadits kepadanya
dari Nafilah Ali bin Harb. sementara di kota Bashrah ia berguru kepada Abu
Umar Al-Hasyimi (gurunya dalam bidang hadits), Ali Al-Qasim Asy-Syahid,
Al-Hasan bin Ali As-Saburi dan sejumlah ulama lainnya.

Di Naisabur, ia berguru kepada Al-Qadhi Abu Bakar Al-Hiyari, Abu Said
Ash-Shairafi, Abu Al-Qasim Abdurrahman As-Siraj, Ali bin Muhammad Ath-
Thftazi, Al-Hafizh Abu Hazim Al-Abdawi dan sejumlah ulama lainnya. Di
Asfahary ia berguru kepada Abu Al-Hasan bin Abdi Kawih, Abu Abdillah
Al-Jamal, Muhammad bin Abdillah bin Syahriyar dan Al-Hafizh Abu Nu'aim.

I Mu'jam AlUthba',4/30.2 Siyar A'lam An-Nubala',78/575.1 lbitl.78/575.

692 60 Biografi Lllama Salaf



Di Dainur, ia berguru kepada Abu Nashr Al-Kassar. Di Hamdary ia berguru

kepada Muhammad bin Isa dan beberapa ulama yang semasa dengannya. Ia

telah berguru kepada ulama-ulama di Ray, Kufah, Shuwar, Damaskus dan

Makkah.

Ia datang di Damaskus pada tahun 445 (empat ratus empat puluh lima)

Hijriyah. Di sana, ia berguru kepada Muhammad bin Abdirrahman bin Abi

Nashr At-Tamimi dan ulama yang semasa dengannya. Ia telah bermukim di

Damaskus dan dari sana ia berangkat haji. Pada saat musim haji tersebut, ia

mempelajari Shahih Al-Bulchari di bawah bimbingan Syaikh Ali Karimah"'l

Ahmad bin Shaleh A1-|abali mengatakan, "Al-Khatib telah mempelajari

fikih dan macam-macam bacaan Al-Qur'an. Ia banyak melakukan perjalanan

dan dekat dengan seorang pemimpin besar Al-Qasim Ali bin Al-Hasan bin

Salamah. Tatakala pemimpin tersebut ditangkap oleh Al-Basasiri, maka Al-

Khatib menyembunyikan diri dan pergi menuju shuwar. Di kota shuwar

terdapat seorang yang bernamalzzu Daulah, salah seorang dermawan. Dari

sini Al-Khatib diberi harta yang banyak."2

Yaqut mengatakan, "Ia berguru kepada para ulama saat itu di Baghdad,

Bashrah, Dainur dan Kufah. Pada tahun 415 (empat ratus lima belas) Hijriyah,

ia melakukan haji dan pergi ke Naisabur untuk belajar kepada para ulama di

sana. Ia datang ke sana lagi setelah situasi Baghdad sangat buruk. Namun, ia

disakiti oleh para pengikut madzhab Ahmad bin Hambal di masiid jami' Al-

Manshur pada tahun 450 (empat ratus lima puluh satu) Hijriyah.

Oleh karenanya, ia menetap di sana hanya sebentar saja dan mengajarkan

semua kitab-kitabnya sampai bulan Shafar tahun 457 (empat ratus lima puluh

tujuh) Hijriyah. setelah itu, ia pergi menuju shuwar dan bermukim di sana.

Ia sering mengunjungi kota Al-Quds dan kembali lagi ke shuwar. Pada tahun

462 (empat ratus enam puluh dua) Hijiryah ia meninggalkan shuwar dan

menuju Tharablus dan Halab. Ia tidak lama berada di dua kota ini, akan tetapi

hanya beberapa hari saja. Pada akhir tahun 462 (empat ratus enam puluh dua)

Hijiryah, ia kembali ke Baghdad dan berada di sana sampai meninggal dunia,

yaitu satu tahun sejak ia datang kembali ke Baghdad. Keberadaannya di

Baghdad yang terakhir ini ia gunakan untuk meriwayatkan kitabnya yang

berjudul T nrik* B aghdad." 3

1 Siyar A'lam An-Nubala', 18/272'273.
z tbid.rS/274.3 Mu' jan Al-Uilaba',4/75.
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4. Akidahnya

Adz-Dzahabi mengatakan, "Abdul Aziz binAhmad Al-Kattani berkata,
"Pada tahun 412 (empat ratus dua belas) Hijriyah, ia meriwayatkan hadits
kepada gurunya yangbemama Abu Al-Qasim Ubaidullah Al-Azhari. Gurunya
yang lain, Al-Baraqani, juga menulis dan meriwayatkan hadits darinya. Dalam
ilmu fikih, ia berguru kepada Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari dan Abu Nashr
bin Ash-Shabbagh. Dalam akidah, ia mengikuti madzhab Abu Al-Hasan Al-
Asy'ari."

Adz-Dzahabi mengatakan , " Apa yang dikatakan oleh Ahmad Al-Kattani
adalah benar, karena mengenai sifat-sifat Anah S6 Al-Khatib sendiri telah
menegaskan bahwa sifat-sifat tersebut kita pahami sebagaimana apa adanya

tanpa menanyakan "bagaimana?"1 Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah
madzhab Al-Asy'ari yang ia yakini sampai meninggalnya, sebagaimana juga

madzhab Imam Ahmad dan semua ulama hadits dan sunnah dalam berbagai

masa.

Namun, Ibnu As-Subki tidak setuju dengan perkataan Adz-Dzahabi
(gurunya) bahwa Al-Khatib dalam masalah sifat-sifat Allah mengikuti
madzhab Ahli Sunnah. Ia mengatakary "Ini adalah madzhab ahlihadits qadim

(yang lama) kecuali orang yang melakukan bid'ah dengan meyakini tasybih

namun menisbatkannya kepada sunnah atau orang yang tidak mengerti
madzhab Al-Asy'ari lalu menolaknya berdasarkan prasangka yang ia punyai.
Dua orang ini adalah salah.

Syaikh kami Adz-Dzahabi memberikan komentar setelah mengutip
perkataan Al-Kattani, yaitu sesungguhnya Al-Khatib mengikuti madzhab Al-
Asy'ari. Adz-Dzahabi mengatakan, "Madzhab Al-Khatib dalam masalah sifat-
sifat Allah adalah suatu keyakinan yang dilandaskan pada pemahaman
terhadap sifat-sifat Allah sebagaimana apa adanya (tanpa menakwilinya). Hal
itu telah ia terangkan secara tegas dalam beberapa karyanya."

Lebih lanjut,Ibnu As-Subki mengatakan, "Memang ini adalah madzhab
Al-Asy'ari, namun Adz-Dzahabi, sebagaimana yang lain, tergelincir pada
pemahaman yang kurang tepat karena ketidaktahuannya tentang madzhab
Al-Asy'ari. Perlu diketahui bahwa Imam Al-Asy'ari juga mempunyai
pendapat lain dalam masalah sifat-sifat Allah, yaitu menakwilinya."2

1 Siyar A'lam An-Nubala',78/277.

'z Thnbaqat Asy-Syaf iyyah Al-Kubra,4/32-33.
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Yang memperkuat pendapat Adz-Dzahabi adalah pemahaman yang ia

nukil dari Al-Khatib yang mana nukilan tersebut bertentangan dengan apa

yang dikatakan oleh Ibnu As-Subki.

Adz-Dzahabi mengatakan, "Abu Bakar Al-Khatib mengatakan, "Adapun

masalah sifat-sifat Atlah {!&i, maka riwayat yang shahih dari ulama salaf adalah

menetapkan sifat-sifat tersebut, memahaminya sesuai dengan zhahimya dan

menafikan knifiyah (cara) dan tasybih (penyerupaan).

Sifat-sifat itu telah dinafikan oleh segolongan orang, oleh karenanya

mereka meniadakan apa yang telah ditetapkan Allah. segolongan yang lain

meyakini wujud sifat-sifat itu namun mereka sampai pada keyakinantasybih

(penyerupaan) dan talcyif (penetapan cara).

Yangbenar adalah mengikuti jalan yang tengah antara dua pemahaman

itu. Agama Allah berada di antara orang yang berlebih-lebihan dalam

menetapkan sifat-sifat Allah dan orang yang tidak memenuhi hak-hak Allah

dalam masalah itu.

Pembicaraan mengenai sifat-sifat Allah merupakan cabang dari

pembicaraan mengenai Dzat Allah. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai

sifat-sifat Allah haruslah mengikuti pemahaman mengenaiDzat Allah. Jika

sudah diketahui bahwa meyakini adanya Allah s6 adalah meyakini ada-Nya

tanpa meyakini kaifaiyah-Nya, maka dalam meyakini sifat-sifat Allah

haruslah meyakini ada-Nya tanpa meyakini knifiy ah dan batasan-batasanya.

Apabila kita mengatakan, Allah mempunyai tangan, pendengaran dan

penglihatan, maka maksud dari kata-kata ini adalah sifat-sifat Allah ffi yang

telah Dia tenhrkan untuk diri-Nya sendiri. Kita tidak boleh mengatakan bahwa

makna tangan adalah kekuasaan dan makna pendengaran dan penglihatan

adalah ilmu. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa sifat-sifat yang

disebutkan itu adalah anggota tubuh atau menyerupakan-Nya dengan tangary

penglihatan dan pendengaran dari anggota tubuh yang digunakan untuk

bekerja.

Kita harus mengatakan bahwa meyakini sifat-sifat itu adalah wajib

karena wahyu datang seperti itu dan kita harus menafikan segala PenyeruPaan

terhadap sifat-sifat Allah ffi itu. Allah berfirman,

"Tidak ada sesuatu pun yang seruPa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha

Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-S1'ura: t1)

"Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (Al-Ikhlash: 4)
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5. lbadah dan Kemuliannya

Ghaits bin Ali mengatakan, " Abrt Al-Faraj Al-Isfarayini mengatakan
kepadaku, "Al-Khatib pernah haji bersama kami. Setiap harinya ia
menghatamkan Al-Qur' an dengan bacaan tartil. setelah menghatamkannya
orang-orang berkumpul kepadanya, sementara ia berada dalam kendaraan
dan mereka berkata, "Riwayatkanlah hadits kepada kami,,' lalu ia
meriwayatkan hadits kepada mereka."1

Ibnu Nashir mengatakan , " Abtr Zakariya At-Tabrizi Al-Lughawi berkata,
"Aku memasuki Damaskus lalu aku membaca kitab-kitab sastra Arab di
bawah bimbingan Al-Khatib di dalam masjid. Pada waktu itu aku bertempat
di menara masjid, lalu naiklah Al-Khatib kepadaku. Ia berkata, "Aku ingin
mengunjungimu di rumahmu."

Kami berbincang-bincang sesaat, kemudian ia mengeluarkan secarik
kertas dan berkata, "Hadiah adalah sunnah." Al-Khatib pergi dan aku amati
pemberiannya itu, ternyata itu adalah uang senilai lima dinar Mesir. pada

waktu yang lain, ia kembali naik ke atas dan meletakkan uang yang sama

dengan itu. Apabila ia membaca hadits di masjid jami' Damaskus, maka
suaranya terdengar sampai di akhir masjid. Ia membacanya dengan dialek
Arab yang benar."2

Abu Manshur Ali bin Al-Amin mengatakan, "Tatkala Al-Khatib pulang
dari Syam, ia mempunyai kekayaan yang banyak berupa pakaian dan emas.
Namun, ia tidak mempunyai keturunan. oleh karena itu, ia menulis surat
kepada AI-Qaim.Biamrillah. Dalam surat itu ia mengatakan, "sesunguhnya
hartaku menjadi hak milik Baitulmal. oleh karenanya, izinkanlah aku untuk
memberikannya kepada orang yang aku inginkan." Permintaan izinnya itu
dikabulkan lalu ia memberikan hartanya itu kepada para ahli hadits."3

Al-Hafizh bin Nashir mengatakan, "Ibuku mengatakan kepadaku bahwa
ayahku berkata kepadanya, "Aku masuk ke rumah Al-Khatib dan
merawatnya. Pada suatu hari, aku berkata kepadanya, "Wahai tuanku,
sesungguhnya Abu Al-Fadhl bin Khairun tidak memberikan emas yang telah
kamu perintahkan kepadanya untuk memberikan emas-emas itu kepada para
ahli hadits." Mendengar itu, Al-Khatib mengangkat kepalanya dari bantalnya.
Ia berkata, "Ambillah kain ini, semoga Allah memberikan berkah di

I Siyar A'lnn An-Nubala',1,8/279., tbid.l.8/t78.3 Mu' jam Al-Udaba', 4/ 27 danTadzkirah Al-Htffizh, 3 / 1143-tl{/'.
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dalamnya." Di dalam kain itu ternyata berisi 40 dinar. Lalu uang itu aku

nafkahkan untuk keperluan mencari ilmu."l

6. Mutiara Perkataan dan Kisah Terpilih darinya

Al-Mu'taman mengatakan, "Al-Khatib pernah berkata, "Barangsiapa

yang menyusun suatu karya, maka ia telah menjadikan akalnya di atas piring

yang ditawarkan kepada orang lain."2

Yaqut mengatakan, "Pernah salah seorang Yahudi memperlihatkan

sebuah kitab dan mengaku bahwa kitab tersebut adalah kitab Rasulullah ffi.
Kitab tersebut berisi keterangan gugumya kewaiiban membayar iizyah

(pajak) bagi penduduk Khaibar dan bahwasanya hal itu telah disaksikan oleh

para sahabat,;$;. Orang Yahudi itu juga mengaku bahwa kitab tersebut ditulis

oleh Ali bin Abi Thalib l&t.

Lalu, hal itu diberitahukan oleh pemimpin tertinggi waktu itu kepada

Abu Bakar Al-Khatib. Al-Khatib berkata, "Kitab ini adalah palsu!" Atas

jawabannya itu, ia ditanya, "Dari mana kamu tahu bahwa kitab tersebut

palsu?" Ia menjawab, "Di dalam kitab tersebut terdapat kesaksian Muawiyah

bin Abi Sufyan, sedangkan Muawiyah masuk Islam pada saat Al-Fath

(penaklukan kota Makkah) dan perang Khaibar terjadi pada tahun 7 Hiiriyah.

Di dalam kitab itu juga terdapat kesaksian Sa'ad bin Muadz yang meninggal

dunia pada saat perang Khandaq tahun 5 Hijriyah." Dengan penjelasan

tersebut, At-Khatib mendapatkan pujian."3

Yaqut mengatakan, "Al-Khatib menuturkan bahwa tatkala ia pergi haji,

ia minum air Zarnzamsebanyak tiga kali minuman. Dengan tiga kali minuman

itu, ia memohon kepada Allah tiga hajat, sesuai dengan sabda Rasulullah ffi,
" Air Zamzam adalah untuk apa yang diniatkan orang darinya."

Hajat pertamanya adalah meriwayatkan sejarah Baghdad, hajat keduanya

adalah membacakan hadits di masjid Jami' Al-Manshur dan hajat ketiganya

adalah ia dikuburkan di dekat kuburan Basyar Al-Hafi, setelah ia meninggal

dunia.

Setelah pulang ke Baghdad ia meriwayatkanTarikh Baghdad. Salah satu

juz dari kitab tersebut berkaitan dengan Khalifah Al-Qaim Biamrillah. Maka

I TatlzkitrhAl-Huffazh,3/11M.2 Siyar A'lam An-Nubala',18/2873 Mu' jnm Al-Udaba',4/78.
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ia membawa juz tersebut. Ketika sampai di pintu istana sang Khalifah, ia
meminta izin unfuk membaca juz tersebut.

Setelah permintaan tersebut disampaikan kepada sang Khalifah, sang
Khalifah berkata, "Lelaki ini adalah orang besar dalam bidang hadits, ia tidak
butuh mendengar sesuatu dariku. Barangkali ia mempunyai maksud lain di
balik itu. Tanyailah apa maksudnya ia ke sini?" Al-Khatib ditanya mengenai
maksudnya, lalu ia menjawab, "Aku memohon izin unfuk membacakan hadits
di masjid jami' Al-Maruhur." sang I(halifah pun memberikan instruksi kepada
pejabat tertingginya agar memberikan izin kepada At-Khatib. Lalu perjabat
itu mempersilahkan kepada Al-Khatib atas apa yang ia inginkan.

Tatkala ia meninggal dunia, orang-orang ingin menguburkannya di
samping kuburan Basyar karena ia telah mewasiatkan hal itu.

Ibnu Asakir mengatakan, "syaikh kami,Ismail bin Abi Sa'ad Ash-Shufi
menuturkan, "Tempat yang berada di samping kuburan Basyar telah buat
liang oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali Ath-Thartsitsi yang ia persiapkan untuk
dirinya sendiri saat ia meninggal nanti. Ia sering mengunjungi liang yang
dibuahrya itu, berdoa dan menghatamkan Al-Qur'an di sana. Kebiasaan ini
ia lakukan dalam waktu beberapa tahun.

Setelah Al-Khatib meninggal dunia, orang-orang meminta izin kepada
(Abu Bakar Ahmad bin Ali Ath-Thartsitsi) agar Al-Khatib dikuburkan di
tempat yang telah ia sediakan untuk dirinya tersebut.

Namun, ia menolak permintaan tersebut dan berkata, "lni adalah
kuburanku, aku telah menghatamkan Al-Qur'an berkali-kali di sini. Karena
itu, tidak mungkin aku mengabulkan permintaan kalian."

Berita ini sampai ke telinga ayahku, lalu ia mengatakan kepada Ath-
Thartsitsi, "Wahai Syaikh, seandainya Basyar hidup dan kamu dan Al-Khatib
masuk kepadanya, siapakah yang ia pilih untuk berada di sampingnya, kamu
atau Al-Khatib?"

Ia menjawab, "Al-Khatib." Ayahku berkata kepadanya, "Demikian pula
ketika ia dalam keadaan meninggal, ia lebih berhak berada di sampingnya
daripada kamu." Lalu hati Ath-Thartsitsi menjadi terbuka dan rela jika Ar-
Khatib dikuburkan di samping Basyar. Akhimya, Al-Khatib jadi dikuburkan
di tempat tersebut."l

1 Mu' jam Al-Udaba',4/ 76-17.
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As-Sam'ani mengatakan, "Aku mendengar Mas'ud bin Muhammad di
Marwa menuturkan bahwa Al-Fadhl bin Umar An-Nasu'i mengatakan, "Aku
berada dalam masjid jami' di Shuwar yang ketika itu Al-Khatib berada di situ.

Lalu Alawi masuk, sementara pada kainnya terdapat beberapa dinar. Ia
berkata, "Emas ini kamu pergunakan untuk keperluan-keperluanmu."

Wajah Al-Khatib menjadi merah karena merasa tersinggung atas

tindakan Alawi tersebut. Ia berkata, "Aku tidak butuh emas!" Alawi berkata,

"Mungkin kamu menganggapnya sedikit," lalu menyebarkan uang-uang

tersebut di sajadah Al-Khatib dengan mengatakan, "Ini berjumlah tiga ratus

dinar."

Merasa dipermalukan, Al-Khatib bangkit dengan wajah yang memerah.

Ia mengambil sajadahnya dan melempar uang-uang dinar itu lalu pergi. Aku
tidak pemah lupa kemuliaan Al-Khatib dan kehinaan Alawi yang memungut

uang-uang dinamya di atas hamparan tikar saat ifu."1

7. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Adz-Dzahabi mengatakan, "Al-Khatib Al-Baghdadi

berguru kepada Abu Al-Hasan bin Ash-Shalat Al-Ahwazi, Abu Umar bin
Muhdi, Abu Al-Husain bin Al-Matim, Al-Husain bin Al-Hasan Al-Jawaliqi,

Ibnu Razqawih, Ibnu Abi Al-Fawaris, Hilal Al-Haffar,Ibrahim bin Mukhlad
Al-Bakharaji dan ulama-ulama yang ada di Baghdad. Pada tahun 412 (empat

ratus dua belas) Hijriyah, ia pergi ke Bashrah lalu berguru kepada Abu Umar
Al-Qasim bin Ja'far Al-Hasyimi (sang perawi sunnah), Ali bin Al-Qasim Asy-

Syahid dan Al-Hasan bin Ali An-Naisaburi.

Di Naisabur, ia berguru kepada Abu Al-Qasim Abdurrahman bin
Muhammad As-Siraj, Al-Qadhi Abu Bakar Al-Hiyari dan ulama yang semasa

dengannya. Di Asfahan, ia berguru kepada Abu Al-Hasan bin Abdi Kawih,
Muhammad bin Abdillah bin Syahriyar, Al-Hafizh Abu Nu'aim dan ulama

yang semasa dengan mereka. Di Dainur, ia berguru kepada Abu Nashr Al-
Kassar dan sejumlah ulama lain dan di Hamdan ia berguru kepada

Muhammad bin Isa dan sejumlah ulama lain."2

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi mengatakan, "Murid-murid Al-Khatib
Al-Baghdadi di antaranya adalah Al-Baraqani (yang juga menjadi gurunya),

Abu Al-Fadhl Ibnu Khairun, Al-Faqih Nashr Al-Maqdisi, Abu Abdillah A1-

1 Siyar A'lam An-Nubala',78 /277-278.

'. Tadzkirah Al-Hr{fazh,3/ -1,1,36.
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Humaidi, Abdul Aziz Al-Kattani, Abu Nashr bin Makula, Abdullah bin
Ahmad As-Samarqandi, Al-Mubarak bin Ath-Thayuri, Muhammad bin
Marzuq Az-Za'farani, Abu Bakar bin Al-Khashibah, Abu An-Narsi, Abu Al-
Qasim An-Nasib, Hibatullah bin Al-Akfani, Ali bin Ahmad bin eais Al-
Ghassani.

fuga, tercatat sebagai muridnya; Muhammad bin Ali bin Abi Al-Alla'Al-
Mashishi, Abu Al-Fath Nashrullah bin Muhammad Al-Mashishi, Abdul Karim
bin Hamzah, Thahir bin sahl Al-Isfarayini, Hibatullah bin Abdillah Asy-
Syuruthi, Abu As-Sa'adat Ahmad bin Ahmad Al-Mutawakkili, Abdurrahman
bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Qazzaz, Abu Manshur bin Khairun Al-
Muqri', Yusuf bin Ayyub Al-Hamadzani dan murid-muridnya yang lain.,'l

8. Kitab-kitab Karyanya

Adz-Dzahabi mengatakan, "Tulisan-tulisan Al-Khatib sangat indah, jelas

dan sempuma tanda-tanda bacanya. Aku telah melihat beberapa juz kitabnya
yang berada di Damaskus. Aku membaca tulisan tangannya sendiri, -Telah

meriwayatkan kepada kami Ali bin Muhammad As-Samsar, telah
meriwayatkan kepada kami Al-Muzhaffar, telah meriwayatkan kepada kami
Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Hajjaj, telah meriwayatkan
kepada kami Ja'far bin Nuh, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad
bin Isa, aku mendengar Yazid bin Harun mengatakan, "Niat yang agung
dalam mempelajari hadits akan membuat orang menjadi mulia."2

Abu Sa'ad As-Sam'ani mengatakan, "Al-Khatib mempunyai karya ilmiah
sebanyak lima puluh enam karya. Di antaranya adalah sebagai berikut:
'1.. At-Tarikh, sebanyak seratus enam juz.

2. Syaraf Ahl Al-Hadits, sebanyak tiga juz.

3. Al-lami', sebanyak lima belas juz.

 . Al-Kifayah,, sebanyak tiga belas juz.

5. As-Sabiq wa Al-I-ahiq, sebanyak sepuluh juz.

6. Al-Muttafiq wa Al-Muftariq, sebanyak delapan belas juz.

7 . Al -Mukammil fi Al-Muhmal, sebanyak enam jilid.

8. Ghunyah Al-Muqtabas ft Tamyiz Al-Multabis atau Al-Asma' Al-Mubhamah,
sebanyak satu juz.

1 lbid.3/1.737.

'z Siyar A'Iam An-Nubala',18/285.
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9. Al-Muwadhdhih, sebanyak empat belas juz.

'10. Man Haddatsa wa Nasiya, sebanyak satu juz.

17. At-T athfil, sebanyak tiga l,:'2.

72. Al-Qunuf, sebanyak tiga|uz

13. Ar-Ruwah'An-Malik, sebanyak enam juz'

74. Al-Faqih wa Al-Mutafaqqihah, sebanyak satu jilid.

15. Ar-Rihlah,, sebanyak satu juz.

1,6. Al-Ihtijaj bi Asy-Syaf i, sebanyak satu jilid.

17. Tamyiz Muttashil Al-Asanid, sebanyak satu jilid.

18. Al-Hiyal, sebanyak tigaftz.

79. Al-Anba' 'an Al-Abna', sebanyak satu juz.

20. Al -Bukhal a', seb any ak emPat j uz.

21. Al-Mu' tanif fi T akmil Al-Mu' talif .

22. Kitab Al-B asmalah wa Annaha min Al-F atihah.

23. Al-lahrbi Al-Basmalah, sebanyak dua juz'

24. Maqlub Al-Asma' wa Al-Ansab, sebanyak satu jilid.

25.luz Al-Yamin ma' Asy-Syahid.

26. Asma' Al-Mudallisin.

2T.lqtidha' Al- llm Al-'Amal.

28. T aqyid Al: llm,sebanyak tiga |uz.

29. Al-Qaulf An-Nujum, sebanyak satu juz.

30. Riwayah Ash-Shahabi'an At-Tabi'i, sebanyak satu juz.

31.. Shalat At-Tasabih, sebanyak satu iuz.

32. Musnad Nu'aim ibn Hammad, sebanyak satu juz.

32. An-N ahy' an Shaum Yaum AsY-SY ak.

33. ljazah Al-Ma'dum wa Al-Maihul, sebanyak satu juz.

34. Ma fihi S it t at un T ab i' iy y un, sebanyak satu' itsz."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ibnu An-Najjar telah menyebutkan karya-

karya Al-Khatib dan menambahkan juga Mu'iam Ar-Rutttah'an Syu'bah (18iuz),

Al-Mu'talif wa Al-Mukhtalif Qa )tz), Hadits Muhammad ibn Suqah (4 irtz), Al-

Musalsalat (3 jur), Ar-Ruba'iyyat (3ittz),Thuruq Qabdh Al:llm (3 jttz), GhnslYaum

Al-lumu'ah (3 juz) dan Al-Ijazah li Al-maihul."
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Adz-Dzahabi mengatakan, "Al-Hafizh Abu Al-Hasan, Ja'far bin Munir
dan As-Salafi telah melantunkan syair sebagai berikut,

Kary a -kary a Ib nu T sab i t Al -Khatib
Lebih nikmat daripada sepoi-sepoinya angin
Tampakbagi yang melihatnya dengan tertib
Bagai taman milik pemuda yang cerdas nan cerdikl

9. Meninggalnya

Makki Ar-Ramli mengatakan, "Al-Khatib sakit pada pertengahan bulan
Ramadhan tahun 463 Hrliyah. Kondisi kesehatannya semakin parah pada awal
Dzulhijjah sampai meninggal pada tanggal T Dzulhijjah.

Ia telah berwasiat suatu hal kepada Abu Al-Fadhl Ibnu Khairun dan
mewakafkan kitab-kitabnya kepada Ibnu Khairun. Ia menafkahkan harta-
bendanya dalam semua hal yang mempunyai nilai kebaikan. Jenazahnya
diringi oleh para hakim dan banyak orang. Sedang shalat jenazah diimami
oleh Ibnu Al-Muhtadi Billah.Ia dimakamkan di samping Basyar Al-Hafi."

Ibnu Khairun mengatakan, "Al-Khatib dimakankan di Bab Harb. Ia

bershadaqah dua ratus dinar dan mewasiatkan agar pakaian-pakaiannya
dishadaqahkan. Di sekeliling jenazahnya, ada sekelompok orang yang
berteriak, "Inilah lelaki yang membela Rasulullah ffi, inilah lelaki yang
membasmi kebohongan terhadap Rasulullah ffi d* inilah yang lelaki yang
menjaga hadits Rasulullah ffi."2

Abu Al-I(haththab bin Al-Jarrah Al-Muqri' mengenang Al-Khatib dengan

syair-syair sebagai berikut,
Kejujuran dan pengetahuan Al-Khatib melebihi semua makhluk
Manusia bersimpuh lemas di hadapan kitab-kitabnya
Ia menjaga syariah dari kesesatan yang mengotorinya
Ia singkirkan pemalsuan, penipuan dan kebohongan
la tamp akknn kelebihan-kelebihan B aghdad
Ia simpan itu dengan ikhlas yang takpernah tamat
Ia nilai manusia dengan jujur
Dan jauhkan diri dari hawa nafsu dan ragu agar tidak sesat terkubursl*l

I Siyar A'lam An-Nubila', 78/289-293.

'1 TadzkirahAl-Htffizh,3/71M.r Siyar A'lam An-Nubala, 18 / 294-295.
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AL.HAFIZH ABU AL.OASIM BIN ASAKIR

1. Nama dan Kelahirannya

L, Tamanva: Adalah Ati bin Al-Hasan bin Hibatillah bin Abdillah bin Al-

I\ ;"r; Abu Qasim Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i y*g lebih dikenal dengan

Ibnu Asakir.

Ibnu As-Subki mengatakan, "Kami tidak mengetahui salah satu dari

kakek-kakeknya seorangya g dinamakan Asakir, dan hanya dialah yang

terkenal dengan nama itu."

Kelahirannya: Ibnu Asakir lahir pada awal bulan Muharram tahun 499

Hijriyah.

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Saat gurunya yang bemama Abu Al-Hasan bin Qais ingin melakukan

bepergian, gurunya tersebut berkata kepadanya, "sungguh aku berkeinginan

agar Allah menghidupkan ilmu agama denganmu."

Doa gurunya itu menjadi terkabul dan hal ini menjadi karnmah bagi

gurunya serta kegembiraan baginya." Tatkala ia masuk ke Baghdad, maka

orang-orang Irak terkagum-kagum dengannya. Mereka mengatakan, "Kami

tidak pemah melihat orang sepertinya."

Demikian pula guru-gurunya dari Khurasan, mereka merasa kagum

dengannya. Gurunya yang bernama Abu Al-Fath Al-Mukhtar bin Abdil

Hamid mengatakan, " Abu Ali Al-Wazir datang kepada kami, maka kami

mengatakan, "Kami tidak pemah melihat seorang pun yang sama dengannya."

Kemudian Abu Sa'ad bin As-Sam'ani datang kepada kami, maka kami

mengatakan, "Kami tidak pemah melihat seorang pun yang sama dengannya."
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Ketika Ibnu Asakir datang kepada kami, maka kami mengatakan, "Kami

belum pemah melihat seorang Pun yang menyamainya."l

Gurunya yang bernama Abu Al-Khatib Abu Al-Fadhl Ath-Thusi

mengatakan, "Kami tidak mengetahui orang yang berhak mendapat gelar ini

(maksudnya At-Hafizh) melainkan dia. Di Baghdad, ia diberi juiukan " Api"

karena kecerdasan dan pemahamannya yang luar biasa. Tidak terkumpul pada

guru-gurunya apa yang terkumpul padanya, yaitu selalu shalat jamaah dan

berada di barisan terdepan selama empat puluh tahun, kecuali ada udzur yang

tidak bisa ditinggalkan, terus beri'tikaf di masjid jami" sering bershadaqah,

tidak tergiur dengan kemewahan duniawi dan tidak mau menerima jabatan

keagamaan seperti imam shalat dan khutbah, setelah jabatan tersebut

ditawarkan kepadanya."2

Abu Al-Hasan Said Al-Khair mengatakan, "Aku tidak melihat orang

yang seumur Al-Hafizh Abu Al-Qasim yang menyamainya." 3 At-Taj

Muhammad bin Abdirrahman Al-Mas'udi meriwayatkan, "Aku mendengar

Al-Hafizh Abu Al-Ala' Al-Hamadzani mengatakan kepada sebagian

muridnya, saat ia ingin bepergian, "Jika kamu mengetahui seorang guru yang

mempunyai ilmu dan keutamaan yang melebihiku maka pergilah kepadanya.

Namun, untuk Al-Hafizh Ibnu Asakir, kamu memang harus datang

kepadanya."aLaluaku bertanya, "siapakah Al-Hafizh ini?" Ia menjawab, "Ia

adalah Al-Hafizh negeri syam, Abu At-Qasim yang bertempat tinggal di

Damaskus." Lalu Abu Al-Alla' memujinya."s

Ibnu An-Najjar mengatakan, "Aku membaca tulisan Ma'mar bin Al-

Fakhir dalam Mu' jamnya, "Telah meriwayatkan hadits kepadaku Al-Hafizh

Abu Al-Qasim di Mina. Dia adalah orang yang paling hafal hadits selama yang

aku lihat. syaikh kami, Ismail bin Muhammad melebihkannya atas orang-

orang yang pernah kami temui. Al-Hafizh Ibnu Asakir mendatangi Asfahan

dan singgah di Daray. Aku tidak melihat pemuda yang lebih hafal hadits, lebih

wira'i dan lebih teliti daripada dia. Ibnu Asakir adalah seorang ahli fikih,

sastrawan dan pengikut Ahli Sunnah. Aku bertanya kepadanya tentang

keterlambatannya dalam datang ke Asfahan, ia menjawab, "Aku meminta izin

kepada ibuku untuk pergi namun ia tidak mengizinkanku."5

I Ttubaqat Asy-Syafi'iyYah,7 /217., Ibid.7/218.1 Siyar A'lam An-Nubala',20/563.I lbitl.z0/563.5 lbid.z0/563.6 Tadzkirah Al-Hrffizh, 4/ 7333

704 60 Biografi lllama Salaf



As-Sam'ani mengatakan , " Ab1J Al-Qasim adalah orang yang banyak

ilmunya dan keutamannya, hafal hadits, teliti, taat beragama, baik

perangainya, indah penampilannya, mengumpulkan antara sanad dan matan,

benar bacaannya, kritis, hati-hati -As-sam'ani menyebutkan sifat-sifat

seterusnya sampai mengatakan- men8umPulkan apa yang tidak dikumpulkan

orang lain dan melebihi teman-temannya'"1

Ad,z-Dzahabi mengatakan, "Aku mendengar Al-Hafizh Ali bin

Muhammad berkata, "Aku mendengar Al-Hafizh Abu Muhammad Al-

Mundziri berkata, "Aku berdiskusi dengan guruku Al-Hafizh Abu Al-Hasan

Ali bin Al-Fadhl tentang empat ulama besar yang hidup dalam satu masa. Ia

berkata, ,,siapa mereka?" aku berkata , " Al-Hahzhlbnu Asakir dan Al-Hafizh

Ibnu Nashir?,, Ia berkata, "Ibnu Asakir lebih hafal hadits." Aku berkata,

,,Bagaimana dengan Ibnu Asakir dan Abu Musa Al-Madini?" Ia menjawab,

"Ibnu Asakir." Aku bertanya, "Bagaimana dengan Ibnu Asakir dan Abu

Thahir As-salafi?" Ia berkata, "As-salafi adalah guruku, As-salafi adalah

guruku."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ia memberikan isyarat bahwa Ibnu Asakir

lebih hafal, narnun ia menghormati gurunya dengan menggunakan kata-kata

yang seolah melebihkan gurunya, yaitu Abu Thahir. wallahu A'lam."2

Lebih tanjut , Adz-Dzahabi. mengatakan, "Ibnu Asakir adalah oranS yang

cepat paham dan hafal, teliti, cerdas dan sangat menguasai bidang hadits dan

tidak ada yang menandinginya pada masanya'"3

Ibnu I(hallikan mengatakan, "Ibnu Asakir adalah ahli hadits negeri syam

pada masanya dan salah satu tokoh ulama Asy-Syafi'iyah. Ia menonjol dalam

bidang hadits sehingga terkenal sebagai ahli hadits. Ia sangat gigih dalam

mencari ilmu hadits sampai ia mengumpulkan apa yang tidak terkumput bagi

selairurya. Ia banyak melakukan perjalanan ke berbagai daerah dan menemui

ulama-ulama di daerah yang ia kunjungi. Teman seperjalanannya adalah Abu

Said Abdul Karim bin As-Sam'ani. Ia adalah seorang yang hafal hadits, taat

beragama dan mengumpulkan antara matan dan sanad'" 

Ibnu As-Subki mengatakan, ,,Dia adalah syaikh, imam, penolong dan

pelayan sururah, pemusnah bala tentara setan dengan militer jihadnya, imam

I tbid.4/1330.2 lbid.zl/567-568.. tbid.20/566.a WafayatAl-A'yan,3/3@.
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ahli hadits pada masanya dan pemungkas para Al-Hafizh. Tidak ada orang
yang mengingkari posisi tempatnya yang didatangi para pencari ilmu dari
berbagai negeri.

Ia adalah tempat yang dituju oleh orang-orang yang mempunyai cita-

cita tinggi dalam mencari ilmu, satu figur yang diakui keilmuannya oleh

semua orang, manusia yang menyambungkan apa yang tidak dimampui oleh

banyak cita-cita, lautan yang tidak bertepi, ulama besar yang memikul beban

sunnah, penantang siang dan malam dalam memperjuangkan sunnah,
pengumpul ilmu-ilmu yang terpisahkan, pengait ilmu dan amal yangmana

hal ini memang menjadi tujuan utamanya, penghafal yang kuat yang tidak
terkalahkan oleh indahanya ilusi, orang yang sangat teliti yang tidak samar

baginya mana yang lama dan mana yang baru, orang yang hafal dengan teliti
apa yang dihafal oleh orang yang sudah mendahuluinya, jika tidak dikatakan
melebihi mereka, orang yang luas pengetahuan ilmu atsamya dan orang yang
menjadikan semua orang membutuhkan dirinya."l

3. Upaya dan Keunggulannya dalam Mencari llmu
Ibnu As-Subki mengatakan, "Ketika ibunya sedang mengandungnya,

ayahnya bermimpi bahwa ia akan mempunyai anak yang dengan anak itu
Allah menghidupkan sunnah -Demi Allah, memang dengannya Allah
menghidupkan sunnah Nabi ffi dan mematikan bid'ah-. Anak tersebut akan

membela kebenaran tanpa takut hinaan orang yang menghinanya, menyerang

musuh-musuh Allah yang suka berbuat bid'ah tanpa takut resiko yang akan

muncul, tidak pilih kasih dalam membela agama Allah dan ia akan marah
tanpa ada yang melawannya, apabila ada orang yang membahas masalah

sifat-sifat Allah S#."2

Al-Hafizh Bahauddin Abu Muhammad Al-Qasim (anaknya) mengatakan,
"Ayahku bercerita kepadaku dengan mengatakan bahwa ketika ibuku sedang

mengandungku, ibuku bermimpi melihat seorang lelaki yang berkata
kepadanya, "Kamu akan mempunyai seorang anak lelaki yang mempunyai
kelebihan. Apabila kamu sudah melahirkannya, maka bawalah ia ke goa Ad-
Dam di gunung Qasiyun pada hari keempat puluh dari kelahirannya dan
bershadaqahlah. Allah akan memberikan berkah kepadamu dan orang-orang

Islam atas kelahiran anakmu."

1 Thabaqat Asy-Syaf iryah,T /215-276., tbid.7/277.
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Mimpi tersebut memang benar menjadi kenyataan. Karena Ibnu Asakir

menggunakan waktu malamnya untuk mempelajari ilmu sementara orang lain

menggunakarmya untukbegadang atau tidur. Ibnu Asakir adalah orang yang

mempunyai keistimewaan dan kelebihan yang dikagumi semua orang."1

At-Taj Muhammad bin Abdirrahman Al-Mas'udi mengatakan, "Pada

suatu hari, Abu Al-Alla Al-Hamadzani mengatakan kepadaku, "Kakayaan apa

saja yang ia peroleh dan bagaimana pandangan orang terhadapnya?" Aku

menjawab, "Dia tidak memikirkan masalah itu, yang dia lakukan sejak empat

puluh tahun adalah mengumpulkan data ilmiah, menyusun karya tulis dan

mengajar meskipun dalam kesepian."

Abu Al-Alla berkata, "Alhamdulillah, ini adalah buah ilmu. Ketahuilah

bahwa ia hanya mempunyai rumah, kitab-kitab dan masjid. Ini menunjukkan

rendahnya nilai ulama di negerimu." Kemudian ia mengatakan kepadaku, "Di

negeri Baghdad, Abu Al-Qasim bin Asakir dinamakan " APi" karena

kecerdasan dan pemahamannya yang luar biasa."

Zain Al-Umana' meriwayatkan, "Kami telah dikisahkan Ibnu Al-Qazwini

dari Walid, pengajar di Nizhamiyah bahwa Al-Farawi mengatakary "Suatu

ketika Ibnu Asakir datang kepada kami lalu membaca hadits di hadapan kami

selama lebih dari tiga hari. Aku menjadi bosan dibuatnya'

Pada malam hari, terlintas dalam hatiku untuk menutup diri dalam

kamar dan mengunci pintunya. Pada keesokan harinya, datang seseorang

kepadaku dan mengatakan, "Aku adalah utusan Rasulullah ffi y*rgdatang

kepadamu. Aku telah bermimpi bertemu dengannya. Beliau bersabda

kepadaku, "Datangilah Al-Farawi dan katakan kepadanya, "Jika ada orang

dari Syam berkulit sawo matang datang kepadamu untuk mencari haditsku,

maka janganlah kamu menjadi bosan karenanya'" Walid mengatakan, "Maka

Al-Farawi menjadi sangat hormat kepada Ibnu Asakir."2

Abu Al-Mawahib mengatakan, "Aku pemah belajar dengannya dalam

suasana sepi. Tema yang kami bahas pada waktu itu adalah para ahli hadits

yang perah aku temui. Ia mengatakan, "Adapun di Baghdad adalah Abu Amir

Al-Abdari, di Asfahan Abu Nashr Al-Yunarti akan tetapi Al-Hafizh Ismail

lebih masyhur daripada dia." Aku berkata, "Dengan demikian, tuan kami

(Ibnu Asakir) tidak melihat orang yang lebih pandai darinya." Ibnu Asakir

berkata, "fanganlah berkata demikian karena Allah {lfti telah berfirmary

I tbid.7/2t8.2 Siyar A'lam An'Nubala',20 /564'565,
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"Makn janganlahkamu mengatakan dirimu suci." (An-Najm: 32) aku berkata,

"Allah juga telah berfirman,

"Dan terhadap nikmat Tuhanmu makn hendaklah kamu menyebut-nyebutnya

(dengan bersyukur)." (Adh-Dhuha: 32)

Lalu ia berkata, "Memang demikian, jika ada orang yang mengatakary

"Sesungguhnya mataku tidak melihat orang yang menyamaiku" maka

benarlah perkataan orang tersebut."l

4. lbadahnya

Abu Al-Mawahib mengatakan, "Aku katakan, "Aku belum melihat
seorang pun yang keilmuannya dan ibadahnya setara dengan keilmuan dan

ibadah Ibnu Asakir.

Selama empat puluh tahury ia istiqamah melakukan shalat jamaah lima

waktu dan berada di barisan paling depan, kecuali jika ada uzdur. Ia beriktikaf
pada bulan Ramadhan dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah, tidak tergiur untuk
mengumpulkan kekayaan dan membangun rumah. Ia telah berlepas diri dari

semua itu, menolak jabatan yang ditawarkan kepadanya semisal jabatan imam

shalat dan khutbahlumah, tidak mengabdi kepada para penguasa, menyuruh

melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar
tanpa takut hinaan orang yang menghina.

Ia mengatakan kepadaku, " Aku ingin meriwayatkan hadits, dan Allah

ffi Maha mengetahui bahwa aku melakukan hal itu bukun untuk
mendapatkan jabatan atau pengakuan dari orang-orang. Aku selalu berpikir
kapan aku meriwayatkan hadits yang telah aku dengar dan apa faedahnya

aku meninggalkan hadits-hadits tersebut dalam kitab-kitab. Lalu, aku shalat

Istikharah dan meminta izin kepada guru-guruku dan para pemimpin negeri.

Ketika aku meminta izin kepada mereka, maka semuanya mengatakan,"Siapa

yang lebih berhak meriwayatkan hadits selain dirimu?" Kemudian aku mulai

meriwayatkan hadits pada tahun 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Hijriyah."

Anaknya, Abu Al-Qasim mengatakan, "Ibnu Asakir selalu melakukan

shalat jamaah, membaca Al-Qur'an, menghatamkannya setiap Jumat,
menghatamkannya setiap hari pada bulan Ramadhan, beriktikaf di menara

masjid Asy-Syarqiyyah, sering melakukan shalat sunnah dan dzikir,
menghidupkan malam Nishfu Sya'ban dan dua Id dengan shalat dan

1 tbid.20/555.
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membaca tasbih dan menginstropeksi dirinya jika tidak melakukan amalan

yang bemilai ketaatan dalam waktu sekejab saja.

Ia juga mengatakan kepadaku, "Ketika ibuku mengandungku, ia

bermimpi melihat seseorang yang berkata, "Kamu akan melahirkan anak yang

mempunyai keistimewaan dan kelebihan." Ia juga menceritakan kepadaku

bahwa ayahnya pernah bermimpi akan mempunyai anak yang dengan anak

itu Allah menghidupkan sunnah Rasulullah ffi."l

5. Guru dan Murid'muridnya

G uru-gurun y a: Adz-Dzahabi mengataka n, " Ia berguru kepada Abu Al-

Qasim bin Al-Hushairu Abu Al-Hasan Ad-Dainuri, Abt Al-lz bin Kadisp Abu

Ghalib bin Al-Banna', Abu Abdillah Al-Bari', AlQadhi Al-Maristan dan ulama

yang semasa dengan meraka di Baghdad.

Ia juga berguru kepada Abdullah bin Muhammad Al-Ghazzal Di

Makkah, Umar bin Ibrahim Az-Zaidi di Kufah, Abu Abdillah Al-Azawi,

Hibatullah bin As-Sayyidi, Abdul Mun'im bin Al-Qusyairi dan ulama yang

semasa dengan mereka di Naisabur, Yusuf bin Ayyub Al-Hamadzani Az-

Zahid di Marwa, Tamim bin Abi Said Al-Jurjani dan ulama yang semasa

dengannya di Harah dan provinsi Al-Arbain Al-Buldaniyah. Jumlah gurunya

lebih dari seribu tiga ratus lelaki dan delapan puluh perempuan."2

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi mengatakan, "Murid-muridnya adalah

Ma'mar bin Al-Fakhir, Abu Al-Alla Al-Hamadzani, Abu Sa'ad As-Sam'ani,

Al-Qasim (anaknya), Abu ]a'far Al-Qurthubi,Zain Al-Umana' Abu Al-Barakat

bin Asakir dan saudaranya, Syaikh Fakhruddin, keponakannya, Izzuddin An-

Nassabah, Al-Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi, Abu Al-Qasim bin Shashri,

Yunus bin Muhammad Al-Fariqi Al-Khatib.

Juga, tercatat sebagai muridnya; Abu Nashr Asy-Syairazi, Muhammad

bin Akhi Abi Al-Bayan, Abu Ishaq Ibrahim bin Al-Khasyu'i dan saudaranya,

Abdul Aziz, Y:urtls bin Manshur As-Sabqani, Muhammad bin Rumi Al-

Jardani, Muhammad bin Ghassan Al-Himmashi, Al-Muslim bin Ahmad Al-

Mazini, Dzakirullah Asy-Syuari, Abdurrahman bin Rasyid, Al-Batib Sawai,

Umar bin Abdil Wahab bin Al-Barazi, Atiq As-Salmani, Asy-Syaikh Bahauddin

bin At-|amizi, Rasyiduddin bin Muslimah, Sadiduddin Makki bin Allan dan

murid-murid yang lain yang masih banyak."3

I Siyar A'lam An-Nubala',20 /562.2 Tadzkirah Al-Huffazh, 4 / 1328.3 lbi.l.4/1328-7329.
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6. Kitab-kitab Karyanya

Putra Ibnu Asakir, Al-Qasim mengatakan,"Padamasa hidupnya, karya-

karyanya banyak dibaca orang sehingga namanya terkenal di dunia. Pada

masa mudanya, ia berguru kepada Jamal Al-Islam Abu Al-Hasan As-Silmi dan

lainnya dan mengambil manfaat dari berteman dengan kakeknya, AI-Qadhi

Abu Al-Mufadhdhal Isa bin Ali Al-Qurasyi dalam ilmu nahwu, mempelajari

masalah-masalah khilaf dari Abu Sa'ad bin Abi Shaleh Al-Karmani di Baghdad

dan belajar di Madrasah Nizhamiyah yang berada di Baghdad sampai

mempunyai ilmu yang banyak.

Di antara karya-karya Ibnu Asakir adalah sebagai berikut:

1.. Tarikh Dimasy q,sebanyak delapan ratus juz. Imam Ad z-Dzahabi rnengatakan

bahwa setiap juznya terdiri dari dua puluh lembar, jadi jumlah
keseluruhannya adalah 16.000 lembar.

2. Al-Muwafaqat, sebarryak tuiuh puluh satu juz.

3.'Awali Malik.

4. Adz-Dnil, sebanyak lima puluh juz.

S.Ghara'ib Malik, sebanyak sepuluh juz.

6. Al-Mu' jam, sebanyak dua belas juz. Adz-Dzahabi mengatakan bahwa kitab

ini hanya berisi riwayat tanpa ada penejelasan biografi guru-gurunya.

7. Manaqib Asy-Syubban, sebanyak lima belas juz.

8. Fadha'il Ashaab Al-Hadits, sebanyak sebelas juz.

9. Fadhl Al-lum'Ah, sebanyak satu jilid.

l0.Tabyin Kidzb Al-Muftarafima Nusiba ila Al-Asy'ari, sebanyak satu jilid.

1.1. Al-Musalsalat, sebanyak satu jilid.

12. As- S ub a' iyy at, seb arryak tujuh juz.

'1.3. Man Wofoqo Kunyah Zaujatih, sebanyak empat juz.

t4. Fi lnsya' Dar As-Sunnah, sebarryak tiga jtuz.

15. FiYaum Al-Mazid, sebanyak tigajuz.

1,6. Az-Zahndah fi Asy-Syahadah, sebanyak satu jilid.

17. Thuruq Qabdh Al-' llm.

lS.Hadits Al-Athith.

19. Hadrts Al-Hubuth uta Shihhntuh.

20.'Awali Al-Auza'i wa Haluh, sebanyak dua juz.

710 6TBiografiUlamtsakf



21. Al-Khumasiyyat.

22. As-Sudasiyyat.

23. As-Ma' Al-Amakin Allati Sami'a Fiha.

24. Al-Khudhab.

25. l' zaz Al-Hijrah' Inda I' waz An-N ushrah.

26. Al - Maq alah Al -F adhihah.

27. Fadhl Kitnbah Al-Qur'an.

28. Man La Y akunu Mu' taminan la Y akunu Mu' adzdzinan.

29. Fahdl Al-Karam'ala Ahl Al-Haram.

30. Fi Hafr Al-Khandaq,

31. Qaul'Utsman Ma Taghannait.

32. Asma' Shahabah AL-Musnad.

33. Ahadits Mal Syu'bah.

34. Akhbar Sa'id lbn Abd Al-'Aziz.

35. Musalsal Al-'ld.

36. Al-Ibnah.

37. Fadha'il Al:Asyrah, sebanyak dua juz.

38. Man N azala Al-Muzzah.

39. Fi Ar-Rabwahwa An-Narab.

 0. Fi Kufr Suwaisiyyah.

42. Riwayat Ahl Shnn'a'.

43. Ahl Al-Himrayin.

44. Fadzaya.

45. Bait Qaufa.

46. Al-Balath.

47. Qabr Sa'ad.

48.lisrain.

49. Knfr Bathna.

50. Harasta.

57. Dauman ma' Masraba.

52. Baitun Sawa.
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53.larkan.

54.ladya waThnrmis.

55.Zamlakn.

56. laubar.

57. Bait Laha.

58. Barzah.

59.Manin.

60.Ya'quba.

61.. Ahadits Ba'labak.

62. Fadhl'Asqalan.

63. Al-Quds.

64. Al-Madinah.

65.Makkah.

66. Al-lihnd.

67. Musnad Abi Hanifuhwa Makhul.

68. Al-'Azl, dan kitab-kitabnya yang lain.

7. Mutiara Syair-syairnya

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ibnu Asakir mempunyai syair-syair yang

indah yang ia bacakan kepada murid-muridnya setelah mengajar mereka.

Syair-syaimya itu tidak untuk tujuan tamak terhadap manusia dan tidak untuk
menjilat pemerintah dan sekutu-sekutunya."1

Di antara syair-syaimya adalah sebagai berikut,
Wahai nafsu! Kau tidak malu?
Knu seperti masih kecil dan terus bergurau
Uban telah datang meradang
Masa muda telahhilang
Nafsuku tertipu
Sementara umurku semakin layu
Duh! Aku menyesal atas masa lalu
Y an g t ak mun gkin kembal i p ad aku

I Siyar A'lam An-Nubala',20 /569-570.
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8. Meninggalnya

Ibnu Asakir meninggal pada malam Senin tanggal 11 bulan Rajab tahun

571 Hijriyah. [kut menshalati jenazahnya Al-Qutb An-Naisaburi dan sultan

Shalahuddin. Ia dimakarnkan di samping makam ayahnya di kuburan Bab

Ash-Shaghir.

Adz-Dzahabi mengatakan, "Kami mendengar berita bahwa setelah

sepeninggalnya Ibnu Asakir, Al-l-Iafizh Abdul Ghani Al-Maqdisi menerima

kitab Tarikh Dimasyq dari orang yang meminjaminya. Setelah membacanya,

ia menjadi terkagum-kagum dengan luasnya ilmu yang dimiliki Ibnu Asakir.

Ada yang mengatakan bahwa Abdul Ghani menyesal karena tidak
rnendengarkan ceramah-ceramah Ibnu Asakir sewaktu masih hidup. Yang

rrrenghalangi hal itu adalah perseteruan yang terjadi antara Ibnu Asakir dan

ulama Maqdis. Semoga Allah mengasihi semuanya.[*l
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ABU FARAJ BIN AL.JAUZI

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

\f amanya: Adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin

I \ uUuia bin Abdillah bin Hamadi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far

bin Abdillah bin Al-Qasim bin An-Nadhr bin Al-Qasim bin Muhammad bin

Abdillah bin Al-Faqih Abdillah bin Al-Faqih Al-Qasim bin Muhammad bin

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Qurasyi At-Taimi Al-Bakri Al-Baghdadi

Al-Hambali Al-Wa'izh.

Kelahirannya: Ibnu Al-la:uzi dilahirkan pada tahun 509 Hijriyah. Ada

juga yang mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 510 Hijriyah.

Sifat-sifatnya: Al-Muwaffaq Abdullatif mengatakan, "Ibnu Al-Jauzi

adalah rupawary baik perangainya, merdu suaranya, santun gerakannya dan

menyenangkan sendau guraunya."l

Pakaian yang ia sukai adalah pakaian yang terbaik dari kain berwama

putih, halus dan wangi. Ia mempunyai akal yang cerdas dan jawaban yang cepat.

Dalam tulisan Muhammad bin Abdil |alil Al-Mauqani terdapat

keterangan bahwa Ibnu Al-]auzi meminum sari buah Baladzar. Sebab itu,

jenggotnya menjadi rontok dan hanya tinggal sedikit yang tersisa. Jenggot yang

tersisa tersebut ia semir dengan warna hitam sampai ia meninggal dunia.2

2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Abu Abdillah bin Ad-Dabitsi dalam kitab Tarikh-nya mengatakan,

"syaikh kami |amaluddin (Ibnu Al-Jauzi) adalah pemilik banyak karya dalam

I Siyar A'lam An-Nubala',27 /377.2 Siyar A'lam An-Nubalo',21/378.
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bidang tafsir, fikih, hadits, sejarah dan lainJain. Ia adalah orang yang paling

menguasai ilmu-ilmu hadits dan mengetahui shahih dan dhaifnya.Ia adalah

orang yang sangat baik perkataannya, sangat sempurna aturan yang dianubrya

dan sangat indah lisan dan keterangannya."l

Al-Muwaffaq Abdullatif dalam sebuah karyanya mengatakan, "Ibnu Al-

]auzi adalah rupawan, baik perangainya, indah suaranya, santun gerakannya

dan menyenangkan sendau guraunya. Majelis ilmiahnya dihadiri oleh seribu

orang atau lebih. Ia tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Setiap harinya,

ia menulis karya ilmiah lebih dari empat kitab kecil. Ia mengetahui berbagai

ilmu namun yang paling menonjol adalah bidang tafsir, hadits dan sejarah.

Meskipun demikian, ia juga ahli merangkai puisi. Dalam bidang kedokteran

ia mengarang buku yang berjudul Al-Luqath sebanyak dua jilid.

Ibnu Al-]auzi sangat memperhatikan kesehatan dan kondisi kejiwaannya,

melakukan sesuatu yang dapat menambah kecerdasan akalnya. Kebanyakan

makanan yang ia konsumsi adalah anak ayam. Ia sering menyampur buah-

buahan dengan minuman dan adonan makanan.2

Abu Ma'tuq Mahfuzh bin Ma'tuq bin Al-Bazwari dalam buku sejarahnya

menerangkan biografi Ibnu Al-Jauzi dan di antara keterangan tersebut adalah

sebagai berikut:

"Ibnu Al-Jauzi adalah orang yang mempunyai kecakapan dalam berbagai

ilmu, orang yang terpandai dalam bidang prosa dan puisi, orang yang

melebihi sastrawan dan ulama-ulama besar semasanya dan orang yang

memiliki karya lebih dari 340 buah yang tiap-tiap karya tersebut terdiri dari

beberapa bagian bab sampai dua puluh jilid. Aku berpikir bahwa zaman tidak

akan mengizinkan ada orang yang menandinginya."3

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ibnu AI-Jauzi adalah ketua para dai, seorang

penulis syair dan prosa yang terkemuka. Kitab-kitab karyanya sungguh

menakjubkan para pembaca dan menghanyutkan mereka dalam keindahan.

Tidak pernah ada sebelumnya dan sesudahnya orang yang mempunyai

kecapakan seperti kecakapannya.

Ia adalah pemegang bendera nasehat agama yang mempunyai
penampilan indah, suara yang merdu, perkataan yang mengena di hati dan

prilaku yang baik. Ia adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas di

I tbid.zl/373., tbid.zl/378.3 tbid.21./3u.
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bidang tafsir, sejarah, ilmu hadits, fikih, Ijma' dan perkhilafan ulama;
mempunyai pengetahuan dalam bidang kedokteran dan mempunyai
pemahaman, kecerdasan, hafalan dan ingatan yang kuat.

Hariharinya ia gunakan untuk mengumpulkan ilmu dan menyusun

karya. Ia adalah orang yang selalu menjaga dirinya agar terlihat rapi dan indah

dengan memakai pakaian yang baik, ungkapan kata yang sopan dan prilaku
yang lemah lembut, menetapi sifat-sifat terpuji dan sangat dihormati orang

awarn dan ulama. Aku tidak pemah melihat seseor;mg yang mempunyai karya

seperti karya-karya Ibnu Al-Jauzi."l

Adz-Dzahabi juga mengatakan, "Ibnu Al-lauzi adalah syaikh, imam,

ulama besar, Al-Hafiztu mufassir, syaikh Al-Islam, kebanggaan Islam dan yang

mendapat gelar Jamaluddin."2

Ibnu I{rallikan men6;atakan, "Ibnu Al-lauzi adalah orang yang sangat

alim pada masanya, imam dalam bidang hadits, sang penasehat umat dan

penulis banyak buku dalam berbagai bidang ilmu."2

Ad-Dawudi mengatakan, "Ibnu Al-|auzi adalah imam, orang yang szmgat

alim, Al-Hafizhlrak, penasehat umat di segala tempat, pemilik karya-karya

yang masyhur daiam berbagai bidang ilmu; tafsir, hadits, fikih, nasehat,

zuhud, sejarah, kedokteran dan lain-lain."a

3. Perkembangan Hidup, Upaya Mencarillmu dan Kecakapannya dalam
Memberikan Nasehat

Adz-Dzahabi mengatakan, "Saat Ibnu Al-Jauzi berumur tiga tahun,

ayahnya meninggal dunia. Oleh karena itu, ia dididik oleh bibinya" Adapun

kerabat-kerababrya pada waktu itu adalah para pedagang tembaga. Terkadang

ia dititipkan kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali Ash-Shaffar untuk diajari
ilmu agama. Tatkala ia beranjak remaja, ia dititipkan kepada Ibnu Nashir untuk

diajari ilmu agama secara lebih banyak daripada sebelumnya. Pada saat

menginjak remaja, ia sangat menyukai bidang ceramah. Ia sudah prandai

berceramah di hadapan banyak orang saat ia masih kecil. ia semakin terkenal

dengan dakwahnya itu sampai ia meninggal dunia. Alangkah baiknya,

seandainya ia tidak terjerumus dalam takwil dan tidak bertentangan dengan

imamnya."s

1 lbitl.21./367.2 Siyar A'lam An-Nubala',27 /365.1 Wafayat Al-A'yan,3/ 740.a Thabaqat Al-Mufassiin, 1 /D6.5 Siyar A'lam An-Nubala',21. /368.
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Lebih lanjut Adz-Dzhabi mengatakan, "Dalam bidang dakwah, Ibnu Al-'

|auzi mernpunyai posisi yar,g besar dan nama yang terkenal di mana-mana.

Majelisnya sering didatangi para raia, menteri, khalifah, ulama dan orang-

orang besar pada waktu itu. PengunjurlS-nya tidak kurang dari seribu orang

sampai sebagian orang ada yang mengatakan bahwa jika pengunjungnya

dihitung, maka akan mencapai jumlah 100.000 orang.

Tidak diragukan lagi bahwa pengunjung yang jumlahnya mencapai

100"000 seperti yang dikatakan sebagian orang adalah tidak mungkin terjadi.

fika seandainya benar, maka ceramah yang disampaikan Ibnu Al-Jauzi tidak

akan sampai ke seluruh pengunjung. Di samping itu, tempat yang ada pun

tidak akan mencukupi untuk rnereka yang iumlahnya sangat besar tersebut."

Cucu Ibnu Al-Jauzi, Abu Al-Mu zhaffar mengatakan , " Aku mendengar

kakekku berbicara di atas mimbar, "Dengan kedua jariku ini, aku telah menulis

dua ribu jilid. Aku menyaksikan seratus ribu orang bertaubat dan dua puluh

ribu orang masuk Islam." Ia rnengkhatamkan Al-Qur'an setiap seminggu

sekali dan tidak keluar dari rumah kecuali untuk shalat Jum'ah dan mengisi

majelis ilmu. " Adz-Dzahabi mempertanyakan, "Bagaimana ia melaksanakan

shalat jamaah?"1

Abu Al-Muzhaffar mengatakan, "Kakekku berlajar Al-Qur'an dan fikih

kepada Syaikh Abu Bakar Ad-Dainuri Al-Llambali dan Ibnu Al-Farra'."

Adz-Dzahabi mengatakan , "Ia jtgabelajar AlQur'an kepada Syaikh Sabt

Al-Khayyath. Ia dibimbing oleh Syaikh Ibnu Az-Zaghuni dan diajari ceramah

olehnya. Ia menguasai berbagai bidang ilmu dan belajar bahasa dari Syaikh

Abu Manshur Al-|awaliqi. Terkadang majelis itmiahnya dihadiri oleh 100.000

pengunjung. Allah telah menimbulkan rasa cinta dan takut kepadanya di hati

orang-orang. Ia zuhud dari dunia dan mengambil sedikit darinya. Ia duduk

di rnasjid jami'Al-Qashr, Ar-Rushafah, Bab Badr dan lain-lain' Ia tidak pemah

bergurau kepada seorang pun, tidak bermain-main dengan anak-anak dan

tidak makan makanan yang belum ia yakini hukum kehalalannya."2

Ibnu Al-tauzi mengatakan, "Ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya

ayahku adalah orang yang kaya dan meninggalkan beribu-ribu harta. Setelah

aku menginjak umur baligh, maka para kerabatku memberikan bagian

kepadaku 20 dinar dan dua rumah. Mereka berkata kepadaku, "Ini adalah

1 tbid.z7/369-370., tbid.27/373.
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semua warisan yar.gada." Lalu aku mengambil uang dinar tersebut dan aku
pergunakan untuk membeli kitab-kitab ilmu. Sementara dua rumah aku jual
dan hasilnya aku manfaatkan unfuk keperluan mencari ilmu.

Karenanya, aku tidak punya apa-apa. Namun, ayahmu sama sekali tidak
hina dalam mencari ilmu, tidak keluar ke mana-mana seperti yang dilakukan
para dai dan tidak mengirim surat kepada seseorang unfuk meminta sesuafu.

Semua perkara berjalan dengan pertolongan Allah SE. Allah berfirman,
L,

,@-u, ! i; t ,tij @ E? 13 J4';,1 o, u,
[r-r'o*1r]

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadaknn

baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-

sangkanya." (Ath-Thalaq: 2-3)

Ibnu Al-|auzi juga mengatakan, "Sewaktu masih kecil, aku selalu
membawa roti kering sebagai bekal untuk mencari hadits lalu duduk di
pinggir sungai Isa. Aku tidak mampu memakan roti tersebut kecuali jika
wakfu sore sudah tiba. Setiap makan satu suapan, selalu aku sertai dengan
meminum air.

Mata cita-citaku tidak melihat kecuali kenikmatan mendapatkan suatu
ilmu. Hal itu telah mengantarkanku untuk terus mempelajari sirah Rasulullah

ffi, sifat-sifatnya, sopan santunnya dan prilaku para sahabat dan tabi'in
sampai aku paham betul jalan-jalan yang harus terlewati. Hal itu telah
mengharuskanku melakukan kerja keras karena teori saja tidak cukup.

Aku teringat sewaktu masih kecil bahwa aku mampu melakukan sesuatu

yang sangat diingini orang seperti keinginan seorang yang haus yang melihat
kemilauan air. Aku tidak berhenti dari hal itu kecuali aku takut kepada Allah

w."'
Ia juga mengatakan, "Pada permulaan masa kecilku, aku sudah terilhami

untuk melakukan jalan orang-orang zuhud, yaitu selalu berpuasa, shalat dan
suka menyendiri. Aku menemukan hatiku menjadi damai dan mata
wawasanku sangat tajam sampai akhimya sebagian penguasa menganggap

baik ceramahku. Ia menjadikan diriku tertarik dengan ceramah. Namun, hal
ini telah menyebabkan diriku kehilangan kedamaian hati. Kemudian sebagian

I Sha'kl Al-Khathir,hlm.2l3.
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penguasa yang lain juga membuiuk diriku untuk terus berceramah. Namun,

aku menjauhkan diri dari hubungan dengannya dan harapan-haraPannya

karena takut syubhat -" I

4. Akhlak dan lbadahnYa

Dr. Muhammad Luthfi Ash-Shabbagh mengatakan, "Ibnu Al-]auzi

mempunyai perangai yang sangat mulia bersungguh-sungguh dalam hidup

sejak kecilnya, rendah hati, tidak bercanda, tidak bermain-main dengan

seseorang sejak kecihnya dan berwira'i. Para ulama menyebutkan bahwa ia

tidak memakan makanan yang masih syubhnt dan ia tetap demikian sampai

meninggal dunia.

Ia banyak membaca Al-Qur'ary mengkhatamkannya sekali dalam setiap

satu minggu, melakukan shalat malam, terus berdzikir kepada Allah dan

hidup di atas penjagaan harga diri dan kesalehan. Ia mempunyai akal yang

cerdas dan jawaban Yang cePat.

Para ulama menuturkan bahwa meskipun Ibnu Al-|auzi mempunyai

sifat-sifat yang demikian, ia juga menyelingi hidupnya dengan canda dan tawa

yangbaik. Ketika membicarakan dirinya sendiri, ia mengatakan, "seandainya

tidak ada kesalahan-kesalahan yang mana manusia tidak bisa terlepas darinya

maka manusia akan bersih dari dosa. Aku takut penyakit ujub. Namun, Allah

subhanahu wa Ta'ala menjagaku, mengajariku dan memperlihatkan kepadaku

rahasia-rahasia ilmu makrifat kepada-Nya dan memilih berteman dengan-

Nya.

Dalam waktu yang lain, Allah kembali menenggelamkanku dalam

kelalaian dan kelengahan sampai aku melihat orang yang paling sedikit amal

kebaikannya lebih baik daripada aku. Pada waktu yang lain, Dia

membangunkanku untuk shalat malam dan bermunajat kepada-Nya, namun

terkadang Dia mengharamkanku atas hal itu meskipun badanku sehat.

Terkadang pengharapanku meniadi semakin kuat karena kuabrya sebab-

sebab pengharapan, yaihr aku melihat-Nya mendidikku sejak aku masih kecil.

Ayahku meninggal dunia pada saat aku belum berakal, sementara ibuku tidak

perhatian terhadapku. Lalu Dia memusatkan kecenderunganku pada ilmu dan

mengarahkanku untuk menjalani yang terpenting dari suatu perkara,

membawaku pada sesuatu yang paling benar dan meluruskan urusanku.

I tbid.78-79.
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Seringkali mrrsuh ingin menyerangku, namun Dia yang menjagaku dari
musuh tersebut. Apabila aku melihat-Nya telah menolongku, memberikan
wawasan kepadaku, membelaku dan memberikan nikmat kepadaku maka
menguatlah harapan masa depanku."l

5. Gita-citanya yang Tinggi dalam Mencari llmu
Ibnu AI-Jauzi mengatakan, "Manusia tidak mendapatkan cobaan yang

lebih besar daripada cita-cita yang tinggi. Sebab orang yang tinggi cita-citanya,
maka dia akan memilih hal-hal yang tinggi. Terkadang waktu tidak
menolongnya atau peralatan tidak mendukung. |ika clemikian maka dia
berada dalam siksaan. Aku tidak ingin seperti orang yang mengatakan,
"Bahwasanya kehidupan akan terasa enak jika orang tidak menggunakan
akalnya." Karena perlu diketahui bahwa orang yang berakal tidak memilil'r
mendapatkan tambahnya keiezatan dengan tidak memfungsikan akal."z

Ibnu Al-|auzi mengatakary "Aku mengamati tingginya cita-citaku lalu
aku mengetahui sesuatu yang aneh. Aku ingin menguasai suatu ilmu
sementara aku sendiri yakin bahwa aku tidak akan sampai kepadanya. Aku
ingin mendapatkan semua ilmu dart menguasai semuanya. Ini adalah sesuafu

yang tidak dimampui oleh umur, hanya sebagiannya saja yang dimampui."3

Ibnu Al-Jauzi |uga mengatakan, "Telah diciptakan bagiku cita-cita yang
tinggi yang ingin mencapai tujuan-tujuan akhir. Aku telah mencapai umur 60

(enam puluh) tahun namun aku belum mencapai apa yang telah aku cita-
citakan. Maka aku memohon kepada AXah {B umur yang panjang, badan
yang kuat dan cita-cita yang tergapai. Namun, adat menolakku dan
mengatakan, "Apd yang kamu inginkan tidak berlaku dalam adat!" aku
berkata, "Aku hanya memohon kepada Dzat Yang Maha Kuasa untuk dapat
melewati adat-adat."a

Ibnu Al-fauzi mengatakary "Sesungguhnya aku ingin menceritakan
diriku bahwa aku tidak kenyang dari membaca buku. Apabila aku melihat
suatu buku yang belum pemah aku lihat, maka seakan-akan aku berada dalam
gudang harta yang bernilai. Aku telah mengamati perpustakaan buku-buku
wakaf di Madrasah Nizhamiyah. Perpustaan tersebut memuat 6000 jilid buku.

I Muqaddittwh Ad-Duktur Ash-ShabbaghliKitab Al-Ushshashtat Al-Mudznl*irinli IbnAl-Jarrzr)cetal<anAl-Maktab
Al-Islami,hlm. 14.2 Sha'id Al-Khnthir,hlnt238.3 lbid.hlm.239.I lbitl.hllrl.250-251.
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Aku juga mengamati perpustakaan karya-karya Abu Hanifah, perpustakaan

karya-karya Al-Humaidi, perpustakaan Syaikh kami, Abdul Wahab dan Ibnu

Nashir, perpustakaan karya-karya Abu Muhammad bin Al-Khasysyab dan

karya-karya lain yang aku mampu mencapainya.

Aku katakan bahwa aku telah mempelajari lebih dari 20.000 jilid buku

n€unlrn cita-citaku masih juga jauh belum tergapai. Aku mengambit faedah

dari buku-buku itu dengan mempelajari seiarah bangsa-bangsa, kadar cita-

cita mereka, ibadah mereka dan ilmu-ilmu mereka yang indah, sestlatu yang

tidak diketahui oleh orang yang tidak mempelajari hal-hal tersebut. Dari situ,

aku jadi menghina manusia dan para pencari ilmu, apa yang telah mereka

lakukan untuk hal itu? Hanya kepada Allah-lah segala pujian."l

Ibnu Al-Jauzi mengatakan, "Sungguh aku adalah seorang lelaki yang

diberi rasa cinta terhadap ilmu sejak masih kecil. Maka aku selalu bergelut

dengan ilmu, lalu aku tidak hanya cinta pada satu bidang ilmu tetapi pada

semua bidang ilmu, cita-citaku tidak hanya ingin menguasai sebagian ilmu

dan mengalahkan ilmu yang lain tetapi semuanya ingin aku kuasai."2

Ia bersyair sebagai berikut,
Kepada Allahaku memohon umurku dipanjangkan
Aku ingin menggapai dnlam hati kenikmatan
Cita-citaku yang tinggi dalam ilmu tak ada duanya
I t ul ah y an g memb uahkan kekur u s a n3

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru'gurun y a: Adz-Dzahabi menga takan, "Guru-gurunya adalah Abu

Al-Qasim bin Al-Hushain, Abu Abdilah Al-Husain bin Muhammad Al-Bari',

Ali bin Abdil Wahid Ad-Dainuri, Ahmad bin Ahmad Al-Mutawakkili, Ismail

bin Abi Shaleh Al-Muadzdzin, Al-Faqih Abu Al-Hasan bin Az-Zaghuni,

Hibatullahbin Ath-Thabari Al-Hariri, Abu Ghalib bin Al-Banna', Abu Bakar

Muhammad bin Al-Husain Al-Mazraqi, Abu Ghalib Muhammad bin Al-Hasan

Al-Mawardi, Abu Al-Qasim Abdullah bin Muhammad Al-Asbihani Al-Khatib,

Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdil Baqi Al-Anshari.

juga, tercatat sebagai gurunya; Ismail bin As-Samarqandi, Yahya bin Al-

Banna', Ali bin Al-Muwahhid, Abu Manshur bin Krairury Badr Asy-Syihi,

Abu Sa'ad Ahmad bin Muhamrnad Az-Zaurani, Abu Sa'ad Ahmad bin

1 lbitl.hlm.44044l.2 lbitl.3 Siyar A'lam An-Nubala',21 /378-379.
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Muhammad Al-Baghdadi Al-Hafizh, Abdut Wahab bin Al-Mubarak Al-Anmathi

Al-Hafizh, Abu As-Suud Ahmad bin Ali bin Al-Majalli, Abu Manshur

Abdurrahman bin ZwaiqAl-Qazzaz, Abu al-Waqt As-Sajzi, Ibnu Nashir, Ibnu

Al-Baththi dan guru-gurunya yang lain yang jumlahnya lebih dari 80 orang."1

Murid-muridnya: Adz-Dzahabi mengatakan, "Murid-muridnya
adalah Muhyiddin Yusuf (anaknya yang menjadi guru besar di Dar Al-
Mu'tashim Billah), Ali An-Nasikh (anaknya yang paling besar), Al-Waizh

Syamsuddin Yusuf bin Farghali Al-Hanafi (cucunya, penulis Mir'ah Az'
Zaman), Al-Hafizh Abdul Ghani, Syaikh Muwaffaqudin Ibnu Qudamah,Ibnu
Dubaitsi, Ibnu An-Najjar, Ibnu Khalil, Adh-Dhiya', Al-Yaldani, An-Najib Al-
Harrani, Ibnu Abdiddaim dan murid-muridnya yang lain. Sedang murid-
muridnya yang mendapatkan ljazah darinya adalah Syamsyuddin
Abdurrahman, Ibnu Al-Fari, Ahmad bin Abi Al-Khair, Al-Khadr bin
Hammuyah dan Al-Quthb bin Ashrun."2

7. Mutiara Perkataan dan Syair-syairnya yang lndah

"Wahari Sang Raja, ketika kamu berkuasa maka ingatlah keadilan Allah

padamu, ketika kamu memberikan hukuman maka ingatlah siksaan Allah
padamu. Janganlah kamu memuaskan amarahmu dengan mengorbankan

agamamu."

Kepada salah satu temannya, Ibnu Al-Jauzi mengatakan, "Kamu merasa

tidak perlu banyak meminta maaf atas datang terlambat kepadaku karena

kamu mengetahui besarnya kepercayaanku padamu, namun kamu
menyepelekan kerinduanku."

Seorang lelaki berkata kepadanya, "Malam tadi aku tidak bisa tidur
karena aku rindu majelismu." Lalu Ibnu Al-|auzi berkata, "Karena kamu ingin

bersenang-senang. Memang pada malam hari seharusnya kamu tidak tidur."

Seorang lelaki yang menjengkelkan berdiri kepadanya lalu berkata,

"Wahai tuanku, kami ingin mengerti pendapatmu,.siapakah yang lebih utama,

Abu Bakar atau Ali?" Ia menjawab, "Duduklah!" Lelaki tersebut pun duduk.

Namun, ia kembali berdiri dan mengulangi pertanyaannya tersebut. Ibnu Al-

|auzi kembali menyuruhnya duduk. Namun,lelaki itu kembali berdiri. Lalu

Ibnu Al-Jauzi berkata kepadanya, "Duduklah karena kamu adalah orang yang

paling suka mengurus sesuatu yang tidak ada manfaatnya!'

I lbid.2t/366.2 Siyar A'lam An-Nubala',27 /367.
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Pada akhir munculnya Syiah, Ibnu Al-]auzi kembali ditanya dengan

pertanyaan seperti di atas oleh seorang lelaki lain. Ia menjawabnya dengan

mengatakan, "Yang lebih utama adalah yang anak perempuannya menjadi

isterinya." Seperti yang kita pahami, jawaban ini cocok untuk Abu Bakar dan

juga cocok untuk Ali.

Seorang lelaki lain bertanya kepadanya, "Manakah yang lebih utama,

bertasbih kepada Allah atau beristigfar kepada-Nya?" Maka ia menjawab,

"Pakaian yang kotor lebih butuh pada sabun daripada minyak wang1." Ia juga

mengatakan, "Barangsiapa yang qana'ah maka sejahteralah hidupnya dan

barangsiapa yang tamak maka panjanglah kesedihannya."

Pada suatu hari ia memberi nasehat kepada seorang khalifah, "Wahai

Amirul Mukminin, jika akubicara maka aku takut darimu dan jika aku diam

maka aku khawatir atas dirimu. Namun, aku lebih memilih mengkhawatirkan

dirimu daripada menakutimu. Perkataan salah seorang penasehat, "Takutlah

kepada Allah,'lebih baik daripada perkataan seseor:rng "Kamu adalah Ahli

Bait yang terampuni."

Ia juga mengatakan, "Fir'aun sombong dengan sungai Nil yang mengalir,

alangkah beraninya dia!"1

Al-Waizh Abu Al-Qasim Al-Alawi mengatakan, "Ibnu Al-Jauzi

membacakan syair kepadaku,

W ahai penghuni dunin, bersiap-siaplah!
Tunggulah saat-saat kau berpisah

P ersiapkan beknl untuk pergi entah kapan

Maka kau aknn bersiul bersama kawan-knwan
Untuk dosa-dosamu, alirknn air mata dengan ratapan
W ahai manusia y ang membuang-buang waktuny a
Apakah rela knu meninggalkan yang keknl dan memilih dunia fana?

8. Kekurangan-kekulangannya

Dr. Ash-Shabbagh mengatakan, "Ibnu Al-]auzi mernpunyai kekurangan-

kekurangan. Dalam rangka memberikan penilaian yang obyektif, kita akan

menyebutkannya. Sangat indah ucapan seseoran&

S iapa y ang tidak p uny a ke salahan?

Cukuplah seseorang dianggap besar dengan disebutkan aib-aibnya

Kita memohon kepada Allah ffi agar Dia membiarkan kesalahan-

kesalahan kami dan kesalahan-kesalahannya, mengampuni dosa-dosa kami

' Diambil secara ringkas dari Siyar A'lan An-Nubala',21/371-372.
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dan dosa-dosanya, dan memberikan kemurahan kepada kami dan kepadanya,

sesungguhnya Dia yang Maha Suci, Maha Mendengar dan Maha Mengabiilk;rn

Ibnu Al-]auzi mempunyai sikap-sikap yang tampak berterrtangan. Ok:lr

karenanya, ia adalah orang yang mernpunyai kepribadian ganda (split

personality). Ketika ia mengritik kaum suli dan orang-orang yang mudah
rnenerima hadits tanpa menyeleksinya secara ketat, maka ia tampak sebagai

sosok yang berada pada metode vang benar. Ta melakukan hal itu dengan

penuh keberanian clan semangat yang tinggi, sebagaimana yang tampak
dengan jelas dalam kitabnya, Talbis Iblis atau dalam mukaddimah Shifah Ash-

Slafwah atau kitab Al-Mtaudhu'at. Namtur, dalam beberapa karvanya yang lain,

dia mudah menyebutkan hadits-hadits dhaif sebagairnana yang kita lihat
dalam kitabnya, ,Al-Mudhisy danDzam Al-Hawa.

Dalarn karya-karya yang lain kamu melihat dia rnenciatangkan kisah-

kisah yang batil, khurafat-khurafat yang harus kita toiak dan ungkapan-
ungkapan kaum sufi dalam majelis-majelis mereka, padahal dia sering
menE;ritik mereka, mencela pemikiran dan prilekrr mereka, mengingatkan
mereka akan tindakan-tindakan yang seharusnya rnereka lakukan dan
mencerca mereka dengan cercaan yang pedas."l

Termasuk vang menjadi kekurangan Ibnu Al-Tarrzi adalah bar"ryaknya

kesalalran dalam kitab-kitab yang ia karang,. Adz-Dzahabi mengatakan, "Aku
telah membaca tulisan Al-Mauqani bahn a lbnu Al-Jauzi banyak melaktrkan
kesalahan dalam tulisan-tuUsannya, sebab setelah ia selesai menulis sebuah

kitab ia tidak mengoreksinya lagi."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Memang ia mempunyai banyak kesalahan

dalam karya-karyanya. Hal itu disebabkan tindakan yang tergesa-gesa serta

cepat pindah untuk menulis karya yang lain. Di samping itu, kebanyakan

ilmrrnya berasal dari kitab-kitab dan lembaran-lembaran yang tidak ia
diskusikan dengan para ulama sebagaimana mestinya."2

Di antara kekurangannya yang lain adalah kecenderungannya pada
takwil. Al-Hafizh Ibnu Rajab mengatakan, "Segolongan ulama dari syaikh-
syaikh kami mengritiknya dan mengingkarinya dengan keras karena

terkadang ia cenderung pada takwil. Dan tidak diragukan lagi bahwa takwil-
takwilnya tersebut penuh dengan kekacauan dan kebingungan. Meskipun dia

1 Mukaddimah Dr. Ash-Shabbagh dalamkitab A1-Qnshshashwa Al-Mldzakkirin,hlm.42.
'z Tnrlzkirah Al-Hufozh,4/ 7347.

724 60 Biografi Lllama Salaf



adalah orang yang mempejari hadits dan atsar, dia tidak menganalisis dan

menjelaskan kesalahan-kesalahan Ahli Kalam."

Kemudian Ibr:ru Rajab menielaskan sebab Ibnu Al-]auzi cenderung pada

takwil. Ia mengatakan, "Ibnu Al-Jauzi adalah olan8 yang mengagumi Abu Al-

wafa' bin Aqil, sering mengikuti pendapat-pendapat yang ia temukan darinya,

meskipun ia telah menoiak sebagian pendapat-pendapat ittr. Sedangkan lbmr

Aqil adalah orang yang pandai dalam bidang kalam namun tidak punya

pengalaman yang sempurna dalam bidang hadits dan atsar' Karena inilah, ia

bingung dan berwama-warni penclapatnya dalam masalah kalam. Dan, Abu

Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi ikut dalam warna-warni pendapatnva tersebut."l

Muwaffiquddin mengatakan, "Ibnu Al-Jauzi adalah imam para

penceramah pada masanya. Ia mempunyai karya-karya yang bap;us dalam

berbagai bidang ilmu dan hafal hadits-hadits Rasulullah ffi. Nu*rr., kami

tidak senang dengan karya-karyanya dalam bidang sunnah beserta metodenya

dalam hal itu, meskipun orang-orang awam mengagung-agungkannya.

Terkadang ia terpelesat dalam kata-kata yang kamu ingkari, jika kamu

cocokkan dengan sunnah, lalu kamu mempertanyakan kata-kata tersebut

kepadanya namun dia menjadi sempit dada karena pertany;ran itu."2

Di antara kekurangannya yang lain adalah ia membangga-banggakan

dirinya dan menghina ulama-ulama yang semasa dengannya. Tampaknya

yang menyebabkan sifatnya tersebut adalah kecerdasannya yang luar biasa

dan majelis-majelis ceramahnya yang sangat mengagumkan yang tidak pemah

ada sebelumnya maupun sesudahnya. Hal ini dapat kita pahami dari syaimya

berikut ini,
Aku mempunyai malelis yang iikn diserupaknn

Adalah sePerti taman surga

Saat hari-hari telah nten inggalknnnya
Aku sangat merindu
Sampai unta-unta Pun hegitu3

Dr. Ash-Shabbagh mengatakan, "Ibnu Al-|auzi mempunyai sifat

membangga-banggakan dirinya yang lebih dari sewajamya. Hal ini tampak

dalam karangan bebas maupun puisi'-puisinya' Ia mengatakan,

Aku masih selalu menga.rti ilmu yang meninggi
Melawan jalan yfrng paniang dan strsah dicapai

1 Svnd=rot Aiz-D:alub,4/331.
'1 S'iyar A'lon .|n-Nubola' ,21/389.3 lbid.?l/379.
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Harapan-harapan berj alan menujuku
Harapan y ang mengantarkan kebahagiaan
Taufiq mengantarknn pada tujuan
Y ang telah menyesatknn banyak orang
Andaikan ilmu adalah manusia yang dapat bicara
Lalukamu tanya dia
"Apa pernah menziarahi orang seperti Ibnu Al-Jnuzi?"
Ia akan jau;ab,'Tidak! tidakpernah aku alami"l

9. Kitab-kitab Karyanya

Ustadz Abdul Hamid Al-Alwaji telah menyebutkan karya-karya Ibnu Al-

Jauzi, baik yang sudah dicetak, masih berbentuk manuskrip maupun yang
hilang. Untuk menghindari penyebutkan yang terlalu panjang, kita hanya
menyebutkan karya-kary{rya yang sudah dicetak saja. Karya-karya tersebut

adalah sebagai berikut:

7. lkhbar Ahl Ar-Rusukh fi Al-Fiqh wa Al-Hadits Bimiqdar Al-Mansuldt min Al-
Hadits.

2. Akhbar Azh-Zhurafn' wn Al-Mut amnjinin.

3. Akhbar An-Nisaa' (dicetak namun dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim).
4. Al-Adzkiya.

5. Bustan AlWa'izhin wa Riyadh As-Sami'in.

6.Tarikh Umar lbn Khaththab.

T.Taqwim Al-Lisan.

8. T aqlih F uhum Ahl Al-Atsar.

9.Tanbih An-Na'im Al-Ghamir'ala Hifzh Mawasim Al-Umr.

10. Daf u Syubhah At-Tasybih wa Ar-Rnd'ala Al-Mujassimah.
'1.1.. Dzam Al-Hawa.

12. Adz-Dzahab Al-Masbukfi Sayyid Al-Muluk.

13. Ruh Al-Arwah.

74. Ru'us Al-Qawarir.

1,5. Sirah Umar lbn'Abdil'Aziz.

1.6. Shifntu Ash- Shafwah.

17. Sha'id Al-Khathir.

1,8. Ath-Thib Ar-Ruhani.

' Mukaddimah Dr. Ash-Shabbagh dalamkitab A/-Qashshnshwa Al-Mudznkirin,hlm.75.
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1g. Al:Arus auw Maulid An-Nabi ffi (dicetak denganfudulBughyah Al:Awam

fi Syarh Maulid SaYYid Al-Anam).

20. Kitab Al-Hamqa wa Al-Mughflin.

21.. Krtab Al-Wafafr Fadha'il Al-Mushthafa Shallahu Alaihiwa Sallam'

22. Mukhtashar Manaqib l'lmar lbn 'Abdil 'Aziz.

23. Al-Mudhisy.

24. Multaqith AlHiknY at.

25. Manaqib Ahmad lbn Hambal.

26. Manaqib Baghdad.

27 . Mana q ib Al -H asan Al -B ashr i.

28. Al-Muntazham fi T ar ikh Al'Muluk wa Al-Umam.

29. An-NamusfiTalbis lblis (dicetak dengan judulTalbis lblis)'

30. Y aqutah Al-Mawa' izh wa Al'Mau' izhah. L

Dr. Hasan Dhiyauddin Atar menyusulkan karya-karya Ibnu Al-jauzi

yang lain yang sudah dicetak sebanyak tiga belas di bawah ini:

7. At-Tabshirnh.

2. Ats-Tsabat' Inda AlMnmat.

3. Zad Al-Masir fi'llm At-Tafsir.

4. Al-' llal Al-Mutanahiyah fi Al-Ahadits Al'W nhiyah.

S.Gharib Al-Hadrts.

6 " Funun Afnan fi' Uyun Ulum Al-Qur' an.

7 . Kitab Al-Qashshash wa Al-Mudzakkirin.

8. Kitnb Al-Luthf f Al-Wa'zh.

9. Iaftah Al-Kibad fi Nashihnh Al-Walad.

10. Masyiltltah lbn Al -l auzi.

1.L. Al-Mushghibi Aknff Ahl Ar-Rusukhfi'llm An-Nasikh wa Al-Mansukh.

12. Al-Maudhu' at fi Al- Ahadits Al-Marfu' at.

13. N awasileh Al-Qur' an.

10. Meninggalnya

saat-saat akhir hidupnya, Ibnu Al-]auzi sakit selama lima hari. Ia

meninggal pada malam |um'at antara Magrib dan Isya, tanggal 13

I MtultaJatlbnAl-lauzikaryaN-AluliyangdinukilolehDr. DhiyauddinAtardalampmgantamya terhadap kitab

Funui Al-,4fnan fi ' Uytn' Ulun Al-Qrr'an.
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Ramadhan tahun 597 Flijriyah. Saat itu umumya mencapai delapan puluh
tujuh tahun.

Ketika berita meninggalnya sudah tersebar, orang-orang merasa gelisah

dan pintu-pintu pasar ditutup. Jenazahnya dihadiri oleh banyak orang,

diangkat di atas kepala-kepala manusia karena keramaian yang luar biasa lalu

dibawa ke masjid jami'Al-Manshur untuk dishalati.

Sementara shalat jenazah dipimpin oleh anaknya sendiri, Al-Qasim Ali
karena para ulama dan tokoh tidak dapat sampai di barisan depan yang

disebabkan meluapnya manusia di masjid. Hari itu adalah hari yang

disaksikan banyak orang. Peristiwa itu bertepatan dengan musim panas dan

bulan puasa. Jenazah dikuburkan di samping makam ayahnya yang

berdekatan dengan makam Imam Ahmad."1[*]

t PengantarterhadapkitabFilniln Al-Afnanf 'llyun'UlumAl-Qur'anolehDr.HasanDhiyauddinAtar.
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AL.HAFIZH ABDUL GHANI AL.MAQDlSI

1. Nama, Kelahiran dan Sifat-sifatnya

L Tamanya: Adalah Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdil

I\ **ti bin Ali bin Sarur bin Rafi'bin Hasan bin Ja'far Al-Maqdisi AI-

|amaili Ad-Dimasyqi Ash-Shalehi Al-Hambali.

Kelahirannya: Abdul Ghani Al-Maqdisi dilahirkan pada bulan Rabiul

Awal tahun 541 Hijriyah di |amail. Ada juga yang mengatakan bahwa ia

dilahirkan pada tahun 543 dan ada pula yang menyatakan tahun 5a  Hijriyah'

Sifat-sifatnya: Syaikh Adh-Dhiya' mengatakan, "Wama kulitnya tidaklah

putih bersih tetapi putih agak kesawo-matangan, rambutnya bagus, jenggohrya

lebat, pelipisnya luas, akhlaknya mulia dan perawakannya sempuma, seolah

cahaya terpancar dari wajahnya. Penglihatannya melemah karena banyak

menangis, menyalin kitab dan membaca."l

2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Abdul AzvbnAbdil Malik Asy-Syaibani mengatakan, "Aku mendengar

At-TajAl-Kindi mengatakan, "Setelah Ad-Daruquthni, tidak ada orang yang

sama dengan Al-Hafizh Abdul Ghani."

Al-Kindi mengatakan, 'Al-HahzhAbdul Ghani tidak melihat orang yang

sebanding dengannya."

Abu Musa Al-Madini mengatakan, "larang orang yang datang kepada

kami yang memahami disiplin ilmu hadits seperti syaikh Imam Dhiyauddin

Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi memahaminya, ia telah diberi

taufik dalam menjelaskan kesalahan-kesalahan ini. Seandainya Imam Ad-

I Siyar A'lam An-Nubala',27 /M6.
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Daruquthni dan orang-orang sepertinya hidup maka mereka pasti
menganggap benar perbuatannya. Pada zaman kita sekarang ini jarang orang

yang memahami seperti apa yang dipahaminya. Semoga Allah ffi
menambahkan taufik dan ilmu kepadanya."

Abu Nadzar Rabiah Ash-Shan'ani mengatakary "Aku telah menghadiri

Al-Hafizh Abu Musa dan Al-Hafizh Abdul Ghani, namun aku melihat Abdul
Ghani lebih hafal daripada Abu Musa."l

Adh-Dhiya' mengatakan, " Akl tidak mengetahui seorang Ahli Sunnah

yang melihat Al-Hafizh Abdul Ghani kecuali mencintainya dan banyak

memujinya. Aku mendengar Mahmun bin Salamah Al-Harrani di Asfahan

mengatakan, "Jika Al-Hafizh Abdul Ghani di pasar, maka orang-orang

berdesak-desakan untuk melihatnya. Seandainya ia bermukim beberapa waktu

di Asfahan dan ia berkeinginan untuk menguasainya, niscaya ia akan

menguasainya."2

Dhiyauddin mengatakary "Syaikh kami Al-Hafizh Abdul Ghani hampir

setiap kali ditanya tentang suatu hadits, dia menyebutkannya, menjelaskannya,

menuturkan shahih-dhai{nya. Dia tidak ditanya tentang seseorang kecuali dia

mengatakan "Dia adalah Fulan anak Fulan Al-Fulani" dan menyebutkan

nasabnya. Dia adalah orang yang mendapat gelar Amirul Mukminin dalam

bidang hadits."3

Ismail bin Zhufr mengatakan, "Seorang lelaki bercerita kepada Al-Hafizh

Abdul Ghani, "Ada seorang lelaki yang bersumpah untuk menceraikan

isterinya, jika kamu hafal 100.000 hadits." Al-Hafizh Abdul Ghani berkata,

"Jika dia mengatakan lebih dari itu maka benarlah dia."a

Anaknya yang bernama Ibrahim mengatakan bahwa ia mendengar

sebagian keluarganya mengatakan, "Sesunggunya Al-Hafizh Abdul Ghani

pemah ditanya, kenapa kamu membaca dengan kitab?" Ia menjawab, "Aku
khawatir ujub, jika aku membaca tanpa kitab."s

Adz-Dzahabi mengatakan, "Dia adalah seorang imam, alim, Al-Hafizh
yang besar, manusia yang jujur, suri teladan, ahli ibadah, ahli atsar yang

diikuti, ulama para Al-Hafizh yang mendapat julukan Taqiyuddin."6

I lbid.zL/u9450., tbid.2t/456457.3 lbitl.zl/U7.I lbid.zl/uwg.5 lbitl.2l/M9.6 tbid.2t/M3444.
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Tentang dia dan Al-M:lz;zi,Ibnu Katsir mengatakary "Keduanya adalah

orang yang langka pada zamannya dalam hal menghafal, meneliti,
mendengarkan dan menjelaskan nama-nama perawi hadits dan dalam hal

menyebutkan matan. Orang yang hasud tidak akan beruntung dan tidak

mendapatkan anugrah yang besar."l

Ibnu Al-Ummad mengatakan, "Kepadanyalah hafalan hadits bermuara,

sanad dan matannya serta pengetahuan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya.

Dia adalah seorang yang wira'i, beribadah, memegang teguh terahadap atsar

dan melakukan amar makruf dan nahi mungkar."

Ibnu Nashiruddin mengatakan, "Dia adalah ahli hadits, salah satu imam

yang terkemuka, ahli wira'i, ibadah, berpegang teguh pada atsar, melakukan

amar makruf dan nahi mungkar."2

Adh-Dhiya'mengatakan, "Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah orang yang

bersungguh-sungguh mendidik muridnya, memuliakan murid-murid dan

berbuat baik terhadap mereka. Apabila ada murid yang sudah pintar maka

dia memerintahkan kepadanya untuk mencari guru yang lebih pandai darinya,

merasa senang dengan mendengarkan ilmu yang sudah didapatkan murid-

muridnya. Sebab itulah, teman-teman kami mendengarkan banyak hadits."3

Adh-Dhiya' juga mengatakan, "Aku mendengar Al-Hafizh Abu Ishaq

Ibrahim bin Muhammad mengatakan, "Aku tidak melihat seluruh hadits di

Syam kecuali atas berkat Al-Hafizh Abdul Ghani. Setiapkali aku bertanya

kepada seseorang maka selalu dikatakan, "Pertamakali aku mendengar hadits

berasal dari Al-Hafizh Abdul Ghani, dan dialah yang memberikan dorongan

kepadaku."a

Muwaffiquddin mengatakan, "Al-Hafizh Abdul Ghani adalah orang

yang mengumpulkan ilmu dan amal, temanku sewaktu masih kecil dan

sewaktu mencari ilmu. Kami selalu berlomba-lomba dalam kebaikan namun

dialah yang selalu menjadi pemenangnya, kecuali bebarapa kali saja dia kalah.

Allah telah menyempumakan keutamaannya dengan ujian yang ia terima

berupa permusuhan dan perlawanan yang menyakitkan dari ahli bid'ah. Ia

telah diberi rezeki ilmu dan karya-karya yang banyak. Hanya saja ia tidak

berumur panjang."s

I Al-Bidayahwa An-Nilnyah,73 /39.z Syadzrat Aiz-Dathab,4/345.3 Siyar A'lam An-Nubala',21/450.1 tbid.2l/450.5 lbitl.z7/453.
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3. lbadah, litihad dan Maielisnya

Dhiyauddin mengatakan, "Ibnu Al-Jauzi tidak menyia-nyiakan
sedikitpun waktunya. Ia melakukan shalat Fajar yang dilanjutkan dengan

mengajar AlQur'an dan hadits. Selesai mengajar, ia beranjak berwudhu untuk

shalat sebanyak tiga ratus rakaat dengan membaca surat Al-Fatihah dan Al-
Muawwidzatain sampai waktu shalat Zhuhur. Setelah itu, ia tidur sebentar

kemudian shalat Zhuhur.

Aktivitasnya setelah selesai shalat Zhuhur adalah meriwayatkan hadits

atau menyalin suatu kitab sampai tiba waktu Maghrib, apabila dalam keadaan

puasa, maka dia berbuka puasa namun jika tidak berpuasa, maka dia
melakukan shalat sampai waktu shalat Isya. Selanjuhrya ia tidur sampai tengah

malam atau lebih. Pada saat itu, ia bangun, seolah ada orang yang
membangunkannya, lalu shalat sebentar, berwudhu dan melakukan shalat

sampai menjelang fajar. Terkadang ia berwudhu sebanyak tujuh kali atau

delapan kali. Ia mengatakan, "Aku tidak merasa lega dengan shalatku kecuali

anggota tubuhku dalam keadaan basah." Setelah melakukan shalat, ia tidur
sebentar sampai fajar."|

Saudaranya, Syaikh Al-Ummad mengatakan, "Aku tidak melihat
seseorang yang disiplin dengan waktunya yang melebihi disiplin saudaraku."2

Adh-Diya'mengatakan, "Ia selalu menggunakan siwak sehingga gigi-

Sginya putih bagaikan salju."3

Mahmud bin Salamah, seorang pedagang Harran mengatakan, "Al-
Hafizh Abdul Ghani pernah singgah di rumahku di Asfahan. Pada waktu

malam, ia tidur hanya sebentar saja, karena ia gunakan untuk melakukan

shalat, membaca dan menangis."a

Dhiyauddin mengatakan, "Al-HahzhAbdul Ghani membaca hadits pada

malam Kamis dan pada hari Jumat di masjid jami' Damaskus. Di sela-sela

membaca hadits, ia menangis, begitu pula orang-orang yang hadir dalam

majelisnya. Jika ada orang yang pertama kali menghadiri majelisnya, maka

pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ia hampir tidak pernah
meninggalkan majelis tersebut. Apabila selesai membaca hadits dalam

majelisnya, maka ia berdoa dengan doa yang panjang."s

I Siynr A'lnm An-Nubala',21 / 452453.2 lbitl.21./453.3 lbitl.2l/453.1 lbid.2l/453.5 Siyar A'lam An-Nubala',27/452.
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Syaikh Ibnu Naja (seorang dai di Qurafah) berkata di atas mimbar,

"Imam Al-Hafizh Abdul Ghani telah datang, dia ingin membaca hadits' Maka

dari itu, aku ingin agar kalian menghadiri majelisnya sebanyak tiga kali.

Setelah itu kalian akan mengetahui sendiri, kalian akan merasa senang."

Lalu, Al-Hafizh Abdul Ghani membaca hadits dalam majelis yang

pertama kali. syaikh Dhiyauddin juga ikut hadir dalam majelis tersebut. Di

situ, Al-Hafizh Abdul Ghani menyebutkan hadits-hadits berserta sanadnya

dalam bentuk hafalan. [a membacanya sampai satu juz. setelah itu orang-

orang merasa gembira dengan pembacaan ini.

Dhiyauddin mendengar Ibnu Naja berkata, " Apa yang aku inginkan telah

terwujud pada majelis pertama." Sebagian orang yang hadir mengatakan,

"Orang-orang menangis sampai sebagian dari mereka ada yang pingsan." Di

Mesir, Syaikh Abdul Ghani juga mengajar di beberapa tempat."1

Seorang ahli fikih, Najmuddinbin Abdil Wahab Al-Hambali mengatakan,

-saat itu Al-Hafizh Abdul Ghani hadir di majelis- "Wahai orang yang bergelar

Taqiyyuddin, demi Allah, kamu telah membawa Islam. Seandainya

memungkinkarL aku tidak akan meninggalkan majelismu."2

4. Amar Makruf dan Nahi MungkarnYa

Dhiyauddin mengatakan, " Al-HafizhAbdul Ghani tidak melihat sebuah

kemungkaran kecuali mencegahnya dengan tangannya atau lisannya. Dalam

membela agama Allah, ia tidak menghiraukan hinaan orang yang menghina.

Pernah suatu saat aku melihatnya mengalirkan khamr. Tindakannya ini

menyebabkan pemilik khamr mengangkat pedang. Namun, Al-Hafizh Abdul

Ghani tidak gentar melihat hal itu dan justru dia memegang tangan pemilik

khamr tersebut. Ia mempunyai badan yang kekar. Seringkali di Damaskus ia

menghancurkan alat-alat musik."3

Muwaffiquddin mengatakan, " Al'Hafizh Abdul Ghani adalah orang

yang tidak sabar dalam menentang kemungkaran ketika ia melihat

kemungkaran tersebut.

Kami pernah menentang kemungkaran sekelompok orang dan kami

alirkan khamr-khamr mereka. Akibatnya, kami bertengkar dengan mereka.

LaIu pamanku, Abu Umar mendengar peristiwa tersebut. Dia meniadi marah

I tbid.z7/452.2 tbid.27/452.3 tbid.2l/454.
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dan memusuhi kami. Tatkala kami datang ke Al-Hafizh Abdul Ghani, maka

kami merasa senang dibuatnya. Ia justru membenarkan tindakan kami dan

melantunkan firman Allah ffi,

[rv:i.,ur] ekUU f:3i *'ii')
"Dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap

apa yang menimpa knmu." (Luqman: 17)1

Dhiyauddin mengatakan, " Aku mendengar Abu Bakar bin Ahmad Ath-

Thahhan mengatakary "Suatu saat, putra-putra Shalahuddin dibuatkan alat-

alat musik gitar. Mereka meminum khamr dalam suafu taman.

Maka, Al-Hafizh Abdul Ghani melihat alat-alat musik tersebut lalu
memecahnya. Setelah itu, Al-Hafizh Abdul Ghani menceritakan kepadaku,

"Tatkala aku dan Abdul Hadi berada di Hamam Kafur, tiba-tiba ada banyak

orang membawa tongkat-tongkat. Lalu aku memperlambat jalanku dan

mengucapkarr, "Cukuplah Allahbagiku, Dia adalah sebaik-baik Penolong." Tatkala

kami berada di atas jembatan, sekelompok orang tersebut menangkap

temanku itu. Temanku berkata, "Aku bukanlah yang memecahkan. Inilah dia

yang memecahkan." Tiba-tiba datang sang pengendara kuda lalu turun dan

berjalan kaki menujuku. Anehnya, dia mengecup kedua tanganku danberkata,

"Maafkan aku, karena anak-anak kecil itu tidak mengenalmu." Allah telah

memberikan kewibawaan padanya sehingga dia ditakuti orattg."2

Dhiyauddin mengatakan, " Aku mendengar Fudhail bin Muhammad bin
Ali bin Sarur Al-Maqdisi mengatakan, "Aku mendengar orang-orang berbicara

di Mesir bahwa Al-Hafizh Abdul Ghani pemah masuk ke Al-Adil lalu Al-Adil
berdiri menghormatinya. Pada hari berikutnya para perjabat pemerintah,

semisal Sarkas dan Azkays, datang ke Al-Hafizh Abdul Ghani dan berkata,

"Wahai Al-Hafizh, kami percaya dengan karamahmu." Orang-orang tersebut

menyebutkan bahwa Al-Adil mengatakan, "Aku tidak takut kepada seseorang

seperti takutku kepada Abdul Ghani." Lalu kami berkata, "Wahai sang raja,

ini hanyalah seorang ahli fikih." Al-Adil berkata, "Apabila dia masuk
kepadaku, maka terbayang olehku dia adalah binatang buas."3

. Dhiyauddin kembali mengatakan, "Aku mendengar Abu Bakar bin Ath-
Thahhan mengatakary "Di istana kerajaan Al-Afdhal terdapat alat-alat musik

:. - arz

Pyts

1 SiytrA'lamAn-Nubala',21/454., Ibid.zL/4il-455.3 tbid.2l/455.
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yang diletakkan dalam lemari yang bernama |irun. Al-Hafizh Abdul Ghani

datang lalu memecah alat-alat musik tersebut. Setelah itu, dia naik ke atas

mimbar dan membaca sebuah hadits.

Namun, utusan hakim datang kepadanya dan memintanya untuk datang

kepada hakim. Maksudnya adalah mendiskusikan masalah hukum rebana dan

alat musik orgen. Al-Hafizh Abdul Ghani berkata, "Alat musik menurutku
adalah haram, aku tidak akan datang kepadanya." Lalu dia membacakan

sebuah hadits.

Beberapa saat kemudian, utusan hakim datang kembali dan berkata,

"Kamu harus datang kepadanya karena kamu telah merusak alat-alat musik
milik sultan." Al-HafizhAbdul Ghani mengatakan, "Semoga Allah memukul
leher hakim dan leher sultan." Mendengar itu, utusan hakim pergi. Kami takut

kepadanya, tidak ada seseorang yang datang kepadanya setelah itu."l

5. Akhlaknya

Dhiyauddin mengatakan, "Dia adalah syaikh yang dermawan yang tidak

pernah menyimpan satu dirham atau satu dinar pun. Berapapun yang dia

peroleh, akan dia infakkan. Aku telah mendengar darinya bahwa dia keluar

pada suatu malam yang gelap untuk memberikan tepung di rumah-rumah

dengan menyamar diri. Dia memberikan kepada orang-orang, sementara

mereka tidak mengetahuinya. Dia diberi pakaian yang banyak oleh orang-

oran& namun dia memberikan pakaian-pakaian tersebut kepada orang lain
meskipun pakaiannya sendiri sobek."2

Dhiyauddin mengatakan, "Aku mendengar Badr bin Muhammad Al-

]azri berkata, "Aku tidak melihat seseorang yang lebih dermawan daripada

Al-Hafizh Abdul Ghani. Aku pernah berhutang yang dengan hutang itu aku

gunakan untuk memberi makan kepada orang-orang fakir. Lalu aku masih

mempunyai beban hutang kepada seseorang sebanyak 89 dirham.

Setelah aku mampu membayarnya, aku datangi orang tersebut dan

bertanya kepadanya, "Berapa hutangku kepadamu?" Dia menjawab, "Kamu

tidak punya hutang kepadaku." aku kembali bertanya kepadanya, "Siapa yang

membayamya?" Dia menjawab, "Yang jelas, sudah ada yang membayamya."

Pada waktu berikubrya aku tahu bahwa yang membayarnya adalah Al-Hafizh
Abdul Ghani namun dia meminta untuk menyimpan hal itu."3

1 SiyarA'lamAn-Nfialn',21/456, Ibid.zl./457458.3 lbitl.2L/475458.
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Manshur Al-Ghudhari mengatakan, "Aku menyaksikan Al-Hafizh Abdul

Ghani di Ghala' (Mesir). Selama tiga malam dia menginfakkan makanan

malamnya kepada orang lain."

Sulaiman Al-Ashardi berkata, "Al-Afhdal bin Shalahuddin mengirim

beberapa nafkah dan gandum yang banyak kepada Al-Hafizh Abdul Ghani,

lalu Al-Hafizh Abdul Ghani membagikan barang-barang kiriman itu kepada

orang-orang. Pada suatu hari, aku melihat buah-buahan Misymisy yar.g

dihadiahkan kepada Al-Hafizh Abdul Ghani di rumahnya. orang-orang yang

memberikan buah-buahan itu menyebarkannya. Saat itu juga At-Hafizh Abdul

Ghani berkata kepada mereka,

"Bagiknnlah! "Kamu sekatlkali tidak sampai kepadakebaiikan (yang sempurna),

sebelum knmu menafkahkan sebahnginn harta yang knmu cintai." (Ali Imran: 92)

Al-Hafizh Abdul Ghani memPunyai banyak emas dan harta-harta yang

lain. Namun, harta-hartanya itu tidak tersisa sedikitpun di rumahnya. Hal ini

sampai membuat anaknya, Abu Al-Fath mengatakan, "Ayahku memberikan

harta yang banyak kepada orang-orang namun kami tidak diberi harta-harta

itu."1

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Adz'Dzahabi mengatakan, "Abdul Ghani Al-Maqdisi

berguru kepada Abu Al-Fath bin Al-Baththi, Abu Al-Hasan Ali bin Rabah A1-

Fara', Syaikh Abdul Qadir Al-]ili, Hibatullahbin Hilal Ad-Daqqaq, Abu Zur'ah

Al-Maqdisi, Ma'mar bin Al-Fakhir, Ahmad bin Al-Maqrib, Yahya bin Tsabit,

Abu Bakar bin An-Naqur, Ahmad bin Abdil Ghani Al-Bajizrai dan sejumlah

ulama di Baghdad. Ia juga berguru kepada Al-Hafizh Abu Ath-Thahir As-salafi

yang mencatat ilmu darinya sekitar seribu juz. Di Damaskus ia berguru kepada

Abu Al-Makarim bin Hilal, salman bin Ali Ar-Rahbi, Abu Al-Ma',ali bin shabir

dan sejumlah ulama yang lain. Di Mesir ia berguru kepada Muhammad bin

Ali Ar-Rahbi, Abdullah bin Barri dan sejumlah ulama yang lain'

Di Asfahan ia berguru kepada Al-Hafizh Abu Musa Al-Madini, Abu A1-

Fawa' Mahmud bin Hamka, Abu Al-Fath Al-Kharqi, Ibnu Yanal At-Tarki,

Muhammad bin Abdil wahid Ash-shaigh, Habib bin Ibrahim Ash-shufi. Dan

Di Mosul ia berguru kepada Abu Al-Fadhl Ath-Thusi dan sejumlah ulama

yang lain.2

I tbid.zt/457458.
'z lbitl.27/444445.
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Murid-muridnya: Adz-Dzahabi mengatakan, "Murid-muridnya adalah

Syaikh Muwaf fiquddin, Al-H afizh lzzuddin Muhammad, Al-Hafizh Abu

Musa Abdullah, Al-Faqih Abu Sulaiman Auladutu Al-Hafizh Adh-Dhiya', Al-

Khatib Sulaiman bin Rahmah Al-Ashardi, Al-Baha' Abdurrahman, Syaikh A1-

Faqih Muhammad Al-Yunini, Al-Ilzin bin Abduddaim, Abu Al-Hajjaj bin

Khalil, At-Taqiyyu Al-Baldani, Asy-Syihab Al-Qaushi, Abdul Aziz bin Abdil

Jabbar Al-Qalanasi, Al-Waizh Utsman bin Makki Asy-Syari'i, Ahmad bin

Hamid Al-Artahi, Isamil bin Abdil Qawi bin Izzttn, Abu Isa Abdullah bin Allaq

Ar-Razzaz dan murid-muridnya yang lain.

Muridnya yang paling akhir meninggalnya adalah Sa'duddin
Muhammad bin Muhalhil Al-Jini. Sedangkan yang meriwayatkan darinya

melalui ljazahadalah guru kami Ahmad bin Abi Al-Khair Al-Haddad."1

7. Kitab-kitab Karyanya

7. Ash-Shihahfi'Llyun Al-Ahadits Ash'Shihah, sebanyak delapan puluh empat

jtsr.

2.Nihayah Al-Murad, sebanyak dua ratus juz yangbelum ia rampungkan.

3. Al-Yawaqif, sebanyak satu jilid.

4. Fadhail Khair Al-Bariyyah, sebanyak empat juz.

5. Tuhfah Ath-Thalibin f Al-l ihad wa Al-Mujahidin, sebanyak satu jilid.

6. Ar-Raudhah, sebanyak satu jilid.

7. At-Tahajjud, sebanyak dua juz.

8. Al-Faraj, sebanyak dua juz.

9. Ash-Shalat ila Al-Amwaf, sebanyak dua juz.

10. Ash-Shifaf, sebanyak dua juz.

1.1.. Mihnah Al-Imnm Ahmad, sebanyak dua juz.

12. Dzam Ar-Riya', sebanyak satu juz.

13. Dzam Al-Ghibah, sebanyak satu juz.

14. At-Targhib fi Ad-Du'a', sebanyak satu juz.

15. Fadha'il Makkah, sebanyak empat juz.

1,6. Al-Amrbi AlMa'ruf, sebanyak satu juz.

17. Fadhl Rnmadhan, sebanyak satu juz.

1 Siyar A'lam An-Nubala',21/446.
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18. Fadhl Shadaqah, sebanyak satu juz.

19. Failhl 'Asyr Dzi Al-Hijjah,sebanyak satu juz.

20. Fadha'il Al-Hajj, sebanyak satu juz.

21. Fadhl Rnjab, sebanyak satu juz.

22.Wafatu An-Nabi Shallahu Alaihiwa Sallam, sebanyak satu juz.

23. Al-Aqsam Al-Iati Aqsama biha An-Nabiyyu,. sebanyak satu juz.

24. Al-Arbain bi Sanadin Wahidin.

25. Al-Arba'in min Knlam Rab Al-'Alamin.

26. Al-Arba'in I.

27. Al-Arba'in ll.

28.1'tiqad Asy-Asy-Syaf i, sebanyak satu juz.

29. Al-Hikay at, sebany ak 7 juz.

30.Tahqiq Musykil Al-Alfazh, sebanyak dua jilid.

31. Al-lami' Ash-Shaghir fi Al-Ahknm (belum ia sempumakan).

32. Dzikr Al-Qubur, sebanyak satu juz.

33. Al-Ahadits wa Al-Hikayaf yang ia bacakan kepada kalangan umum, sebanyak

seratus juz.

34. Manaqib llmar bin Abdil Aziz,sebanyak satu juz.

35. Manaqib Ash-Shahabah.

36. Al-Ahkam Al-Kubra, sebanyak satu jilid.

37. Al-Ahknm Ash-Shugra, sebanyak satu jilid kecil.

38. As-Sirah,, sebanyak satu juz besar.

39. Al-Ad'iyah Ash-Shahihah, sebanyak satu juz.

40. Tabyin Al-lshabah li Auham Hashalat li Abi Nu'aim fi Ma'rifah Ash-Shahabah

yang menunjukkan kepiawian dan hafalannya, sebanyak dua juz.

41. Al-IGmalfi Ma'rifah Rijal Al-Kutub As-Sittah, sebanyak empat kitab yang ia

riwayatkan dengan sanad-sanadnyaJ' 1

8. Meninggalnya

Dhiyauddin mengatakan, "Aku mendengar Abu Musa mengatakan,
"Ayahku sakit keras pada bulan Rabiul Awal. Ia tidak dapat berbicara atau

I Siyar A'lam An-Nubala',21/ 44G448.

738 60 BiografiUkma Salaf



berdiri. Sakit kerasnya itu menelan waktu enam belas hari. Ketika itu, aku

sering bertanya kepadanya, apa yang ia inginkan? Ia mengatakan, "Aku

mengingink;rn surga, aku menginginkan rahmat Allatu lebih dari itu tidak."

Lalu aku membawakan air hangat untuknya. Ia pun memberikan tangannya

lalu aku wudhukan untuk shalat Fajar.

Ia berkata, "Wahai Abdullah, berdirilah dan imamilah shalat jamaah

dengan gerakan yang pelan." aku shalat jamaah bersamanya dan ia

melakukannya dengan duduk. setelah selesai shalat, aku duduk dekat dengan

kepalanya. Ia berkata, "Bacalah surat Yasin." Kami membaca surat Yasin

kemudian ia berdoa dan kami mengamininya.

Aku berkata , "Ir:ti ada obat yang bisa kamu minum." Ia berkata, "Wahai

anakku, tidak ada yang tersisa kecuali maut yang datang menjemput." aku

berkata, "Kamu tidak ingin sesuatu?" Ia berkata, "Aku ingin melihat wajah

Allah Subhanahu wa Ta'ala." Aku berkata, "Apakah kamu tidak ridha

denganku?" Ia berkata, "Demi Allah, aku ridha denganmu." Aku berkata,

"Berwasiatlah dengan sesuafu padaku?" Ia berkata "Aku tidak mempunyai

sesuatu pada seseorang dan seseorang tidak mempunyai sesuatu padaku."

Aku berkata, "Wasiatilah aku." Ia berkata, "Aku berwasiat kepadamu agar

bertakwa kepada Allah dan selalu taat kepada-Nyu."

Lalu, sekelompok orang datang menjenguknya. Mereka mengucapkan

salam kepadanya dan dia pun membalas ucapan salam mereka. Mereka

berbincang-bincang antara satu dengan yang lain.

Mendengar perbincangan mereka tersebut, ia berkata, "Apa ini?

Berdzikirlah kepada Allah!" Mereka mengucapkan "L-a llahn lllallah" (tiada

Tuhan yang berhak disembah selain Allah). setelah mereka berdiri, ia mulai

berdzikir kepada Allah dengan kedua bibimya. Ia berisyarat kepadaku dengan

kedua matanya.

Lalu, aku berdiri untuk memberikan sebuah kitab yang ada di samping

masjid kepada seorang lelaki. Aku kembali dari samping masjid, namun ruh

ayahku sudah pergi. Semoga Allah menyayanginya.

Peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal23 Rabiul Awal tahun

606 Hijriyah. Pada malam selasa, jenazah berada di dalam masjid sementara

orang-orang berkumpul di situ sampai hari besoknya. Kami memakamkannya

di Al-Qufarah."1

I Siyar A'lam An-Nubala', 21 / 467468.
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Dhiyauddin mengatakan, "Aku mendengar Ahmad bin Yunus Al-
Maqdisi Al-Amin mengatakan, "Aku bermimpi, seolah aku berada di Masjid
Ad-Dir. Di dalam masjid ini, aku melihat sekelompok lelaki yang memakai
kain putih. Dalam keyakinanku, sekelompok lelaki tersebut adalah para
malaikat. Lalu Al-Hafizh Abdul Ghani masuk ke dalam masjid. Sekelompok

lelaki itu mengatakan, "Kami bersaksi kepada Allah bahwa sesungguhnya

kamu adalah termasuk Ahlul Yamin (penghuni surga). Mereka
mengucapkannya sebanyak dua atau tiga kali."l[*]

1 lbitl.zl/468469.
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AL.IZZU BIN ABDISSALAM

1. l,lama, Kelahiran, Panggilan dan Gelarnya

L. Tamanva: Adalah Abdul Az:zbrn Abdissalam bin Abi Al-Qasim bin

I\ ,rrr" bin Muhammad bin Muhadzdzab.

Kelahirannya: Para sejarahwan berbeda pendapat mengenai tahun

kelahirannya. Ada yang mengatakan, ia dilahirkan pada tahun 577 Hiitiyah.

Ada juga yang mengatakan, ia dilahirkan pada tahun 578 Hijriyah.

Pendapat yang pertama adalah lebih rajih karena ia berumur delapan

puluh dua tahun. Sementara itu, ada kesepakatan di antara ulama bahwa ia

meninggal pada tahun 660 Hijriyah. Ia dilahirkan di Damaskus, sebagaimana

yang tertulis dalam referensi-referensi yang terPercaya.

Panggilannya: Abu Muhammad.

Gelarnya: Izzudin, sesuai dengan adat masa itu yang memang Para

khalifah, raja, pejabat dan ulama sering memakai nama gelar sebagai tambahan

dari nama asli. Sedang nisbat kepada din (agama) sec,ua khusus adalah untuk

mengharap dekat pada agama Altah fl!# serta cinta dan menghubungkan diri

pada-Nya, mengharap keutamaan-Nya, senang menjadi pelayan-Nya dan

bangga dengan-Nya. Hal itu disebabkan agama mempunyai posisi penting di

hati manusia dan mendapatkan perhatian dari mereka.

Atas dasar itu, ia diberi gelar lzzuddin dan disingkat dengan Al-lzzu.

Julukan ini sering digunakan banyak orang dan banyak ditemukan dalam

sejarah, biografi dan disiplin ilmu fikih. Ia juga terkenal dengan gelar Sulthan

Al-Ulama' (raja para ulama).

Gelar ini diberikan oleh muridnya, Ibnu Daqiq Al-Id. sebab ia diberi

julukan ini adalah usahanya yang keras dalam mengangakat posisi dan nama
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baik ulama pada masanya. usahanya itu ia implementasikan dalam sikap-
sikapnya, sebagaimana yang akan kamu ketahui nanti ketika dia melawan
para hakim, sultan dan pejabat pemerintah yang disebabkan prilaku-prilaku
mereka yang menyimpang. Ia melawan mereka dengan argumen dan
keterangan, maka ia mampu mengalahkan mereka.

Dengan sikapnya yang keras ini, ia menjadi pemimpin para ulama
meskipun hal itu menyebabkan kelelahan dan kepayahan yang ia terima.,,l

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Salah satu muridnya, Syaikh Syihabuddin Abu Syamah (meninggal pada
taehun 665 Hijriyah) mengatakan, "Dia adalah orang yang lebih berhak untuk
berkhutbah dan mengimami shalat. Ia telah menghilangkan banyak bi'dah
yang dilakukan para khatib, semisal mengetukkan pedang pada mimbar. Ia
juga telah menganggap batil dan mencegah shalat Raghaib dan Nisfhu
Sya'ban." 2

Izzuddin Al-Husaini mengatakan, "Ia adalah tokoh sentral ilmu pada
masanya yang mengumpulkan banyak disiplin ilmu, mempunyai watak yang
cenderung tidak suka berlebihJebihan dan teguh dalam beragama. Cukuplah
kemasyhurannya sebagai ganti dari keterangan yang panjang lebar mengenai
sifat-sifatnya."3

Adz-Dzahabi mengatakan, " Al-Izzu telah mencapai derajat mujtahid dan
kepadanyalah berhenti kepemimpinan madzhab. Di samping itu, ia berwira'i,
zuhud, menyuruh melakukan perbuatan yang yang makruf, mencegah
perbuatan yang yang mungkar dan teguh dalam beragama."a

Tajuddin As-Subki mengatakart, " Al-Izz:u adalah syaikh Islam dan
muslimin, salah satu imam terkemuka, raja para ulama, imam pada masanya
yang tiada bandingannya, pelaksana amar makruf dan nahi mungkar pada
masanya, orang yang mengetahui hakikat, rahasia dan tujuan syariat. Ia tidak
melihat orang yang menyamainya, tidak pula orang yang melihatnya, melihat
orang yang menyamainya dalam ilmu, wira'i, membela yang benar, berani,
teguh pendirian dan lancar bicara."s

I Dkuti! secararing\asdanALlzulbnAbilisxlamsulthan Al-Auliya'waBa'i' Al-Multtk(SilsilahA'lamAl-Muslim)
karya Dr. WahbahZuhaili, cetakan DarAlQalam, Damaskus, hlm.41-42.2 Syadzrat Adz-Duhnb,S/302.3 Thabaqat Asy-Syaf iyyah Al-Kubra,8 / 274.a Al-Khnbarfi Khairi Mtn Gtubar, 5 /260.5 Thabaqat Asy-Syaf iyyah Al-Kubra, 8 / 209.
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Ibnu Katsir mengatakan, " Al-Izz]u adalah maha guru madzhab dan

pemberi manfaat pada kelompoknya. Ia mempunyai karya-karya yar:.9bagus,

menguasai madzhab, mengumpulkan banyak ilmu, memberi faedah pada

murid-murid, mengajar di madrasah-madrasah, berhenti kepadanya

kepemimpinan Asy-Syafi'iyah dan dimintai fatwa dari berbagai daerah. Ia

adalah orang yang lemah lembut dan rupawan serta banyak mengutip syair-

syair."1

falaluddin As-suyuthi mengatakan, "syaikh Izzuddin Abu Muhammad

adalah syaikh Islam dan raja para ulama yang mengambil ilmu ushul,

mendengar hadits, pandai dalam ilmu fikih, ushul danbahasa Arab. Ia datang

ke Mesir dan menetap di sana lebih dari dua puluh tahun yang digunakan

unfuk menyebarkan ilmu, amar makruf dan nahi mungkar, bersikap keras

terhadap para raja yang zhalim dan orang-orang yang menghamba padanya'

Di Mesir, ia adalah orang yang melakukan pengaiaran bidang tafsir. Ia

mempunyai banyak karya dan karamah. Pada akhir hidupnya, ia tidak terikat

dengan madzhab, ia telah melintasi madzhab dan memberikan fatwa sesuai

dengan ijtihadnya sendiri."2

Fakhruddin Muhammad bin syakir Al-Katabi mengatakan, "syaikh

Islam, tokoh para tokoh, syaikh lzzuddin, mendengar hadits, belajar fikih,

mengajar, memberi fatwa, menguasai madzhab, mencapai derajat ijtihad,

dituju oleh para siswa dari berbagai negeri dan keluar darinya para imam. Ia

mempunyai fatwa-fatwa yang bagus, beribadah, wira'i, suka menyuruh

melakukan perbuatan yang makruf, mencegah perbutan yang mungkar

dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah

$tt."'
Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan, "Ibnu Abdissalam adalah salah satu sultan

ulama."4

Jalaluddin Al-Isnawi mengatakan, "syaikh lzzuddin, semoga Allah

menyayanginya, adalah syaikh Islam dalam ilmu, amal, wira'i, zuhud, karya

ilmiah dan murid. Ia adalah orang yang menyuruh melakukan perbuatan yang

makruf, mencegah perbuatan yang mungkar, menganggap rendah para raja

dan orang-orang yang menghamba padanya serta bersikap keras terhadap

1 Al-Bidavah wa An'N ihavah, 73 / 235 .
z Husn il-Mulndharuh, i / 314-315.
1 Fawat Al-Wafayat,l /594'595a Thabaqnt Asy-SYaf iYYah,S/na.
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mereka. Di samping itu semua, ia adalah orang yang pandai menyebutkan
hal-hal yang aneh dan menyitir syair-syair."1

Al-Yafa'i Al-Yamani mengatakan , " Al-Izzu adalah sultan para ulama,
guru orang-orang yang pandai, orang yang didahulukan dari teman-temannya
yang satu masa dengannya, lautan ilmu dan pengetahuan, ulama yang
diagungkan di berbagai negeri, ulama yang mempunyai kemampuan meneliti
kebenaran, mempunyai kejelian dan pengetahuan dan mampu meyakinkan
orang. Ia termasuk orang-orang yang dikatakan "ilmunya lebih banyak
daripada karyarrya," bukan seperti orang-orang yang ungkapan katanya lebih
banyak daripada ilmunya. Derajatnya dalam ilmu-ilmu zhahir adalah bak
sekawanan pasukan kuda yang terdepan bersama dengan ulama-ulama yang
sudah mendahuluhy^.",

3. Zuhud dan Wira'inya
Ad-Dawudi mengatakan, "setiap orang menjadikan AL-Izns. sebagai

contoh yang ideal dalam zuhud dan wira'i."3

Di antara contoh zuhudnya adalah bahwasanya raja Al-Asyraf meminta
maaf kepadanya atas permusuhan yang terjadi antara keduanya. Raja Al-
Asyraf mengatakan, "Kita memohon ampunan kepada Allah atas perkara
yang sudah terjadi dan kita mengingatkan kepada orang-orang yang
melampuai batas-batas haknya. Demi Allah, kami akan menjadikan Al-Izzu
sebagai ulama yang paling kaya." Namury kesempatan ini tidak digunakan
oleh Al-Izzu agar dia menjadi ulama yang paling kaya, satu dirham pun dia
tidak mau menerima."a

Tatkala sultan Musa bin Al-Malik Al-Adil Abu Bakar dalam keadaan
sakit yang menyebabkan kematiannya, maka ia mengirimkan utusan kepada
Al-rzzu unfuk meminta nasehat darinya dan memaafkan atas kesalahan yang
telah terjadi. Al-Izztt, berkata, "Adapun permintaan maafmu maka aku setiap
malam telah memberikan maaf kepada semua makhluk. setiap berada di
malam hari, aku telah memberikan maaf terhadap kezhaliman seseorang. Aku
ingin pahalaku berada pada Allah, bukan pada manusia, sesuai dengan
firman-Nya,

1 Thabaqat Asy-Syaf iyyahkarya Al-Isnawi, 2 / 84.
'z Mir'ahAllinan,4/153yangd*utipDr. ZuhailidatamA'tamAl-Muslimin,hlm.l9Gl9Z.x Thabaqat Al-Mufassiin,T /312.a A'lam Al-Muslimin Al-lzzlbn'Abtlissalam,hlm. 106.
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"Maka Barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas

(tanggungan) Allah." (Asy-Syura: 40)

Dary pahalaku atas tanggungan Allah adalah sesuatu yang lebih aku

sukai.

Adapun doaku untuk sultan, maka sesungguhnya aku sudah sering

berdoa untuknya karena kebaikan sultan mempunyai pengaruh pada kebaikan

Islam dan orang-orang lslam. Allah mengetahui amal baik sultan yang dapat

memberi cahaya pada wajahnya pada hari bertemu dengan-Nya. Adapun

wasiat dan nasehatku kepada sultan, maka hal itu sudah menjadi keharusan

bagiku agar aku dapat menerima keberadaannya."

Dalam waktu yang tidak lama sebelum sultan Musa bin Malik sakit,

terjadi ketegangan antara dia dan saudaranya, sultan Al-Kamil. Dalam

sakitnya itu, sultan Al-Kamil menghadapkan lorongnya ke arah Mesir dan

membuat rumah yang dinamakan Al-Kiswah. Pada waktu itu, pasukan Tartar

telah berada di Timur. Maka Syaikh lzzuddin mengatakan kepada sultan

Malik Al-Kamil, "Semoga Allah menyayangimu dan menyayangi saudaramu.

Kamu masyhur dengan penaklukan dan kemenangan terhadap musuh-

musuh. Pada saat sekarang, pasukan Tartar telah menyerbu negeri-negeri

Islam. Namun, kamu justru menghadapkan lorongmu ke arah saudaramu dan

tidak menghadapkannya ke arah musuh-musuh Allah.

Dalam keadaan demikian, janganlah kamu memutus hubungan
persaudaraanmu. Hendaklah kamu berniat menolong agama Allah dan

memuliakan kalimat-Nya. fika Allah menyembuhkan sultan, maka kami

berharap kepada Allah untuk memenangkannya atas orang-orang kafir.

Demikian itu akan membawa kebaikan yang agung. Jika Allah mencabut

nyawanya, maka niat sultan akan tetap punya pahala.

Sultan Al-Kamil berkata kepadanya, "Terima kasih atas petunjuk dan

nasehatmu." Lalu ia memberikan perintah, saat itu Syaikh Al-lzztt hadir di
situ, agar lorongnya dipindahkan ke arah timur, ke rumah yang dinamakan

Al-Qushair. Pada hari itu juga perintah tersebut dilaksanakan.

Ia berkata kepada Syaikh Al-lzzu, "Tambahkan nasehat dan wasiatmu."

Syaikh Al-Izz:u berkata, "Sultan dalam keadaan sakit yang parah. Sementara

wakil-wakilnya berzina, meminum khamr, melakukan perbuatan keji,
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membuat kebijakan bermacam-macam pajak yang memberatkan umat Islam.

Amal yang paling mulia yang kita jadikan bekal untuk bertemu dengan Allah

adalah menghilangkan kotoran-kotoran ini, menghilangakan pajak yang

memberatkan dan menolak segala kezhaliman."

Lalu, sang sultan berusaha melaksanakan nasehat dan petunjuk Syaikh

lzzuddin tersebut. Ia berkata kepadanya, "Semoga Allah membalas agamamu,

nasehatmu dan orang-orang Islam dengan balasan yang baik, mengumpulkan

aku dan kamu di surga dengan pemberian dan kemurahan-Nya." Sultan juga

memberikan seribu dinar Mesir kepada Syaikh lzzuddin, namun pemberian

tersebut ditolaknya seraya mengatakan, "Ini adalah ibadah sosial yang

pahalanya ada pada Allah dan aku tidak ingin mengotori pahala tersebut

dengan sesuatu dari dunia."l

Syaikh lzzuddin pernah berfatwa tentang bolehnya penjualan pejabat

pemerintah. Namun sang sultan menolak fatwa tersebut. Karena itu, Syaikh

Izruddinbersama keluarganya keluar dari Kairo dengan membawa barang-

barangnya dalam satu Keledai. Ini menunjukkan sifat qanaahnya dengan

sedikit harta dan zuhudnya dari dunia dan kesenangarrrya."z

Adapun mengenai wira'inya, maka Dr. Muhammad Az-Zuhaili
mengatakary "Para ulama yang semasa dengannya, murid-muridnya, ulama

dan pengarang kitab sesudahnya sepakat bahwa lzzuddin mempunyai sifat-

sifat berikut:

Sangat wira'i dan suci dengan menjalani yang halal, menjauhkan diri dari

yang haram, menjauhi syubhat dalam amal, prilaku, jabatan, sikap, usaha,

rezeki, infak, ibadah dan amal.

Sesuatu yang menunjukkan sifat wira'inya banyak sekali. Hal itu tampak

dalam tindakan-tindakannya. Di antaranya adalah seperti yang sudah kami

sebutkan sebelumnya dalam kisah pencarian ilmu yang ia lakukan, tidur
dalam tikar yang kusut, mandi sebanyak tiga kali dalam malam-malam yang

sangat dingin dengan tujuan menjaga keadaan tubuh tetap suci, shalat di
tengah malam, shalat fajar secara berjamaah di masjid, mengikat diri dengan

hukum-hukum syara' dalam usahanya, infaknya, jabatannya, sikap-sikapnya

dan zuhudnya."3

1 Thabaqat Al-Hannbilah, 8/240-241.2 A'lam Al-Mtrslimin, Al-'IzzbnAbdissalam, hlm. 107.

' A'lam Al-Mrtslimin, Al-' lzz lbn Abdissalam,hlrt 105.
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4. Kedermawanannya

As-Subki mengatakan, "Hakim tertinggi, Badr bin Jamaah menceritakan

bahwa pada saat Syaikh Izzuddin berada di Damaskus, pernah terjadi

inflasi besar-besaran sampai taman-taman dijual dengan harga yang sangat

murah.

Suatu saat, isterinya memberikan perhiasan kepadanya dan mengatakan,

"Belilah dengan perhiasan ini suafu taman yang kita manfaatkan untuk musim

panas nanti."

Syaikh Izzuddin mengambil perhiasan tersebut dan menjualnya.

Namun, hasil penjualannya itu tidak ia gunakan untuk membeli taman

sebagaimana yang dipesankan isterinya, ia malah menshadaqahkannya.

Isterinya bertanya kepadanya, "Suamiku, sudah kamu belikan taman?" Syaikh

Izztddin menjawab, "Ya, taman di surga, aku menemukan manusia dalam

kesulitan maka aku menshadaqahkannya." Isterinya berkata, "Semoga Allah

membalasmu dengan sebaik-baik balasan."

Syaikh Badr bin Jamaah juga meriwayatkan bahwa meskipun Syaikh

Izzuddinfakir, ia banyak bershadaqah. Terkadang ia memberikan surban yang

ia miliki kepada orang fakir, jika tidak menemukan harta yang digunakan

shadaqah selain itu." 1

5. Keteguhannya dalam Membela Kebenaran dan Sikap'sikapnya dalam

Menyuruh Melakukan Pelbuatan yang Makrul dan Mencegah
Perbuatan yang Mungkar

Riwayat mengenai sikap-sikapnyaymtg tegas dalam membela kebenaran,

menyuruh melakuan perbuatan yang makruf dan mencegah yang mungkar

sangat banyak dan masyhur. Kita akan menyebutkan sebagiannya.saja untuk

mendapatkan barakah dan faedah yang baik dan besar darinya."

Di antaranya adalah kisah dari Ibnu As-Subki dari ayahnya bahwa ia

mendengar Syaikh Al-Baji (murid Izzuddin) mengatakan, "Syaikh kami,

Izzuddin pergi kepada sultan Najmuddin Ayyrb pada hari Id di Qal'ah
(Benteng Shalahuddin).

Di sana ia menyaksikan para prajurit yang berbaris di depan sultan

Najmuddin dan dewan kerajaan. Suasana kerajaan pada saat itu sangat megah.

Sultan Najmuddin keluar kepada mereka dengan memakai perhiasan-

I Thabaqat Asy-Syaf iyyah,S/214.
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perhiasan sebagaiamana adat para sultan di Mesir. Para pejabat yang hadir
pada waktu itu pun bersujud mencium tanah di depan sang sultan.'

Melihat peristiwa tersebut Syaikh lzzuddin menoleh kepada sultan
Najmuddin dan berteriak memanggilnya, "Wahai Ayub! Apa hujjahmu di
hadapan Allah ketika Dia berkata kepadamu, "Aku telah memberikan kerajaan

Mesir kepadamu lalu kamu memperbolehkan khamr!" Sultan Najmuddin
Ayyrb berkata, "Apakah ini terjadi?" Syaikh lzzuddrn mengatakan, "Ya, di
toko seorang perempuan telah dijual minuman khamr dan hal-hal lain yang

mungkar, sementara kamu bergelimang dalam kenikmatan kerajaan ini."

Syaikh lzntddin memanggilnya dengan suara yang sangat keras,

sementara itu para prajurit membisu dan heran melihatnya. Lalu sultan
Najmuddin Ayyub berkata, "Wahai tuanku, ini bukan perbuatanku, ini sudah

ada sejak zaman ayahku." Syaikh lzzuddrnberkata, "Kamu termasuk orang-

orang )aang mengatakan,

"Sesungguhnya knmi mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama."

(Az-Zukhruf:22)

Lalu sultan Ayyub merencanakan memusnahkan toko tersebut."l

Al-Baji mengatakan, "Aku bertanya kepada Syaikh lzzuddin, setelah ia

pulang dari sultan Najmuddin Aypb dan kabar tentang itu sudah tersebar

luas, "Wahai fuanku, bagaimana keadaannya?"

Ia menjawab, "Wahai anakku, aku telah melihatnya dalam kebesaran

yang ia banggakan itu lalu aku ingin membuatnya menjadi hina agar tidak
sombong,, karena kesombongan akan membinasakannya."

Aku berkata kepadanya, "Wahai tuanku, apakah kamu tidak takut
kepadanya?" Ia mengatakary "Demi Allah, wahai anakku, pada saat itu aku

hadirkan rasa takut hanya kepada Allah, maka sultan di hadapanku bagaikan

seekor kucing!"2

Ketika Zhahir Baibras akan menerima tampuk kekuasaan dan
pemerintahan, dia mengundang para pejabat dan ulama untuk membaiatnya.

Dan di antara yang hadir itu adalah Syaikh lzztddin yang mengagetkan

Zhahir Baibras dengan keberanian yang luar biasa.

Syaikh Izzuddin berkata kepadanya, "Wahai orang yang bergelar
Ruknuddin! Aku mengetahuimu bahwa kamu adalah budak milik Al-

1 Thobtqat Al-Mufassiin,T/371., ba.t/31t.
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Bandaqar." (Maksudnya tidak sah hukumnya membaiat seorangbudak untuk

menerima kesultanan). Lalu Baibras menghadirkan bukti yang menetapkan

bahwa Al-Bandaqar telah menghibahkan dirinya kepada raja Shaleh AyFub

dan Shaleh Ayyub telah memerdekakarurya. Setelah ada keterangan tersebut

Syaikh lzzuddtn maju ke depan dan membaiahrya agar menjadi raja dunia

yang terbesar dalam mengalahkan pasukan Salib dan membumi-hanguskan

pasukan Tartar."1

Kisah Penjualan Para Peiabat Pemerintah

Ibnu As-Subki mengatakan bahwasanya Syaikh lzntddin menganggap

para pejabat pemerintah saat itu bukanlah orang-orang yang merdeka, mereka

masih terjerat hukum perbudakan sehingga mereka menjadi milik Baitul Mal

umat islam. Pandangan Syaikh lzzldin ini terdengar sampai ke telinga para

pejabat pemerintah yang bersangkutan. Permasalahan ini bagi mereka

sangatlah besar. Sementara itu, Syaikh lzzuddtn tetap berpandangan bahwa

jual beli, pemikahan dan segala kemaslahatan mereka tidak sah secara hukum.

Termasuk di antara para pejabat tersebut adalah wakil sultan. Jelas, ia sangat

marah mengetahui pendapat lzzuddin tersebut.

Para pejabat berkumpul untuk memusyawarahkan masalah ini dan

akhimyahereka mengirim utusan kepada Syaikh lzntddin. Syaikh lzzttddtn

berkata, "Kita selenggarakan majelis dan kalian diundang untuk menjadi milik

Baitul Mal kaum muslimin lalu kalian akan berhasil menjadi merdeka dengan

cara yang legal." Maka mereka mengadukan hal ini kepada sultan, lalu sultan

mengufus seseorang untuk memanggilnya ke keraja:m nzunun ia tidak mau

menuruti panggilan tersebut. Karena itu, sang sultan menghina Syaikh

Izzuddin.

Syaikh lzztdin menjadi marah dibuahrya. Maka ia membawa barang-

barangnya di atas keledai, sementara keluarganya dinaikkan di atas keledai

yang lain. Ia berjalan dari Kairo menuju Sy*.Dalam perjalanan tersebut, ia

berada di belakang keluarganya untuk mengawasai mereka. Namun, tidak

lama ia dan keluarganya melakukan perjalanan, berduyun-duyun kaum

muslimin menyusulnya, lebih-lebih para ulama dan orang-orang saleh.

Peristiwa ini didengar sultan. Kemudian ada ada orang yang mengatakan

kepada sultan, "Apabila dia pergi, maka kekuasaarunu akan hilang." Maka

I A'lam Al-Mrtslimin, Al-lzzlbn Afulisslam,hlm.l74.
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sultan segera menyusulnya untuk meminta maaf atas kebijakannya yang
membuatnya marah.

Sultan dan orang-orang yang hadir bersama Syaikh lzzuddin tersebut

sepakat bahwa para pejabat pemerintah dihadirkan. Wakil sultan mengutus
seseorzrng kepadanya akan tetapi tindakannya ini tidak ada gunanya bagi Al-
Izzu. Wakil sultan marah dengan mengatakan, "Bagaimana Syaikh ini
memanggil kami dan ingin menjual kami? Sementara kami adalah raja-raja

dunia. Demi Allah, aku akan memenggal kepalanya!" Ia datang sendiri ke

rumah Syaikh lzzuddin dengan membawa pedang yang sudah terhunus. Ia

menggedor pintu rumah, lalu keluarlah anaknya yang menurut perkiraanku
adalah Abdullatif. Tindakan wakil sultan ini telah membuat anaknya kaget.

Maka, ia segera kembali kepada ayahnya dan menceritakan apa yang
ia lihat. Ayahnya mengatakan, "Nilai keberadaan ayahmu tidak bisa
dihilangkan dengan pembunuhan." Lalu anaknya keluar dan terjadilah apa

yang terjadi, pedang yang sudah terhunus menjadi terjatuh, sementara tangan-

tangan wakil sultan menjadi gemetar. Ia menangis, meminta maaf kepada

Syaikh lzz:udtn dan memohon agar didoakan olehnya. Ia mengatakan kepada

Syaikh lzzrtddin, "Wahai tuanku, apa yang engkau inginkan?" Syaikh
Izzsddin mengatakan, "Aku memanggil dan menjual kalian?" Wakil sultan
mengatakan, "lJntuk apa kamu menjual kami?" Syaikh lzzudinmengatakary
"Untuk kemaslahatan umat Islam." Wakil sultan bertanya, "Siapa yang
menerimanya?" Syaikh lzzudin menjawab, "Aku yang menerimanya." Lalu
para pejabat pemerintah dipanggil satu persatu dan dijual dengan harga yang
mahal. Hasil penjualan mereka dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam.

Ini adalah peristiwa yang belum pemah terjadi sebelumnya.

Penentangannya Segala Kebijakan yang Tidak Benar

Ibnu As-Subki mengatakan, "Syaikh Izzuddin terus berada di Damaskus

sampai pada pemerintahan Shaleh Ismail yang dikenal dengan Abu Al-I(haisy.
Pada saat itu, Abu Al-Khaisy berkolaborasi dengan pasukan Eropa dan
menyerahkan kota Shida dan benteng Asy-Syaqif kepada mereka. Tindakan
ini dikecam oleh Syaikh Izzuddin sehingga ia tidak mendoakannya dalam
khotbah. Izzuddin dalam hal ini tidak sendirian, ia ditemani oleh Abu Amr
bin Al-Hajib Al-Maliki. Pengecaman tersebut telah membuat sang sultan
marah.
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syaikh Izzuddin dan Abu Amr keluar menuju negeri Mesir pada tahun

639 (enam ratus tiga puluh sembilan) Hijriyah. Tatkala Syaikh lzzuddtnsampai

pada suatu negeri yang bernama Al-Karak, penguasa negeri tersebut

menawarkan kepadanya untuk bermukim di situ'

Namun, Syaikh lzzuddin mengatakan kepadanya, "Sepengetahuanku,

negerimu kecil." Perjalanan selanjutnya adalah menuju kota Kairo.

sesampainya di kota ini, ia ditemui oleh penguasa kota tersebut, raja shaleh

Najmuddin Ayyub bin AI-Kamil. Ia dimuliakan dengan dijadikan khatib

masjid jami'Amr bin Al-Ash dan hakim di Mesir.

Secara kebetulan, guru kerajaan yang bernama Fakhruddin Utsman

(putra seorang maha guru yang menjadi penasehat urusan kerajaan)

menginginkan pembangunan temPat persinggahan di sekitar salah satu masjid

di Mesir. Setelah kabar rencana pembangunan ini didengar Syaikh lzz:uddin,

ia memberikan keputusan hukum untuk membatalkan pembangunan tersebut

dan memutuskan Fakhruddin sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Ia

juga menarik diri dari jabatan hakim.

Tindakan tersebut tidak menggugurkan nama baik syaikh Izzuddin di

mata sultan. Hanya saja ia tidak memberikan kekuasaan kembali kepada

syaikh Izzuddin. Fakhruddin dan orang lain menganggap keputusan hakim

Syaikh lzzuddtntersebut tidak mempunyai pengaruh di luar' Secara kebetulan

sultan Al-Malikussaleh meminta seseorang dari raia Aynrb untuk dikirim ke

Khalifah Al-Mu'tashim di Baghdad.

Tatkala utusan sampai di sekretariat kerajaary kemudian berhenti di

hadapan khalifah dan menyampaikan surat kepadanya maka khalifah

menanyakan kepadanya, "Apakah kamu menerima surat ini langsung dari

sang sultan?" lItusan tersebut menjawab, "Tidak, surat ini berasal dari sultan

namun aku mendapatkannya dari Fakharuddin bin syaikh Asy-syuyukh,

penasehat kerajaan."

Lalu sang khalifah berkata, "sesunggunya orang yang kamu sebutkan

itu telah diputuskan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya oleh syaikh

Izzuddin bin Abdissalam, karenanya kami tidak menerima riwayatnya."

Atas hal itu, utusan kembali ke sultan di Mesir dan bertemu langsung

dengannya. Setelah bertemu langsung dengan sultan, maka ia baru kembali

ke Baghdad dan menyampaikan surat kepada Khalifah Al-Mu'tashim'"1

1 Thabaqat Asy-Syaf iyyah,I/270-217.
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Peristiwa yang lain adalah apa yang terjadi antara syaikh Izzuddin dan
raja Al-Malikussaleh Ismail. Raja ini telah berkompromi dengan pasukan salib.
Tindakan ini dikecam oleh syaikh rzzuddrn. Atas pengecaman yang ia lakukan
tersebut, Sultan Al-Malikussaleh memecatnya dari jabatan khatib dan mufti
serta mengeluarkan perintah untuk menangkapnya.

Untuk menindak-lanjuti rencananya itu, sultan menyusun siasat. Ia
mengirim sebagian orang khususnya untuk menemui syaikh rzzuddndengan
membawa sapu tangannya. Ia berkata kepada utusan tersebut, "Kamu berikan
sapu tangan ini kepada syaikh rzzuddin, perlakukan dia secara lemah lembut
dan berilah janji kepadanya bahwa ia diperbolehkan kembali ke jabatannya
dengan cara yang terbaik. ]ika ia setuju dengan itu, maka bawalah dia
kepadaku. Namun, jika dia tidak setuju, maka tangkaplah dan bawa ke dalam
suatu perkemahan di samping perkemahanku."

Setelah utusan sultan menemui Syaikh lzzuddin, dia memulai tipu
muslihatnya dengan lemah lembut, kemudian berkata kepadanya, ,,Kamu

diperbolehkan kembali ke jabatan-jabatanmu dan apa yang dulu kamu berada
padanya. Tidak ada syarat apa-apa untuk itu. Hanya saja kamu meminta maaf
kepada sultan dan mencium tangannya."

Setelah mendengar hal itu, Syaikh lzzuddin mengatakan kepadanya,
"Wahai orang yang hina, aku tidak rela dia mencium tanganku apalagi aku
mencium tangannya! wahai kaum, kalian berada dalam suatu jurang dan aku
berada dalam jurang yang latn. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkanku
dari ujian yang kalian terima."

Utusan tersebut berkata kepadanya, "sultan telah menegaskan kepadaku,
jika kamu tidak setuju terhadap tawaran tersebut maka kami akan
menangkapmu." Syaikh lzzuddin berkata, "Lakukanlah apa yang kalian
inginkan." Utusan tersebut menangkapnya dan membawanya ke suatu
perkemahan di samping perkemahan sultan.

Dalam perkemahan tersebut Syaikh lzzuddrnmembaca Al-Qur,an dan
bacaannya itu didengar oleh sultan. Pada suatu hari, sultan Al-Malikussaleh
berkata kepada para raja Eropa, "Apakah kalian mendengar syaikh ini
membaca AlQur'an?" Mereka berkata, "Ya." Sultan Al-Malikussaleh berkata,
"Ini adalah pendeta Islam yang terbesar. Aku telah menangkapnya karena dia
mengecamku dalam penyerahan benteng-benteng kaum muslimin kepada
kalian. Aku telah mencopotnya dari jabatan khatib di Damaskus dan dari
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jabatan-jabatan yang lain. Aku mengusimya lalu ia datang di Quds. Pada saat

ini, aku menangkapnya dan menahannya lagi demi kepentingan kalian."

Para raja Eropa berkata kepada sultan, "Jika syaikh ini adalah pendeta

kami, maka kami akan membasuh kedua kakinya dan meminum air bekas

basuhan itu."r

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Ibnu As-Subki mengatakary "Ia berguru kepada Syaikh

Fakhruddin bin Asakir, belajar ushul dari Syaikh Saifuddin Al-Amidi dan

lainnya, belajar hadits dari Al-Hafizh Abu Muhammad Al-Qasim bin Al-
Hafizh Al-Kabir Abu Al-Qasim bin Asakir, maha guru Abdullatif bin Ismail

bin Abi Sa'ad Al-Baghdadi.

Juga, Umar bin Muhammad bin Thabrzad, Hambal bin Abdillah Ar-
Rashshaf, Al-Qadhi Abdusshamad bin Muhammad Al-Harastani dan guru-

guru yang lain. Ia juga berguru kepada Barakat bin Ibrahim Al-Khasyu'i."2

Murid-muridnya: Ibnu As-Subki mengatakan, "Murid-muridnya adalah

Ibnu Daqiq Al-Id (inilah yang memberikan julukan Sulthan Al-Ulama-

kepadanya), Imam Alauddin Abu Al-Hasan Al-Baji, Syaikh Tajuddin bin Al-
Fairakah, Al-Hafizh Abu Muhammad Ad-Dimyathi, Al-Hafizh Abu Bakar

Muhammad bin Yusuf bin Masdi, Ahmad Abu Al-Abbas Ad-Dasynawi, Abu

Muhammad Hibatullah Al-Qifthi dan guru-guru yang lain."3

7. Kitab-kitab Karyanya

1,. Al-Qawa' iil Al-Kubra

2. Majaz Al-Qur'an.

3. Al-Qawa' id Ash-Shughra.

4. Sy aj ar ah Al -Ma' ar if .

5. Ad-Dala'il Al-Muta'alliqahbi Al-Mala'ilcnh wa An-Nabiyyin'Alaihim As-Salam

wa Al-Khalq Ajam'in.

6. At-Tafsir.

7 . Al-Ghayah fi lkhthishar An-N ihayah.

8. Mukhtashar Shahih Muslim.

I Thabaqat Asy-Syaf iyyah,8/24 2M.7 lbitl.S/z0g.3 lbitl.S/209-210.
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9. Mukht ashar Ri' ay ah Al- Muhasibi.

10. Al-lmnmfi Adillah Al-Ahknm.

Lt. Bayan Ahwal An-N as Y aum Al-Qiyamah.

12. Biday ah As- Sul fi T afdhil Ar-RasuI Shallahu Alaihi wa Sallam.

13. Al-Farq Baina Al-lman wa Al-Islam.

74. Fawa'id Al-Balwa wa Al-Mihan.

15. Al-lam'u Baina Al-Hawiwa An-Nihayah.

1. 6. Al- F ataw a Al - Maushuliy ah.

17 . Al-F atawa Al-Mishriyah.

8. Meninggalnya

Para sejarahwan sepakat bahwa Syaikh lzz:uddin bin Abdissalam

meninggal pada Jumadil Ula tahun 660 Hijriyah. Diriwayatkan bahwa

seseorang datang kepadanya dan berkata, Aku bermimpi sedang membaca

syair,
Aku bagai seorang lelaki yang punya dua kaki
Satu sehat dan satu lagi dilempari zaman

Al-Hafizh Ad-Dimyathi mengatakan, "Ia meninggal pada hari Sabtu

tanggal9 Jumadil Ula. Namun yang masyhur, ia meninggal pada tanggal L0.

Pada tanggal tersebut ia dimakamkan sebelum Zhuhur di akhir Al-Qurafah,

suatu daerah di Muqaththam yang berada di kawasan Al-Barakah. Peristiwa

pemakamannya disaksikan banyak orang dari penduduk Mesir,. terutama

Kairo, baik ulama maupun orang awarnnya. Iumlah mereka tidak terhitung.

Raja Mesir Zhahir Baibras juga ikut menyhalatinya.

Meninggalnya Syaikh lzznddinberpengaruh pada Az-Zhahir Baibras. Ia

merasa kehilangan atas meninggalnya Syaikh lzzudin di saat ia tengah

berkuasa. Ia berkata, "Ia llaha lllallah!Syaikh lzzuddin meninggal pada saat

aku berkuasa." Ia memerintahkan kepada para pejabat, orang-orang khusus,

dan pasukannya untuk mengiring jenazah Syaikh Izzuddin. Ia sendiri ikut
memikul peti jenazah tersebut dan hadir dalam pemakaman. Semoga Allah
memberikan rahmat yang luas kepada Syaikh lzzrtddtndan memasukkannya

dan kami dalam surga yang tinggi yang buah-buahannya dekat."1[*]

1 A'lamAl-Muslimin,hlm.192-194.
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IMAM AN.NAWAWI

mam An-Nawawi adalah ulama yang paling banyak mendapatkan cinta dan

sanjungan makhluk. Orang yang mempelajari biografinya akan melihat

adanya wira'i, zuhud, kesungguhan dalam mencari ilmu yang bermanfaat,

amal saleh, ketegasan dalam membela kebenaran dan amar makruf, nahi

mungkar, takut dan cinta kepada Allah d*j d* kepada Rasul-Nya. Semua itu

menjelaskan rahasia mengapa ia dicintai oleh banyak orang.

Imam An-Nawawi telah melebihi ulama-ulama yang semasa dengannya.

Menurut pendapat yang rajih, ia meninggal dunia sementara umumya tidak

lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan

dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan-peninggalan

tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-

imam pada masanya.

Ini adalah biografi Imam An-Nawawi yang aku hadiahkan kepada

saudara-saudara kami yang sedang mencari ilmu. Barangkali biografi tersebut

menjadi faktor pendorong semangat mereka dalam menuntut ilmu, zuhud dari

dunia fana dan suka melakukan amal akhirat yang kekal.

Imam An-Nawawi telah menikah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat,

rela dengan pondok yang disediakan untuk para siswa, merasa puas dengan

makanan roti Al-Ka'k dan buah Tin. Ia memanfaatkan semua waktu dan

tenaganya untuk melayani umat Islam. Ia memakai pakaian tambalan dan

tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridha Sang

Raja Maha Pemberi.

Ia tidak mendapatkan sesuatu dari perhiasan dunia dan syahwatnya,

tidak pula dunia mendapatkan sesuatu darinya. Semua hidupnya hanyalah

lmam An-Nawawi 755



untuk Allah SE. Ia terus menuntut ilmu, ibadah, zuhud, menyusun karya dan
mengajar sampai meninggalkan dunia.

Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepadanya dan
memasukkannya dan kami dalam surga yang tinggi yang buah-buahannya
dekat. Semoga shalawat, salam dan berkah selalu tercurah kepada Nabi
Muhammad, keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

1. Nama, Panggilan, Gelar, Kelahiran dan Sifat-sifatnya
Namanya: Adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin

Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizam Al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-
Syafi'i.

Panggilannya: Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan
aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya sebagai suatu
kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu',
"Disunnahkan memberikan panggil arr kunyah kepada orang-orang yang saleh
baik dari kaum lelaki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak
mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau anak orang lain,
dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang lelaki dan Ummu Fulan
atau Ummu Fulanah bagi seorang perempuan."

Adapun Imam An-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah
Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada

orang yang namanya Yahya karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan
ayahnya, Zakariya Alaihuma As-Salam, sebagaimana juga seseorang yang
namanya Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang namanya Ibrahim dijuluki
Abu Ishaq dan orang yang namanya Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberikan
julukan seperti di atas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebab Yahya
dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti
itu sudah biasa didengar dari orang-orang Arab.

Gelarnya: Adalah Muhyiddin. Namury ia sendiri tidak senang diberi
gelar ini.

Al-Lakhami mengatakan, "Diriwayatkan secara shahih bahwasanya
Imam An-Nawawi mengatakan, "Aku tidak senang dengan julukan
Muhyiddin yang diberikan orang kepadaku."

Ketidak-sukaan itu disebabkan rasa tawadhu'yang tumbuh pada diri
Imam An-Nawawi, meskipun sebenamya dia pantas diberi julukan tersebut
karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah,
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menyuruh melakukan perbuatan yang makruf, mencegah perbuatan yang

mungkar dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-

karyanya.

Allah.lah yang sebenarnya memperlihatkan julukan sehingga

diketahuilah posisi Imam An-Nawawi dengan disebutkannya julukan tersebut.

Dalam sebuah hadits disebutkan,

"Apnbila Seseorang tawadhu' kepada Allah, maka Allah aknn mengangkat

derajatnya."l

Kelahirannya: An-Nawawi dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631

Hijriyah sesuai dengan kesepakatan para sejarahwan.

Sifat-sif atn y az Adz-Dzahabi mengatakarL "Imam An-Nawawi berkulit

sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang

tertawa, tidak bermain-mairu dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya.

Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan

tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah."

Imam Adz-Dzahabi juga menyifatinya bahwa jenggotnya hitam namun

ada beberapa rambut putih yang terlihat, penampilannya teduh dan

prilakunya tenang.

Adapun mengenai pakaiannya, maka Adz-Dzahabi dalam Taikh Al-lslam

mengatakan, "Imam An-Nawawi mengenakan pakaian sebagaimana para ahli

fikih di Hauran mengenakannya, namun ia tidak terlalu memperhatikan

masalah berpakaian."

Dalam Tadzkirah Al-Hffizh,Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Imam An-

Nawawi memakai pakaian berkualitas rendah dan tidak pemah memasuki

pemandian umum. sementara, ibunyalah yang mengirim pakaian dan barang-

barang lain yang diperlukannya."2

2. Perkembangan Hidup dan Upayanya dalam Mencari llmu

Saat Imam An-Nawawi sudah mencapai umur tamyiz (kurang lebih

delapan tahun), Allah membimbingnya agar nantinya mengemban syariat

I HR. Muslim, 1 6/ 141, At-Tirmid zi,4 / 37 6, I'hmad, 2 / 386 dar:. Ad'Daimi, 1 / 39 6.
2 Al-lmam An-Nawawi SyaikttA-lstamwa Al-Mnslininwa'LLntlnt Al-Fuqalnwa Al-Muhndditsin, karyaAbdulGhani

Ad-Daqar, cetakan DarAlQalam,hlm. 185-186.

.itr ti, vt i ,-f *t; 6)
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Islam yang suci. Pada saat berumur tujuh tahun, Allah sudah memperlihatkan
tanda-tanda bimbingan-Nya kepadanya. Hal itu terjadi pada malam dua puluh
tujuh Ramadhan, yaitu ketika ia tidur di samping ayahnya -sebagaimana yang
diriwayatkan Ibnu Al-Aththar dari orangtua Imam An-Nawawi- tersingkap
rahasia Allah dalam bulan Ramadhan yang diberkahi yang mana rahasia itu
disembunyikan dari kebanyakan orang. Rahasia tersebut tidak lain adalah
Lailatul Qadar.

Pada saat tengah malam, Imam An-Nawawi yang masih kecil itu
terbangun. Namun, ia kaget dengan cahaya yang memenuhi rumahnya yang
biasanya gelap gulita. Karena masih kecil, ia belum mengerti bahwa malam
tersebut adalah malam yang diberkahi, malam yang paling diharapkan Lailatul

Qadamya, sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Melihat peristiwa aneh ini, ia segera membangunkan ayahnya untuk
menanyakan kepadanya peristiwa aneh tersebut. Ia berkata, "Wahai ayah,

apakah cahaya yang memenuhi rumah ini?" Semua keluarganya ikut bangun.
Namun, mereka tidak melihat apapun. Ayah An-Nawawi akhirnya
mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar.

Barangkali Allah menyingkap rahasia tersebut agar kedua orangtuanya
dan keluarganya menghidupkan malam tersebut dengan ibadah dan
merendah diri kepada Allah. Barangkali doa yang baik yang dikabulkan
menjadi sebab kebahagiaan An-Nawawi di dunia dan akhirat.

Peristiwa itu terjadi dengan taufik Allah ffi. Maka, ayahnya merasa

bahwa anaknya akan menjadi orang besar pada masa yang akan datang.
Ayahnya telah menanamkan dalam hati An-Nawawi sumber segala kebaikan
dan keutamaan, yaifu Al-Qur'an.

Ayahnya mengajaknya pergi menuju ke sekolah tempat anak-anak
belajar. Imam An-Nawawi mengikuti pelajaran dengan baik, yaitu dengan
telinga yang peka dan hati yang menjaga. Ketika Imam An-Nawawi sudah
terbius dengan Al-Qur'an, ia tidak rela meninggalkan wakfunya sia-sia tanpa

membaca dan menghafal AlQur'an. Naluri anak-anak unfuk bersuka-ria tidak
mampu mengalahkan kesibukanya membaca Al-Qur'an. Ia tidak suka segala

sesuatu yang mengganggu kesibukan membaca Al-Qur'an.

Pada suatu hari, anak-anak kecil yang sebaya dengannya memaksanya

untuk bermain dengan mereka. Ia berusaha lari dari paksaan itu, ia menangis

karena mereka memaksanya bermain dengan mereka. Paksaan mereka itu
tidak mampu manahannya untuk suka membaca Al-Qur'an.
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Tiba-tiba, ada seorangtua yang berpenampilan saleh melihat peristiwa

tersebut. Hatinya menjadi senang karena ia melihat seoranS anak yang

mempunyai prilaku yang berbeda dengan teman-teman sebayanya. Pada saat

ifu, An-Nawawibelum genap berumur sepuluh tahun, suatu umur anak-anak

yang kesukaannya hanya bermain-main dan bersuka-suka.

Ayahnya pernah menempatkannya dalam sebuah toko. Namun,

meskipun dalam toko, ia tidak sibuk dengan jual beli tetapi sibuk dengan A1-

Qur,an. Orangfua yang berpenampilan saleh tersebut meramalkan bahwa anak

ini, jika diberi umur panjang, akan mempunyai keistimewaan.

Lalu, orangtua saleh itu pergi menemui pengajarnya dan berwasiat

kepadanya dengan mengatakan, "Dia diharapkan akan menjadi orang yang

paling alim dan paling zuhud pada masanya serta berguna bagi

masyarakatnya." Pengajamya itu berkata, "Apakah kamu seorang peramal?"

Orangtua saleh itu menjawab, "Tidak, akan tetapi Allah yang membuatku

bicara seperti itu."1

Pengarang A th-Thabaqat Al-Wushtha mengatakan, "Pada saat umur Imam

An-Nawawi menginjak sembilan tahun, ayahnya mengajaknya pergi ke

Damaskus lalu menempatkannya di Madrasah Ar-Rawahiyah. Dalam waktu

empat bulan setengah, ia sudah hafal kitab At-Tanbih kemudian dilanjutkan

dengan menghafal serempat kitab Al-Muhadzdzab.Ia terus bersama dengan

syaikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad Al-Magrabi, kemudian pergi haji

bersama ayahnya.

Pada setiap hari, ia mempelaiari dua belas pelajaran dengan guru-

gumnya, baik dalam syarah, tashih, fikih, hadits, ushul, nahwu, bahasa dan

lain-lain sampai ia mempunyai kecakapan yang tinggi dalam ilmu-ilmu

tersebut dan diberkahi dalam umurnya meskipun pendek serta diberi ilmu

yang banyak oleh Allah ffi."2

3. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Murid Imam An-Nawawi, Ibnu Al-Aththar mengatakan, "Imam An-

Nawawi adalah guruku dan panutanku yang memPunyai karya-karya yang

bermanfaat dan terpuji, ulama yang tiada bandingannya pada masanya, orang

yang banyak berpuasa, shalat, zuhud dari dunia, suka akhirat, pemilik akhlak

yang terpuji dan kebaikan yang disukai.

1 Al-lmam An-Nazonwi ua Atsaruhttfi AL'Hatlits wa Ulumih,hlm. 25-26.
2 Hamisy Ath-Thtbaqat Al'Kubra,8/397.
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Ia adalah seorang ulama yang disepakati oleh manusia dalam keilmuan,
keimaman, keagungan, zuhud, kewara'an, ibadah, ucapan/ perbuatan dan
prilakunya.

Ia juga mempunyai karamah yang tinggi dan jelas, mengorbankan
dirinya dan hartanya untuk kaum muslimin, memenuhi hak-hak umat Islam
dan para pemimpin mereka dengan nasehat dan doa, sungguh-sungguh dalam
beramal, bekerja keras untuk memahami fikih sampai detil, berusaha keluar
dari khilaf ulama, meskipun keluar jaull mencapai derajat ahli tahqiq dalam
ilmu dan segala yang bertalian dengannya.

Ia juga menghafal hadits Rasulullah ffi, *e.rgetahui macam-macam
hadits dari shahih, dhaif,gharib (aneh) lafalnya, makna shahihnya, penggalian
hukum fikih darinya,hafal madzhab Asy-Syafi'i berserta kaidah, pokok dan
cabangnya, mengetahui madzhab para sahabat dan tabi'in, khilaf dan
kesepakatan ulama serta pendapat yang masyhur dari mereka.

Dalam semua itu, ia mengikuti madzhab salaf. Ia telah menggunakan
seluruh waktunya unfuk beramal dengan bermacam-macam benfuknya, yaifu
mengarang/ mengajar, shalat, membaca dan tadabur Al-Qur'an; dzikir kepada
AXah $# dan menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah

perbuatan yang mungkar."l

Syaikh Qutbuddin Musa Al-Yunini Al-Hambali mengatakan, "Imam An-
Nawawi adalah ahli hadits, ahli zuhud, ahli ibadah, ahli wira'i, ulama yang
dibanggakan ilmunya, pemilik karya-karya yang bermanfaat, ulama yang
tiada duanya dalam kewara'an, kezuhudan, ibadah dan usaha keras dalam
menulis kitab-kitab. Semua itu ia sertai dengan besarnya tawadhu',
kesederhanaan pakaian dan makanan, amar makruf dan nahi mungkar."2

Al-Kamal Ja'far Al-Idquni mengatakan, "Ia menlrusun karya-karya yang
manfaatnya sudah terbukti dan dijadikan rujukan fatwa di Damaskus."

Al-Idquni juga mengatakary "Kitab-kitab karyanya sangat berbobot dan
berlalu di atas keindahan dan pertolongan. Kehilangan dirinya adalah musibah

dan ujian terbesar, bak panah-panah yang dilemparkan ke arah hamba-hamba

Allah oleh sang pemanah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya,
memberikan rnanfaat kepada kita dengan barakahnya dan mengumpulkan
kita bersamanya di akhirat, negeri kemuliaan."3

I TnrjamahAs-Sakhawi,ll7-178.

'z Dzail Mir'ahAz-Zaman,3/283.3 As-Sakluwi,hf,m.283.
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Al-Hafizh Adz-Dzahabi mengatakan, "Imam An-Nawawi adalah syaikh,

panutan, orang yang mendapat predikat Al-Hafizh dalam hadits, ahli zuhud,

ahli ibadah, ahli fikih, seorang mujtahid yang dekat kepada Allah, syaikh Al-
Islam, penebar kebaikan kepada manusia, penghidup agama/ pemilik karya-

karya yang banyak serta manusia yang terkenal sampai di negeri terjauh

sekalipun.

Imam An-Nawawi selalu menyibukkan diri dengan mengarang dengan

harapan mendapatkan ridha Allah ffi, terus beribadah, puasa, tahajud, dzikir,
wirid, menjaga anggota fubuh dari perkara haram, mencela nafsu dan sabar

di atas hidup yang keras. Semua itu ia lakukan dengan sungguh-sungguh

sehingga tidak ada orang yang menandinginya dalam hal itu.

Ia terus melakukan usaha-usaha yang sempuma untuk menghasilkan

dan mengembankan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit, menyucikan

jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginan yang tercela;

menguasai hadits beserta yang berkaitan dengannya, hafal madzhab dan

mempunyai wawasan luas dalam Islamologi."l

Al-Yafi'i mengatakan, "Imam An-Nawawi adalah Syaikh Al-Islam, mufti
besar, ahli hadits, ulama yang sangat teliti, cerdas, banyak wawasan,

memberikan faedah kepada ulama dan orang awam, pembersih madzhab,

pembuat kaidahnya, penyusun metodologinya hamba yang wira'i dan zuhud,

ulama yang mengamalkan ilmunya, ahli tahqiq utama.

|uga, seorang wali besar, tuan yang masyhur, orang yang mempunyai

kebaikan yang banyak, riwayat hidup yang terpuji dan karya-karya yang

bermanfaat. Ia telah melebihi teman-temannya, mempunyai kebaikan-

kebaikan yang banyak, kelebihan-kelebihan yang tersohor di berbagai negeri,

karamah-karamah yang disaksikan, tingkatan-tingkatan ibadah yang tinggi,

penolong sunnah, sandaran fatwa dan ahli wira'i yang tidak ada seorang pun

pada masanya atau pada masa sebelumnya yang sama dengannya.

Telah sampai berita kepadaku bahwa pada suatu malam air matanya

menetes berjatuhan, lalu ia mengatakan,

Andaikan air mata ini mengalir dengan deras di selain malam
Maka aknn tersiakan knrena tanpa kegelapan

Aku telah melihat tingkatan-tingkatan ibadah yang ia lakukan yang mana

hal itu menunjukkan besarnya derajatnya dan kelanggengannya berdzikir

I lrid. hlm.58.
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kepada Allah ffi, rasa kehadiran Allah dalam hatinya, besamya rasa takut

kepada Allatu dan penilaiannya yangbesar terhadap janji dan ancaman Allah

sH."'
Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan, "An-Nawawi adalah seorang syaikh,

imam, ulama, syaikh madzhab, pembesar ahli fikih pada masanya/ orang yang

melebihi teman-temannya, orang yang zuhud, ibadah, jujur, wira'i, suka

memberi, mengosongkan diri untuk mencari ilmu, melakukan usaha yang

tidak dimampui orang lain untuk mendapatkarurya dan tidak menyia-nyiakan

waktunya sedikitpun."2

Tajuddin As-Subki mengatakan, "An-Nawawi seorang yang menjadi

panutan, seorang yang menahan diri dari hawa nafsu, zuhud, tidak
mempedulikan dengan dunia fana, asalkan agamanya tetap terjaga,

mempunyaisifatqanaah, mengikuti Ahli Sururah Wal jamaah, sabar menjalani

bermacam-macam kebaikan, tidak menyia-nyiakan waktunya, mempunyai

kecakapan dalam bermacam-macam cabang ilmu; fikilu matan hadits, biografi

para perawi hadits, bahasa, tasawuf dan lain-lain."3

4. Sebab-sebab Kepandaiannya

Ustadz Ahmad Abdul Aziz Qasim mengatakan, "Ada baiknya kita
menjelaskan secara rinci pembentukan kepribadian yang besar ini. Setelah

mempelajari biografinya secara keseluruhan, aku melihat bahwa faktor-faktor

yang membentuk kepribadian itu terbagi dalam dua macam, antarai lain:

Macam pertama; Faktor-faktor yang biasa dilakukan para pencari ilmu,

hanya saja pelaksanaannya yang berbeda antara safu murid dengan murid
yang lain seperti halnya perbedaan tujuan yang mereka inginkan. Faktor-faktor

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Melakukan perjalanan dalam mencari ilmu.

b. Keberadaannya di Madrasah Ar-Rawahiyah.

c. Bersungguh-sungguh dalam belajar.

d. Banyak belajar dan mendengar.

e. Banyak menghafal dan menelaah.

f. Belajar dari guru-guru besar dan mendapat perhatian dari mereka.

1 Mir'ahAl-linan,4/182.
'z As-Sakhnwi,hlm.6l.3 Thabnqnat Asy-Syaf iyyah Al-ktbra, 8 / 395.
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g. Tersedianya kitab-kitab secara lengkap.

h. Sering mengajar.

Macam keduai Faktor-faktor yang tidak biasa, yaitu faktor bakat yang

diberikan Allah kepada hamba yang dikehendakiNya seperti yang telah

difirmankan-Nya,

[r'rt:;;,rr] ,5p1,-(i ;tZAi n";"
" Allah menganugrahkan al-hikrnah (kqahaman yang dalam tentang Al Qur'an

dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kchendaki." (Al-Baqarah: 259)

Namun, pemberian hikmah disyaratkan dengan takwa dan takut kepada-

Nya. Allahberfirman,

[r,rr :;lr] @\irt'44jk ir.O

" Dan bertakto alah kepada Allah ; Allah mengaj armu. " (Al-Baqarah: 282)

Ustadz Ahmad Abdul Qasim kemudian menjelaskan perincian faktor-

faktor di atas, namun kami tidak mengutipnya secara sempuma karena sangat

panjang dan memang kami hanya ingin yang ringkas saja.

Termasuk kutipan yang indah adalah permintaan maaf Al-Hafizh Ibnu

As-Subki ketika diminta untuk menyempurnakan kitab Al-Majmu'.Ia
mengatakan sebagai berikut:

"Bisa saja karena kemampuanku yang kurang, aku berbuat salah dan

zhalim ketika aku menjelaskan kitabnya. Bagaimana aku melakukan seperti

yang telah ia lakukan, ia telah mendapatkan pertolongan serta takdir telah

memihaknya sehingga pertolongan dan takdir tersebut mendekatkan apa yang

jauh darinya. Tidak diragukan lagi bahwa untuk menghasilkan karya besar,

setelah mempunyai keahlian membutuhkan tiga perkara:

Pertama; Hati yang tenang dan waktu yang luas. Dan, Imam An-Nawawi

mempunyai hati yang tenang dan waktu yang luas. Ia tidak tersibukkan

dengan kerja mencari rezeki dan mengurusi keluarga.

Keduai Terkumpulnya kitab-kitab yang digunakan untuk mempelajari

dan menelaah pendapat para ulama. Dan Imam An-Nawawi mendapatkan

kitab-kitab yang ia inginkan karena banyak tersedia dan mudah didapatkan

di daerahnya.
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Ketiga; Niat yang baik, wira'i, zuhud dan amal-amal saleh yang
memancarkan cahaya-cahayanya. Imam An-Nawawi telah melakukan hal-hal

ini secara sempurna. Barangsiapa yang terkumpul padanya tiga perkara

tersebut maka ia akan menyamai Imam An-Nawawi atau paling tidak
mendekatinya."l

Kemudian As-Subki melakukan penyempumaan kitab Al-Majmu' dengan

harapan dapat barakah dari Imam An-Nawawi. Namun, ia tidak sampai

merampungkannya sehingga penyempuraannya diteruskan oleh Al-Muthi'i.

5. Zuhud, Wira'i dan lbadahnya

Zuhud yaitu meninggalkan sesuatu karena tidak butuh dan menganggap

remeh terhadap sesuatu tersebut. Sebaliknya, senang atau melakukan sesuatu

yang lebih baik dari yang ditinggalkan tersebut.

Zuhud tumbuh karena adanya keyakinan terhadap akhirat dan

pengetahuan kadar perbedaan antara dunia dan akhirat dan bahwasanya

akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia.

Imam An-Nawawi tidaklah orang yang tergiur dengan dunia beserta

perhiasannya. Ia mengambil bagian dunia seperti seorang pengendara onta

yang membawa bekal dalam sebuah perjalanan. Ini adalah sesuai suri teladan

dari Rasululrh ffi yang bersabda,

,s;, ct, i;;3 t els ,-{tT c\$|t, sy
"Antara aku dan dunia adalah seperti seorang pengendara yang beristirahat di
bawah sebuah pohon yang teduh kemudian pergi meninggalkannya."2

Imam An-Nawawi rela dengan makanan, minuman dan pakaian yang

sedikit. Ia biasanya memakan roti Al-Ka'k dan buah Zailttn Hauran yang

dikirim ayahnya. Ini disebabkan ia tidak punya banyak waktu untuk memasak

atau makan. Ifulah makanan yang biasa ia makan.

Ia rela memakai pakaian yang ditambal dan menempati asrama yang

dipersediakan untuk para siswa. Kamarnya dipenuhi dengan kitab-kitab.

Apabila ada tamu yang datang mengunjunginya, maka ia menumpuk

kitab-kitab tersebut agar dapat ditempati para tamu yang datang. Sebagaimana

yang diriwayatkan darinya, ia tidak memasuki kamar mandi umum dimana

I Takmilah Al-Majmrr'karyaAs-Subki, 10/3.
'? HR. At-Tirmidzi,4/588,Ibnu Majjah no. 1376, Ahmad, 1/391 dan441 darilbnuMas'ud.
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di dalamnya terdapat pemanas air, tidak memakan buah-buahan karena

menjalani wira'i seperti yang akan diterangkan nanti.

Zuhud manakah yang menyamai atau mendekati zuhud Imam. An-

Nawawi ini? Ia tidak punya waktu untuk menikah dengan wanita yang cantik

atau memiiiki budak perempuan. Seluruh hidupnya ia gunakan untuk nasehat,

mendalami ilmu, mengajar, mengarang, ibadah, zuhud, lebih-lebih zuhud dari

nafsu, yang merupakan zuhud yang paling berat.

Imam An-Nawawi telah menempatkan dirinya pada posisi yang
berbahaya ketika ia menasehati pemerintah pada waktu itu. Dalam suratnya

kepada Ibnu An-Najjar, ia mengatakan, "Alhamdulillah, aku termasuk orang

yang suka meninggal dalam keadaan taat kepada Allah ffi."
Al-Yunini mengatakan, "Perkara yang menyebabkan ia berada di barisan

terdepan dari para ulama adalah banyaknya zuhud, taat agama dan wira'inya

di dunia."

Sedangkan yang dimaksud wira'i adalah mencegah diri dari perkara

yang diharamkan, menjauhi perkara yang status hukumnya belum jelas

(syubhat) karena takut terjerumus pada haram dan meninggalkan perkara yang

diperbolehkan karena takut terjatuh pada perkara yang tidak diperbolehkan.

Sifat wira'i sangat tampak dengan jelas pada Imam An-Nawawi. Hal ini
dapat kita ketahui dalam perkataan As-Subki, "Tidak berhasil terkumpul suatu

ilmu setelah tabi'in seperti terkumpulnya ilmu pada Imam An-Nawawi dan

tidak juga kemudahan-kemudahan yang diterima seperti yang diterima Imam

An-Nawawi. Ini lebih disebabkan wira'inya yang sangat kuat yang telah

menjadikan dunianya rusak dan menjadikan agamanya terbangun megah."

Ibnu Katsir juga mengatakan, "Kewara'an Imam An-Nawawi adalah

suatu wira'i yang tidak pernah kita dengar bahwa ada seseorang yang

menyamai kewara'annya pada masanya atau masa sebelumnya dalam rentang

waktu yang panjang."l

Karena sifat wira'i, ia tidak makan dari buah-buahan Damaskus dengan

alasan di Damaskus banyak buah-buahan wakaf dan milik orang-orang yang

tidak diperbolehkan secara hukum mempergunakan hartanya. Maka dari itu,

menurutnya, tidak boleh serampangan dalam memakan buah-buahan di

Damaskus dengan alasan ingin memiliki atau memperoleh masalahat tertentu.

Di samping itu, proses penggarapan pertanian buah-buahan di Damaskus
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dilakukan dengan cara akad musaqah, suatu akad yang masih diperselisihkan

para ulama. Ia mengatakan, "Bagaimana aku mau memakan buah-buahan

seperti itu?"

Imam As-Suyuthi mengatakar., "Ia telah melelahkan dirinya dan
menyenangkan Tuhan dan hatinya. Padahal, ia mengetahui bahwa asal hukum
segala sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ia

juga telah memberikan fatwa dengan kaidah tersebut dan mengukuhkannya

dalam kitab-kitabnya, sebagaimana dalam memakan tumbuh-tumbuhan yang

tidak diketahui namanya.

Al-Mutawalli mengatakan, "Tumbuh-tumbuhan tersebut haram."
Sementara Imam An-Nawawi mengatakan, "Pendapat yang lebih dekat pada

kebenaran dan sesuai dengan kaidah yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i

adalah pendapat yang mengatakan mubah."l

Jika ia mengikuti kaidah fikih tersebut, maka tidak ada larangan baginya

untuk memakan buah-buahan Damaskus karena kaidah tersebut Insya Allah
sudah menjadi hujjahnya pada saat bertemu dengan Tuhannya di akhirat.

Namun, jiwanya yang lembut dan suci tidak membolehkan memakan

makanan yang bertentangan dengan kewara'an, sebab ia mengetahui tidak
adanya tanggung-jawab yang sempurna dari orang-orang yang diberi
kekuasaan untuk menangani perwakafan.

Dengan alasan-alasan seperti itu, merrjadi ringan bagi Imam An-Nawawi
untuk meninggalkan buah-buahan Syam beserta hasil kekayaan yang keluar

dari tanah Syam. Imam An-Nawawi rela dengan makanan yang dikirim
orangtuanya, berupa roti kering Ka'k, buah Tin Hauran atau roti lain. Ia
kumpulkan makanan-makanan tersebut sekadar mencukupi lalu
memakannya. Ia tidak memakan lauk kecuali satu macam saja dari sirup
korma, cuka atau minyak goreng." 2

Al-Yafa'i menceritakan bahwa Imam An-Nawawi dicela karena tidak
menikah padahal menikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak ada

sunnah yang tidak ia lakukan selain sunnah nikah. Menanggapi hal itu, ia
mengatakan, "Aku takut jika mendatangi sunnah (nikah), maka aku akan

masuk dalam dalam kubangan haram."3

I Al-Asybil wa An-Nazhn' ir,hlm.67.2 As-Saklnwi,hlm.39.1 NnsyrAl-MahasinAl-'AliyahyatgdinukildalamAl-lnnmAn-Nawtwiwa AtxruhufiAl-Haditswa'Ulumih,hlm.
97-92.

7 66 60 Biografi ltkma Sataf



Mengenai ibadahnya, Ustadz Abdul Ghani Ad-Daqir mengatakan,

"Imam An-Nawawi sangat tekun beribadah."

Al-Badr bin Al-Masami mengatakan, "Imam An-Nawawi banyak

beribadah kepada Allah."

Ibnu Al-Aththar mengatakan, "Imam An-Nawawi banyak membaca A1-

Qur'an dan berdzikir kepada Allah ffi."
Al-Quthb Al-Yunini mengatakary "Sesungguhnya Imam An-Nawawi

banyak membaca Al-Qur'an, dzlkir, berpaling dari dunia dan menghadap

akhirat. Ia lakukan semua itu sejak ia masih kecil."

Ibnu Al-Aththar mengatakary "Teman kami, Abu Abdillah Muhammad

bin Abi Al-Fath Al-Ba'li Al-Fadhil mengatakan, "Pada akhir suatu malam aku

berada di masjid jami'Damaskus, sementara Syaikh Imam An-Nawawi berdiri

shalat dalam kegelapan sambil mengulang-ngulang ayat,

[r t :c,ur.arr] @'r; ;{-1 *t,;g,
"Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) knrena sesungguhnya *rrrt o ot o,
dit any a. " (Ash-Shaaf f atz 24)

An-Nawawi membacanya dengan khusyu dan hati yang sedih sampai

aku menjadi terhanyut dibuatnya."

Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah mengatakan, "Imam An-

Nawawi melakukan puasa menahun."

Al-Yafa'i mengatakan, "Dia sering tidak tidur malam untuk melakukan

ibadah, membaca Al-Qur'an dan menulis kitab."1

6. Keteguhannya Memperiuangkan Kebenaran, Menyuruh Melakukan

Perbualan yang Makruf dan Mencegah Perbuatan yang Mungkar

Yang menunjukkan hal itu adalah surat yang ia kirim kepada wakil

sultan. Dalam surat tersebut ia mengatakan, "Para ulama dan pelayan syariat

di kota Damaskus menyatakan bahwa mereka mempunyai kewajiban

menyampaikan syara'kepada orang-orang mukallaf dan nasehat kepada Allah

ffi, kitab-Nya, Rasul-Nya dan pejabat pemerintah. Mereka berkewajiban

menyampaikan hukum-hukum sy ar a' dan memberikan pengarahan kepada

mereka akan syiar-syiar Islam, dengan melakukannya dan menyebarkannya."

I Al-lmam An-Nawawi, SyaikhAl-lslamwa Al-Musliminwa'Umdah Al-Fuqahawa Al-Mthafulitsin, cetakarrDar Al'
Qalam,hlm.732-1?4
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Dalam surat tersebut Imam An-Nawawi membantah perkataan orang

yang menentang tugas para ulama tersebut dengan mengatakan sebagai

berikut,

"Orang yang hina ini adalah orang yang salah dan bodoh, bahkan jika

meyakini salahnya tersebut, maka dia menjadi kafir karena apa yang
dilakukan Rasulullah ffi adalah benar. Wajib bagi semua mukallaf tunduk
pada kebenaran itu, bersegera menerimanya dan terbuka dada untuknya."

Untuk menunjang bantahan tersebut, ia menggunakan dalil dari firman
Allah,

"Maka demi Tuhanmu, merekn (pada hakekntnya) tidak beriman hingga mereka

menjadikan knmu hakim dalam perkara yang merekn perselisihknn, kemudian

merekq tidak merasa keberatan dalam hati merekn terhadap putusan yang kamu

berikan, dan merekn menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisaa': 65)

Dan firman Allah,

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada

Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara merekn ialah

ucapan "Kami mendengar dan knmi patuh." Dan mereka itulah orang-orang

yang berunturzg. " (An-Nur: 51)

Setiap sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shnllahu

Alaihi wa Sallam adalah bid'ah, kesesatan, kebodohan dan kehinaan. Inilah

cara-cara orang kafir dalam melawan agama Islam. Allah berfirman,

"Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut
(ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnnkan

cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang knfir tidak menyukai. " (At-Taubah:

32)

Wajib bagi pemerintah memberikan hukuman bagi penduduk yang

melanggar aturan. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya agar taat

kepada-Nya. Apabila penguasa mendengar orang yang mempunyai prasangka

salah, orang yang bodoh, sesat atau pura-pura bodoh dan orang-orang lain

yang melawan agama yang benar dan menentang sunnah Rasulullah @, maka

wajib baginya memberikan hukuman berat yang dapat membuat mereka

menjadi jera, menyiarkan perkaranya tersebut agar orang-orang bodoh dan

orang yang sesat lainnya bertaubat atau tidak menirunya."

Memperluas penjelasan di atas, Imam An-Nawawi mengatakan,
"Hendaklah diketahui bahwa maksud dilakukannya shalat istisqa' adalah
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mengikuti perintah Allah ffi dan jejak Rasulullah ffi. ttutatr maslahat yang

dibanggakan, kebahagiaan yang dipercepat dan pemberian Allah yang wajib

disyukuri karena Dialah yang memberikan taufik untuk itu. Adapun

turunnya hujan maka itu adatah uruszm Allah $6;.

Maksud shalat Istisqa'bukanlah yakin akan turunnya hujan, kaiena

pengetahuan pada hal yang gaib, turunnya hujan dan lain-lain merupakan

urusan Allah Tuhan semesta alam.

Hendaklah diketahui bahwa tidak ada syarat-syarat untuk Istisqa' selain

berkumpulnya manusia dan shalat. Ini adalah mudah dan tidak halangan

untuk dilakukan. Namun, sebagian ulama mengatakary "Dianjurkan bagi

pemerintah untuk memerintahkan kepada rakyatnya sebelum keluar

melakukan Istisqa' agar bertaubat dari maksiat, berdamai dengan r-nusuh,

bershadaqah, puasa tiga hari dan keluar untuk shalat istisqa' pada hari

keempat dalam keadaan puasa. Ini adalah adab atau etika yang dianjurkan,

bukan wajib atau syarat. ]ika hal itu ditinggalkan maka Istisqa' tetap sah.

Ini adalah mudah dilakukan, karena Pemegang kekuasaan

memerintahkan kepada wakil-wakilnya untuk memberikan informasi kepada

rakyat agar melakukan anjuran-anjuran tersebut. Para pemegang kekuasaan

tidak dapat memaksa hati manusia utuk senang melakukannya, karena tidak

ada yang kuasa untuk itu kecuali Allah ffi Tuhan semesta alam."

"Lebih-lebih, Allah yang berhak atas segala pujian dan yang memberikan

kenikmatan kepada kaum muslimin telah memberikan taufik kepada sultary

semoga Allah menambahkan kepadanya keutamaan, kebaikan, kekuasaary

kemuliaan dan pertolongan. Semoga Allah terus menolongnya terhadap

musuh-musuh agama dan semua orang yang menentangnya, semoga

menjadikan sultan sebagai orang yang mencegah kemungkaran, membatalkan

bid'ah-bid'ah, memperlihatkan kebaikan-kebaikan dengan menghilangkan

kemungkaran yang besar dan keji. Allah berfirmary

" sesungguhnyn Allah pasti mcnolong orang yang menolong (agama)-Nya." (Al-

Hajj: a0)

Inilah nasehat para pelayan syariat yang disampaikan kepada

pemerintah. Mereka mendesak pemerintah untuk segera melaksankan

kemaslahatan ini, waktu yang ada sangat sempit. Kemaslahatan ini tidak dapat

diraih oleh manusia secara perindividu. Itu harus dilakukan semua orang

secara bersama-sama, termasuk para ulama/ orang-orzmg saletr, oranS-orang

lemah, orang-orang miskin dan orang-orang yang terpaksa.
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Dalam haditst shahih disebutkan bahwa Rasulullah ffi bersabda,

'SU!r\\, o ; :'-ii o )';r'J"
"Knmu mendapatknn pertolongan dan rezeki hanya karenn ada orang-orang yang

lemah di antaramu."l

Semoga Allah memberikan taufik kepada pemegang kekuasaan atas

setiap kebijakannya yang mulia, membuatnya menyuruh melakukan
perbuatan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar, mendorongnya

memperhatikan syiar-syiar agama dan kemaslahatan umat Islam. Segala puji
bagi Allah, Tuhan semesta alam, semoga salam-Nya tercurahkan kepada

hamba-hambaNya yang terpilih, semoga shalawat-Nya tercurah kepada

Muhammad, semua keluarga dan sahabatnya."2 Itulah surat Imam An-
Nawawi kepada pemegang kekuasaan waktu itu.

Setelah surat tersebut sampai kepada pemegang kekuasaan maka

tuntutan tersebut langsung dijalankan. Dan setelah dijalankan, maka mereka

mendapatkan siraman air hujan selama tujuh hari. Hujan turun terus

menerus setelah terjadi masa kekeringan yang panjang. Dalam waktu itu,

daerah-daerah yang penduduknya telah diperintahkan melakukan Istisqa'

oleh penguasa juga mendapatkan siraman air hujan bersamaan dengan

penduduk Damaskus. 3

Peristiwa yang juga menunjukkan keberanian Imam An-Nawawi dalam

membela kebenaran, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan

mencegah perbuatan yang mungkar adalah ketika raja Azh-Zhahir Baibras

ingin memerangi pasukan Tartar di Syam. Raja ini meminta fatwa kepada para

ulama tentang diperbolehkannya mengambil harta rakyat untuk digunakan

bekal melawan pasukan Tartar. Maka para ahli fikih Syam menulis
kesepakatan yang memperbolehkan hal itu. Azh-Zhahir bertanya, "Masihkah

ada seseorang yang belum menyetujui kebijakan itu?" Seseorang

menjawabnya, "Y a,Syaikh Muhyiddin An-Nawawi."

Sultan Azh-Zlitahir Baibras lalu meminta Imam An-Nawawi agar datang

kepadanya. Imam An-Nawawi memenuhi permintaan tersebut. Sultan Azh-

Zhahir berkata, "Tulislah kesepakatan bersama para ahli fikih!" Namun, Imam

I HR. Al-Bukharino.2896 dan Ahmad,S /1982 As-Sakhawi,47-49.3 lbid.hlm.4g.
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An-Nawawi tidak mau menuruti perintah tersebut. Sultan Azh-Zhalnt Baibras

mengatakan, " Apa sebab kamu tidak mau memberikan fatwa yang

membolehkan seperti fatwa ahli fikih yang lain?"

An-Nawawi meniawab, "Aku mengetahui bahwasanya kamu dulunya

menjadi budak Al-Bandaqar dan kamu tidak mempunyai harta. Setelah itu
Allah memberikan kenikmatan kepadamu dan menjadikanmu sebagai raja.

Aku telah mendengar bahwa kamu memPunyai seribu budak, setiap

budaknya mempunyai simpanan emas, kamu memPunyai dua ratus budak

perempuan dan setiap budak perempuan tersebut mempunyai perhiasan.

Apabila kamu nafkahkan semua hartamu itu dan budak-budakmu masih tetap

kamu miliki, maka aku akan memberikan fatwa kepadamu tentang bolehnya

mengambil harta rakyat."

Mendengar jawaban Imam An-Nawawi ini, Sultan Azh-Zhal:rir Baibras

menjadi marah, lalu berkata kepadanya, "Keluarlah dari negeriku
(Damaskus)." Imam An-Nawawi megatakan, "Aku turuti dan taati
perintahmu." Lalu Imam An-Nawawi keluar menuiu Nawa.

Namun, para ahli fikih mengatakan kepada Azh-Zhahir, "Ini adalah

salah satu ulama besar dan orang saleh kami dan termasuk orang yang

dipercaya dan diikuti. Maka kembalikanlah dia ke Damaskus."

Sehingga,Imam An-Nawawi ditawari kembali ke Damaskus namun ia

menolak tawaran tersebut dan mengatakan, "Aku tidak akan masuk ke situ,

selama Azh-Zhahir masih ada di dalamnya." Setelah satu bulan dari peristiwa

tersebut, Imam An-Nawawi meninggal dunia."l

7. lmam An-Nawawi di Mata Ulama Asy-Syali'iyah

Ustadz Abdul Ghani Ad-Daqir mengatakan, "Imam An-Nawawi belajar

fikih Asy-Syafi'i dari ulama besar pada waktu itu, sebagaimana yang kamu

lihat pada guru-guru fikihnya. Dalam waktu yang singkat, ia sudah hafal fikilt
memahaminya secara sempurna, mengetahui kaidah dan dasarnya,

memahami simbol-simbol dan rahasia-rahasia dan menguasai dalil-dalilnya.

Kemampuannya itu diketahui orang awam dan ulama. Kemudian ia

melompat dengan cepat sehingga menyamai derajat guru-gurunya. Tidak

lama kemudian, ia sudah menjadi ulama yang terbesar, paling hafal madzhab,

dan paling tahu secara detil pendapat-pendapat ulama, paling mengetahui

I Uhna' wa Umara' karya Wahiduddin Abdissalam Bali, Nm. 71
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ilmu perkhilafan dan paling berhak mendapatkan juh"rkan "pembersih

madzhab."

Nama harumnya tersebar di mana-mana, Para murid dan ulama selalu

menggunakan karya-karyanya sehingga mereka mendapatkan manfaat yang

besar. Sampai sekarang orang-orang masih mengambil manfaat dari kitab-

kitabnya dan mengutamakannya daripada yang lain. Di bawah ini adalah

komentar para ulama tentang ilmu fikihnya.

Al-Isnawi dalam Ath-Thabaqaf mengatakan, "Imam An-Nawawi adalah

pembersih, penjemih dan penata madzhab. I)i mana-mana ia disebut sebagai

orang yang sangat tings kapasitas dan kadar keilmuannya."

Ibnu Katsir mengatakan, "Imam An-Nawawi adalah guru mazhab dan

pembesar /z qaha p ada masanya. "

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ia adalah seorang ketua ahli dalam

mengetahui madzhab." Qadhi Shafad Muhammad bin Abdirrahman AI-

Utsmani dalam kitabnya, Ath-Thabaqat Al-Kubra, mengatakan, "Imam An-

Nawawi adalah Syaikh Al-Islam, orang yang mendatangkan barakah untuk

kelompok Asy-Syafi'iyah, penghidup dan penjernih madzhab, orang yang

pendapatnya selalu dirajihkan ulama."

Syihab Abu Al-Abbas bin Al-Haim dalam dalam mukaddimah Al-Bahr

Al-Ajjaj Syarh Al-Minajrnengatakan, "Ia adalah imam, ulama besar, orang

yang mendapat predikat Al-Hafizh, ahli fikih besar, pejernih madzhab dan

pembaru metodologinya."

Muridndya, Ibnu Al-Aththar mengatakan, "Imam An-Nawawi hafal

madzhab Asy-Syafi'i, kaidah-kaidahnya beserta dasarnya, cabangnya,

madzhab-madzhab sahabat, tabi'in, perselisihan dan kesepakatan ulama,

pendapat yang masyhur dan yang tidak masyhur. Dalam hal itu, ia mengikuti

madzhab salaf.

Terkadang pendapat Imam An-Nawawi dalam suatu kitab berbeda

dengan pendapatnya dalam kitab yang lain. Dalam hai ini, yang rajih adalah

pendapatnya yang terakhir, karena kaidah yang berlaku menetapkan bahwa

yang terakhir menasakh yang pertama."l

I Al-Imam An-NawawiSyaikhAl-IslamwaAl-Mrrsliminwa'UmdahAl-Muhndilitsin,hlm.48dan52.
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8. Guru dan Murid-muridnYa

Guru-gurunya: Adalah Tajuddin Al-Fazari yang dikenal dengan Al-

Farkah, Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi, Abdurrahman bir,. Nuh, umar bin As'ad

Al-Arbali dan Abu Al-Hasan Salam bin Al-Hasan Al-Arbali'

Guru-gurunya dalam bidang hadits: Ibrahirn bin Isa Al-Muradi A1-

Andalusi Al-Mashri Ad-Dimasygr, Abu Ishaq ibrhim bin Abi Hafsh Umar bin

Mudhar Al-wasithi, Zainuddin Abu Al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin s'ad Ar-

Ridha bin Al-Burhan dan Abdul AzizbinMuhammad bin Abdil Muhsin Al-

Arshari.

Gurunya dalam bidang ilmu ushul: Al-Qadhi Abu Al-Fatih umar bin

Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad At-Taflisi Asy-Asy-Syaf i.

Guru-gurunya dalam bidang ilmu Nahwu: Ahmad bin salim Al-Mashri,

Ibnu Malik dan Al-Fakhr Al-Maliki'

Murid-muridnya: Ustadz Abdul Ghani Ad-Daqir mengatakan,
,,Muridnya, Ibnu Al-Aththar berkata, "Murid-muridnya banyak sekali. Mereka

adalah para ulama, Al-Ilafizh, tokoh dan pemimpin. Banyak ahli fikih yang

belajar kepadanya. Ilmu dan fatwa-fatwanya banyak terdengar di mana-

mana."

Cukuplah bagimu, sebagian saja murid-muridnya, yaitu pelayannya/

Alauddin Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud Ad-Dimasyqi yang

dikenal dengan Ibnu Al-Aththar. Murid yang satu ini dikenal dengan

"Mukhtashar An-Nawawi" (ringkasan An-Nawawi) karena kedekatannya

dengan Imam An-Nawawi.

Ibnu Al-Aththar mengatakan, "Imam An-Nawawi sangat sayang

kepadaku, tidak memberi kesempatan untuk menjadi pelayannya selain

diriku, itu pun karena usahaku yang keras agar aku diterima menjadi

pelayannya. Ia selalu mengawasi prilakuku, dalam gerakku maupun diamku,

namun ia lakukan hal itu dengan lemah lembut, tawadhu' dan sopan. Aku

tidak mampu menghitung kelemah-lembutannya itu'

Aku sering membaca kitab-kitabnya dengan meneliti dan mengoreksi,

tentu berada di bawah pengawasannya. Ia mengizinkan kepadaku untuk

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang aku ketahui dalam karya-karyanya.

Aku memperbaiki di hadapannya kesalahan yang ada dalam kitabnya, Ialu

dia menulis dengan penanya sendiri dan mengakui perbaikan yang aku

lakukan itu.
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Ia memberikan kepadaku lembaran-lembaran kosong di samping kitab-

kitab yang ia jadikan rujukan dalam mengarang dan menulis dengan

tangannya sendiri. Ia berkata kepadaku, "Apabila aku meninggal dunia, maka

sempumakanlah syarah Al - MuhadzdzaD dari kitab-kitab ini."

Namun, aku tidak dapat menyempurnakannya sebagaimana yang ia
perintahkan. Waktu aku bersahabat dengannya aku hanya menjadikarmya

sebagai satu-satunya guru tanpa yang lain. kebersamaanku dengannya mulai
pada awal tahun 670 (enam ratus tujuh puluh) Hijriyah dan sebentar

setelahnya sampai ia meninggal dunia, yaitu sekitar enam tahun setelah itu."

Termasuk yang berguru kepadanya adalah Shadr Ar-Rais Al-Fadhil Abu
Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ab, Asy-Syamsy Muhammad bin Abi
Bar bin Ibrahim bin Abdirrahmary bin An-Naqib, Al-Nadr Muhammad bin
Ibrahim bin Sa'dillah bin |amaah.

Termasuk muridnya adalah Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq
bin Utsman bin Muzhir Al-Anshari Ad-Dimasyqi Al-Muqri, Syihabuddin
Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin |a'wan, Al-Faqih Al-Muqri Abu A1-

Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi yang mendapat julukan Al-Jalal dan

An-Najm Ismail bin Ibrahim bin Salim bin Al-Khabaz.l

9. Kitab-kitab Karyanya

Ustadz Ahmad Abdul Aiz Qasim mengatakan, "Tidak lama dalam
mencari ilmu, Imam An-Nawawi sudah merasakan bahwa dirinya punya
keahlian menulis kitab.

Maka, pada tahun 670 ia mulai menulis kitab-kitab yang sangat

bermanfaat. Ia melakukan hal ini karena para ulama sudah mengatakan

bahwa seorang murid hendaknya menyusun sebuah karya, jika ia mempunyai

keahlian untuk itu.

Al-Hafizh Ibnu Shalah yang mengutip Al-Khatib Al-Baghdadi
mengatakarg "Hendaklah seorang murid mulai menganalisis, mengarang dan

menyusun karya, apabila ia sudah mempunyai keahlian untuk itu. Sebab,

suatu tulisan akan menetapkan hafalan, menjernihkan hati, membersihkan

watak, melatih kemampuan menerangkary menyingkap yang masih samar,

mendapatkan nama harum yang disebut-sebut dan melanggengkan
pengarangnya sampai akhir masa. Tidak mahir dalam ilmu hadits, mengetahui

I Al-lmam An-Nawawi Syaikh lslam wa Al-Muslimin,hlm. 105-105.
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rahasia-rahasianya dan memahami faedah-faedahnya kecuali orang yang

membiasakan diri dengan mengarang."

Inilah yang dilakukan teman kami, Imam An-Nawawi, karena dia

sebagaimana yang dikatakan oleh Al-]amal Al-Isnawi, "Tatkala Imam An-

Nawawi sudah mampu menelaah dan menghasilkan karya, ia segera

melakukan kebaikan, yaitu meniadikan karya tulis sebagai sesuatu yang ia

hasilkan dan perjuangkan yang mana karya tulis itu akan memberikan

manfaat bagi orang yang membacanya. Ia meniadikan penyusunan karya tulis

sebagai penghasilan dan menjadikan penghasilannya sebagai penyusunan

karya tuIis. Ini adalah tujuan yang benar dan indah. ]ika tidak karena hal itu

itu, maka tidak mungkin ia mempunyai karya-karya sebanyak itu'"

Dengan kata-katanya tersebut, Al-Isnawi ingin menegaskan banyaknya

karya-karya yang dihasilkan Imam An-Nawawi, suatu karya-karya yang

memenuhi perpustakaan-perpustakaan dan mewujudkan impian orang-

orang yang beridealisme tingtr.

Dary memang tidak diragukan lagi bahwa karya-karyanya berjumlah

lebih dari lima puluh buah. Ini baru yang ia sebutkan, barangkali yang belum

ia sebutkan lebih banYak.

Ada yang mengatakan bahwa setiap hari ia menghasilkan dua buku

kecil atau lebih. Muridnya, Ibnu Al-Aththar telah meriwayatkan bahwa Imam

An-Nawawi memerintahkan kepadanya untuk menjual sekitar seribu buku

tulis yang sebelumnya telah ia beri tulisan dengan khatnya sendiri.

Namury tulisan tersebut dicucikan lewat ahli kertas. Imam An-Nawawi

menakut-nakuti muridnya tersebut jika tidak mengikuti perintahnya. Ibnu Al-

Aththar mengatakan, -Aku tidak berdaya apa-aPa untuk tidak taat padanya.

Dan, sampai sekarang aku menyesal atas Pencucian itu'"l

Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadits

1. Syarh Muslim yang dinamakanAl-Minhaj syarh shahih Muslim Al-Hajiaj.

2. Riyadh Ash-Shalihin.

3. Al - Arbain An-N aw aw iah.

4. Ktulnshah Al-Ahkam min Muhimmat As-Sunan wa Qawa'id Al'lslam'

5. Syarh Al-Bukhnri (baru sedikit yang ditulis).

I Al-Imam An-Nawawium Atsanthrtfi ' Ilm Al-Hadits,l40-141.
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6. Al-Adzknr yang dinamakan Hilyah Al-Abrar Al-Akhyar fi Talkhi sh Ad-Da' awat

wa Al-Adzknr.

Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadits

1.. Al-Irsyad.

2. At-Taqrib.

3. Al-Isyarat ila Bayan Al-Asma' Al-Mubhamat.

Kitab-kitab karyanya dalam bidang fikih
l. Rnudhah Ath-Thalibin.

2. Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab (belum sempurna, namun disempurnakan
As-Subki kemudian Al-Muthi'i).

3. Al-Minhaj.

4. Al-Idhah.

5. AtTahqiq.

Kitab-kitab karyanya dalam bidang pendidikan dan etika

1. Adab Hamalah Al-Qur'an.

2.Bustan Al-Arifin.

Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah

7. Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat.

2. Thabaqat Al-Fuqaha' .

Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa

l.Tahdzib Al-Asma'wa Al-Lughaf bagian kedua.

2.Tahrir At-Tanbih.

Semua karya-karya Imam An-Nawawi telah diterima dan disukai semua

orang dan semua kalangan ahli ilmu. Anda tidak melihat seseorang yang tidak
membutuhkan karya-karyanya. Apabila ada orang yang merujuk kepada

karya-karyanya, maka dia telah memberikan landasan pendapatnya dan

memperkuat hujjahnya.

Dan, tidak ada seseorang yang membaca karya-karyanya kecuali dia akan

memberikan puiian dan mendoakan untuknya agar ia mendapat rahmat.Ini
disebabkan karena ia telah melayani ilmu dan ahli ilmu dengan karya-karya

yang amat berbobot tersebut. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya

dengan rahmat yang banyak.l

1 Al-lmam An-Naunwi wa Atsaruhufi Al-Hadits wa Atsaruhu,h)n. 744

776 60 Biografilllama Salaf



10. Meninggalnya

Imam An-Nawawi mengambil bagian dunia hanya sedikit saja, bahkan

ia tidak memperoleh dunia dan dunia tidak memperolehnya. seluruh

hidupnya ia gunakan untuk ilmu, ibadah, mengarang dan berzuhud'

sebagaimana dunia yang diambibrya hanya sedikit, umumya di dunia juga

sedikit. Ia tidak berumur panjang, tidak membangun rumah bertingkat dan

tidak menempati istana. Ia hidup dalam kesederhanaan dan kesucian di

tengah-tengah kitab-kitab dan dalam madrasah-madarah ilmu. Ia memberikan

faedah dan mengambil faedah sampai ajal menjemputnya'

Cita-citanya belum terwujud, kerakusannya terhadap ilmu dan amal

saleh belum membuatnya kenyang harapan-haraPannya dalam mengarang

dan memberikan faedah lebih panjang daripada umumya yang pendek. Ini

dapat kita ketahui dari banyaknya kitab-kitabnya yang belum sempuma, lebih-

lebih kitab Al-Majmu'syarah kilab Al-Muhadzdzab. Dan ilmu oranS yang

menyempurnakannya tidak mencapai ilmunya, ketelitiannya dan

kebaikannya. Semoga Allah menyayangi mereka semua'

Hal itu tidaklah aneh, sebab dunia adalah penjara bagi mukmin dan

surga bagi orang kafir. Kita memohon kepada Allah agar meninggikan derajat

imam kita, An-Nawawi di atas derajat kebanyakan makhluk-Nya dan

memberikan manfaat kepadanya dengan aPa yanS telah ia tinggal berupa ilmu

yang bermanfaat, hati yang jemih dan prilaku yang terpuji'

Ibnu Al-Aththar mengatakan, "Aku mendengar berita sakitnya lalu aku

berangkat dari Damaskus untuk menjenguknya' Ia senang dengan

kunjunganku tersebut, kemudian ia memerintahkan kepadaku unhrk kembali

kepada keluargaku. setelah hampir sehat, aku ucapkan selamat tinggal

kepadanya pada hari sabtu tanggal20 Rajab. Pada malam selasa tarrggal24

tahun 676 Hijriyah ia pergi menuju sisi Tuhannya. semoga Allah mencurahkan

rahmat kepadanya.

Ibnu Al-Aththar mengatakan, "Beberapa hari sebelum ia memberikan

izin kepadaku untuk pergi, seorang fakir telah mengirim teko kepadanya dan

ia pun menerimnya. Ia mengatakan, "Aku telah dikirim seorang fakir yang

lainberupa wadah air dari kulit. Lri adalah teko dan itu adalah alat perjalanan'"

At-Taj As-Subki dalam Ath-Thabnqat Al-wustha yang dinukil oleh As-

sakhawi mengatakan, "sebelum ia datang ke Nawa, ia mengembalikan kitab-

kitab wakaf yang ia Pinjam."

Imam An-Nawawi 777



Al-Lakhami meriwayatkan dari sejumlah ulama Damaskus bahwa ketika

dia keluar dari Damaskus menuju Nawa, ikut keluar pula bersamanya

sekelompok ulama karena ulah Zhahir Baibras yang memusuhui Imam An-
Nawawi. Mereka bertanya kepada Imam An-Nawawi, "Kapan kita
berkumpul?" Ia menjawab, "Setelah dua ratus tahun." Dari jawaban ini,
mereka tahu bahwa Imam An-Nawawi bermaksud Hari Kiamat."l

Al-Qutb Al-Yunini mengatakan, "Setelah kabar meninggalrya tersebar

di Damaskus, hakim agung lzzuddin Muhammad Ash-Shaigh dan sejumlah

teman-temannya pergi menuju Nawa untuk ikut menshalati jenazah dan

berdoa untuknya di kuburannya."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Ikut mengenangrya dalam bentuk syair lebih

dari dua puluh orang dimana syair-syair tersebut lebih dari enam ratus bait.

Di antara mereka adalah Shadr Ar-Rais Ar-Rais Al-Fadhil Abu Al-Abbas

Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ab. Permulaan kasidahnya adalah,

Aku simpan kesedihan namun air mata tak dapat kutahan
Knrena kehilangan seorang yang ditangisi semua insan

Di antaranya lagi adalah Al-Muhaddits Al-Adib Abu Al-Hasan Ali bin
Ibrahim bin Al-Muzhaffar Al-Kindi. Permulaan syair yang ia tulis adalah,

Sedih hati mengiring kepergian imam yang amat wira'i
lnsan yang jadi obor dan dan pemukn para dai

Di antaranya lagi adalah Syaikh Abu Muhammad Ismail Al-Basthi
dengan kasidah yang berisi 30 bait. Permulaan bait kasidah tersebut adalah

sebagai berikut,

Hadiah Muhyiddin meluaskepada seluruh umat

Knmu hanya lihat dia insan yang bersedih dan berpikir kuat

Di antaranya lagi adalah kasidah murid Imam An-Nawawi, Al-Muqri
Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi yang dikenal dengan Al-Khalal.

|umlah baitnya ada sepuluh, sedangkan permulaannya adalah,

Telah pergi ulama agung yang selalu bersamn taufikTuhan

Aku kembali bingung, air mata berjatuhan tak kuasa kutahan

Di antaranya lagi adalah kasidah dari sebagian orang-orang yang
mencintainya, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Al-Aththar dengan jumlah

baitnya yang mencapai 40 bait. Permulaan bait tersebut adalah,

I Al-lmam An-Nawawi,kNyaAbdulGhani Ad-Daqir, hlm. 197dan 199.
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Atas kepergianmu, syarint lslam bersedih

Kerinduan yang merantai takkan pernah letih

Demikianlah biografi Imam An-Nawawi y-g telah kami susun. Semoga

Allah memberikan taufik kepada para ulama yang mengikuti Imam An-

Nawawi, menggmpulkan mereka semua dan kami dalam surga Dar As-Salam.

Shawalat dan salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad,

keluarganya dan sahabat-sahabatnya. [*l
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IBNU TAIMIYAH

nilah biografi seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, imam yang selalu

,dekat pada Allah, syaikh Islam dan kaum muslimin, panutan masanya/

pembawa berkah zamat:., pembawa kebaikan insan, yang membersihkan

manhajAhlu Sunnah wal Jamaah dari debu, pembaru pemuda Islam setelah

terkotori penyakit s)nrrk, paganisme danbid'ah yang hina. Semoga dengarnya

Allah menghidupkan cahaya menara Islam dan mematikan api bid'ah.

Ia adalah manusia yang mengorbankan nafas-nafas terindahnya dan

waktu-waktu hidupnya untuk menolong kebenaran dan manusia yang benar,

menyingkirkan kebatilan dan menyingkap kepalsuan. Ia tidak lain adalah

Syaikh Al-Islam Ahmad bin Abdil Halim bin Taimiyah'

Allah telah mempersiapkan baginya faktor-faktor kemuliaan,

kemenangan dan ketinggian di dunia dan akhirat. Sebab ia telah tumbuh

berkembang dalam rumah yang terpenuhi dengan ilmu, keutamaan dan

sunnah.

Kakeknya, Al-Majdu Abu Al-Barakat adalah guru besar madzhab

Hambali dan ayahnya, Syihabuddin Abdul Halim"juga termasuk barisan

ulama besar pada waktu itu. Jika nama ayahnya tidak tersohor, maka itu

dikarenakan ia terletak antara cahaya bulan dan sinar matahari, sebagaimana

yang dikatakan Adz'Dz;ihabi yang bermaksud mengisyaratkan cahaya bulan

untuk kakek Ibnu Taimiyah dan sinar matahari untuk Ibnu Taimiyah.

Kemuliaan dan ilmu keluarga ini tidak terbatas pada kakek dan ayah

Ibnu Taimiyah, sebab sekarang sudah ada yang membuat biografi dua puluh

enam laki-laki dan perempuan dari keluarga ini. Biografi tersebut menyatakan

bahwa mereka semua adalah ulama besar.
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Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh berkah

ini. Ia mulai belajar agama saat ia masih sangat kecil. Ia belajar kepada lebih

dari dua ratus guru. Allah telah memberikan kepadanya akal yang sangat

genius dan hati yang bersih dan suci.

Ibnu Taimiyah adatah orang yang sangat menghargai waktu, sangat

memperhatikan arti detik-detik nafasnya. sehingga, tidak mengherankan jika

ia telah memberikan fatwa dan mengajar pada usia dua puluh tahun.

Ia mengganti posisi ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Keilmuan

dan keutamaan yang ia miliki terus meningkat sehingga ia menjadi syaikh

Al-Islam dan pemuka ulama yang disanjung. Ia sangat berpengaruh terhadap

para ulama pada masanya dan mencetak mereka dengan cetakan salafiyah.

Di antara mereka adalah Imam Al-Murri. Meskipun ia lebih tua dan lebih

luas ilmu haditsnya daripada Ibnu Taimiyah, namun ia terpengaruh dengan

madrasah Ibnu Taimiyah yang bercorak salafi. Begitu juga muridnya, Ibnu Al-

Qayyim, Ad,z-Dzahabi, Ibnu Katsir dan Ibnu Muflih. semoga Allah

mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Ibnu Abdil Hadi mengatakary "syaikh kami terus-menerus mengarungi

ilmu sehingga ilmunya semakin bertambah. Ia menyebarkan ilmu dan

bersungguh-sungguh dalam memperoleh segala kebaikan sampai berhenti

kepadanya kepemimpinan ilmu, amal, zuhud, wira'i, keberanian'

kedermawanan, tawadhu" belas kasih, taubat, keagungan dan kewibawaan."l

Yang membantu kepiawaiannya dalam ilmu dan keistimewaannyayfig

mengalahkan teman-temannya adalah ia tidak sibuk dengan urusan dunia,

ia telah menahan diri dari perhiasan dan kenikmatan dunia fana.

Al-Barrar mengatakan, "siapakah di antara ulama yefrrg qanaah dalam

dunia seperti qanaahnya Ibnu Taimiyah atau ridha seperti ridha Ibnu

Taimiyah dengan keadaan yang dialaminya? Tidak pemah terdengar bahwa

dia ingin menikah dengan wanita atau budak peremPuan yang cantik jelita,

menginginkan rumah yang megah, budak-budak laki-laki dan perempuan,

taman-taman dan tanah yang luas. Ia tidaklah tertarik pada dinar atau dirham,

tidak senang memiliki kendaraan, hewan, pakaian yang halus dan mewah,

tidak pula ikut memperebutkan kepemimpinan serta tidak pemah terlihat

berusaha mendapatkan yang sudah jelas hukum halalnya'"2

I Al-'llqur|tul-DuniyahminMannqib syaikh Al-lslamlbnTaimiyah,cetakLur Al-Madani,hlm.9G97
2 Al-A'lam Al'' Aliyyah,hltr:. 46.
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Orang yang mempelajari biografi Ibnu Taimiyah akan mengetahui

dengan yakin bahwa ia tidak menikah. Ia telah meninggalkan sunnah besar

ini meskipun ia adalah orang yang paling menjaga sunnah Rasulullah ffi.
Itu disebabkan ia tidak pemah mendapatkan kesempatan untuk menikah

dalam hidupnya yang lebih dari enam puluh tahun. Ia terus berada dalam

satu peperangan menuju peperangan lain, dari penjara ke penjara lain, dari

perdebatan ke perdebatan lain.

Ia mengirim surat kepada ibunya untuk meminta maaf atas kesibukan

yang ia lakukan sehingga ia jauh darinya. Dalam surat tersebut ia mengatakan,

"Mereka mengetahui kedudukan kami di negeri-negeri ini hanyalah untuk

keperluan yang sangat penting, jika kami biarkan maka rusaklah agama dan

dunia.

Demi Allah, kami jauh darimu bukanlah atas pilihan kami. Seandainya

burung-burung mampu membawa kami terbang, maka kami akan datang

kepadamu. Akan tetapi, orang yang jauhberada jauh dari keluarganya sudah

pasti punya alasan tersendiri.

Seandainya Anda mengetahui apa yang ada di balik permasalahan yang

aku alami, maka Anda tidak akan memiiih kecuali berada jauh seperti itu. Dan,

Alhamdulillah kami telah mendapatkan taufik untuk itu. Kami tidak berazam

untuk tetap berada dalam satu tempat dalam satu bulan, melainkan setiap hari

kami beristikharah kepada Allah agar diberi petunjuk pada jalan yang terbaik

bagi kami dan Anda.

Berdoalah untuk kami agar kami selalu mendapatkan kebaikan. Kita

berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pilihan yang terbaik dan lebih

selamat kepada kami, kalian dan semua umat Islam."l

Ibnu Taimiyah telah meninggalkan mutiara-mutiara berharga dan aset

ilmiah yang tiada tara berupa kitab-kitab, fatwa-fatwa dan ketetapan-

ketetapannya. Atas rahmat Allah ffi, karya-karya Syaikh Al-Islam Ibnu

Taimiyah telah diterbitkan sebanyak lebih dari tujuh putuh jilid.

|elas, ini adalah suatu anugrah, sebab banyak karya-karya ilmiah yang

masih ditahan dalam bentuk manuskrip sehingga tidak bisa melihat cahaya

dan tidak dimanfaatkan umat Islam sepanjang masa. Banyak warisan ilmiah

yang hilang dan tidak terdeteksi jejaknya sehingga tidak diketahui kabamya.

I Al-'Uqud Atl-Durriyah,hlm. 770.

782 60 Biografi lllama Salaf



semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnu Taimiyah dan memberikan

manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmunya.

Ia telah meninggalkan dunia dalam keadaan sabar, mencari pahala dan

terus membaca Al-Qur'an di Benteng Damaskus. Siswa-siswi sekarang dan

semua orang sangat butuh mempelajari biografi para ulama semisal Ibnu

Taimiyah, agar cita-cita dan kesungguhan mereka mendapat angin segar

sehingga bangkit kembali untuk meraih derajat yang tinggi. semoga Allah

mencurahkan shalawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabat-

sahabatnya.

1. Nama, Kelahiran dan Sifat'silatnya

Namanya: Adalah Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah

bin Al-I(hadr bin Muhammad bin Al-I(hadrbin Alibin AbdillahbinTaimiyah

An-Namiri Al-Harrani Ad-Dimasyqi Abu Al-Abbas Taqiyuddin syaikh A1-

Islam.

Adapun tentang nama Taimiyah, Ibnu Al-Mutawaffi dalam Tarikh lrbil

mengatakan, "Aku bertanya kepada Al-Hafizh Abu Abdirrahman bin Umar

Al-Harrani tentang makna Taimiyah, ia mengatakarr,"saat ibu Ibnu Taimiyah

hamil, sedang ayahnya melakukan suatu bepergian'

Ketika sampai di Taima" ia melihat seorang Perempuan hamil yang

keluar dari persembunyian. Setelah pulang ke Harran ia mendapati isterinya

telah melahirkan. Tatkala bayi yang telah lahir diberikan kepadanya, ia

mengatakan, "Wahai Taimiyah, wahai Taimiyah!" Maksudnya, istrinya

menyerupai perempuan yang ia lihat di Taima'. oleh karena itu, bayi tersebut

dinamakan Taimiyah."

Ibnu Nashiruddin Ad-Dimasyqi dalam kitab At-Tibyan mengatakan,
,,sesungguhnya ibu Muhammad bin Al-Khadr (kakeknya) adalah seorang

penceramah, namanya Taimiyah. Dari sini nama Ibnu Taimiyah dinisbatkan."l

Kakeknya yang bernama Abu Al-Barakat Majduddin Abdissalam bin

Abdillah adalah seorang ahli fikih dan ahli hadits. Hal ini telah berpengaruh

pada Ibnu Taimiyah. ]amaluddin bin Malik mengatakan, "Dimudahkan bagi

syaikh Ibnu Taimiyah ilmu fikih sebagaimana dimudahkan bagi Dawud

membentuk sesuatu yang dikehendakinya dari besi"'

I At-eawa'idwa Adh-DhnwabithAl-Fiqhiyyah'inda lbnTaimiyyahkaryaNashirbin Abdillah Al-Maimancetakan

Universitas Ummul Qura, hlm. 4546.
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Dialah pemilik Al-Muntaqa min Ahndits Al-Ahkam, Al-Muharrar fi Al-Fiqh

dan Al-Ahknm Al-Kubra. Ayahnya yang bemama Syihabuddin Abu Al-Mahasin

Abdul Halim bin Abdissalam belajar fikih dengan ayahnya sampai
mengusainya, kemudian mengajar, memberi fatwa dan mengarang sehingga

menjadi syaikh di daerahnya setelah ayahnya.

Adz-D zahabi mengatakan, "Syaikh Syihabuddin termasuk ulama
terkemuka. Adapun namanya menjadi tersembunyi karena dia berada di antara

cahaya bulan dan sinar matahari." Adz-Dzahabi bermaksud mengisyaratkan

bulan sebagai kakek Ibnu Taimiyah dan maatahari sebagai Ibnu Taimiyah.

Kelahirannya: Ibnu Taimiyah dilahirkan di kota Harran pada hari Senin

tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriyah.

Sifat-sifatnya: Asy-Syaukani mengatakan, " Adz-Dzahabi berkata, "Ibnu
Taimiyah mempunyai kulit yang putih, rambut dan jenggot yang hitam, dan

uban yang sedikit. Rambutnya memanjang sampai ke daun telinganya,
sementara kedua matanya seolah lisan yang berbicara. Di samping itu, ia
adalah orang yang paniang pundalcrya, keras suaranya, fasih bicaranya, cepat

bacaannya, tinggi emosinya namun emosi yang tinggl ini dikalahkan oleh sifat

belas kasihnya."l

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Al-Hafizh Syamsyuddin Adz-Dzahabi mengatakan, "Syaikh kami Ibnu
Taimiyah adalah syaikh Al-Islam, putra unggulan zaman, lautan ilmu dan

penjaga agama."

Ia juga mengatakan, "Ibnu Taimiyah mempunyai wawasan yang
sempuma mengenai para perawi hadits, jarh tta ta'dil dan biografi mereka;

mengetahui seluk-beluk ilmu hadits, sanad yang pendek dan sanad yang

panjang, shahih dan dhaif; hafal matan-matan hadits. ]uga, tidak ada seorang

pun yang menyamai derajat keilmuannya atau mendekatinya, sangat luar bisa

dalam menyebutkan hadits dan mengeluarkan hujjah-hujjah; orang yang

paling menguasai Al-Kutub As-Sittah dan berpredikat Al-Musnid sehingga

benarlah orang yang mengatakan, "Setiap hadits yang tidak diketahui Ibnu
Taimiyah bukanlah hadits."

Ia juga mengatakan, "Ia lebih besar daripada apa yang disebutkan
mengenai sifat-sifatnya oleh orang sepertiku. Seandainya aku disuruh

1 Al-Badr Ath-Thali'biMahnsiniManBa'd Al-Qarn As-Sabi'karyaAsy-Syaukani, f /54.
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bersumpah antara pojok Ka'bah dan Maqam Ibrahim, maka aku akan

mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak melihat dengan mataku sendiri

seorang pun yang menyamainya dan demi Allah, dia juga tidak melihat

seorang pun yang menyamainya dalam ilmu."

Al-Hafizh Ibnu Sayyidinnas mengatakan, "Aku mengetahuinya dari

orang-orang yang mengenalnya bahwa ia mempunyai ilmu yang luas dan

menghafal hampir semua sunnah dan atsar. |ika berbicara dalam tafsir maka

ia adalah pemegang benderanya, jika memberikan fatwa dalam ilmu fikih

maka ia adalah orang yang mengetahui tujuan-tujuan akhimya, jikaberbicara

mengenai hadits maka ia adalah pemilik ilmu dan riwayabrya, jika berceramah

mengenai perbandingan agama maka tidak ada seorang Pun yang lebih luas

dan lebih tingg pengetahuannya tentang hal itu darinya. Ia adalah orang yang

terkemuka dalam setiap cabang ilmu dan ulama yang lebih pandai daripada

teman-temannya. Mata orang yang melihatnya dan matanya sendiri tidak

melihat seorang pun yang menyamainya."

Imam Kamaluddin Az-Zamlakani mengatakan, "Sejak lima ratus

tahun yang lalu tidak ada seorang pun yang terlihat lebih hafal hadits

darinya."

Ia juga mengatakan, "Ibnu Taimiyah adalah tuan kami, syaikh kami,

ikutan kami, seorang syaikh, imam, ulama besar yang tiada duanya, Al-Haf:r,h

yang piawai, zuhud, wira'i, sempurna wawasannya, penjaga agama, syaikh

Al-Islam, tuan para ulama, panutan para imam yang mulia, pembela sunnah,

penghancur bid'ah, hujjah Allah atas hamba-hambaNya, pembantah ahli sesat

dan ingkar agama, pemimpin para ulama yang mengamalkan ilmunya, akhir

para mujtahid. Ia adalah Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdil Halim bi
Abdissalam bin Taimiyah Al-Harrani. Semoga Allah meninggikan menaranya

dan memperkuat pilar-pilar agama dengannya.

Apa yang hendak diknta ahli cerita tentangnya?
Keb aiknnny a t idak cukup terwakili kat a-kata

Dialah hujjah Allah yang perknsa

Dia ada di antarakami menakjubknn sepanjang masa

T anda kebesaran Tuhan agnr dilihat malchluk

Cahayafajar pun dibuatnya menjadi takluk

Ibnu Daqiq Al-Id ketika menemuinya dan mendengamya mengatakan,

"Aku tidak pemah menyangka bahwa Allah masih menciptakan makhluk

sepertimu."
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Ia juga mengatakan, "Ketika aku berkumpul dengan Ibnu Taimiyah,

maka aku melihat semua ilmu berada di depannya, ia mengambil dan

meninggalkan apa saja yang ia ingini."

Ibnu Al-Wardi mengatakan, "Aku menghadiri majelis-majelis Ibnu

Taimiyah, aku temukan ia adalah bait kasidah, awal untaian mutiara. Para

ulama adalah bagaikan bintang-bintang, sementara ia adalah bulary mereka

bagaikan jasad, sementara ia adalah hati, mereka bagaikan bulary sementara

ia adalah matahari, mereka bagaiakan satu tetes air, sementara ia adalah

lautan. Pada suatu hari aku hadir di majelisnya lalu ia memanggilku dan

mencium dahiku. Aku berkata,

Sungguh lbnuTaimiyah matahari ulama dalam semua ilmu
Wahai Ahmad,kauhidupkan agama dan syariat Ahmad

Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi mengatakan, "Demi Allah, mataku tidak

melihat seseorang yang lebih luas ilmunya dan lebih kuat kecerdasannya

melebihi seorang yang disebut dengan Ibnu Taimiyah, seorang yang zuhud

dalam makanan, pakaian dan wanita, seorang yang tegUh dalam membela

kebenaran dan berjihad dengan segala sesuatu yang memungkinkan'"

Ia juga mengatakan, "Ibnu Taimiyah adalah syaikh, imam, ulama besar,

Al-Hafizh, sang kritikus, ahli fikih, mujtahid, mufassir, manusia yang

mempunyai kepiawaian tinggi, syaikh Al-Islam, tokoh zuhud, orang yang

langka pada zamannya, salah satu ulama besar, orang yang masuk dalam

kategori lautan ilmu, cerdas, zuhud dan tiada lararrya'"

Syaikh Ahmad Waliyullah Ad-Dahlawi mengatakan, "Orang seperti

syaikh ini (Ibnu Taimiyah) jarang kita temukan di dunia. Tidak ada orang yang

mampu menandingi ilmu-ilmunya, dalam ketelitian maupun dalam keputusan

yang diambilnya. Sedangkan orang-orang yang membencinya tidak mampu

mencapai sepersepuluh ilmu yang telah diberikan Allah S$ kepadanya."

Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani mengatakan, "Setelah Ibnu

Hazm meninggal dunia, aku tidak mengetahui manusia yang keilmuannya

sederajat dengan Ibnu Taimiyah. Aku tidak berpikir bahwa zaman di antara

kedua tokoh tersebut tidak mengizinkan orang yang menyamainya atau

mendekatinya. Ia berhak melakukan ijtihad karena telah terkumpul dalam

dirinya syarat-syarat ij tihad."
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3. Perkembangan Hidup dan Upayanya dalam mencari ilmu

Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah tumbuh berkembang dalam penjagaan

yang sempurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ia terus

melakukan demikian sampai akhir hayatnya.

Di samping itu, ia juga sangat berbakti kepada orangtua, bertakwa,

berwira'i, beribadah, banyak berpuasa, shalat, dzikir kepada Allah dalam

setiap urusan dan keadaan, mengembalikan segala perkara kepada Allah,

berhenti pada batas-batas-Nya berupa perintah dan larangan-Nya, menyuruh

melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar.

|iwanya hampir tidak pemah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari membaca,

tidak bosan mengajar dan tidak pemah berhenti meneliti.l

Sejak masih kecil, tanda-tanda kebesarannya serta perhatian Allah
kepadanya sudah tampak jelas.

Al-Hafizh Al-Bazzar mengatakan, " Aku diceritakan orang yang dapat

aku percaya tentang Syaikh Ibnu Taimiyah saat ia masih kecil. Apabila ia ingin

pergi ke suatu perpustakaan, ia dihalangi oleh seorang Yahudi yang Rumahya

berada di pinggir jalan menuju perpustaakan tersebut.

Orang Yahudi tersebut bertanya tentang masalah-masalah tertentu

kepadanya karena ia melihat pada diri anak kecil tersebut suatu kecerdasan

yang luas biasa. Setiapkali ditanya, ia menjawab dengan jawaban yang cepat

dan tepat. Hal ini membuat orang Yahudi tersebut terkagum-kagum.

Kemudian setiapkali ia melewati orang Yahudi tersebut maka ia memberikan

iformasi-informasi yang menunjukkan kebatilan agama yang dianut orang-

orang Yahudi.

Akibatnya, orang Yahudi tersebut masuk Islam dan berusaha sebaik-

baiknya dalam menjalankan agarna Islam. Hal itu disebabkan barakah Syaikh

Ibnu Taimiyah yang kala itu masih kecil."

Sejak masih kecil, ia bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan

mendapatkannya. Ia tidak seperti teman-temanny a ytrtg suka bermain-main,

layaknya anak-anak kecil. Ia tidak rela meninggalkan kelezatan belajar, tidak

menggunakan waktu untuk selain ilmu.

Alkisah, suatu hari, ayahnya, saudaranya dan sejumlah keluarganya

mengajaknya pergi berlibur untuk bertamasya dan bersenang-senang. Namun,

I Syaikh Al-IslamlbrurTaimiyah,Siratufutwa Akhbanthu'lnda Al-Muariklin, karyaShalahuddin Al-Munjid, hlm.
57.
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ia lari bersembunyi dari mereka agar tidak ikut. Setelah mereka kembali pada

sore hari, mereka mencelanya karena ia tidak ikut dalam tamasya tersebut dan

keterasingannya dalam rumah sendirian. Maka, ia mengatakan kepada

mereka, "Kalian tidak mendapatkan tambahan aPa-apa, sementara aku dalam

waktu kepergian kalian telah menghafal satu jilid kitab ini." Kitab yang ia

maksud adalahJannah An-Nazhir wa lunnah Al-Manazhir.

Termasuk peristiwa yang menyingkap kecerdasannya yang luar biasa,

pemahamannya yang cepat dan kemamPuannya yang tinggi dalam

penggalian hukum adalah apa yang telah disebutkan Ibnu Al-Qayyim sebagai

berikut.

Suatu saat, ketika ia masih kecil, ia bersama dengan sekelompok

penduduk Bani Najjar. Ia membahas suatu masalah bersama mereka dimana

mereka telah berpandangan suatu hal yang ditolak oleh Ibnu Taimiyah.

Karena itu, mereka mendatangkan kitab yang mendukung pendapat

mereka. Setelah kitab tersebut berada di hadapannya, maka Ibnu Taimiyah

melempar kitab tersebut karena rasa marah yang timbul dalam hatinya.

Mereka berkata kepadanya, "Kamu terlalu gegabah! Kamu membuang

kitab itu dari tanganku padahal itu adalah kitab yang berisi ilmu!"

Dengan cepat,Ibnu Taimiyah memberikan pertanyaan, "Siapakrh y*8
Iebih baik, Musa atau aku?" Mereka menjawab, "Musa." Ibnu Taimiyah

berkata, "Manakah yang lebih baik, kitab ini atau Papan mutiara yang di
dalamnya terdapat sepuluh kalimat?"

Mereka menjawab, "Papan mutiara." Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguh-

nya Musa melempar papan-papan tersebut dari tangannya, ketika ia marah."l

Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan, "Ia -Ibnu Taimiyah- datang bersama

ayah dan keluarganya di Damaskus saat ia masih kecil. Maka, ia pun

mendengar hadits dari Ibnu Abdiddaim, Ibnu Abi Al-Yusr, Ibnu Abdan,

Syaikh Syamsyuddin Al-Hambali, Syaikh Syamsyuddin bin Atha' Al-Hanafi,

Syaikh jamaluddin Al-Baghdadi, An-Najib bin Al-Miqdad,Ibnu Abi Al-Khair,

Ibnu Allan,Ibnu Abi Bakar Al-Yahudi, Al-Kuhli Abdurrahim, Al-Fakhr Ali,

Ibnu Syaiban, Asy-Syaraf bin Al-Qawas,Zainab binti Makki dan ulama-ulama

lain. Di samping mendengar hadits dari mereka, ia juga membaca dan meneliti

hadits sendiri."2

I Al-Qawa'irl wa Adh-Dhnwabith Al-Eiqhiyynh' inda lbnTaimiyyah,llm. 49-50.
2 Al-Birlayah wa An-Nihayahkaryalbnu Katsir, cetalan DarAl-Fikir, 74 / 737
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4. Keunggulannya Dalam llmu, Kepiawaiannya dalam Setiap Gabang

llmu dan lsyarat Ulama Bahwa Dia Adalah Pembaharu dan Mutiara

Zamannya

Al-Hafizh Adz-Dzahabi mengatakan, "Ibnu Taimiyah adalah seoran8

yang cerdas, cepat paham, sang ketua dalam mengetahui Al-Qur'an, sunnah

dan khilaf ulama, lautan dalam ilmu naqli.

Juga, pada zamannya ia adalah orang yang paling tinggi ilmu, zuhud,

berani, dan dermanya, ulama yang menyuruh melakukan perbuatan yang

makruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan banyak menyrrsun karya

ilmiah. Ia terus membaca dan menghasilkan karya tulis, pandai dalam bidang

hadits dan fikih, ahli mengajar dan memberi fatwa ketika unumya menginjak

tujuh belas tahun.

Ia unggul dalam bidang tafsir, ushul, dan semua ilmu-ilmu Islam, selain

llmts. Qira'at (macam-macam bacaan Al-Qur'an). Apabila disebut tafsir, maka

ia adalah pemegangbenderanya, apabila dbebutfuqaha,maka ia adalah sang

mujtahid mutlak, apabila para ahli hadits yangberpredikat Al-Hafizh datang

dan ia berbicara, maka mereka membisu, jika ia menjelaskary maka mereka

merasa kecil hati, ia merasa kaya ilmu sementara mereka merasa miskin ilmu,

apabila disebut ahli ilmu kalam, maka ia adalah rujukan mereka, jika Ibnu

Sina melebihkan kaum filosofi, maka ia segera membobol tabir-tabir mereka

dan menyingkap aib-aib mereka'

Ibnu Taimiyah mempunyai wawasan yang luas mengenai bahasa Arab

dan segala yang terkait dengannya. Ia lebih besar dari aPa yang ditulis orang

yang menulis tentangnya. Sejarah, ilmu, pengetahuan, ujian-ujian dan

perjalanannya adalah lebih dari dua jilid, jika ditutis. Sebagai manusia biasa

ia tentu mempunyai kesalahan dan kekurangan.

semoga Allah mengampuninya dan menempatkannya dalam surga yang

tertinggi. Dia adalah ulama umat, satu-satunya tokoh besar zamannya/

pemegang bendera syariat, pejuang masalah-masalah umat Islam dan orang

yang paling tingtr ilmunYa."l

Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan, "Ibnu Taimiyah menguasai banyak

ilmu, cerdas dan banyak hafalannya. Ia menjadi imam dalam tafsir dan yang

berkaitan dengannya, mengetahui secara dalam ilmu fikih.

1 Al'llqudful-DtmiyyahminMantqibsyaikhAt-IslamlbnTaimiyahkaryaMr$arrnadbinAlunadbinAbdulHadi,
cetakan Al-Madani, hlm. 19.
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Sehingga, dikatakan bahwa ia lebih mengetahui fikih madzhab-madzhab

daripada para pengikut madzhab-madzhab tersebut, menguasai perkhilafan

ulama, mengetahui llmu, ushul, furu', nahw:u, bahasa dan lainJain dari ilmu
naqli dan aqli. Tidak pernah ada yang membantahnya dalam majelisnya.

|ika ada seorang ulama yang berbicara kepadanya dalam suatu cabang

ilmu, maka ulama tersebut akan menyimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah adalah

ahli dalam hal yang ia bicarakan itu dan akan melihatnya sebagai orang yang

mengetahui permasalahan secara detil.

Adapun dalam bidang hadits, dia adalah orang yang membawa

benderanya, menghafalnya, membedakan antara shahih dan dhaif,
mengetahui para perawi dan menguasai semua itu dengan penguasaan yang

Iuar biasa.

Ia mempunyai banyak karya tulis dan komentar-komentar dalam bidang

llmtr ushul dan ilmu furu'. Kitab-kitab karyanya tersebut sudah ada yang

disempumakan dan ada yangbelum disempumakan.

Banyak ulama yang semasa dengannya memujinya atas karya-karyanya

itu, seperti Al-Qadhi Al-Khaubi,Ibnu Daqiq Al-Id,Ibnu An-Nuhas, Al-Qadhi

Al-Hanafi, hakim agung Mesir (Ibnu Al-Hariri), Ibnu Az-Zamlakani dan

ulama-ulama yang lain.

Saya menemukan tulisan Az-Zamlakani yang berbunyi, "Telah

terkumpul dalam Ibnu Taimiyah syarat-syarat ijtihad sebagaimana mestinya

dan bahwasanya ia mempunyai keahlian dalam menulis suatu karya dengan

ungkapan yang indah, rapi, terklasifikasi dan mengandung nilai agama yang

tinggi." Sanjungan ini diberikan ketika umur Ibnu Taimiyah menginjak tiga

puluh tahun.1

Ibnu Al-Hadi mengatakan, "Syaikh Ibnu Taimiyah mempunyai karya

tulis, fatwa, kaidah , jawaban, risalah dan lain-lain yang tidak terhitung
jumlahnya. Aku tidak mengetahui ulama yang terdahulu maupun yang

terakhir yang mengumpulkan seperti apa yang ia kumpulkan, mengarang

seperti apa yang ia karang, bahkan mendekatinya pun tidak. Padahal

mayoritas karya-karyanya ia tulis langsung dengan mengandalkan hafalan-

hafalannya dan ketika ia berada dalam penjar4 sementara dalam penjara tidak

ada kitab-kitab yang ia butuhkan untuk dijadikan referensi." 2

1 Al-Bidayah w An-Nilwyah, 14/137.

'? Al-'Uqud Atl-Duniyah, 20 /2L.

790 60 BiografilJlama Sataf



Ibnu Al-Ummad Al-Hambali mengatakan, "Termasuk orang yang

menegaskan bahwa Ibnu Taimiyah seorang mujtahid adalah Syaikh

Imaduddin Al-Wasithi yang meninggal lebih dahulu daripada Ibnu Taimiyah.

Setelahbanyak memujinya, Al-Wasithi mengatakan, "Demi Allah, demi Allah,

demi Allah, di bawah langit yang luas tidak terlihat orang yang seperti syaikh

kalian, Ibnu Taimiyah dalam ilmu, amal, prilaku, akhlak, keteguhan dalam

menjaga sunnah, kedermawanan dan belas kasihan.

Sungguh, Ia adalah manusia yang memenuhi hak Allah ketika

kehormatan-Nya dirusak, insan yang paling dermawan dan manusia yang

paling sempuma dalam mengikuti Nabi Muhammad ffi.
Pada masa sekarang ini, kami tidak melihat orang yang tampak padanya

perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan keNabian Muhammad ffi
kecuali lelaki ini. Hati yang sehat akan bersaksi bahwa Ibnu Taimiyah adalah

benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah."l

Al-Alusi mengatakan, "seakan-akan ilmu bercampur dengan daging,

darah dan sekujur tubuhnya. Ia bukanlah barang pinjaman ilmu, akan tetapi

syiar dan pembela ilmu. Allah telah mengumpulkan kepadanya ilmu dan

prilaku yang melebihi adat, memberikan taufik kepadanya dalam seluruh

umurnya untuk memberikan kebahagiaan pada umat, menjadikan

peninggalan-peninggalan karya ilmiahnya sebagai kesaksian yang terbesar.

Semua akal yang sehat sepakat bahwa dia adalah termasuk yang

dimaksud sabda Rasulullah ffi,

.t+;r;i f$r .rp !:t"'; zL at|F ,1, e e;ili,r lt
"srrrrggu'lrrya Allah **fu*, otrs setip pri-urorn urotu, tohu, orrrg yong

memperbarui urusan agama umat lslam."

Allah telah menghidupkan dengan Ibnu Taimiyah syariat-syariat agama

yang telah dihilangkan dan menjadikannya sebagai hujjah atas semua orang

yang semasa dengannya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam."2

5. lbadah dan Kezuhudannya

Al-Bazzar mengatakan, "Adapun ibadahnya, jarang terdengar bahwa ada

ibadah orang lain yang menyamainya, karena dia telah menggunakanbanyak

1 Syatlzrnt Arlz-Dmhabfi Akhbari Mnn Dzahnbkaryalbnu Al-Umad Al-Hambali, cetakan, Dar Al-Afaq,6/^83.
2 ihnynhAl-AmnnifiA;'-Rn(ilt'ola An-NtblnnikaryaMahmudSyukriAl-Alusi,2/155 cetakanDarlhya As-Sunnah

An-Nabawiyyah Al-]adidah, Beirut.
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waktunya untuk beribadah kepada Allah Si6.

Karena ibadahnya yang kuat, maka ia tidak menjadikan dirinya,

keluarganya dan hartanya melalaikannya dirinya dari mengingat Allah.

Malam-malamnya ia gunakan untuk menyembah kepada Allah dalam

kesendirian dan membaca Al-Qur'an dengan tawadhu' dan khusyu' Apabila

ia sudah masuk dalam shalat, maka anggota tubuhnya gemetar dan condong

ke kiri dan ke kanan.

Kebiasaannya telah diketahui semua orang, di antaranya, ketika selesai

shalat Subuh, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara kepadanya kecuali

ada kepentingan yang sangat mendesak. Waktu tersebut ia gunakan untuk

berdzikir kepada Allah dengan suara yang didengar oleh telinganya sendiri,

dan terkadang didengar orang yang ada di sampingnya.

Dalam keadaan itu, ia sering menengadahkan pandangannya ke arah

langit. Demikian ia lakukan sampai matahari naik dan waktu shalat yang

terlarang sudah hilang."l

Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Suatu saat aku melihat Syaikh Ibnu

Taimiyah shalat shubuh kemudian duduk berdzikir sampai waktu hampir

mencapai pertengahan siang. Kemudian ia menoleh kepadaku dan berkata,

"Inilah makananku. Jika aku tidak makan makanan ini, maka kekuatanku akan

runtuh." Atau perkataan yang semakna dengan ifu."

Pada saat yang lain, ia mengatakan kepadaku, "Aku tidak meninggalkan

dzikir kecuali bemiat istirahat atau menyegarkan jiwa untuk persiapan dzikir

yang lain." Atau mengatakan perkatan yang sejenis dengan perkataan tersebut."2

Adapun tentang zuhudnya, dia memandang dunia ini dengan

pandangan yang menghina. Telah hilang baginya segala yang tampak dari

dunia, sebaliknya, tersingkap baginya hakekat dunia seisinya.

Dari situ, ia telah mengistirahatkan jiwanya dari kelelahan dan

kepayahan dunia, memPersembahkan dirinya untuk menyembah Allah,

mempersiapkan hari akhir, mengosongkan hati dari syahwat, memenuhinya

dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan janji-janji Allah dan Rasul-

Nya. Allah telah membukakan kepadanya sikap zuhud ini sejak masih kecil

sehingga zuhud menjadi tanda dan sifatnya. Para sejarahwan yang menulis

biografinya sepakat menyebutnya sebagai orang yang zuhud.

1 Al-A'lam Al-' Aliyyah,tim.36-38.2 Al-Wabil An-Nashib.
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Guru Ibnu Taimiyah yang mengajarkannya Al-Qur'an menceritakan

bahwa ayah Ibnu Taimiyah berkata kepadanya -saat itu Ibnu Taimiyah masih

kecil-, "Aku ingin agar Anda mewasiatinya dan menjanjikan kepadanya, jika

ia terus belajar dan membaca Al-Qur'ary maka ia akan diberi uang sebanyak

empat puluh dirham setiap bulan."

Ayahnya memberikan uang sebanyak empat puluh dirham kepada guru

tersebut dan mengatakan kepadanya, "Berikanlah uang ini kepadanya' Seperti

yang Anda ketahui ia masih kecil, barangkali ia senang dengan uang itu dan

tambah semangat belajar dan membaca Al-Qur'an."

Lalu, gurunya tersebut mengatakan kepada Ibnu Taimiyah yang masih

kecil itu, "Kamu berhak mendapatkan uang sebanyak empat puluh dirham

setiap bulan."

Namun, Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wahai tuanku, sungguh aku

berjanji kepada Allah untuk tidak mengambil upah dari Al-Qur'an." Dan

memang Ibnu Taimiyah tidak mengambil upah atas nama Al-Qur'an dalam

hidupnya.

Al-Bazzar mengatakary "siapakah di antara ulama yang qanaah dalam

dunia seperti qanaahnya Ibnu Taimiyah atau ridha seperti ridhanya dengan

keadaan yang dialaminya? Tidak pemah terdengar bahwa dia ingin menikah

dengan wanita ataubudak perempuan yang cantik jelit4 rnenginginkan rumah

yang megah, budak-budak laki-laki dan perempuan, taman-taman dan tanah

yang luas. Ia tidaklah tertarik pada dinar atau dirham, tidak senang memiliki

kendaraan, hewan, pakaian yang halus dan mewah, tidak pula ikut
memperebutkan kepemimpinan serta tidak pernah terlihat berusaha

mendapatkan yang sudah jelas diperbolehkan."l

6. Akhlaknya

Ibnu Abdil Hadi mengatakan, "Syaikh kami terus-menerus mengarungi

ilmu sehingga semakin bertambah ilmunya. Ia selalu menyebarkan ilmu dan

bersungguh-sungguh dalam memperoleh segala kebaikan sampai berhenti

kepadanya kepemimpinan dalam ilmu, amal, zuhud, wira'i, keberanian,

kedermawanary tawadhu', belas kasih, taubat, keagungan dan kewibawaan,

perintah pada perbuatan yang makruf, larangan pada perbuatan yang

mungkar dan segala bentuk jihad.

1 Al-Qawa'id wa Arlh-Dhnwabit Al-Fiqhiyyah' inda lbn Taimiyah,hlm. 7l
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Ia juga bersungguh-sungguh dalam jujur, amanat, menjaga harga diri,
bertujuan yang baik, ikhlas, merendahkan diri kepada Allah, banyak takut

kepada-Nya banyak merasa terawasi oleh-Nya, berpegang teguh pada atsar,

berdoa kepada Allah, berakhlak mulia, memberikan manfaat kepada makhluk,

berbuat baik kepada mereka, sabar terhadap orang yang menyakitinya, dan

memberikan maaf kepadanya, berdoa untuknya dan kebaikan-kebaikan yang

lain." 1

Di antara akhlak-akhlaknya adalah suka berderma, tawadhu', berarr|

sabar dan memberi maaf.

Kedermawanannya

Imam Al-Bazzar mengatakan, "Telah meriwayatkan kepadaku seseorang

yang dapat aku percaya bahwa suatu hari, Syaikh Ibnu Taimiyah lewat di
suatu pemukiman. Lalu, ada seorang fakir yang memanggil-manggilnya. Ibnu

Taimiyah tahu bahwa orang fakir tersebut bermaksud meminta shadaqah,

sementara dia tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada orang fakir
tersebut.

Maka, ia berinisiatif mengambil pakaian yang dikenakannya dan

memberikannya kepada orang fakir tersebut seraya berkata kepadanya,

"|uallah sekehendakmu lalu gunakanlah uang hasil penjualannya." Ia meminta

maaf kepada orang fakir tersebut karena ia tidak membawa sesuatu yang

diberikan kepadanya selain pakaian tersebut!

Peristiwa di atas menunjukkan tinggrnya keikhlasan dalam beramal yang

dilakukan Syaikh Ibnu Taimiyah. Maha Suci Allah yang memberikan taufik
kepada orang yang dikehendaki-Nya untuk sesuatu yang dikehendaki-Nya

pula.

Pada hari yang lain, ada seseorang yang minta kitab yang dapat ia

manfaatkan. Lalu Ibnu Taimiyah berkata kepadanya, "Ambillah apa yang

kamu pilih." Lelaki tersebut melihat mushaf di antara kitab-kitab Ibnu

Taimiyah dimana mushaf tersebut telah ia beli dengan harga yang mahal.

Lelaki tersebut mengambilnya dan perg.

Lalu, sebagian orang mencela Syaikh Ibnu Taimiyah atas tindakannya

tersebut. Ia berkata kepada mereka, "Apakah pantas aku mencegahnya setelah

ia memintanya? Biarkanlah dia mengambilnya agar dia memanfaatkannya."

I Al-'Uqud Atl-Durriyah,hlm.706.
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Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa kedermawanannya tidak terbatas

pada harta tetapi juga pada ilmu. Ia mengatakan, "Apabila Ibnu Taimiyah

ditanya suatu masalah, maka dia menjelaskan berbagai madzhab tentang

masalah tersebut, dalil-dalil yang digunakan masing-masing madzhab dan

pendapat yang rajih dari madzhab-madzhab tersebut.

Di samping itu, ia juga tidak lupa menyebutkan masalah-masalah yang

mempunyai hubungan dengan masalah yang ditanyakan, justru terkadang

masalah-masalah yang tidak ditanyakan tersebut lebih bermanfaat bagi si

penanya daripada masalah yang ditanyakan kepadanya. Sehingga, si penanya

merasa lebih senang dengan masalah-masalah yang tidak ia tanyakan tersebut

daripada masalah yang ia tanyakan sendiri.

Dari sini, para pencelanya mengritik. Mereka mengatakan, "Ia ditarrya

sang penanya tentang jalan yang menuju Mesir, sebagai misal, namun di

samping jalan menuju Mesir, ia menyebutkan jalan menuju Makkah, Madinah,

Khurasary Irak dan India. Apa kebutuhan Penanya dengan negeri-negeti yu.g

tidak ditanyakan tersebut?" Demi Allah, hal itu tidaklah aib, justru aib yang

sebenamya adalah kebodohan dan takabur. Ini adalah seperti yang ada dalam

perumpamaan yang masyhur,

Mereka menganggapnya cuknk yang masam

Bak orang yang tak pernah merasaknn anqyur manis merangsang

Ketawadhu'annya

Al-Bazzar mengatakan, "Ibnu Taimiyah tidak bosan dengan orang yang

meminta fatwa kepadanya, bahkan ia menghadaPnya dengan muka yang

menunjukkan rasa senang dan cinta, lemah lembut terhadapnya dan tetap

bersamanya sampai meninggalkan majelisnya.

Kepada sang penanya, ia tidak bertindak kasar, mempersulit atau

menakuti-nakuti dengan perkataan yang keras, sebaliknya ia menjawabnya

dan menjelaskan kepadanya secara lemah lembut dan rileks mana yang salah

dan mana yang benar. Ia bertawadhu' ketika bersama dengan manusia atau

jauh dari mereka sekalipun, baik ketika berjalan, berdiri, duduk di majelisnya

atau majelis lainnya."l

Al-Bazzar meriwayatkan dari sebagian temannya, "Ia sangat tawadhu'

dan menghormatiku ketika aku bersamanya. Bahkan, ia tidak memanggilku

dengan namaku akan tetapi dengan nama panggilan yang paling baik. Ia

I Al-A'lamAn-'Aliyyah,hlm.50-51
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memperlihatkan akhlak dan tawadhu' yang sangat besar kepadaku, yaitu

apabila kami keluar dari rumahnya dengan tujuan mendengarkan pelajaran

darinya, maka ia membawa sendiri kitabnya dan tidak mau seorang purr

membawakannya. Aku meminta maaf atas hal itu karena takut tidak beradab

denganya, maka ia berkata, "seharusnya kitab ini aku letakkan di atas

kepalaku, aku hanyalah ingin membawa kitab yang di dalamnya terdapat

sabda-sabda Rasulullah ffi ."

Ia duduk di lantai, tidak di kursi dan tidak menempati tempat yang

terdepan dari majelisnya sampai aku malu dalam majelisnya itu, aku meresa

kagum dengan tawadhu'ny a y xW sangat tingp.

Demikianlah ia bertawadhu', rendah hati dan memuliakan setiap orang

yang datang kepadanya, bersama atau bertemu dengannya. Setiap orang yang

bertemu dengannya akan menceritakan besarnya tawadhu' yang dimilikinya

seperti apa yang aku ceritakan atau bahkan lebih dari itu.

Maha Suci Allah yang telah memberikan kepadanya taufik dan

pertolongan serta menjalankannya pada kebaikan-kebaikan."1

Keberaniannya

Al-Alusi mengatakary "Adapun keberanian dan fihadnya, maka suatu

penjelasan apapun tidak dapat mencakupnya secara sempurna. Ia

sebagaimana yang dikatakan Al-Hafizh Sirajuddin Abu Hafsh dalam

Mannqibnyaadalah orang yang paling berani dan paling tegar hati menghadapi

musuh. Aku tidak melihat seseorang yang keberaniannya melebihi keberanian

Ibnu Taimiyah dan semangat jihadnya dalam melawan musuh melebihi

semangatnya. Ia selalu berjihad di jalan Allah dengan hafl lisan dan tangannya

serta tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah

&t
Banyak orang menceritakan bahwa syaikh Ibnu Taimiyah juga sering ikut

bersama pasukan Islam dalam peperangan melawan musuh. Apabila ia

melihat pasukan yang gelisah dan takut, maka ia memberikan semangat

kepadanya, memantapkan hatinya, menjanjikan kemenangan dan ghanimah

kepadanya dan menjelaskan keutamaan jihad dan mujahidin. Apabila ia naik

kuda, maka ia langsung menyerbu di tengah-tengah pasukan musuh seperti

seorang pemberani yang besar, tetap berada di atas kudanya seperti pasukan

penunggang kuda yang tegar, mampu melukai musuh karena sudah sering

1 /Did. hlm.51-52.
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berperang dengan mereka dan masuk dalam kancah peperangan seperti

seorang lelaki yang tidak takut mati'

Mereka menceritakan keberaniannya yang luar biasa yang tidak mampu

dilukiskan dengan kata-kata. Mereka mengatakan bahwa faktor kemenangan

pasukan Islam adalah karena melalui musyawarah dengannya, taktik perang

darinya dan serangan yang ia lakukan terhadap musuhnya'

Tatkala sultan Ibnu Ghazanberkuasa di Damaskus, Raja Al-Karaj datang

kepadanya dengan membawa harta yang banyak agar Ibnu Ghazan

memberikan kesempatan kepadanya untuk menyerang kaum muslimin

Damaskus.

Namun, berita ini sampai ke telinga syaikh Ibnu Taimiyah. sehingga, ia

langsung bertindak menvulut api semangat kaum muslimin unluk menentang

rencana tersebut dan menjanjikan kepada mereka suatu kemenangan,

keamanan, kekayaan dan rasa takut yang hilang. Lalu bangkitlah para

pemuda, orang-orangtua dan para pembesar mereka menuju sultan Ghazan.

Tatkala sultan Ghazan melihat syaikh Ibnu Taimiyah, Allah menjadikan

hati sultan Ghazan mengalami ketakutan yang hebat terhadapnya sehingga

ia meminta syaikh Ibnu Taimiyah untuk mendekat dan duduk bersamanya'

Kesempatan tersebut digunakan syaikh Ibnu Taimiyah untuk menolak

rencananya, yaitu memberikan kesempatan kepada Ra1'a Al-Karaj yang hina

untuk menghabisi umat Islam Damaskus. Ibnu Taimiyah memberitahu sultan

Ibnu Ghazan tentang kehormatan darah muslimin, mengingatkan dan

memberi nasehat kepaclanya. Maka Ibnu Ghazan menuruti nasehat Ibnu

Taimiyah tersebut. Dari situ, terselamatkan darah-darah umat Islam, terjaga

isteri-isteri mereka dan terpelihara budak-budak perempuan mereka.

syaikh Kamaluddin Al-Anja mengatakan, "Aku hadir bersama syaikh

Ibnu Taimiyah, lalu ia berbicara kepada sultan dengan firman Allah dan sabda

Rasul-Nya mengenai keadilan dan lainnya. Ia bersuara keras dalam berbicara

dengan sultan, mendekat kepadanya sampai lutuhrya hampir menempel lutut

sultan.

Meskipun demikian, sultan tetap menghadap kepadanya dengan

perhatian dan pendengaran yang penuh atas apa yang dikatakannya. Karena

besarnya rasa cinta dan takut yang ditimbulkan Ailah dalam hati sultan,

maka ia bertanya, "siapakah syaikh ini? Aku belum pernah melihat orang

sepertinya, manusia yang hatinya besar dan tegar dan manusia yang
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perkataannya sangat mengena di hati. Aku tidak melihat diriku sangat taat
kepada seseorang melebihi taatku kepadanya." Maka, ia diberitahu sifat-
sifatnya dan ilmu serta amal yang dimilikinya.

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata kepada penerjemah Ghazan, "Katakan
kepada Ghazan, kamu mengatakan bahwa kamu muslim, bersamamu hakim,
imam, syaikh dan para muadzin sebagaimana yang kami ketahui. Akan tetapi,
kamu memerangi kami. Ayahmu dan kakekmu dulu adalah orang kafir
namun tidak melakukan apa yang kamu lakukan, keduanya membuat
perjanjian dan menepati perjanjian itu, kamu membuat perjanjian tetapi kamu
mengingkarinya, kamu berkata namun tidak sesuai dengan fakta dan kamu
telah berbuatz}:.alim."

Lalu,Ibnu Taimiyah keluar dari Ibnu Ghazan dalam keadaan terhormat
karena niatnya yang baik, yaitu berusaha menuntut terjaganya darah
muslimin.

Oleh karena itu, Allah ffi mengabulkan apa yang ia inginkan. Perjuangan
Ibnu Taimiyah ini juga merupakan sebab terbebasnya mayoritas umat Islam
yang tertawan serta mengembalikan mereka kepada keluarga mereka dan
menjaga isteri-isteri mereka. Ini tidak lain adalah bentuk keberanian dan
keteguhan hati yang paling kuat dan besar.

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Seseorang tidak takut kepada selain Allah
kecuali ada penyakit dalam hatinya. Ada seorang lelaki yang mengadu kepada
Ahmad bin Hambal tentang ketakutannya pada sebagian penguasa. Maka
Ahmad bin Hambal menjawab, "JTka hatimu sehat maka kamu tidak akan
takut selamanya."l

Salah seorang panglima perang menceritakan tentang perang Syaqhab.
Ia mengatakan, "Syaikh Ibnu Taimiyah berkata kepadaku saat dua pasukan
sudah terlihat, "Wahai kamu, perlakukan aku seolah aku sudah mati." Lalu
aku membawanya ke depan, sementara musuh-musuh sudah turun bak banjir
yang mengalir dengan deras. Peralatan perang mereka terlihat di sela-sela

debu yang berterbangan.

Lalu, aku berkata kepadanya, "Ini akan mengantarkanmu pada kematian,

batalkan keinginanmu itu!" Ia menengadahkan mukanya ke langit,
meluruskan pandangannya, menggerakkan keduabibimya dalam waktu yang
lama kemudian bangkit dan maju ke medan perang. Aku tidak melihatnya

I Gluyah Al-Amani,Z/176-177.
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lagi sampai Allah memberikan kemenangan pada umat Islam yang berhasil

masuk ke kota Damaskus.

Belas Kasih dan Sikapnya yang Mudah Memberi Maaf

Ustadz Nashir bin Abdillah Al-Maiman mengatakan,"Hati Syaikh Ibnu

Taimiyah terpenuhi dengan cinta ilmu, kebenaran dan kebaikan. Tidak ada

tempat bagi hatinya nafsu jahat dan keinginan untuk balas dendam. Dari sini,

kamu menemuinya bersikap sabar terhadap musuh-musuhnya yang berusaha

keras menyakitinya, membawa perkhilafan ilmiah dengannya menuju konflik

individu, kemudian menghinakannya, merusak perkarannya dan tidak hormat

kepadanya. Meskipun musuh-musuhnya seperti ini, ia tetap menampilkan

sikap terpuji kepada mereka, suatu sikap yang muncul dari hati yang bersih

dan suci. Ia memaafkan setiap orang yang menzhaliminya dan menyakitinya.

Dalam suratnya yang ia tulis kepada teman-temannya di Mesir terdapat

kata-kata sebagai berikut,
.Allah telah menampakkan cahaya dan bukti kebenaran yang menolak

kebohongan dan kedustaan. Aku tidak ingin seseorang yang berdusta

kepadaku atau menzhalimiku dibalas. Karena aku menyukai kebaikan bagi

semua umat Islam, aku ingin setiap muslim mendapatkan kebaikan

sebagaimana diriku menginginkannya. Orang-oran 8 y ar:.rg telah berdusta dan

zhalim kepadaku telah aku maafkan. Adapun dosa-dosa yang berhubungan

dengan hak-hak Allah, maka jika mereka bertaubat, maka Allah akan menerima

taubat mereka. jika mereka tidak mau bertaubat, maka hukum Allah berlaku

bagi mereka. seandainya seseorang yang mempunyai amal buruk berhak

mendapat syukur, maka aku akan mensyukuri orang-orang yang menzhalimi-

ku karena syukur tersebut akan menimbulkan kebaikan di dunia dan akhirat'"

Lebih besar dari itu adalah sikapnya terhadap para ulama Mesir yang

memusuhinya, mengeluarkan fatwa untuk memenjarakannya dan bahkan

berusaha membunuhnya. Ketika raja An-Nashir kembali ke Kairo dan

memperoleh kembali kekuasannya, maka pertama kali yang ia lakukan adalah

meminta syaikh Ibnu Taimiyah yang berada di Iskandariah untuk datang

kepadanya. setelah Ibnu Taimiyah datang kepadanya, raja An-Nashir

menghormatinya, memuliakannya dan menerimanya dengan sebaik-baik

penerimaan, kemudian mengajaknya ke sudut suatu ruangan danberbincang-

bincang dengannya selama kurang lebih satu jam. 1

I Al-Qawa'fu| wa Adh-Dhawnbith,67-68.
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Ibnu Katsir mengatakan, "Aku mendengar Syaikh Taqiyuddin (Ibnu

Taimiyah) menceritakan perbincangan antara dia dan sultan ketika mereka

berdua menyendiri duduk di samping sebuah jendela. Dalam perbincangan

ifu, sultan rneminta fatwa kepadanya untuk membunuh sebagian hakim yang

telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak berpihak kepada sultan dan

sebagian mereka mengeluarkan fatwa agar ia dicopot dari kekuasaannya yang

sebagai gantinya Jasynakir diangkat menjadi raja. Di samping itu, para hakim

tersebut juga telah memusuhi dan menyakiti Ibnu Taimiyah.

Atas alasan-alasan tersebut, sultan An-Nashir meminta fatwa kepada

Ibnu Taimiyah untuk membunuh mereka. Syaikh Ibnu Taimiyah paham

maksud sultan. Oleh karena itulah, ia malah mengagungkan para hakim dan

ulama serta menolak jika mereka disakiti. Ia berkata kepada sultan, "Jika kamu

membunuh mereka, maka kamu tidak akan menemukan orang seperti mereka

setelahnya." Sultan berkata kepadanya, "Mereka telah menyakitimu dan

berusaha membunuhmu berulan gkaLi""

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Barangsiapa yang menyakitiku, maka aku

telah memberikan maaf kepadanya dan barangsiapa yang telah menyakiti

Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan membalas mereka. Aku tidak ingin

memperoleh kemenangan untuk diriku sendiri."

Ibnu Taimiyah terus berada dalam sikapnya tersebut sehingga sultan

memaafkan dan mengasihi para hakim dan ulama.l

Ibnu Katsir mengatakan, "Hakim Malikiyah, Ibnu Makhluf mengatakan,

"Kami tidak pernah melihat seorang seperti Ibnu'Iaimiyah, kami telah
memusuhinya dan kami tidak mampu mengalahkannya kemudian ia mampu

mengalahkan kami namun memaafkan kami."2

7. Ujian yang Diterima Syaikh lbnu Taimiyah

Asy-Syaukani mengatakan, "Syaikh Ibnu Taimiyah mengalami ujian dan

fitrah yangberulangkali dari orang-orang yang memusuhinya pada zarnannya.

Setiap orang pasti ada yang menyukainya dan ada yang membencinya.

Begitu juga Ibnu Taimiyah. Manusia terbagi menjadi dua dalam kaitannya

dengannya. Ada yang menilainya tidak sebagaimana mestinya akan tetapi

menuduhnya dengan dosa-dosa besar.

I Al-Bidayah ua An-Nihayah, 14 / 54.7 tbid.
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Sebaliknya, ada orang yang berlebih-lebihan dalam memberikan

penilaian yang baik kepadanya, fanatik membelanya sebagaimana kelompok

pertama fanatik memusuhinya. Ini adalah kaidah yang sudah biasa berlaku

bagi setiap alim yang berilmu dan berpengetahuan sangat luas, melebihi

manusia pada zamannya dan menggunakan Al-Qur'an dan sunnah sebagai

dasar agama mereka.

Maka, sudah wajar jika Ibnu Taimiyah dimusuhi orang-orang bodoh,

mendapatkan ujian yang beruntun dari mereka. Namun, setelah itu usaha dan

perbuatannya mendapatkan penilaian yang tinggi, ujian-ujian yang ia terima

menyebabkannya menjadi lisan yang jujur bagi oranS-orang setelahnya dan

ilmunya mendapatkan penghargaan dari semua orang.

Demikianlah keadaan Ibnu Taimiyah. Setelah meninggal dunia, orang-

orang mengetahui kadamya, lisan-lisan sepakat memujinya kecuali beberapa

lisan yang tidak perlu dilirik, karya-karyanya beredar dan makalah-

makalahnya menjadi masyhur.l

Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah mendapatkan ujian yang banyak dan

berulangkali. Hampir pada setiap saat, ia mendapatkan ujian, mengikuti

perang, mengalami permusuhan dan perdebatan, bahkan sampai akhir

hidupnya ia berada dalam benteng Damaskus. Ia dipenjara di situ namun ia

tetap sabar dan mengharap pahala dari Allah. Karena dilarang menulis dan

mengajar, maka ia gunakan seluruh waktunya untuk membaca Al-Qur'an dan

mengkhatamkannya sebanyak delapan puluh satu khataman yang pada

khataman terakhir ia sampai pada ayat,

G>t##4r+Pc. rFs.(idn\E/ A'q,5i'or,
[o o-o t: -ijl]

"sesungguhnya orang-orang yang bertakua itu di dalam taman-taman dan

sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Ynng Berkuasa." (Al-

Qamar:54-55)

Di antara cobaan yang dialami Syaikh Ibnu Taimiyah adalah bahwasanya

penduduk Hamat telah mengajukan pertanyaan kepadanya pada tahun 698

(enam ratus sembilan puluh delapan) Hijriyah. Ibnu Taimiyah menjawab

pertanyaan mereka dengan fatwa yang dikenal dengNr Al-Fatwa Al-Hamawiyah

Al-Kubra. Dalam fatwa tersebut, ia mengikuti undang-undang salaf untuk

1 Al-Badr Ath-Thali',1/65
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menjelaskan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah serta menjahui takwil
dan ta' thil (peniadaan sifat).

Pada waktu itu telah tertanam rasa hasud kepadanya di hati para fuqaha.

Maka mereka menghasud para penguasa untuk memusuhinya. Pada saat ifu
pula, pasukan Tartar terus menyerang kaum muslimin sehingga para

penguasa dan fuqaha berlari menyelamatkan diri.

Hal itu tidak terjadi pada Ibnu Taimiyah, ia tetap teguh menghadapi

mereka sampai pada akhimya Allah memberikan kemenangan kepada kaum

muslimin. Setelah itu, situasi kembali tenang dan Syaikh Ibnu Taimiyah
memulai aktifitasnya dengan mengajar dan mengarang. Karena kedudukan

Ibnu Taimiyrh y*g tings di mata orang-orang awam dan para penguasa/

maka timbul kembali rasa dengki di hati orang-orang yang benci kepadanya.

Cobaan yang lain adalah apa yang terjadi antara dia dan Abu Hayyan

di Kairo pada tahun 700 (tujuh ratus) Hijriyah. Pada mulanya, Abu Hayyan

menerimanya dengan penerimaan yang baik. Ia berkata, "Dua mataku tidak
melihat seorang pun seperti lelaki ini." Ia juga memujinya dengan syair-syair.

Pada perkembangan selanjutnya, terjadi suatu perdebatan antara Ibnu
Taimiyah dan Abu Hayan. Abu Hayyan pada waktu itu menyebutkan
Sibawaih, maka Ibnu Taimiyah menolak dengan keras. Atas dasar itu, Abu
Hayyan memusuhinya, memutus hubungan dengannya dan menjadikan
pernyataan keras dari Ibnu Taimiyah itu sebagai dosa yang tidak terampuni.

Abu Hayyan ditanya mengenai sebab permusuhan tersebut. Ia

mengatakary "Aku berdebat dengarurya dalam suatu pembahasan yang ada

kaitarurya dengan bahasa Arab. Aku sebutkan kepadanya pendapat Sibawaitu

namun ia mengatakan, "Sibawaih bukanlah Nabi nahwu, tidak pula seorang

yang makshum, ia telah melakukan kesalahan dalam delapan puluh ternpat

dalam Al-Qur'an yang tidak kamu pahami."

Itulah yang menyebabkan pemboikotan Abu Hayyan terhadap Ibnu
Taimiyah dan pengejekan terhadapnya/ yang itu termuat dalam tafsirnya, Al-
Bahr dan ringkasarury a, An-N ahr."l

Pada tahun 705 (tujuh ratus lima) Hijriyah terjadi permusuhan antara dia

dan thariqah Al-Ahmadiyah Ar-Rifa'iyah. Mereka memakai kalung-kalung besi

dalam leher-leher mereka dan meminyaki tubuhnya dengan minyak khusus.

Kemudian mereka memasuki api sementara tubuh mereka tidak terbakar.

I Al-BndrAth-Thnli',7/70.
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Mereka memamerkan atraksi tersebut kepada kaum awam dari umat Islam

agar dianggap sebagai kemampuan yang melebihi adat kebiasaan (khariq al-
,adah). Melihat hal ini, syaikh Ibnu Taimiyah menentangnya dengan keras.

Mereka mengadukannya kepada wakil sultan dan menuntut Ibnu Taimiyah

ditahan agar tidak mengganggu mereka.

Namun, Ibnu Taimiyah berkata, "Ini tidak mungkin, setiap orang harus

mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, baik dalam ucapan maupun perbuatannya.

Maka, barangsiapa yang keluar dari keduanya wajib ditentang. Barangsiapa

yang ingln masuk ke dalam api, maka hendaklah mandi terlebih dahulu (agar

bersih dari minyak). setelah itu, barulah ia masuk ke dalam api, jika tubuhnya

memang benar-benar tidak terbakar api. sekalipun seandainya ahli bid'ah

masuk ke dalam api setelah mandi dan tidak terbakar tubuhnya maka hal itu

tidak menunjukkan kesalehan, bukan pula karamah akan tetapi suatu

kondisi yang bertentangan dengan syariat. Demikian itu adalah apabila

pelakunya mengikuti sunnah, bagaimana dengan orang yang tidak mengikuti

sunnah?"

Akhir cerita, mereka melepaskan kalung-kalung besi dari leher mereka

dan orang yang keluar dari Al-Qur'an dan sunnah dipenggal lehemya'

Pada tahun yang sama sultan memberikan instruksi melalui surat agar

Ibnu Taimiyah dibawa ke Kairo. Ia pun pergi menuju Kairo dengan kendaraan

pos, Sementara itu orang-orang keluar dengan menangis dan sedih karena

harus berpisah dengan Ibnu Taimiyah.

Dalam perjalanan tersebut, ia penuh percaya diri dan berharap pada

pertolongan Allah. Setelah sampai di Kairo, dibuatlah untuknya suatu majelis

di benteng shalahuddin. Ikut hadir dalam majelis itu, para Penguasa/

pembesar negara, hakim, dan ulama fikih. Mereka tidak memberikan

kesempatan berbicara kepada Ibnu Taimiyah. sementara juru bicara dipegang

oleh Zainuddinbin Makhlui hakim Malikiyah.

Lalu, Ibnu Taimiyah berbicara dan memuji Allah. Maka dikatakan

kepadanya, ,,Kamu hanya menjawab, tidak boleh berceramah!" Dari perkataan

ini, Syaikh Ibnu Taimiyah menjadi mengerti bahwa majelis tersebut adalah

majelis penghakiman bukan perdebatan. Ia bertanya, "siapakah yang akan

menghakimiku?" Ia diberitahu bahwa yang menjadi hakim adalah seoranS

hakim bermadzhab Maliki tersebut. Ia berkata kepada hakim tersebut,
,,Bagaimana kamu menghakimiku sementara kamu adalah olang yang

memusuhiku?"
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Singkat cerita, Ibnu Taimiyah dipenjara di suatu menara beberapa hari,

lalu pada malam Idul Fitri ia dipindah ke suatu penjara yang dikenal dengan

Al-Jubb. Dipenjara pula bersamanya dua saudaranya, Syarafuddin dan

Zainuddin. Ia berada di penjara sekitar delapan belas bulan. Pada bulan Rabiul

Awal tahun 707 (tujuh ratus tujuh) Hijriyah raja Arab, Husamuddin Mahna

bin Isa datang ke Mesir. Ia meninjau penjara dan mengeluarkan Ibnu Taimiyah

setelah meminta izin.

Syaikh Ibnu Taimiyah keluar dari penjara. Ia bermukim di Kairo sambil

mengajarkan kebaikan, menyebarkan ilmu dan berkumpul dengan banyak

orang. Hal ini berlalu sampai akhimya kelompok sufi mengadukarurya kepada

hakim. Mereka menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah mencerca Ibnu Arabi dan

ulama tasawuf lainnya, padahal tokoh seperti Ibnu Arabi bagi kalangan sufi

adalah orang yang disucikan dan tidak boleh dicerca. Maka Ibnu Taimiyah

disuruh memilih bermukim di Damaskus atau bermukim di Iskandaria

dengan beberapa persyaratan atau dipenjara. Ia memilih penjara daripada

menerima persyaratan-persyaran tersebut. Ia masuk penjara dalam tahun yang

ia keluar dari penjara sebelumnya.

Teman-teman Ibnu Taimiyah ingin agar ia memilih pergi ke Damaskus

dengan memenuhi persyaratan-persyaratan mereka. Ibnu Taimiyah menerima

saran mereka lalu pergi menuju Damaskus. Namun, musuh-musuhnya ingin

agar Ibnu Taimiyah tetap berada dalam genggaman mereka dan berada di
bawah pengawasan mereka. Oleh karena itu, keluarlah instruksi penguasa

agar ia dikembalikan ke Kairo. Pada hari besoknya ia sudah berada di Kairo

lagi dan dikirim ke penjara Mahkamah. Di situ, ia diizinkan bersama dengan

orang yang senang berbakti kepadanya.

Sultan Nashir bin Qalawun adalah sultan yang mencintai dan

mengagumi Ibnu Taimiyah. Namun, pada saat itu ia sudah dicopot dari

kekuasaannya. Sedangkan yang menggantinya adalah Raja Al-Muzhaffar

Baibras Al-Jasynakir, seorang murid tokoh sufi, Nashr Al-Munbaji yang

mengikuti pendapat-pendapat Ibnu Arabi.

Oleh karena itu, Syaikh Ibnu Taimiyah menjadi musuh politik Al-

Muzhaffar karena ia dipandang sebagi pengikut Nashir bin Qalawun dan

orang yang pendapatnya dalam masalah i'tiqad tidak sama dengan dengan

pendapat sultan Babras dan gurunya, Al-Munbaji.

Maka, ditetapkanlah pengasingan Ibnu Taimiyah di Iskandaria pada

malam terakhir dari bulan Shafar 709 F{ljriyalt. Di sana, ia menetap selama
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delapan belas bulan dalam suatu menara yang indah dan bersih serta

mempunyai dua jendela. salah satu jendela itu mengarah ke laut. siapa saja

boleh masuk kepadanya sehingga para tokoh dan ulama besar berdatangan

kepadanya untuk belajar dan membahas ilmu bersamanya.l

Al-Alusi mengatakan, "Ketika ia masuk dalam penjara, ia menemukan

orang-orang yang ada dalam penjara sibuk dengan permainan dan hiburan

seperti catur dan dadu, sementara shalat mereka tidak terurusi'

sehingga, syaikh Ibnu Taimiyah mengingkari hal itu dan memerintahkan

kepada mereka untuk selalu melaksanakan shalat dan menghadap kepada

Allah dengan amal-amal saleh, tasbih, istighfar dan doa.

Di samping itu, Ibnu Taimiyah mengajarkan kepada mereka aPa yang

mereka butuhkan dari sunnah Rasulullah ffi d* mendorong mereka untuk

melakukan kebaikan sehingga penjara tersebut sibuk dengan dunia ilmu dan

agama yang melebihi banyak kumpulan, pondok dan madrasah yang ada.

orang-orang ya\g dipenjara setelah dikeluarkan dari penjaranya lebih

memilih menetap bersamanya. Dalam peniara tersebut banyak orang-orang

yang berdatangan kepadanya untuk meminta fatwa dan mendengarkan

pembahasan i1mu."2

Ibnu Taimiyah terus berada di Iskandariah sampai sultan Nashir kembali

memegang tampuk kekuasan negeri Mesir pada Idul Fitri tahun 709 Hijriyah.

Sultan Nashir memerintahkan agar Ibnu Taimiyah dikeluarkan dari penjara

dan dibawa ke Kairo dengan penuh kehormatan.

Akhirnya, syaikh Ibnu Taimiyah keluar dari Iskandaria menuju Kairo.

Penduduk Iskandaria memberikan ucapan selamat kepadanya dan berharap

agar dia kembali lagi ke Iskandariah. Peristiwa tersebut banyak disaksikan

orang. Ibnu Taimiyah sampai di Kairo pada tanggal 18 syawal dan berkumpul

dengan sultan pada hari ]umat tanggal 2|Syawal.

Di Kairo, Syaikh Ibnu Taimiyah meneruskan tugasnya, yaitu

menyebarkan ilmu dan memerangi bid'ah. suafu saat, ia ikut pergi bersama

pasukan Mesir untuk melakukan penyerangan terhadap tentara Tartar. Setelah

sampai ke daerah Asqalan, ia menuju Baitul Maqdis dan dari sini ia pergi

menuju Damaskus. Ia mengambil jalan melalui Ajlaran dan sampai di

I Al-Knwakib Arl-Durriyah,karyauzu'ibin Yusuf Al-Karami,hlm.13-5 yang dinukildalam HaulaHaynt Syaikh Al-
lslamlbnuTtimiyaLr, larya Muframmaa bin Said Ruslan, h1m. 17-19.

2 Ghnyoh Al-Amani f Ar-Raddi' ala An'N abhnni, 2 / 196.
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Damaskus pada awal Dzulqa'dah tahun 7l2Hljriyah. Ia telah meninggalkan
Damaskus selama tujuh tahun berturut-turut.

Ibnu Taimiyah kembali ke Syam dan di sana ia kembali mulai mengajar
ilmu, menulis kitab, memberikan fatwa dalam bentuk ucapan maupun tulisan
dan terus berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah dalam segala hal.

Ibnu Taimiyah telah memberikan fatwa yangbanyak dalam masalah fikih
sesuai dengan hasil ijitihadnya sendiri. Ia berfatwa bahwa talak yang
dilatarbelakangi sumpah tidak sah dan ia membedakan antara talakmu'allaq
dan talak dengan sumpah. Fatwanya tersebut telah bertentangan dengan
pendapat empat imam madzhab. Akibatnya, fuqaha dari penganut berbagai
madzhab menentang fatwa tersebut dan bersikap tegas dalam penentangan
itu.

Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 718 Hijriyah. Hakim agung Syam
memerintahkan kepada syaikh Ibnu Taimiyah untuk tidak berfatwa dalam
masalah ini, masalah sumpah dalam talak.Ibnu Taimiyah menuruti perintah
tersebut. Di samping ada perintah dari hakim agun& ada juga perintah yang
sama dari sultan dan larangan berfatwa yang diumumkan di seluruh negeri.
Ibnu Taimiyah tidak berfatwa dalam masalah tersebut dalam beberapa waktu
saja, namun kemudian ia kembali memberikan fatwa secara bebas agar tidak
terjerumus dalam dosa menyimpan ilmu.

sebuah majelis diselenggarakan di istana kenegaraan. Majelis tersebut
dihadiri wakil menteri, para hakim, ahli fikitu mufti dari empat madzhab.
Mereka mencela Ibnu Taimiyah, bukan berdebat dengannya. Celaan, hinaan
dan permintaan kepadanya terus berulang namun semua itu tidak berfaedah
apa-apa di hadapannya. Maka ditetapkan suatu keputusan penjara bagi Ibnu
Taimiyah, sesuai dengan instmksi wakil menteri. Ibnu Taimiyahberada dalam
penjara selama lima bulan dan delapan belas hari, dimulai tanggal24 Rajab

tahun 720 Hijriyah. dan dikeluarkan dari penjara atas instruksi sultan pada
tanggal 10 Muharram tahun 721 Hijriyah.

setelah keluar dari penjara, Ibnu Taimiyah memulai kembali aktifitas
ilmiahnya. Namury orang-orang yang memusuhinya dan dengki terhadapnya
selalu mengawasi gerak-geriknya. Sehingga, berkumpullah mereka untuk
mengadakan konspirasi terhadapnya, dan dalam hal ini mereka berkolaborasi
dengan sultan sehingga pada tanggalT Sya'ban tahun T26Hijriyahkeluarlah
perintah dari sultan agar Ibnu Taimiyah dipenjara di benteng Damaskus.
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Dalam benteng tersebut disediakan aula untuk Ibnu Taimiyah. Dalam

penjar4 ia ditemani oleh saudaranya,zainuddin untuk membantunya. Murid

dan teman-temannya ditangkap, sebagian mereka dlta'zit dengan dinaikkan

di atas onta dan dipertontonkan di muka umum. Kemudian mereka

dilepaskan, kecuali muridnya yang cemerlang, yaitu Ibnu Al-Qayyim'

Dalam penjara kali ini, Ibnu Taimiyah merasa senang karena ia dapat

membaca, menulis suatu karya dan mengirimkannya ke luar penjara. Namun,

hal ini harus berhenti karena ada perintah dari sultan agar kitab, pena dan

tinta yang ada bersamanya dikeluarkan dari penjara. Ia dilarang keras

membaca. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Jumadil Akhir tahun 728

Hijriyah.

Tidak lama kemudian, syaikh Ibnu Taimiyah iatuh sakit dalam penjara.

Sakitnya itu menelan waktu lebih dari dua puluh hari. Menteri Syamsuddin

meminta izin untuk menjenguknya, lalu diizinkanlah dia untuk itu' Setelah

duduk di samping Ibnu Taimiyah, ia meminta maaf atas kesalahannya. Maka

Syaikh Ibnu Taimiyah mengatakan kepadanya bahwa ia telah memaafkannya

karena ia melakukan kesalahannya bukan atas inisiatif pribadinya akan tetapi

ikut orang lain. Ibnu Taimiyah mengatakan, " Akv telah memaafkan setiap

orang yang bersalah terhadapku kecuali orang yang menjadi musuh Allah dan

Rasul-Nya."

syaikh Ibnu Taimiyah meninggal pada malam senin tanggal 20

Dzulqa'dah tahun 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) Hijriyah. setelah kitab-

kitabnya dikeluarkan dari penjara, ia terus membaca Al-Qur'an dan

mengkhatamkannya setiap sepuluh hari sekali. 1

8. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya: Adalah sebagai berikut:

1. Zahuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abduddaim, ulama besar dalam bidang

hadits.

2. Taqiyyuddin Abu Abu Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abi Al-Yusr At-

Tanukhi.

3. Aminuddin Abu Muhammad Al-Qasim bin Abi Bakar bin Qasim bin

GhanimahAl-Arbali.

4. Al-Ghana'im Al-Muslim bin Muhammad bin Makki Ad-Dimasyqi'

I Haila Hayat SyttikhlbnTaimiyyah,hlm. 19-26.
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5. Ayahnya, Syihabuddin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taimiyah.

6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad
bin Ahmad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, pemilik Asy-Syarh Al-
Kabir.

7. Afifuddin Abu Muhammad Abdurrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-
Alatsi Al-Hambali.

8. Fakhruddin Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Abdil Wahid bin Ahmad A1-

Bukhari.

9. Majduddin Abu Abdllah Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Al-
Muzhaffar bin Hibatullah bin Asakir Ad-Dimasyqi.

10. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdil Qawi bin Badran bin
Abdillah Al-Mardawi Al-Maqdisi. 1

Murid-muridnya: adalah sebagai berikut:

1. Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Manja bin UtsmanbinAsad bin
Al-Manja At-Tanukhi Ad-Dimasyqi.

2. Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Az-ZakkiAbdurahman bin Yusuf bin
AiAl-MizzL

3. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi.

4. Syamsuddin Abillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin
Abdillah Ad-Dimasyqi Adz-Dzahabi.

5. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang
terkenal dengan Ibnu Qayim Al-jauziyah.

6. Shalahuddin Abu Said Khalil bin Al-Amir Saifuddin Kaikaladi At-Alai Ad-
Dimasyqi.

7. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin
Mufarraj Al-Maqdisi.

8. Syarafuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin AL-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar
bin Muhammad bin Abi Qudamah.

9. Imaduddin Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bn Katsir Al-Bashari AlQurasyi
Ad-Dimasyqi.

10. Taqiyuddin Abu Al-Ma'ali Muhammad bin Rafi' bin Hajras bin Muhammad
Ash-Shamidi As-Silmi.'?

I Al-Qawa' id wa Adh-Dhnwabit,hkn.77-80.2 lbitl.hlm.88-93.
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9. Karya-karya Ilmiahnya

Kitab-kitab karyanya sangat banyak dan bermacam-macam pembahasan-

nya. Untuk menyingkat, di bawah ini saya sebutkan yang masyhur saja.

1,. Majmu' Al-Fatawa, sebanyak tiga puluh tujuh jilid.

2. Al-Fatawa Al-Kubra,sebanyak lima jilid.

3. Dar'uTa'arudh Al-Aql wa An-Naql, sebanyak sembilan jilid.

4. Minhaj As-Sunnah An-N abawiyyah.

5. lqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim Mukhalafah Ashaab Al'l ahim.

6. Ash-shnrim Al-Masyhur'ala syatim Ar-Rasul shallahu Alaihi wa sallam.

7 . Ash- Shafadiy ah, sebanyak dua jilid.

8. Allstiqamah, sebanyak dua iilid.

9. Al-Furqanbain Auliya' Ar-Rahman wa Aulaiya' Asy-Syaithan.

1.0. Al-lawab Ash-Shahihliman Baddala Din Al-Masih, sebanyak dua jilid.

17. As-Siyasah Asy-Syar'iyyah li Arra'i wa Ar-Ra'iyyah.

12. Al-F atwa Al-Hamawiyyah Al-Kubra.

1,3. At-Tuhfah Al-' Iraqiyyah f AI-A' mal Al-Qalbiyyah.

14.Naqdh Al-Manthiq.

15. Amradh Al-Quhtb wa SYifa'uha.

1,6. Qa' idah I alil ah fi At -T aw as sul w a Al-W asilah.

77 . Al-Hasanah wa As-SayYiah.

18. Muqaddimah fi ' llm At-T afsir.

10. Meninggalnya

Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakary "Ibnu Taimiyah meninggal dunia

bertepatan dengan waktu sahur pada malam Senin tersebut, maksudnya

malam tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hiitiyah. Informasi mengenai

meninggalnya itu disampaikan oleh muadzin masjid benteng Damaskus di

atas menaranya. Para polisi penjaga juga berteriak memberitahukan

meninggalrya dari atas gedung-gedung.

Keesokan harinya, orang-orang saling mendengar dan memper-

bincangkan peristiwa besar tersebut. Lalu mereka bergegas menuju sekitar

benteng di setiap tempat yang mungkin ditempati. Pemerintah bingung apa

yang akan ia lakukan.
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Penanggung-jawab benteng, Syamsuddin Ghibriyal menjenguknya dan

duduk di sampingnya. Pintu benteng dibuka untuk orang-orang khusus,

teman-teman dan kekasih-kekasihnya. Lalu, mereka berkumpul di sekitar
jenazah yang berada di ruang aula benteng, termasuk teman-teman khususnya

dari pejabat pemerintah dan yang lain. Mereka duduk di sampingnya,
menangis dan memujinya.

Saya (Ibnu Katsir) ikut hadir di sana bersama syaikh kami Al-Hafizh Abu
Al-Hajjaj Al-M:.zzi. Aku buka wajah jenazah lalu aku melihat dan menciumnya.

Di kepalanya terdapat surban yang wangi baunya. Kepalanya telah dipenuhi
uban,lebih banyak dari yang aku lihat sebelumnya.

Saudaranya, Zainuddin Abdurrahman memberitahukan kepada orang-
orang yang hadir di situ bahwa dia dan Ibnu Taimiyah telah mengkhatamkan
Al-Qur'an sebanyak delapan puluh kali sejak masuk benteng. Pada bacaan

yang kedelapan puluh satu kali, keduanya sampai pada akhir surat lqtaraba

Linnas,yaittt,

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan

sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa." (Al-
Qamar:54-55)

Lalu, dua syaikh yang saleh, Abdullah bin Al-Muhib dan Abdullah Az-
Zar'i Adh-Dhariri (buta) -Syaikh Ibnu Taimiyah suka bacaan dua orang ini,
ketika masih hidup- mulai membaca surat Ar-Rahman sampai akhir Al-
Qur'an.Pada saat itu, aku hadir, mendengar dan melihat

Kegiatan selanjutnya adalah memandikan mayat. Saya keluar menuju

masjid yang ada di tempat itu. Mereka menyuruh orang-orang yang ada di sekitar

mayat untuk menyingkir kecuali orang yang membantu memandikannya.

Di antara yang memandikannya adalah Al-Hahzh /J-Ildtzzi darrsejumlah

orang-orang yang saleh dari orang yang berilmu dan beriman. Meskipun
proses pemandian belum selesai, benteng sudah terpenuhi masa. Suara

tangisan, pujian, doa dan iba terdengar bersahutan. Mereka berjalan
mengiringi jenazah yang dibawa ke masjid Jami' Al-Umawi.

Manusia-manusia yang berada di sekitar jenazah tidak dapat diketahui
jumlahnya kecuali Allah yang sanggup menghitungnya. Ketika itu, ada

seseor;rng yang berteriak dengan teriakan yang menyentuh hati. Maka orang-

orang pun menjadi menangis saat mendengar teriakan tersebut. Demikianlah
jenazah para imam sunnah.
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Jenazah kemudian diletakakkan di tempat jenazah di dekat ruang khusus

yang ada dalam masjid. orang-orang berdesak-desakan karena jumlahnya

yang terlalu banyak. Mereka duduk tidak bershaf, tetapi duduk merapat

sehingga tidak ada tempat yang kosong sedikit pun. Mereka datang dari setiap

tempat. Banyak dari mereka yang bemiat puasa karena tidak ingin mengisinya

dengan makan dan minum. Kata-kata ini tidaklah mewakili penggambaraan

jumlah dan keadan manusia yang hadir di situ.

Secara umum, hari meninggalnya Syaikh Ibnu Taimiyah adalah hati y*g
disaksikan banyak manusia. Sebelumnya belum pernah ada orang yang

berkumpul dalam jumlrh yr.g sangat besar seperti itu di Damaskus, kecuali

pada zaman Bani Umayyah yang memang menjadikan Damaskus sebagai

ibukota kekhalifahan. Syaikh Ibnu Taimiyah dimakamkan di samping kuburan

saudaranya, tepat pada saat adzan shalat Ashar. Aku ulangi lagi, tidak

mungkin seseorang menghitung jumlah manusia yang menghadiri
jenazahnya!"1[*]

1 lrirr.hkn38-93.
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AL. HAF IZH ADZ- DZAHAB I,
SEJARAHWAN ISLAM

1. Nama dan Kelahirannya

\ famanya adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qayimaz bin

I \ esy-Syaikh Abdullah At-Turkimani Al-Fariqi, Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i,

Syamsuddin Abu Abdillah Adz-Dzahabi.

Abu Abdillah terkenal dengan nama Adz-Dzahabi. Nama ini sebenamya

adalah panggilan ayahnya Ahmad yang berpropesi sebagai pembuat emas

tumbukan.

Bagi para sejarahwan yang benar-benar peka, ia akan mengetahui bahwa

Muhammad selalu menyebutkan dirinya dengan nama Ibnu Adz-Dzahabi,

dimana nama ini ditulisnya dalam karangan-karangan, ljazah dan tulisan-

tulisannya. Ia selalu konsekuen dengan namanya itu kecuali sekali saja yaitu
ketika ia pergi ke Mesir, dan mengenalkan dirinya kepada Ibnu Daqiq Al-I'id
dengan nama Adz-D zahabi.L

Dr. Basyar Iwad Ma'ruf mengatakan, "Muhammad memperkenalkan

dirinya dengan Ibnu Adz-Dzahabi yaitu dinisbatkan dengan pekerjaan

ayahnya. Ia menyebutkan dirinya dengan nama Ibnu Adz-Dzahabi. Dari sini
jelas, bahwa pada mulanya pekerjaan ayahnya digelutinya sehingga ia

akhirnya terkenal di kalangan orang-orang yang semasanya dengan Adz-

Dzahabi juga, sebagaimana terkenal dengan sebutan Adz-Dzahabi, Ash-Shalah

Ash-Shafadi, Tajuddin As-Subki, Al-Husaini,Imaduddin bin Katsir dan selain

mereka ada lagi."2

I Al-Hafizh Atlz-Dzahabi Mrarrikh Al-lslam Naqid Al-Muhadditsin Imam Al-Mu'dalinwa AbMajruhinkarya
Abdussatar Asy-Syaikh hlm. 29. cet. Dar AlQalam Damaskus.2 Muqddiruth Siyar A'lam An-Nubah'l/16.
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Kelahirannya: Ia lahir pada tanggal3 di akhir bulan Rabi'ul Akhir tahun

673 Hijriyah di desa Kafr Bathna'.1

2. Saniungan Para Ulama Terhadapnya

Rafiqah dan gurunya Ilmuddin Al-Barzali mengatakan, "Dia adalah

seorang yang terhormat, cerdas, sibuk dengan mengadakan perjalan mencari

ilmu dan banyak menulis. Dia mempunyai banyak kitab karangan dan banyak

ringkasan kitab-kitab. Disamping ia banyak tahu tentang Syaikh-syaik Qira'at

(orang-orang yang menjadi acuan dalam membaca Al-Qur'an)'"'

Muridnya yang bemama Shalahuddin Ash-Shafadi mengatakan, "Imam,

al-Allamah, Al-Hafizh syamsuddin Abu Abdillah Adz-Dzahabi adalah

seorang hafizh (seorang yang banyak hafal hadits Nabi) yang tiada

tandingarurya dan seorang cerdas yang tiada terkira. Ia adalah pengkritik dan

perawi hadits. Seorang yang banyak bergerak dalam bidang pengkajian cacat

dan keadaan hadits Nabi.

Ia juga seorang yang banyak tahu tentang iLmtTarajum (biograh),Yn9

tidak ada kesamaran dalam dirinya unfuk mengetahui sejarah mereka, seorang

yang sangat cerdas. Tidak salah jika panggilannya adalah Adz-Dzahab y*g
berarti emas, yang banyak mempunyai karangan dimana banyak orang yang

mendapatkan manfaat dari karangannya tersebut' Dia adalah seorang yang

banyak mempunyai kitab-kitab ringkasan yang berfungsi meringkas kitab-

kitab panjang. Ia bukanlah seorang ahli hadits yang kolot dan bukan pula

seorang yang mengedepankan naqli (nash-nash agama -ulama tekstual-)."3

At-Taj As-Subki berkata, "Ia adalah syaikh dan guru kami Al-Imam Al-

Hafizh dan seorang ahli hadits di zamannya. Pada zuunan kami ada empat

Al-Huffadz dimana di antara mereka ada yang umum dan ada pula yang

khusus. Mereka itu adalah Al-Mlizzi, Al-Barzali, Adz-Dzahabi, Asy-syaikh

Imam Al-walid dan pada zamannya tidak ada yang selain mereka ini.

Adapun guru kami Abu Abdillah, ia adalah seorang yang tiada

bandingarurya. Ia seorang yang menjadi tempat bertanya jika terdapat suatu

masalah. seorang imam yang banyak menghafal, ya.g merupakan emas di

zarnannya, baik secara lafal dan kenyataarurya. Ia adalah seorang syaikh dalam

r Salah sahr nama desa di daerah Damaskus Timur. Kota tersebut terkenal sampai sekarang dan letaknya hanya

beberaoa kilometer dari Damaskus.
, "iiiiiFiti; 

k"ry"a"bth bi" Haiar Waraqah hlm. 180. Dinukil dari Mukaddimah Dr. Basyar Awad Ma'ruI

terhadap ki'tab Siyar A'lam An-Nubala'1-29.
3 Al-tN af 7 / l63dinukil dariMu4a ddinuh As-Siyar I / 7o'
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bidang larh wa At-Ta'dil (penelitian hadits dan para perawinya) dan seorang
yang kapabel dalam segala hal. Dia adalah orang yang telah mengajak kami
bergelut dalam bidang hadits dan yang telah memasukkan kami dalam
kelompok para muhadditsin."l

Al-Imad bin Katsir mengatakan, "Ia adalah seorang syaikh, Al-Hafizh,
seorang sejarahwan Islam besar, seorang syaikh ahli hadits dan seorang yang
sudah mencapai puncak dalam menghafal dan menjadi syaikh hadits.,,2

Muridnya yang bemama Al-Husaini mengatakan, "Ia adalah seorang
syaikh, Al-Imam, Al-Altamah, seorang syaikh muhaddits, panutan para hafizh
dan qurra', seorang muhaddits dan ahli sejarah di Syam."3

Di tempat lain, Al-Husaini mengatakan, "Dia adalah salah satu dari para
cerdik pandai terkemuka dan seorang Al-Hafizh yang masyhur."a

Ketika Al-Allamah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdul
Karim Al-Mushili yang berasal dari rripoli datang ke Damaskus pada tahun
73a Hijriyah dan pada tahun itu juga ia berlajar kepada Adz-Dzahabi, ia
mengatakan, "Aku selalu mengikuti tindak-tanduk Anda. Dan, setiap kabar
yang menceritakan tentang Anda pasti selalu aku pantau dari Tripoli karena
ketakjubanku terhadap orang-orang yang seperti Anda. Dan, tentulah orang-
orang akan terpesona kepada Adz-Dzahab."s

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Saya pemah membaca tulisan tangan
Al-Badr An-Nabulisi di tempat kerjanya yang mengatakan, "Ibnu Hajar adalah
pemuka para ulama ahli rijal (perawai hadits), seorang yang kuat
pemahamannya, yngcerdas otaknya dan kemasyhurannya tidak butuh untuk
diperpanjanglagi."6

Al-Hafizh Ibnu Nashiruddin Ad-Dimasyqi mengatakary ,,Dia adalah
seorang syaiktg imam, seorang Al-Hafizh yang bervisi ke depan, sebagai
tempat bertanya orang-orang Syam, seorang sejarahwan muslim, seorang
pengkritik hadits, pemuka para ulama larh wa At-Ta'dil, orang yang banyak
tahu tentang hukum-hukurn furu' (cabang) dan ashl (dasar), sebagai imam para
qurra' dan seorang yang sangat ahli fikih dalam berpendapat."T

1 Thabaqat Asy-Syaf iyyah Al-Kubrag / 700-t0t.
'1 Al-Bidayah wa An-Nihnyah 14 /2:25.
' DzailTad*irahAl-Hrffizhhlm.34.1 lbid,hlm.36.5 Ar-RndAl-Wafirhlrn-31-32.6 Atl-Durar3/ 427. Dinukil dari Muqaddimah Dr. Basyarlwadl/71,.7 Dinukil dariAl-HafizlrAilz-DzahaiiMuafikhAl-lslarz karya AbdussatarAsy-syaikhhlrn 5{.
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Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Dia adalah seorang yang

mahir dalam bidang hadits, seorang yang banyak mengumpulkan sesuatu

yang bermanfaat hingga banyak orang-orang di zamannya yang mengarang

buku dan seorang yang memberikan dorongan dan support mereka dalam

mengarang buku dan menyebabkan mereka banyak berguru kepadanya

karena ingin mengarang buku."l

Seorang ahli hadits dan sejarahwan, Sabt bin Hajar mengatakan, "Dia

adalah seorang yang banyak mentakhrij hadits (meneliti asal muasal dan

validitas hadits), yang banyak mentashhih dan rnen-jarh wa ta'dil hadits. Dia

adalah seorang imam dan junjungan para Al-Hafizh, seorang penjelas makna

dan lafal, imam bagi para ahli hadits dan panutan bagi para pengkritik

hadits."2

Al-Hafizh As-Suyuthi berkata, "Yarrg saya katakan tentang dia adalah

bahwa para ahli hadits dewasa ini berkiblat pada empat orang yaitu; Al-Mizzi,

Adz-Dzahabi, Al-Iraqi dan Ibnu Haiat."3

Muridnya yang bemama Taqiyuddin bin Rafi' As-Salami yang meninggal

pada tahun 774 mengatakan, "Dia adalah seorang yang baik, shalih dan

seorang yang tawadhu'. Dia adalah seorang yang baik akhlaknya, yang enak

didengarkan, yang kebanyakan wakhrnya digunakannya untuk mengumpulkan

dan membuat ringkasan buku serta beribadah. Dia bagaikan bunga mawar

di malam hari, yang memPunyai harga-diri, fanatik dan mempunyai

keutamaan."a

3. Belajar dan litihadnya

Adz-Dzahabi mulai menuntut ilmu pada saat berumur 18 tahun dan

fokus pada bidang qira'at dan hadits.

Dr. Basyar Iwad secara garis besarnya mengatakan, " Adz-Dzahabi

konsen mempelajari Al-Qur'an Al-Karim dan sangat serius mendalami ilmu

qira'at. Pada tahun 691 Hijriyah ia menghadap seorang syaikh dalam bidang

qira,'at |amaluddin Abi Ishaq Ibrahim bin Dawud Al-Asqalani Ad-Dimasyqi

yang lebih terkenal dengan sebutan Al-Fadhili. Dia belum mampu mengusai

dan memahami ilmu qira'at, dasar dan permasalahan-Permasalahannya

sampai ketika ia menginjak umur dua puluh tahun. Pada saat yangbersamaan

I lbit1,hlm.6.2 lbid.hllr..6.3 Ibid. Nm.6.a Siyar A'lamAn-Nubala' l/68.
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yaitu ketika Adz-Dzahabi menginjak umur 18 tahun, ia condong untuk
mempelajari hadits dan mendengarkannya. Ia sangat serius dan mencurahkan

seluruh kemampuan serta daya pikimya dalam bidang ilmu yang satu ini.

Juga, dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk hadits. Mempelajari
kitab-kitab hadits sampai tidak terhitung jumlahnya. Banyak bertemu dengan

syaikh-syaikh, menemui banyak rintangan dalam mempelajari hadits,
mengelutinya selama masa hidupnya bahkan ia belajar kepada orang yang
tidak ia sukai sekalipun."

Salah satu buktinya adalah dalam menuturkan biografi Alauddin Abi Al-
Hasan Ali bin Muzhaffar Al-Iskandarani Ad-Dimasyqi Syaikh Darul Hadits
An-Nafisiyyah yang meninggal pada tahun 716 Hijriyah, Adz-Dzahabi
mengatakan, "Dia tidak mempunyai cahaya keagamaan, semoga Allah
mengampuninya. Shalatnya banyak yang cacat dan meninggalkan banyak
perkara penting."

Dalam menuturkan biografi gurunya Syihabuddin Ghazi bin
Abdurrahman Ad-Dimasyqi yang meninggal pada tahun 709 Hijriyah, Adz-
Dzahabi mengatakan, "Dia adalah seorang yang mempunyai perilaku kurang
baik, semoga Allah mengampuninya dan banyak orang berguru kepadanya."

Bahkaru karena kecintaannya yang luar biasa terhadap hadits, dia pun
mau belajar hadits dengan membacakan hadits di hadapan seorang syaikh
atau guru yang tuli. Dalam menuturkan biografi seorang gurunya yang
bemama Mahmud bin Muhammad Al-Kharaithi Ash-Shalihi Al-Asham yang
maringgal pada tahnn 716lltjnyah, Adz-Dzahabi mengatakan, "Aku membacakan

hadits di hadapannya dengan suaraku yang paling keras di dekat telingartya."T

4. Perjalanan llmiahnya

Ustadz Abdussattar Asy-Syaikh secara ringkasnya mengatakary " Adz-
Dzahabi sangat suka melakukan perjalanan menuju ke daerah-daerah yang
banyak terdapat ulamanya. Akan tetapi, orangtuanya tidak mendukungnya
dan bahkan kadang sampai melarangnya. Hal ini dikarenakan Adz-Dzahabi
adalah satu-satunya anak dari kedua orangtuanya sehingga mereka sangat
mencintainya. Mereka sangat mengkhawatirkannya sehingga dia sering
terlambat dalam melakukan perjalanan mencari ilmu, karena ia adalah seorang

anak yang taat dan patuh kepada kedua wasiat dan nasehat orangtuanya.

1 Ringkasandari Muqafulimah As-Siyar I /20-23.
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Adz-Dzahabi dalam biografi Abdurrahman bin Abdullathif Al-Baghdadi

Al-Muqri'yang meninggal pada tahun 697 Hijriyahmengatakan, "Dia adalah

seorang yang kepadanya bermuara isnad hadits. Aku pemah berkeinginan

melakukan perjalanan untuk menemuinya dan meninggalkan orangtuaku."

Di tempat yang lain, yaitu ketika Adz-Dzahabi sedang sendirian ditinggalkan

teman-temannya, dia berkata "Aku terlambat datang kepadanya. Aku terlambat

karena takut kepada kedua orangtuaku karena beliau berdua melarangku."

Dalam biografi Abdullah bin Manshur, seor€ung syaikh besar bagi para

qari' di Iskandariyah y*g meninggal pada tahun 692Hiiriyah, Adz-Dhahabi

mengatakan, "Ketika guruku Al-Fadhili meninggal, sedang aku belum semPat

menyelesaikan qira'at, aku meniadi lemas. Aku lantas teringat syaikh Abdullah

bin Manshur dimana dia tinggal di Iskandariyah. Dan, dia adalah lebih kuat

periwayatannya daripada Al-Fadhili hingga aku berkeinginan untuk
menemuinya. Namun, aku tidak jadi dan tidak sampai bisa menemuinya

karena orangtuaku melarangku pergi untuk menemuinya."

Kemudian, orangtuanya memperbolehkannya melakukan perjalanan

ketika dia memperlihatkan keinganan yang sangat kuat bersamaan ketika

umurnya sudah menginjak dua puluh tahun dan itu pun orangtuanya

menyaratkannya agr kepergiannya tidak melebihi empat bulan.

Dalam biografi Yahya bin Ahmad Al-|udzama Al-Iskandarani yang

meninggal pada tahun 705 Hijriyah, yaitu ketika Adz-Dzahabi menemui

kesulitan untuk belajar darinya dengan cara qira'at (membaca di dekat sang

syaikh) karena ketuliannya, hingga dia khawatir jika waktu yang singkat untuk

bepergian sia-sia tak mendapatkan manfaat, Adz-Dzahabi mengatakan,

"sebelumnya aku telah berjanji kepada orangtuaku, dan aku bersumpah

kepada beliau untuk tidak bepergian lebih dari empat bulan, karena aku takut

menyakitinya."

Imam Adz-Dzahabi bepergian untuk menemui para syaikh yang ada di

Damaskus dan para qari'nya, di samping dia juga menyinggahi banyak daerah

di Suriah, Lebanon, Yordania dan Palestina.

Adz-Dzahabi ke Mesir pada tanggal 16 Rajab tahun 690 Hijriyah. Dan,

ia ke Makkah untuk melaksanakan haji dan belajar hadits pada tahun 698

Hijriyah.l

I Al-Hafzh Atlz-Dmhabi Muarikh Al-lslam 47 -59,
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5. Peran Para Guru dan Teman-temannya dalam Membentuf Xarakter
Pemikirannya

Dr. Basyar Iwad mengatakan, " Adz-Dzahabi mempunyai hubungan erat

dengan tiga syaikh saat itu yaitu; Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi 654-752

Hijriyah, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmadbin Abdul Halim yang lebih terkenal

dengan Ibnu Taimiyah Al-Harrani 66'1.-728 Hijriyah dan Ilmuddin Abu
Muhammad Al-Qasim bin Muhammad Al-Barzali 665-739 Hijriyah. Dia
menyertai mereka selama hidup mereka. Dan, Adz-Dzahabi adalah yang

paling muda di antara mereka, sedang yang paling tua adalah Abu Al-Hajjaj
Al-M:zzi. Dia di antara mereka pada suatu ketika adalah sebagai guru dan

pada kesempatan yang lairy mereka adalah teman bagi Adz-Dzahabi.

Mereka bertiga sangat membantu Adz-Dzahabi dalam mempelajari

hadits sejak pertama kali dia menekuni bidang kajian ini. Mereka lebih

condong kepada pendapat-pendapat Imam Hambali dan menjadi pengikut

setianya meski Al-Mizzi, Al-Barzali dan Adz-Dzahabi bermadzhab Syafi'i.

Di antara mereka saling menyayangi, saling mengingat kebaikan dan

keutamaan mereka. Adz-Dzahabi mengingat dengan baik bahwa Ilmuddin Al-
Barzali adalah orang yang telah memberikannya support atau dorongan unfuk
mempelajari hadits.

Dalam Mu'jam Syuyukhuhu Al-Kabir, Adz-Dzahabi mengatakan tentang

keutamaan Ilmuddin, "Dia adalah seorang imam, Al-Hafizh, seorang yang

dapat dipercaya, dapat dijadikan hujjah atau sandaran, tokoh guru dan

pendidik sekaligus teman kami. Dia adalah seorang tokoh hadits di daerah

Syam dan seorang sejahrawan dewasa ini."

Di tempat lain, Adz-Dzahabimengatakan, "Dia adalah orang yang telah

memberikan semangat kepada saya untuk mempelajari hadits. Dia tahu

langkah saya dan pernah mengatakan, "Langkahmu seperti langkah para

muhadditsin." Dan perkataannya itu membekas di hati saya. Saya

mendengarkannya dan dari itu keluar banyak hal."

Dalam menuliskan tentang guru dan sekaligus temannya Al-Mizzi, Adz-

Dzahabi mengatakan, " Al-Mizzi adalah seorang yang alim, Al-Hafizh dan

seorang guru para muhaddits. Dia adalah pamungkas para Al-Hafuh, seorang

pengritik isnad dan lafal. Dia adalah tempat mengadu kami dalam
menghadapi setiap persoalan."

Adapun sosok Ibnu Taimiyah, Adz-Dzahabi telah mengenalnya sejak dia

memasuki usia remaja ketika kali pertama dia menuntut ilmu. Ibnu Taimiyah
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merupakan seorang sosok mujtahid yang berpegang pada karakteristik yang

dimilikinya yaitu perpegang pada satu model pemikiran yang didasarkan

dengan mengikuti pendapat para ulama salaf.

Pada tahun 698 Hijriyah, Ibnu Taimiyah mulia masuk dalam diskusi
perdebatan tentang akidah bersama dengan para ulama teman diskusinya di
masanya.

Adz-Dzahabi sangat mencintai guru dan sekaligus temannya itu. Dia

sangat takjub kepadanya hingga setelah memuji guru dan temannya itu, Adz-

Dzahabi berkata, "Dia adalah orang yang selalu ada diingatan saya. Demi

Allah saya tidak pemah melihat orang yang ilmunya lebih tinggi darinya." Dan

ketika Ibnu Taimiyah meninggal, Adz-Dzahabi mengiringinya dengan syair.

Meski Adz-Dzahabi berbeda dengan guru yang sekaligus temannya itu
dalam masalah-masalah ashl (pokok) dan masalah-rnasalahfar'i (cabang), dan
juga memberikan nasehat yang berisi celaan dan juga kadang mengritik
sebagian pendapatnya, namun tidak dapat disangkal lagi, bahwa Ibnu
Taimiyah sangat berpengaruh sekali pada diri Adz-Dzahabi.

Hal ini disampaikan oleh Tajuddin yang meninggal pada tahun 77'1.

Hijriyah dengan mengatakan, "Pertemanan antara Al-trlizzi, Adz-Dzahabi dan

Al-Barzali jelas-jelas merugikan Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Di samping
pertemanan ini juga menjadikan mereka menghadapi satu persoalan pelik yang

mana jika mereka menjauhi Ibnu Taimiyall maka hal itu justru lebih baik."

Hubungan pertemanan di antara mereka yang terkadang mengajak mereka

untuk condong kepada pendapat Imam Hambali sering menyusahkan mereka

dan sampai mereka menghadapi sesuatu yang di luar batas kemampuannya.

Sebab pertemanan mereka itu, Al-Mizzi mendapatkan siksaan, Adz-
Dzahabi diasingkan karena pendapatnya tentang pendirian Darul Hadits
terbesar di Damaskus yaitu Darul Hadits Al-Asyrafiyah yang kantornya
ditutup setelah meninggaLrya Al-ill/;izzipada tahun 742Hijriyah. Di mana, Ali
bin Abdul Kafi meminta bantuan kepada Adz-Dzahabi untuk mengurusnya

hingga orang-orang Syaf iyyah menganggap Adz-Dzahabi bukan golongan

Asy'ari.

6. Guru dan Teman-temannya

Gunr-guru A dz-Dzahabi: Sebagian besar data biografinya menunjukkkan

bahwa jumlah guru Adz-Dzahabi baik secara sima'i maupun Al-ljazah

sebanyak seribu tiga ratus orang.
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Di antara guru-guru tersebut yang paling terkenal adalah: Ahmad bin

Ishak Al-Abraquhi, Ibrut Azh-Zhahiri, Ibnu Farah Al-Isybili, Abu Al-Abas Al-
Hajjar, Abu Al-Fadhl bin Asakir, Ibrahim bin Dawud bin Zhafir Al-Fadhili,

Burhanuddin Al-Fazari, Al-Hafizh Ad-Dimyathi, Abdurrahman bin Abdul
Halim Suhnun, Sanqar Al-Qadha'i Az-Zairi, Abdul Karim bin Abdunnur bin

Munir Al-Halabi Al-Mashri.

Juga, tercatat sebagai gurunya; Utsman bin Muhammad bin Utsman At-
Tatziri, Utsman bin Yusuf An-Nuwairi, Abul Husain Al-Yunini, Abu Hafsh

bin Al-Qawwas, Muhammad bin Ahmad bin Tamam bin Hisan, Muhammad

bin Abu Al-Fatih Al-Ba'labaki, Mahmud bin Abi Bakar Al-Marmawi AlQarafi,
Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim AL-Mursi, Khadijah binti Yusuf bin

Ghanimatu Zainab binti Ahmad bin Umar dan Fathimah binti Ibrahim.

Adapun teman-temannya adalah: Abu Al-Hajjaj Al-Iv{izzi (654-742),

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (661.-728), Ilmuddin Al-Barzali (665-739),

Ahmad bin Ya'kub bin Ash-Shabwi (675-731), Abdurrahman bin Mas'ud bin

Ahmad Al-Haritsi (677-732), Taqiyuddin As-Subki (83-756), Ibnu Sayyidinnas

(671-734) dan Ibnu Al-Qayyim Al-]auziyah (691.-751).

7. Karan gan-karan gannya

Karangan-karangannya sangatlah banyak, baik dalam bidang qira'at,

hadits, akidah, Ushul Fikih, Ar-Riqaq, sejarah, maupun dalam bidang Tarajum

wn As-Siyar (biografi). Dan, kami hanya menyebutkan di antara karangan-

karangan tersebut yang paling terkenal untuk menghindari pembahasan yang

berkepanjangan.

Di antara karangan-karangan tersebut adalah; Mustadrak Al-Hakim, Al-

Muqizhah fi'Ilmi Mushthalah Al-Hadits, Al:Ulwu, Li Al-AlWi Al-Ghaffar, Al'
Kabair, Tarikh Al-Islam wa Wafayat Al-Masyahir wa Al-A'lam, Tadzkirah Al-
Huffazh, Siyar A'lam An-Nubala', Al'lbar f Khibar min Ghnbar, Mizan Al-l'tidal fi
Naqd Ar-Rijal, As-Sirah An-Nabawiyah, Tarikh Al-lslam, Qidh Naharak bi lkhbar

Ibni Al-Mubarak, Bayan Zaghl Al-llmi wa Thalab dan Al-Knsyif fi Ma'rifoh man

lahu Riwayahfi Al-Kutub As-Sittah.

Dan, bagi orang-orang yang ingin mengetahui karangan-karangannya,

sebaiknya ia melihat mukaddimah Dr. Basyar Iwad Ma'ruf dalam kitab A'lam

An-Nubala'dimana di sana disebutkan 2L5 karangannnya, baik yang sudah

dicetak, masih dalam bentuk transkip maupun karangan-karangannya yang

hilang.
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8. Meninggalnya

semua referensi biografi Adz-Dzahabi telah sepakat bahwa dia

meninggat pada malam Senin tanggal 13 Dzulqa'dah tahun 748 Hijriyah di

Damaskus dan dimakamkan di pekuburan Bab Ash-Shaghir. Hadir dan ikut

menyalati saat meninggahrya banyak ulama yang di antara dari mereka adalah

muridnya As-Subki.

Tajuddin As-Subki dalam memberikan gambaran detik-detik akhir

gurunya Adz-Dzahabi mengatakan, "Guru saya meninggal pada malam Senin

tanggal 13 Dzulqa'dah di sebuah madrasah yang bernama Ummu Ash-Shalih

di kamar tidurnya. Ayahnya menjenguknya sebelum waktu Maghrib tiba.

Melihat kedatangan sang ayah, Adz-Dzahabi lalu menanyainya, "Apakah

waktu Maghrib sudah tiba?" sang ayah balik bertan/az "Apakah kamu belum

shalat Ashar?" Adz'Dzahabi menjawab, "Benar. Akan tetapi, aku belum shalat

Maghrib sampai sekarang." Adz-Dzhabi kemudian menanyakan kepada sang

ayah tentang hukum menjama'taqdim antara shalat Maghrib dan Isya" dan

sang ayah pun kemudian memberikan fatwa kepada anaknya itu dan dia pun

lalu melaksanakannya.

Adz-Dzahabi meninggal setelah waktu Isya' datang akan tetapi belum

sampai tengah malam. Dia dimakamkan di Bab Ash-shaghir, yang dihadiri

banyak pelayat untuk menyalatinya dan menguburkannya. sebelum

meninggal, dia sempat sakit beberapa saat lamanya.

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Adz-Dzahabi meninggal di tanah

Ummu Ash-Shalih. Dia dishalati pada hari senin setelah Zhuhur di masjid

Damaskus dan dikuburkan di Bab Ash-Shaghir.

Mengiringi kematiannya, muridnya As-Subki bersyair,

Siapa lagi yang dapat diiadiknn tuiukan hadits dan berguru ilmu
S etelah kematian Al-lmam Al-Hafizh Adz-Dzahabi
Siapakah yang layak meriwayatkan suatu ikhbar (hadits) untuk
menyebarknnnya
Di dunia ini kepada orang Aiam (non Arab) dan orang Arabll*l

I Ringkasan dari Al'Hafizh Attz-DzahaDi karya Abdussatar Asy-Syaikh hlm 533-534'
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IBNU OAYYIM AL.JAUZIYAH

1. Nama dan Kelahirannya

NTamanya adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Aynrb bin Sa'd bin Hariz
I \ bin Makki, Zainuddin Az-Zur'i Ad-Dimasqi Al-Hambali.

Nama Kuniyah atau panggilannya adalah Abu Abdillah, sedang nama

laqab atau julukan atau gelarnya adalah Syamsuddin.

Dia terkenal dengan nama Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang diringkas
dengan sebutan Ibnul Qayyim, dan nama inilah yang lebih terkenal daripada
sebutan Ibnu Al-Qayyim Al-]auziyah.

Ayahnya Syaikh Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'i mendirikan Madrasah
Al-|auziyah di Damaskus, sehingga selanjutnya keluarga dan keturunannya
terkenal dengan sebutan tersebut dan salah safu dari mereka terkenal atau

biasa dipanggil dengan Ibnu Qayyim Al-jauziyah.

Adapun Al-lauzi adalah nisbat kepada sebuah nama tempat di Bashrah.

Dan, ada yang mengatakan bahwa nama ini dinisbatkan kepada kepompong
(ulat sutera) dan penjualannya.

Kelahirannya:

Dr. Bakar Abu Zaid mengatakan, "Kitab-kitabTarajum (biografi) sepakat
mengatakan bahwa kelahiran Ibnul Qayyim adalah pada tahun 691,Hijriyah."

Muridnya yang bemama Ash-Shafadi menuturkan bahwa kelahirannya
secara tepat adalah pada hari ke tujuh di bulan Shafar tahun 691 Hijriyah.

Hal senada dikatakan oleh Ibnu Thagri Birdi, Dawari, dan juga As-
Suyuthi. Dan, saya tidak pernah tahu orang yang secara jelas mengatakan
tempat kelahirannya -Apakah dia lahir diZar'a atau di Damaskus-, selain Al-
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Maraghi yang dengan jelas dalam kitab Thabaqat Ushuliyyin mengatakan

bahwa tempat kelahiran Ibnul Qayyim adalah di Damaskus.

Para ulama dalam menyebutkan biografi Ibnul Qayyim dan ayahnya

adalah bahwa mereka berdua berkebangsaan Az'Za{i dan kemudian pindah

ke Damaskus.

Dari sini dapat diketahui bahwa istilah ini (aslinya berkebangsaan Az-

Zar'idankemudian pindah ke Damaskus) digunakan dengan maksud bahwa

tempat kelahiran adalah tempat yang pertama sedang tempat kedua adalah

tempat pindah mereka.

Namun, bisa juga maksud mereka menggunakan istilah tersebut adalah

bahwa ayah dan nenek moyangnya berasal dari daerah pertama (Az-Zat'a)

kemudian mereka pindah ke tempat kedua (Damaskus).Wallahu a'lam.l

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Ibnul Qryyh adalah seorang yang

pandai dalam masalah madzhab, seorang briliaru sering memberikan fatwa,

selalu bersama dengan Syaikh Taqiyuddin bin Taimiyah, pandai dalam ilmu-

ilmu keislaman, menguasai tentang tafsir yang tiada bandingannya, pandai

dalam bidang Ushuluddin, hadits, makna dan fikihnya serta rahasia-rahasia

pengambilan hukumnya..

Dia juga mahir dalam bidang fikih dan Ushul fikihnya, pandai dalam

bidangbahasa Arab, ilmu kalam, nahwu. Ia juga pandai dalam ilmu biogra-fi,

pandai dalam mencerna perkataan para ahli sufi, isyarat dan rahasia-

rahasinya. Dalam bidang ilmu-ilmu di atas, dia sangat menguasainya."2

Ibnu Katsir mengatakan, "Dia belajar hadits, konsen menuntut ilmu dan

pandai dalamberagam bidang ilmu, terutama dalam bidang tafsir, hadits dan

Ushul. Dary ketika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kembali dari Mesir pada

tahun 712 Hijriyah, dialah orang yang selalu menyertainya sampai Syaikh

wafat. Dari Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim menyeraP ilmu, menggantikan sang

guru mengajar sehingga dia mendapatkan tambahan ilmu yang luar biasa

banyaknya, sehingga murid-muridnya pun semakin banyak yang keluar-

masuk dari rumahnya siang maupun malam."3

I lbnul Qayyim Hayatuhu wa Atsnruhu, hlm. 9-10. cet. Maktabah Al-Maa'rif Riyadh. ,2 DzailThabaqat Ai-Hannbilah.20/t148. Dinukil dari lbnuQayyimHayatuhuwa Atsaruhu,hlm.29-
3 Al-Bidayghwa An-Nilnyah.l*202.
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Ibnu Nashir Ad-Dimasyqi mengatakan, "Ibnul Qayyim adalah seorang

yang menguasai banyak cabang ilmu khususnya ilmu tafsir, Ushul Al-Manthiq

dan Al-Mafhum."1

Adz-Dzahabi mengatakan, "Dia seorang yang mumpuni dalam bidang

ilmu hadits, matan dan rijalnya, seorang yang sibuk mempelajari fikih dan

yang sangat intens mengkajinya. Dia adalah seorang yang sangat pandai

dalam ilmu Nahwu dan Ushul."2

Asy-Syaukani mengatakan, "Dia sangat pandai dalam beberapa cabang

ilmu, seorang yang setia kawan, sangat terkenal di seantero jagad dan sangat

menguasai madzhab-m adzhab para ulama salaf ." 3

Al-Qadhi Burhanuddin Az-Zar'i mengatakan, "Di kolong langit ini tidak

ada orang yang lebih pandai melebihi dirinya. Dia terkenal dengan sebutan

Al-Jauziyah sudah sangat lama, dan kitab-kitab tulisannya pun tidak terhitung

lagi jumlahnya."a

Al-Hafizh bin Nashiruddin Asy-Syafi'i mengatakan, "Syaikh Al-Imam

Al-Allamah Syamsuddin adalah salah seorang muhaqqiq, di antara para

pengarang yang brilian dan seorang mufassir yang langka. Dia mempunyai

banyak karangan buku yang sangat indah dan mempunyai banyak karangan

buku, baik dalam bidang syariat maupun hakikat."s

Al-Hafizh As-Suyuthi mengatakan, "Dia adalah seorang imam besar

dalam bidang tafsir dan hadits, dalam bidang ushul danfuru' dan j:uga dalam

ilmu bahasa Arab."5

Al-Qadhi Abdurrahman At-Tafahni Al-Hanafi mengatakan, "Murid Ibnu

Taimiyah yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah seorang yang karangan-

karangarmya menyebar ke seantero jagad."

At-Tafahni juga mengatakan, "Jika Ibnu Taimiyah tidak meninggalkan

warisan kecuali Ibnul Qayyim yang merupakan muridnya, maka hal itu
sudahlah cukup bagi Ibnu Taimiyah."T

Mulla Ali Al-Qari' dalam menjelaskan tentang Ibnu Taimiyah dan

muridnya Ibnu Qayyim mengatakan, "Barangsiapa membaca kitab "Syarh

1 Ar-R*khr Al-Wnfir ala ManZa'annannn MnnSatnma lbnuTaimiyah Syaikhul lslamFnhuw Knfirhlm.35-36.

'? Dinukil dari Ibnu Qtyyim Hnyatuhuzon Atsnruhu,hlm.3O3 Al-Badr Ath-Tlnli'.1/143.4 Dinukildari/bnuQayyirn Al-Jarziynh Ashnthutaa Manfujutu,karyaAbdulAzhimAbdussalamSyarafuddin. hlm
70.5 Dinukil dari Ib nu Qayyim Al-lauziyah,karyaMr:hammad bin Muslim Al4hanimi. hlm. 1&.6 Dinukil dari Ibnu Qayyim Al-lauziynh,karyaMvhammadbin MuslimAl4hanimi. hlm. 104.

'z DinukildarilbnuQnyyimAl-lauziyah,karyaMt:hammadbinMuslimAl4hanimi. hlm.104-105.
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Manazil As-Sairin" maka akan jelas baginya bahwa keduanya adalah para

pembesar Ahli Sunnah wa Al-Jama'ah dan wali umat ini."l

Ash-Shiddiq Hasan Khan mengatakan, "Dia adalah seorang penulis besar

dan seorang yang mempunyai kedudukan ttng$!'2

3. lbadah dan Akhlaknya

Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Ibnul Qayyh adalah seorang yang

banyak beribadah dan melakukan tahajud, seorang yang shalatnya panjang,

banyak berdzikir dan yang sangat tinggi mahabbah (kecintaannya kepada

Allah).

Dia adalah seorang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, banyak

istighfar, yang sangat merasa butuh kepada Allah, dan yang tangannya

terkepal karena banyak beribadah kepada Allah. Saya tidak pemah melihat

dan mendengar orang yang lebih tinggi ilmunya darinya, tidak ada yang lebih

tahu tentang makna Al-Qur'an, As-sunnah dan hakikat iman.

Dia bukanlah seorang yang maksun (terbebas dari dosa), namun saya

tidak pemah melihat orang seperti dia. Dia banyak mendapatkan ujian, disiksa

beberapa kali, dipenjara bersama dengan Syaikh Taqiyuddin di Qal'ah, dan

tidak sudi keluar meninggalkan Syaikh Taqiyuddin hingga dia meninggal.

Di penjara, dia banyak membaca Al-Qur'an dan menyelami artinya,

banyak bertafakkur hingga dari situlah dia banyak merengkuh kebaikan.

Dengan itu pula, dia dapat merasakan hidup yang sebenamya. Dengan sebab

dipenjara itu pula dia dapat menguasai ilmu makrifat, menyelaminya dan

banyak mengarang buku dalam bidang ini.

Ibnul Qayyim melakukan haji beberapa kali. Dia tinggal di Makkah. Dan,

penduduk di sana menuturkan bahwa dia adalah seorang yang banyak

beribadah dan banyak melakukan Thawaf sehingga membuat orang lain

terkagum-kagum.3

Ibnu Katsir pemah berkata, "Dizarrtan kami, saya tidak pemah melihat

orang yang lebih banyak ibadahnya dibanding Ibnul Qayyim. Ibadahnya

(shalatnya) dapat ditandai yaitu dengan memanjangkannya, memperlama

ruku' dan sujudnya, sampai-sampai terkadang teman-temannya mencelanya,

namun dia tetap tidak merubahnya."a

I Dinukil dari Ib nu Qayyim Al'lauziyah,karyaMt:hammad bin Muslim Al-Ghanirni. hlm. 105.

'? DinukildariIlnuQayyimAl-lauziyah,kaqaMtthammadbinMuslimAl4hanimi.hlm. 105.
3 DzailThabaqat Al-Harnbilah2/ 488. Dinukil dari IDnuQayyhnHayahthuwa Atsnruhu,hlm.25-26.
a Al-Btulayahwa An-Nihayah.L4/202.
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Ibnu Hajar mengatakan, "LJsai selesai shalat Subuh, Ibnul Qayyim
biasanya tidak meninggalkan tempatnya, dia berdzikir kepada Allah sampai

datang waktu siang, sambil berkata, "Ini adalah bagian dari waktu pagiku.

]ika aku tidak menggunakannya untuk duduk berdzikir, maka kekuatanku

akan melemah."

Dia juga berkata, "Dengan kesabaran dan kefakirary maka Anda akan

memperoleh keutamaan dalam agama." Dan dia juga berkata, "Seorang yang
berjalan haruslah mempunyai tujuan dalam perjalanannya itu, harus pula
mempunyai ilmu yang memberitahukan dan menunjukkannya."l

Ibnu Katsir berkata, "Ibnul Qayyim adalah seorang yang sangat baik

bacaan dan akhlaknya. Seorang yang sangat penyayan& tidak pemah dengki
kepada orang lain dan tidak pemah pula menyakiti mereka. Dia tidak pemah
menzhalimi dan mengejek orang lain. Dia sangat tawadhu', banyak
kebaikannya dan mempunyai akhlak yang sangat terpuji.2

4. Perialannya Mencari llmu
Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan , "Orang yang membaca

biografi Ibnul Qayyim, akan mengetahui bahwa dia adalah seorang yang haus

akan ilmu pengetahuan. Seorang yang bersungguh-sungguh dalam bela)ar,

merenung dan berguru dari para syaikh yang bermadzhab Hambali maupun
yang tidak.

Dia juga seorang yang banyak berkorban demi sebuah ilmu. Dia mulai
mencari ilmu sejak sejak berumur tujuh tahun. Hal itu dapat ditetapkan
dengan membandingkan tahun kelahirannya 691 Hijriyah dengan banyaknya
jumlah gurunya.

Salah seorang guru Ibnu Qayyim adalah Asy-Syihab Al-'Abir yang
meninggal pada tahun 697 Hrjriyah. Dari dialah Ibnul Qayyim mulai belajar

dengan cara sima' (memperdengarkan bacaan di hadapan sang guru), yaitu
pada usia tujuh tahun. Ibnul Qayyim sangat menghormatinya. Disebutkarurya

dalam kitabnya Zad Al-Ma'ad, " Aktt memperdengarkan beberapa juz kepada

Asy-Syihab/ namun dia kurang setuju dengan apa yang aku lakukan
dikarenakan umurku yang masih sangat belia."

Di antara gurunya yang lain adalah Abu Al-Fath Al-Ba'labak yang
meninggal pada tahun 709 Hijriyah dimana Ibnul Qayyim banyak membacakan

I Atl-Durar Al-Knninnh.3/40O.DnuktldailbnuQayyimAl-lauziyah Ashnthuwa Mnnhnjtthu,.hlm.71.
'z Al-Btulayah wa An-Nihnyah. 14/ 202.
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kitab di hadapan sang syaikh dalam bidang ilmu Nahwu, di antaranya adalah

kttab Alfiyah lbnu Malik, Al-Alfiyah dan kitab-kitab besar lainnya. setelah

mempelajari semua kitab itu, Ibnul Qayyim dapat menguasainya dengan baik.

Sehingga, sebelum menginjak umur sembilan belas tahun dia telah menguasai

ilmu-ilmu bahasa Arab.

Walaupun dia mempunyai umur yang relatif singkat yaitu berkisar

enam puluhan tahun namun waktu yang sesingkat itu dia telah membuktikan

bahwa dia adalah penuntut ilmu yang berhasil.l

5. Gobaan dan Uiian yang Menimpanya

Ustadz Abdul Azhim Abdussalam Syarafuddin mengatakan, "Ibnul

QayFm pemah diterpa cobaan sebagaimanayrrgditerima oleh gurunya Ibnu

Taimiyah.

Dia pemah diasingkan bersama Surunya di Qal'ah, kemudian diarak

dengan dinaikkan di atas unta yang dipukul dengan cemeti yang ujungnya

diberi mutiara.

Dia juga pernah dipenjara karena ketidaksetujuannya dalam hal

berziarah ke makam Al-Khalil. Dia juga pernah mendapat ujian yang

berhubungan dengan pengadilan yaitu ketika dia berfatwa yang memperboleh-

kan perlombaan tanpa adanya muhallil. Fatwa ini kemudian ditolak oleh As-

Subki dan selanjutnya meminta Ibnul Qayyim untuk menarik kembali

fatwanya tersebut dan Ibnul Qayyim pun akhimya menarik kembali fatwanya

itu.

Untuk lebih jelasnya; Golongan Asy-Safi'i, Al-Hanafi dan Ahmad

berpendapat bahwa jika ada seseorang yang melakukan perlombaan dengan

orang lain dan salah satu dari keduanya menyerahkan tanggungan atau

barang untuk dijadikan hadiah bagi pihak yang menang, maka perlombaan

tersebut diperbolehkan.

Namun, jika kedua belah pihak masing-masing menyerahkan

tanggungan atau barang untuk dijadikan hadiah bagi pihak yang menang di

antara mereka berdua, maka perlombaan tersebut tidak boleh kecuali jika di

antara kedua belah pihak memasukkan seorang muhallil (untuk ikut bertanding).

Karena, tanpa mendatangkan seorang muhallil, maka perlombaan seperti

itu dianggap seperti perjudian, dimana masing-masing pihak mempunyai

I lbnu Al-Qayyim Al-lauziyth Hayatuhtr wn Atxruhuhlm. 27-28.
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kesempatan untuk mendapatkan barang orang lain (saingarrnya) jika dia yang

menan& dan sebaliknya barangnya akan diambil pihak lain jika dia adalah

pihak yang kalah.

Namury iika keduanya memasukkan seorang muhallil, maka penitipan
atau gadai seperti itu adalah diperbolehkan. Yaitu pihak ketiga yang datang

dengan kudanya untuk bersaing dengan dua kuda orang yang sedang

berlomba dan dia tidak mengeluarkan biaya apapun.

Jika, pihak ketiga (muhallil) ini ya g menang dengan mengalahkan kedua

kuda orang yang sedang berlomba, maka dia berhak mendapatkan apa yang

telah dititipkan oleh kedua orang yang sedang berlomba tersebut. Dan, jika

yang menang adalah muhallil bersama dengan salah satu dari dua peserta

perlombaan, maka mereka berdua (muhallil dan satu pihak pemenang yang

bersamanya) akan bersama-sama membagi hadiah yang disiapkan (yang

diambilkan dari kedua belah pihak).

Namun, jika yang menang adalah kedua belah pihak dan muhallil
sebagai pihak yang kalah, maka muhallil akan mengeluarkan apa yang telah

dititipkan oleh kedua belah pihak kepadanya dan dia tidak merasa dirugikan
sedikitpun.

Hal seperti ini ditentang oleh Ibnul Qayyim dan menurutnya tanpa

muhallil pun perlombaan seperti itu adalah diperbolehkan. Bahkan dia
condong untuk meniadakan muhallil (tidak membolehkan adanya muhallil).

Hal ini tertuang dalam perkataannya, "Pendapat yang memperbolehkan

adanya muhallil dalam perlombaan adalah madzhab yang bersumber dari
Said bin Al-Musayyib. Adapun para sahabat tidak ada yang ingat bahwa para

sahabat menyaratkan harus adanya muhallil."

Ibnul Qayyim selanjutnya menuturkan dalil orang-orang yang
mengharuskan adanya muhallil dan selanjutnya menuturkan dalil orang-orang

yang melarang adanya muhallil. Dan, selanjutnya lbnul Qayyim menyebutkan

dua cacat jika harus ada muhallil dalam perlombaan:

Pertama; Keluar dari ketidak-berpihakan padahal tidak berpihak adalah

perintah syariat karena ia merupakan bagian dari keadilan.

Kedua; Menjadikan orang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya yang

menyerahkan barang agar dapat ikut perlombaan dengan tujuan melatihnya

berperang lebih buruk keadaannya dibanding dengan orang ketiga yaitu
muhallil yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja.
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Ibnul Qayyim pernah dipenjara bersama dengan gurunya dan tidak mau

keluar meninggalkan syaikh Taqiyuddin sampai setelah sang 8uru meninggal.

Di penjara, dia banyak membaca Al-Qur'an dan menyelami artinya, banyak

bertafakkur hingga dari situlah ia banyak menemukan kebaikan.

Ibnul Qayyim sudah beberapa kali melakukan ibadah haji, bermukim di

Makkah dan penduduk Makkah memberikan kesaksian bahwa dia adalah

orang yang banyak beribadah, orang yang banyak melakukan thawaf yang

membuat orang lain tertegun.l

Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan yang secara ringkasnya

adalah sebagai berikuu Ibnul Qayyim terkenal dengan fatwa dan akidah-

akidahnya yang dari itu semua menyebabkannya mendapatkan siksaan.

Berikut ini sebagiannYa:

1. Masalah thalak tiga dengan satu lafal

syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa bahwa tiga thalak

dengan satu lafal dianggap satu. Ibnul Qayyim menentang fatwa tentang

thalak ini dan tidak mengikuti pendapat yang telah dipilih oleh gurunya Ibnu

Taimiyah. Dan, bahwasanya semua orang sepakat bahwa thalak tiga dengan

satu lafal dianggap tiga dan bukan satu. Perkara ini tentunya mengundang

penentangan yang luar biasa, terlebih dari orang yang konsen mempelajari

sejarah fikih dan ilmu perdebatan.

Muridnya menyebutkan alasan Ibnul Qayyim mengeluarkan fatwa ini.

Ibnu Katsir mengatakan, "Ibnul Qayyim menentang fatwa tentang thalak dan

tidak berpihak pada fatwa yang dipilih oleh syaikh Taqiyuddin Ibnu

Taimiyah, dan penyebabnya adalah karena adanya beberapa pasal yang sangat

panjang pembahasannya yang dibahas bersama dengan Qadhi Taqiyuddin As-

Subki dan yang lain."

2. Fatwanya tentang diperbolehkannya berlomba tanpa adanya muhallil.'z

3. Keingkarannya untuk memperbolehkan bepergian berziarah ke makam

Al-Khalil.

Ibnul Qayyim memilih jalan berjihad untuk mencounter adanya

penyelewengan terhadap jalan para salaf. usaha ini bertentangan dengan

keadaan pola pikir masyarakat saat itu hingga dia banyak menuai kritik dan

prasangka buruk.

I lbnu Al-eayyirn Al-lnuziyah Ashnthuwa Manhnjuhrtwa Arauhrfi AlFiqhwa Aqaitl wa At-Tashnwwul'hlm'71-72'

'? Pembahasannya telah jelas di depan.
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Di antara masalah yang menyebabkannya mendapatkan penderitaan
adalah masalah melakukan perjalanan untuk berziarah ke kubur Al-Khalil.
Ibnul Qayyim tidak menyetujui fatwa tersebut dan mendebat para pembuat
dan orang-orang yang menyetujui fatwa tersebut dengan melontarkan
pendapat bahwa melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Al-Ktralil
termasuk perbuatan mungkar dalam agama dan merupakan bid'ah yang
bertentangan dengan jalan yang lurus. Kejadian itu jelas mengundang
kontroversi yang keras hingga karenanya, dia mendapatkan banyak siksaan

dan bahkan dipenjara.

Dalam hal ini Ibnu Rajab mengatakan, "Ibnu Qayyim beberapa saat

dipenjara disebabkan keingkarannya terhadap fatwa diperbolehkannya
melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Al-Khalil."l

6. Guru dan Murid-muridnya

Guru-gurunya adalah: Ayahnya sendiri Abu Bakar bin Ayyub Qayyim
Al-lauzi,Ibnu Abdiddaim, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syihab Al-Abir,
Ibnu Asy-Syirazi, Al-Majd Al-Harrani, Ibnu Maktum, Al-Kuhhali, Al-Baha'
bin Asakir, Al-Hakim Sulaiman Taqiyuddin Abu Al-Fadl bin Hamzah.

Juga, Syarafuddin bin Taimiyah saudara Syaikhul Islam, Al-Mutha'im,
Fathimah binti Jauhar, Majduddin At-Tunisi, Al-Badar bin Jama'ah, Abu Al-
Fath Al-Ba'labaki, Ash-Shaf Al-Hindi, Az-Zamlakani, Ibnu Muflih dan Al-
Mtzzi.

Adapun murid-muridnya adalah: Al-Burhan bin Al-Qayyim Al-Jauzi,
anaknya bemama Burhanuddin, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, Syarafuddin bin Al-
Qayyim, anaknya bernama Abdullah bin Muhammad, As-Subki, Ali bin
Abdulkafi bin Ali bin Tamam As-Subki, Adz-Dzahabi,Ibnu Abdulhadi, An-
Nablusi, Al-Ghazi dan Al-Fairuz Abadi Al-Muqri.

7. Haii dan Pengembaraannya

Dr. Bakar AbuZaid mengatakan, "Murid terdekatnya Al-Allamah Abu
Rajab menuturkan kepada kita bahwa gurunya Ibnul Qayyim beberapa kali
melakukan haji dan beberapa saat tinggal di Makkah. Ia mengatakary "Ibnu

Qayyim beberapa kali melakukan haji, tinggal di Makkah dan penduduk
Makkah menuturkan tentang dirinya bahwa ia adalah seorang yang banyak

1 lbnu Al-Qayyim Al-l auziynh Hayatuhu wa Atsaruhuhlm. 4243.
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melakukan ibadah dan melakukan Thawaf yang banyak membuat orang lain

tertegun."

Ibnul Qayyim dalam beberapa kitabnya menyebutkan sebagian

keadaannya yaitu ketika sedang di Makkah dan menetap sementara di sana:

1. Penulisan kitabnya yang berjud u.l Miftah Dar As-Sa' adah wa Mansyur W ilay ah

Al-ilmi wa Al-lradah. Kitab ini dikarangnya ketika ia sedang tinggal di

Makkah.

Di akhir muqaddimah kitab ini ia mengatakan, "Kitab ini adalah bagian

dari hadiah bertamu (di Makkah), ya.g telah Allah anugerahkan kepadaku

ketika aku singgah di sisi rumah-Nya, ketika aku menghempaskan diriku di

pintu-Nya dengan keadaan miskin yang hina dan kebutuhanku terhadap

limpahan rahmat-Nya di rumah-Nya, di sekitarnya pagi dan sore hari. Maka

tiadalah rugi orang yang mengutarakan kebutuhannya kepada-Nya,

menggantungkan cita-citanya, dan selalu dekat dengan pintu-Nya dan duduk

di bawah naungan-NYa."

2. Menggunakan air Zamzamsebagai obat. Ibnu Qayyim berkata, "Ketika aku

bermukim di Makkah, aku menderita sakit, sedangdi sana tidak ada seorang

pun dokter dan tidak ada pula obat-obatan memadai. Oleh karena itu, aku

berobat dengan minum madu dan air Zamzam yang di dalamnya aku melihat

adanya obat yang mujarab."

3. Menggunakan pengobatan ruqyah dan meminum afu Zamzam. Ibnu Qayyim

dalam kltab Mndarij As-salikin mengatakan, "Aku mempraktikkan sendiri

ruqyah untuk mengobati diriku dan aku menemukan keajaiban yang luar

biasa darinya. Terlebih ketika aku tinggal di Makkah. Saat itu aku tiba-tiba

terserang penyakit yaitu dengan keluhan terkadang badanku tidak bisa

digerakkan sama sekali. Kejadian seperti itu menyerangku ketika aku sedang

Thawaf dan di saat-saat yang lain. saat itu juga, aku lekas membaca Al-

Fatihah dan mengusapkannya kebagian tubuh yang sakit. Danseakan-akan

ada kerikil yang jatuh dari tubuh yang sakit tersebut. Aku melakukan

pengobatan seperti itu beberapa kali.

Aku mengambil secebok ai Zamzam, kemudian aku membacakannya

surat Al-Fatihah dan lalu meminumnya. Manfaatnya sangatlah besar dan aku

belum pernah menemukan obat yang lebih hebat dari itu' Akan tetapi itu

semua harus disertai dengan kekuatan iman dan keyakinan yangbenar. Allah

adalah sebaik-baik Penolong."
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4. Harapannya ketika anaknya hilang di hari Tarwiyah.

Ibnu Qayyim dalam kltab Miftah Dar As-Sa'adah mengatakan, "Aku

memberitahukan kepada Anda tentang diriku. Yaitu bahwasanya aku

kehilangan salah satu dari anakku pada saat hari Tarwiyah di Makkah.

Anakku yang hilang tersebut masih kecil. Aku berusaha mencarinya dengan

berteriak-teriak ke seluruh penjuru sampai hari ke delapan. Namun, sampai

saat itu aku belum mendapatkan berita apaPun tentangnya hingga aku

berputus asa.

Tiba-tiba, ada seseorang berkata kepadaku, "Seperti ini menunjukkan

kelemahan. Pergilah ke Makkah dan masuklah ke kota itu untuk mencari

anakmu itu." Aku lalu menaiki kuda, dan tidak lama setelah itu aku

menemukan sekelompok orang di tengah gelapnya malam yang sedang

bercakap-cakap di antara mereka di jalan. Salah satu di antara mereka berkata,

"Telah hilang dari seseorang sesuatu dan aku telah menemukannya." Aku

tidak tahu mana yang lebih cepat antara perkataannya atau aku menemukan

anakku dari sekelompok orang tersebut. Dan akhimya, aku dapat menemukan

anakku itu dari mengenali suaranya."l

8. Karangan-karangannya yang Telah Dicetak

1.. Ijtima'Al-luyusyAl-lslamiyah'alaGhazwilMu'aththalahwaAl-lahmiyah.Dicetak

di India pada tahun 1314 Hijriyah, kemudian dicetak di Mesir pada tahun

1351Hijriyah.

2. Ahkam Ahli Adz-Dzimmah. Dicetak dengan ditahqiq oleh Shubhi Ash-Shalih

dalam dua jilid.

3. Asma' Mu'allafat lbniTaimiyah. Dicetak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin

Al-Munjid.

4. I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin. Dicetak dengan empat jilid oleh

Mathba'ah Al-Muniriyah dan Mathba'ah As-Sa'adah.

5. lghntsah Al-Iahfan min Mashayid Asy-Syaithan. Dicetak beberapa kali dalam

dua jilid.

6. lghatsah At-Iahfanfi HukmiThalaq Al-Ghadhban.Dicetat dengan ditahqiq oleh

Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi.

7. Badai' Al-Eawaid. Dicetak di Mesir oleh Mathba'ah Al-Muniriyah dengan

tanpa tahun dalam empat juz dalam dua jilid.

I lbnu Al-Qayyim Al-larziyah Htyntuhu wa Atsanthrrhlm. 34-35.
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8.

9.

At-T iby an fi Aqsam Al-Qur' an. Dicetak beberapa kali'

Tuhfah Al-Maudud f Ahknm At-Maulud. Dicetak beberapa kali dan dua di

antaranya telah ditahqiq yang salah satunya adalah cetakan Abdul Hakim

syarafuddin Al-Hindi pada tahun 380 Hijriyah dan kedua adalah dengan

ditahqiq Abdul Qadir Al-Amauth pada tahun 391 Hijriyah'

10. Tahdzib Mukhatashar sunan Abi Dawud. Dicetak dengan Mukhtashnr Al-

Mundziri dat syarahnya Ma', alim As-sunankarya Al-I(hithabi dalam delapan

jitidlux.

11. ]ala' Al-Ifham fi Shalah wa As-Salam'ala Khairil Anam'

L2. Hadi Al-Arwnh ila Bitnd Al-Aftaft. Dicetak di Mesir beberapa kali.

L3. HukmuTarik Ash'Shalah.Dicelak di Mesir beberapa kali'

14. Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Dicetak dengan nama A t-larttab Al-Knf liman sa'ala 'ani

Ad-Dawa' AsY-SYafi-

L5. Ar-Risnlah At-Tabukiyalz. Dicetak oleh Mathba'ah As-salafiyah di Mesir pada

tahun 1347 HijriYah.

L6. Rnudhatul Muhibbin wa Nuzhnh Al-Musytaqiin. Pertama kali dicetak oleh

Mathba'ah As-Sa'adah di Mesir pada tahun L375 Hijriyah'

L7. Ar-Ruh. Dicetak beberapa kali.

18. Zad Al-Ma'ad fi Hadyi Khairil lbad. Dicetak beberapa kali dalam empat jilid

dan akhir Pencetaannya dalam limaiilid'

19. Syifa' Al-'Alil f Masa'il Al-Qadha' wa Al-Qadar wa Al-Hikmah wa At-Ta',lil.

Dicetak dua kali'

20. Ath-Thib An-Nabawi. Dicetak dua kali. Kitab ini merupakan nukilan dari

kilab Zad Al-Ma'ad.

2L. Thar iq Al-Hij r at ain w a bab As- s a' ad atain. Dicetak beberapa kali.

22. Ath-Thuruq Al-Hakimahfi As-siyasah Asy-syar'wah. Dicetak beberapa kali'

23.',Iddah Ash-shnbirin wa Dakhirah Asy-syakirin Dicetak beberapa kali.

24. Al-Furusiyah. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Al-Furusiyah Asy-

Syar'iYYah.

25. Al-Fawaid. Kitab ini lain dengan kitab Badai' Al-Fawafd. Pertama kali dicetak

di Mathba'ah Al-MuniriYah.

25. Al-Yafiyah Asy-syafiyahfi At-lntisharli Al-Firqah An-Najiyah.Dicetakbeberapa

kali. Kitab ini lebih terkenal dengan nama An-Nuniyah'
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27. Al-Knlam Ath-Thayyibwa Al-'AmalAsh-Shalih.Dicetakbeberapa kali. DiMesir
dan Irrdia dengan rtarr.a Al-Wabil Ash-Shayyib min Al-Knlnm Ath-Thayyib.

28. Madarij as-Salikin baina Manazil lyyaka Na'budu wa lyyaka Nasta'in. Dicetak

dua kali dalam tiga jilid dengan nama ini. Kitab ini merupakan syarah kita
Manazil As-S airin karya Syaikhul Islam Al-Anshari.

29. Miftah Dar As-Sa'adah wa Mansyur Wilayah Al-Ilmi wa Al-Iradah. Dicetak

beberapa kali. Dalam kitab ini dibahas tentang ilmu dan keutamaannya,

dibahas tentang hikmah Allah dalam membuat makhluk, hikmah adanya

syariat, dibahas tentang keNabian dan kebutuhan akan adanya Nabi.

30. Al-Manar Al-Munif fi Ash-Shahih wa Adh-Dha'f Dicetak beberapa kali. Dan

sekali dicetak dengan nama Al-Manar.

3L. Hidayah Al-Hiyarifi Ajwibah Al-Yahudwa An-Nashnra.Dicetakbeberapa kali.

9. Meninggalnya

Ibnu Qayyim meninggal pada malam Kamis tanggal 13 Rajab saat

berkumandang adzan shalat Isya'pada tahun 751 Hijriyah. Dia meninggal

pada usia yang ke 60 tahun. Jenazahnya dishalatkan pada hari berikutnya
setelah shalat Dzuhur di masjid Al-Umawi, kemudian dishalati di masjid Jarah
dan banyak penziarah yang mengiringi upacara penguburannya.

Ibnu Katsir berkata, "Yang mengiringi jenazahnya membludak. Diikuti
oleh para qadhi, para pejabat, orang-orang shalilg baik yang khusus maupun
yang umum. Dan, orang-orang berebutan mengangkat peti jenazahnya."

Ia dimakamkan di Damaskus di pekuburan Al-Bab Ash-Shaghir di
samping makam kedua orangtuanya. Disebutkan oleh sebagian murid-
muridnya, bahwa sebelum meninggal dia bermimpi bertemu dengan Syaikh
Taqiyuddin.

Dalam mimpinya itu ia bertanya kepada sang syaikh tentang tempatnya
nanti. Dan, sang syaikh memberikan isyarat akan ketinggian tempatnya nanti
di atas tempat para pembesar ulama. Syaikh Taqiyuddin lalu berkata
kepadanya, "Dan kamu sebentar lagi menyusul kami. Akan tetapi sekarang

kamu berada setingkat dengan Ibnu Khuzaimah." Wallahu a'lam.tl*l

t Ringkasan dari Ibnu Al-Qayyim Al-lauziyah Hayatuhu wa Atsaruhuhkn- L98-799 .
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AL-HAFIZH IBNU HAJAR AL.ASOALANI

1. Nama, Kelahiran dan Sifat'sifatnya

amanya adalah: Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin

Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Qabilah yang

berasal dari Al-Asqalan.

Lahir, besar dan meninggal di Mesir. Bermadzhab syafi'i, menjadi ketua

dari para qadhi, seorang syaikhul Islam, seorang Al-Hafizh secara mutlak,

Amirul Mukminin dalambidang hadits, diberi gelar atau jutukan Syihabuddin

dan nama kuniyahnya atau panggilannya adalah Abu Al-Fadhl'

Kelahirannya: Imam yang satu ini dilahirkan pada tanggal22Sya',bart

pada tahun 773Hijriyah. As-sakhawi berkata, "Kelahiran Ibnu Haiar adalah

pada tanggal12Sya',bantahun 773Hlinyahdi pinggiran sungai Nit di Mesir.

Tempat ia dilahirkan sangatlah terkenal. Tempat tersebut menjadi milik sang

syaikh, niunnn setelah ia meninggal, tempat tersebut akhimya dijual. Tempat

tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid'

sifat-sifatnya: Ibnu Hajar adalah seoranS yang mempunyai tinggi badan

sedang, berkulit putih, mukanya bercahaya, bentuk tubuhnya indah, berseri-

seri mukanya, lebat jenggobrya dan berwama putih serta pendek kumisnya.

Dia adalah seorang yang perpendengaran dan perpenglihatan sehat, kuat dan

utuh giginya, kecil mulutnya, kuat tubuhgya, tinggi cita-citanya, kurus

badarrnya, fasih lisannya, Iirih suaranya, sangat pandai, cerdas, pintar bersyair

dan menjadi pemimPin di masanYa.l

I Al-HafizhlbnnHajar Al-AsqalaniAmirulMt*mininfiAt-HaditskaryaAbdusssatarAsy-Syaikh,hkn 51. cet' Dar

AlQalam Damaskus.
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Ibnu Taghri Birdi mengatakan, "Ibnu Hajar adalah seseorang yang
bersinar mukanya, tenang, wibawa, cerdas, bijak, pendiam, pintar dalam

memberikan putusary jarang sekali pembicaraannya membuat orang yang

mendengamya tidak suka, bahkan ia baik terhadap orang yang berbuat jahat

kepadanya dan suka memberi maaf."l

2. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Al-Hafizh As-Sakhawi berkat4 "Adapun pujian para ulama terhadapnya
ketahuilah bahwa pujian mereka tidak dapat dihitung. Mereka memberikan

pujian yang tak terkira jumlahnya, namun saya berusaha untuk menyebutkan

sebagiannya sesuai dengan kemampuan."2

Al-Iraqi berkata, "Ia adalah sang Syaikh, yang alim, yang sempuma, yang
mulia, yang seorang muhaddifs (ahli hadits), yang banyak memberikan
manfaat, yang agung/ seorang Al-Hafiztu yang sangat bertakwa, yangdhabit
(dapat dipercaya perkataannya), yang tsiqah, yang amanah Syihabudin
Ahmad Abdul Fadhl bin Asy-Syaikh, Al-Imam, Al-Alim, Al-Auhad, Al-
Marhum Nuruddin, yang kumpul kepadanya para perawi dan syaikh-syaikh,
yang pandai dalam nasikh darr mansuldt, yang menguasai Al-Muwafaqat darr

Al-Abdal, yang dapat membedakan antara rawi-rawi yang tsiqah dan yang

dhaif, yang banyak menemui para ahli hadits, dan yang banyak ilmunya
dalam waktu yang relatif pendek."

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam menyebutkan biografi syaikhnya Al-Iraqi
mengatakan, " Al-lraqi mengakui hafalanku tentang nama negara dan tempat-

tempat, dan beberapa kali menuliskan tentang hal itu kepadaku. Dan, ketika

ia ditanya menjelang kematiannya tentang orang-orang yang cepat hafal dan
banyak hafalannya, ia memulainya denganku, kemudian anaknya dan yang
ketiganya adalah Syaikh Nuruddin."3

Guru Ibnu Hajar, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi mengatakary "Dia
adalah salah satu dari orang yang menurut penghematanku orang yang akan

berbahagia dan orang yang tahu tentang Azal| Dia adalah seorang syaikh,

seorang imam, Al-Allamah, seorang ahli hadits, seorang yang taat, seorang

pentahqiq, syaikh Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Asy-Syaikh Al-Imam
Al-Alim, pioner bagi para guru, mufti kaum muslimin Abul Hasan Ali yang

lebih terkenal dengan Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i."

I Taghliq At-Ta'liq7/59.2 Al-lauharwaAd-Durarl'im.2B.3 Al-lauhar wa Ad-DurarbJm.2lo. Umur Al-HaIizh saat itu belum sampai mmginjak 33 tahun.
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Masih perkataan Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi, ,,Aku memberinya

nama At-Taufiq dan sang peniaga tahqiq. Dia menguasai ilmu-ilmu syariat,

pemecah permasalahan-permasalahannya' Seorang yang perhiasannya adalah

ketakwaan r fang sangat qana'ah, dan yang tinggi cita-citanya apalagi

keinginannya untuk menguasai ilmu hadits yang merupakan cita-cita

tertingginya."l

syaikhul Qurra' Syamsuddin bin Al-]azari menghadiahkan sebuah kitab

karangannyayangberjudulAn-NasyrfiAl-Qira,atAl-llsyrkepadaAl-Hafizh
IbnuHajar.Dan,padajilidpertama,SyamsudinbinAl-lazarimenuliskan
kalimatberikut,,,HadiahdariseoranghambayangbutuhakanrahmatAllah
Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari penSarang kitab ini

teruntukjunjungankamiAsy-SyaikhAl-ImamAl-Allamah,Al-Hafizhdi
zamannya dan syaikh bagi daerahnya syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin

Asy-SyaikhAl-ImamNuruddinAbiAt-HasanAlibinMuhammadAl-
Asqalani yang terkenal dengan nama Ibnu Haiar'

SemogaAllahselalumenjadikannyabermanfaatbagisetiapmuslimin
dengankarya-karyanyayangbermanfaat,dengankeutamaan-keutamaannya

yang sangat banyak dan dengan hari-harinya yang menyenangkan'2

Al-Hafizh Abu Zur',ah ketika memberikan pujian terhadap takhrij+akhrij

(usaha menjelaskan sumber sebuah hadits) Ibnu Hajar mengatakan' "Aku

terhenti pada takhrij-takhrij yang tiada bandingannya, dan aku terhenti pada

sesuatu yang memuat kebaikan yang terkumpul dan terperinci. Aku mengakui

bahwatakhrij.takhrijtersebutadalahsatukumpulanyangbanyakmembawa
faedah, lautan keindahan dan yang memuat banyak keajaiban ketika aku

melihat aPa yang diriwayatkannya"'

Masih perkataan Ibnu Hajar, "Bagaimana mungkin tal,rhri-takhrij ini tidak

mendapatkan pujian seperti itu, sementara penulisnya adalah seorang yang

mempunyai keagungan luar biasa, Syaikul Imam (guru bagi para imam)'

seorang yang bercita-cita tinggi yang mempunyai sifat terpuji' yang

mempunyai kelakuan baik, pembesar Para muhadditsin' dan yang banyak

memberikan manfaatbagi para pelajar syihabuddin Abul Fadhl. semoga Allah

memenuhinya dengan sifat keutamaan-Nya, dan semoga memberikannya

kesempumaan kebaikan. "3

I At-lauhnrwaAd-Dwarhlm.205'2 Al-lauharwaAd'Durarhlm.229'3 lbid.ilm.zzz.
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Al-Hafizh Ibnu Nashiruddin Ad-Dimasyqi dalam salah satu risalahnya
mengatakan, "Kepada junjungan dan tuan kami Syamsul Islam, Hafizhul
A'lam, penolong sunnah, pemimpin bagi para imam, pemimpin bagi para
qadhi Abul Fadhl. Semoga Allah selalu melindunginya dan semoga kami dan
kaum muslimin semuanya tidak luput dari faedah dan kenikmatan yang ia
dapatkan. Dia adalah seorang yang selalu di samping kalian dan mempunyai
tugas khusus sebagai pembaca doa. Kalian akan selalu memujinya jika
mengingatnya. Dia adalah seorang yang sangat senang dengan kedatangan
kalian dan yangbanyak menanyakan tentang kabar kalian."1

Al-Allamah sejarahwan Ibnu Qadhi Syuhbafr mengatakan, "Dia adalah
seorang tokoh ulama, seorang pembesar qadhi, seorang yang telah banyak
mengarang buku, yang sangat dalam ilmu haditsny4 yang sangat dominan
dalam bidang seni. Padahal, gurunya Al-Iraqi saat itu masih ada. Ketika sang
guru mengajarinya, maka Ibnu Hajar duduk di samping sang guru dan
melatihnya dalam bidang seni.

]uga, Ibnu Hajar masih kalah dengan gurunya dalam bidang hadits
karena sang guru telah mencapai titik puncak keilmuan dalam bidang yang
satu ini. Ibnu Hajar baru dapat menjadi imam di zamannya setelah
meninggalnya sang guru, orang-orang berguru kepadanya, belajar, meminta
fatwa dan memberikannya pangkat yang tinggr.

Setelah meninggaLrya sang guru, Ibnu Hajar mengajar di banyak tempat
di Kairo dan banyak murid dari segala penjuru datang berguru kepadanya.

Ringkasnya, Ibnu Hajar adalah imam di zamannya dan Al-Hafizh di masa dan
daerahnya. Ia adalah seorang yang cerdas dan pandai, seorang yang membuat
setiap orang betah untuk menatapnya."2

Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ktradhr berkata, "Ibnu Hajar secara

mutlak adalah Al-Hafizh di zamannya, dan pamungkas para ulama sunnah
sampai Hari Kiamat,yng dengannya manusia berbahagia dan mendapatkan
kesenangan."

Al-Allamah Burhanuddin Al-Biqa'i mengatakan, "Dia adalah seorang
Syaikhul Islam, menjadi mode bagi semua orang, tokoh dari para ulama,
bintang terang bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk pengikut semua
imam, Al-Hafizh di zamannya, guru masa ifii., sulthan (pemimpin) para ulama,

I Al-lauharwaAd-Durarhlm.23i2 lbii1.hhn.243.

838 60 Biografi Uktna Sataf



pemimPinParaahlifikihyangmanajikaiaterjundalamlautantafsir,maka
ia bagaikan Penerf emahnYa'

DiaadalahSeoransyangbanyakmemberikanmanfaatkepadaoranglain,

yangmenguasaihaditsdimanaiamampumengetahuirahasia-rahasianya
,",,.p,i,*pai yangbelum diketahui oleh Ibnu Hatim dan Ibnu Hibban. }ika

ia berbicara tentang fikih dan Ushul fikih, maka akan ketahuan bahwa ia

adalahPenganutmadzhabSyafi,i.Riwayat-riwayatyangiasampaikandari
Syafi,ilengkapsampai-sampaiyangbelumdisampaikanAr.Rafi,i.Yangsangat

tahu tentang perkataan orang Arab yang bermacam-macam yang

mengungguli Imam Sibawaih dan Al-Mubarrad'

Dia iuga adalah seorang yang paham benar tentang ilmu Arudh dan ilmu

sastra yang mengungguli Al-Khalil bin Ahmad. |ika seseorang berbicara tentang

ilmu pengetahuan, maka dialah pemuka dan pengkritilorya. Dialah Abul Fadhl

syihabuddin, seorang Qadhi AlQudhat di Mesir dan daulah Al-Asyrafiyah'

Se-og"Allahselalumelanggengkankenikmatan-Nyakepadanya'memberi-
kannya kebahagiaan yang abadi dan semoga menyampaikan cita-citanya'"

]alaluddin As-Suyuthi mengatakan, "Ibnu Haiar adalah seorang yang

disegani di zamannya, pembawa bendera sunnah' bagaikan emas di masa dan

daerahnya, dan berlian yang telah ditebarkannya di berbagai masa adalah

kebanggaannYa.

Ia adalah imam dalam bidang hadits bagi para pelajar' pemuka bagi para

ahli hadits, tonggak bagi perbaikan dan pembenaran hadits, saksi hadits yang

palingdiseganidrr,seorr,,ghakimdalamiarhwata'dil'Orang-orangtelah
mengakuikesaksiannyadalamhaditsmeskisendiriankhususnyadalam
syrri ernukhari. semtta hakim telah bersepakat menetapkannya sebagai

seorang guru.

Dia adalah seorang yang mempunyai hafalan banyak' seorang Pengkritik

yangmenyamailbnuMa,in.Diatidakpemahberjalanmelewatijalanpintas
dantidakpernahpulaberjalandenganterengah-engah.DiaadalahSeorang
yang mempunyai banyak buku karangan yang tidak ada yang dapat

menyamainya kecuali gudang' Dengan karangan-karangan tersebut Allah

menjadikanzamannyasebagaizamankeemasan'menjadikanmasanyadan
masa gurunya sebagai masa Al-Imla' (mengajarkan hadits dengan cara

mendikte hadits yang akan disampaikan) setelah beberapa tahun sebelumnya,

pengajaran sePerti itu mengalami kevakuman'1

t NuzllurnAl:Iyan hlm.45.Dinukil dai*'HafizhlbnuHaiarAl-AryhniAmirutMukmininf Al-Haditshlm'612413'
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Al-Allamah Asy-Syaukani mengatakan, "Dia adalah seorang Al-Hafizh
besar, seorang yang sangat terkenal dan seorang imam dalam bidang hadits.
orang-orang memberikan kesaksian bahwa ia adalah seorang yang cepat dan
banyak hafalarurya.

Dia juga dapat dipercaya oleh orang-orang terdekatnya maupun orang
yang jauh darinya, baik oleh musuh maupun kawannya, sampai mereka
semua sepakat menganugerahkan gelar Al-Hafizh kepadanya dan tiada
seorang pun yang menentangnya. Banyak pelajar yang datang kepadanya dari
segala penjuru, banyak karangan-karangan yang ditelurkannya di masa
hidupnya dan tersebar ke berbagai negara dan banyak pula penguasa yang
berkirim surat kepadanya karena banyaknya karangan bukunya.,,l

3. Pertumbuhan dan Belajarnya

Al-Ustadz Abdussatar Asy-Syaikh berkata, "Ketika ayah Ibnu Hajar
meninggal, ia masih berumur empat tahun. Ayahnya meninggal pada bulan
Rajab tahun 777 Hijrj,yah. Adapun ibunya sudah meninggal seberumnya yaitu
ketika ia masih berumur balita. sebelum meninggal, sang ayah berwasiat
kepada anak tertuanya yaitu seorang saudagar kaya bernama Abu Bakar
Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi untuk menanggung dan
membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaikh
syamsuddin bin Al-Qaththan karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil."

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, seorang yang sangat

ffih (menjaga diri dari dosa), sangat berhati-hati dan mandiri di bawah asuhan
Az-ZakiAl-I(harubi sampai sang pengasuh itu meninggal. Ia hidup sengsara
dan tidak pernah mengenal kasih sayang. Az-zakiAl-Kharubi kurang serius
dalam mengasuhnya, dan juga kurang perhatian dalam mengurus
pendidikannya. Ibnu Hajar menyertai Az-Zaki ketika ia tinggal di Makkah
hingga akhimya ia memasukkan Ibnu Hajar ke Al-Maktab (sekolahan untuk
belajar dan menghafal Al-Qur'an) ketika ia berumur lima tahun.

Salah seorang guru yang mengajar di situ adalah Syamsuddin bin Al-
Alaf yang saat itu menjadi gubemur Mesir dan juga syamsuddin Al-Athrusy.
Akan tetapi, Ibnu Hajar belum berhasil menghafalkan Aleur,an sampai ia
diajar oleh orang yang menjadikannya seorang yang fakih dan merupakan
pengajar sejatinya, seorang yang ahli fakih penyarah kitab Mukhtashar At-

I Al-BadrAth-Thnl{l/87-88.
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Tibrizishadruddin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazaq As-Safthi Al-

Muqri,. Kepada sang guru inilah ia akhirnya dapat mengkhatamkan

menghafal Al-Qur'an ketika berumur sembilan tahun'

Ketika Ibnu Hajar menginiak usia dua belas tahun, ia ditunjuk sebagai

imam shalat Tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 Hijriyah. Ketika orang

yang diberikan wasiat untuk menjaganya yaitu Al-Kharubi berhaji pada tahun

TS|Hijriyah,Ibnu Hajar menyertai Al-Kharubi. sampai pada tahun 786 Ibnu

Hajar menyertai Al-Kharubi sampai ke Mesir.

Di Mesir Ibnu Hajar benar-benar berusaha dan bersungguh-sungguh. Dia

menghafalkan beberapa kitab, baik yang berupa ringkasan seperti umdah Al'

Ahkam, Al-Hai Ash-shaghir karya Al-Qazwaini, Mukhtashar lbnu Al-Haiib fr Al-

Llshul, Mulhah Al-l'rab karya Al-Hariri,Minhnj Al-wushul karya Al-Baidhawi,

Al.fiyah Al-Hadits karya Al-Iraqi, Alfiyahlbnu Malik dalam bidang Nahwu, Af-

Tanbih ft Furu' Asy-Syaf iyyah karya Asy-Syairazi dan yang lain'

Dr. Hamid Abdul Majid mengatakan, "Allah membuat Ibnu Haiar

mencintai ilmu hadits dan sangat menggandrunginya.Ia mencurahkan seluruh

tenaga dan kemampuannya untuk mempelajarinya, melakukan banyak

perjalanan untuk mendapatkannya meski sebelumnya ia telah banyak pula

menemukan dan mendengarkan hadits. Meski begitu ia tidak puas dengan

apa yang didapatkannya dan terus berusaha sampai tahun 796 Hliriyah.

Karena itu, pacla tahun itu ia sudah membuka diri untuk mengajar dan

mengajarkan aPa yang selama ini didapatkannya.

Untuk mencari hadits ia telah banyak berkeliling daerah dan menemui

banyak syaikh. Ia banyak mendengar hadits-hadits dalam kitab-kitab besar

dari dua guru Al-HafizhZarntddin Abdurrahim bin Al-Husain Al-Iraqi dan

Asy-syaikh Nuruddin Al-Haitsami. Al-Iraqi adalah seorang yang sangat

terkenal sebagai ahli fikih, seorang yang paling tahu tentang madzhab Syafi'i

apalagi tentang teks-teksnya. Di samping ia adaiah seorang yanS semPuma

dalam menguasai tafsir, hadits dan bahasa Arab.

Ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafizh Al-Iraqi pada bulan Ramadhan

tahun g6Htiriyah, kemudian ia menyertai sang guru selama sepuluh tahun'

selama sepuluh tahun tersebut, Ibnu Hajar menyelinginya dengan melakukan

perjalanan ke syam dan yang lain. Di tangan syaikh inilah, Ibnu Hajar menjadi

seorang ulama sejati. Ibnu Hajar adalah orang Pertama yang diberikan izin

Al-Iraqi untuk mengajar hadits. Al-Iraqi memberikan gelar Ibnu Hajar dengan

Al-Hafizh dan sangat memuliakannya.
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Adapun guru Ibnu Hajar kedua adalah Nuruddin Al-Haitsami. Al-
Haitsami lahir setahun atau kurang dari setahun setelah rneninggalnya Al-
Iraqi.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sebagian yang aku baca di hadapannya

dengan sendirian adalah setengah dari kitab Majma' Az-Zawaid dan
seperempat kitab Zawaid Musnad Ahmad. Dia sangat mengasihiku dan

mengatakan tentang kemajuanku dalam bidang ini. Semoga Allah
membalasnya dengan kebaikan."

Ketika salah satu guru Ibnu Hajar yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad

bin Yahya bin Al-Wahdawaih melihatnya serius mempelajari hadits dengan

mendengarkan dan menulisnya, maka sang guru lantas menasehatinya agar

disamping mempelajari hadits, ia juga harus mempelajari fikih, karena orang-

orang akan membutuhkan ilmu tersebut.

Ibnu Hajar mengatakan, "Guruku Al-Imam Muhibbuddin berkata
kepadaku, "Bagilah cita-citamu (disamping hadits) dengan fikih. Karena

menurut prediksiku ulama daerah ini akan habis, sehingga kamu akan

dibutuhkan. Oleh karena itu, janganlah kamu menyia-nyiakannya." Dan

kalimat tersebut sangat bermanfaat bagiku, hingga aku selalu menyayanginya

karena sebab ini."l

4. lbadahnya

Ustadz Abdussatar Asy-Syaikh mengatakan, "Kehidupan yang mulia

dan agung tersebut dihiasinya dengan tekun beribadah, sehingga ia,dapat

dijadikan suri-tauladan dalam hal ini.

Ibnu Hajar selalu menjalankan shalat Tahajud di malam hari, baik di
rumah maupun di saat bepergian, bahkan di saat sakit parah sekalipun. Ia

baru tidak melakukan shalat Tahajud ketika sudah tidak mampu lagi untuk
melakukannya.

Ibnu Hajar tidak pernah meninggalkan shalat Jum'at dan shalat
berjama'ah kecuali jika dalam keadaan yang terpaksa. Ia banyak melakukan

puasa dan selalu berusaha agar waktunya tidak ada yang terlewatkan untuk
melakukan ibadah. Itu semua telah disaksikan oleh Qadhi AlQudhat madzhab

Hanafi Abul Fadhl bin Asy-Syuhnah yang mengatakary "Dan aku pemah

1 Ringkasandari AminilMukmininfiAl-HaditsNmadbinAlibinHajarAl-AsqalanikaryaDr. HamidAbdulMaiid
hlm. 15-21. cet. Al-Mallis Al-A'lali Asy-Syu'un Al-Islamiyah. Vol.23.
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menyertainya melakukan pedalanan, dan aku melihatnya tetap melakukan

shalat sunat malam (Tahajud)"'

Ia sering melakukan haji ke Baitullah Al-Haram. Ketika masih kecil sudah

pemahkeHijaz(SaudiArabia_Makkah-)bersamadenganorangtuanyadan
tinggal sementara di sana.

Ia juga pernah menyertai orang yang diberikan mandat untuk

mengasuhnyayaituAz-ZakiAl-I(harubikeMakkahdantinggaldisanayaitu
pada tahun 78a Hijriyah. Pada tahun 800 Hijriyah ia melaksanakan haji fardhu'

Pada tahun 805 Hijriyah untuk kesekian kalinya ia melaksanakan haji lagi

dimanasaatituwukufnyajatuhpadaharilum'at.sekitartahunS05-an
Hijriyah ia tinggal menetap di Makkah' Pada tahun 8L5 ia diberikan

kesempatan untuk berkunjung di Makkah dan saat itu dimanfaatkannya pula

untuk melaksanakan haji.

AkhirlbnuHajarberhajiadalahpadatahunS2aHijriyahdimanasaat
ituiaberhajibersamadenganMuhibbuddinbinAl-Asyqardankerabatnya
yangbemamaAz-Zansyuban'saatitu,wukufnyajugaiatuhpadahariJum'at'

Padasaatmelaksanakanhajiterakhirini,iabertempattinggaldi
MadrasahAl-Afdhaliyah,yaitutempatQadhiMakkahAl-Muhibbbin
Zhahirah yang diperuntukkan untuknya'

Dia adalah seorang yang banyak berdzikir, bertasbih dan beristighfar'

As-Sakhawidalammeriwayatkanhalinimengatakan,,,PemahlbnuHaiardan
Al-Qadhi Muhibbuddin bin Al-Asyqar di Al-I(haniqah. Ia lalu mengeluarkan

mushafdarisakunyadanmembacanya.IbnuHajarsetiapdudukbersama-
sama dengan Para jamaah setelah shalat Isya' dan yang selainnya untuk

mengajar, maka tasbih selaluberada di lengan tangannya s:paya tidak dilihat

orang. Ia selalu memutar tasbih tersebut dengan membaia tasbih selama ia

duduk."

Untuk menggambarkan hal tersebut, Al-Allamah Abdussalam bin

Ahmad Al-Baghdadi mengatakan dalam syaimya'

Wahniorangyangselaluberdiridimalamhariuntukmenghidupknnya
D engan aer"az*ii, membaca Al-Qur, an dan shalat dengan khusyu'

Waini orang yang menghidupknn sunnsh Asy'Syihab 
-

Seorang yang mlenghoiitkon malamnya dengan membaca tasbih dan

wirid

Al-Qur'an menfadi teman setianya di malam hari' temannya dalam

kesendiriannya,ytr.lldibacanyadankeluarlahairmatanya.Karenaiatahu
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apa yang dibahas oleh kalimat Al-Qur'an tersebut dan memahami makna-
maknanya.

Dan, ketika ia membaca ayat-ayatAl-Qur'an yang memuat ancaman dan
nasehat-nasehat, dengan serta merta sangat takut kepada Allah.

[,,r:pu],@birlti,.:V b 
^i 

;i4*t,
"Sesungguhnya yang takut ktpada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah

ulama." (Fathin 28)

5. Kewara'an dan Kehatian-hatiannya dalam Memakan Makanan
Dr. Muhammad Kamal Izzuddin mengatakan, ',Ibnu Hajar sangat

berhati-hati sesuai dengan kemampuannya untuk tidak memakan makanan
yang haram, atau makanan yang di dalarnnya masih ada syubhah dengan yang
haram.

Ia tidak pemah memakan makanan yang telah dihadiahkan orang untuk
keluarganya. Ketika ia harus menghadiri suatu acara atau hajatan lainnya yang
pada umumnya sulit untuk menghindarkan diri dari memakan sesuatu yang
masih samar (kehalalan dan keharamannya), maka biasanya ia memberikan
makanan yang disuguhkan itu kepada pembantu atau pengikubrya atau orang
lain yang berada di dekatnya; dengan tujuan agar fuan rumah merasa senang.
Adapun perutnya belum pernah kemasukan sedikipun sesuatu yang masih
samar.

Salah satu sumber mengatakan bahwa pemah ada seorang penguasa
memberikan upah kepadanya atas perjalannya ke daerah utara. Di tengah-
tengah daerah Halb, upah berupa dag-g diberikan kepadanya setiap harinya.
Akan tetapi, ia tidak memakannya, bahkan ia membeli daging dari uangnya
sendiri sampai-sampai uangnya habis di situ.

Dia kemudian membuat roti tawar dan memakannya dengan gula dan
sepadannya. Adapun rombongan yang bersamanya memakan daging upah
tersebut dimana penguasa tersebut juga ikut memakan daging itu.

Ibnu Hajar setiap memberikan uang kepada pembantunya untuk
membelikannya makanan, beqpesan untuk tidak memberatkan penjual dengan
cara berlama-lama memilih.

Dan setiap memakan makanan, ia selalu bertanya dari mana sumber
makanan tersebut (halal-haramnya). Dan jika ia lupa menanyakannya dan

84 60 Biografi Ulama Salaf



kemudian memakannya begitu saja, maka Allah dengan cepat mengingat-

kannya untuk menanyakan sumber makanan tersebut sebelum ia selesai

memakan makanan tersebut.

Dan, jika makanan tersebut adalah tidak halal baginya, maka ia lalu

memuntahkannya dan berkata, Aku melakukan seperti yang dilakukan Abu

Bakar."1

6. Kedermawanan dan KemuliaannYa

Dr. Muhammad Kamal Izzuddin mengatakan, "Adapun kebaikan dan

banyaknya shadaqah yang dikeluarkannya kepada orang-orang dari berbagai

golongan dan tingkat prestisenya, maka banyak sekali riwayat dan kisah yang

menyebutkan bahwa Ibnu Hajar adalah seorang yang kebaikannya selalu

disertai dengan bershadaqah.

Di antara riwayat tersebut adalahbahwa ia memberikan kepada sebagian

jamaahnya uang yang banyak agar dibagikan kepada murid-muridnya dan

orang-orang yang membutuhkannya.

Sudah maklum bersama bahwa setiap setahun, dalam sehari ia

mengumpulkan para fakir miskin, kemudian dengan sendirinya ia membagi-

bagikan bantuan untuk mereka atau minimal ia datang pada saat pembagian

bantuan tersebut.

Adapun mereka yang tidak dapat datang, maka Ibnu Hajar menyuruh

seseorang untuk mengirimkan banfuan tersebut ke tempat mereka masing-

masing. Ibnu Hajar selalu berbuat baik kepada tetangga-tetangganya apalagi

yang miskin.

Setiap bulan Ramadhan tiba ia membeli madu dan gula lalu dibagi-

bagikan kepada orang-orang sekiranya dapat mereka gunakan selarna sebulan

penuh di bulan Ramadhan.

Dan, ketika IduI Fitri datang, ia membeli Zablb (korma kering) dan

membagi-bagikannya. Sedang ketika tiba Idul Adha, maka ia membagi-

bagikan daging kurban kepada para fakir dan orang-orang yang membutuh-

kannya. Atau kalau tidak menyembelih kurban,Ibnu Hajar membagi-bagikan

kepada mereka uang sebesar 100 Dinar.

Semuanya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan tujuan

agar memperoleh pahala shadaqah sirr (sembunyi-sembunyi).2

I At-Tnrikhwa Al-Manhaj At-Tarikhi karya IbnuHajar Al-Asqalanihlm. 101-102. cet. Darlqra'.
2 At-Tarikh wa Al-Manhaj At-TariWi karya Ibnu Haiar Al-Asqalani hlrn 102.
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Dalam kitab Taghliq At-Ta' liq, Taqiyuddin Al-Maqrizi pemah menuturkan

bahwa ia pernah menyaksikan Ibnu Hajar memberikan hibah atau hadiah

kepada seorang anak kecil -kepada seseorang- dua ratus dirham perak tunai.l

7. Kebersihan Hati dan Keikhlasan Niatnya

Al-Ustadz Abdussatar Asy-Syaikh mengatakan, "Tidak diragukan lagi

bahwa kebersihan hati ulama yang satu ini sangat mengesankan. Ia adalah

seorang yang niatnya sangat ikhlas kepada Allah, seorang yang mempunyai

seorang anak laki-laki yang tiada bandingannya dan seorang yang sangat

dermawan sehingga jarang ditemukan orang sepertinya.2

As-Sakhawi berkata "Cerita ini sudah tidak diragukan lagi oleh seorang

pun bahwasanya suatu ketika ia datang kepada Al-Jamal Al-Halawi untuk
berguru membaca kitab Musnad Ahmad. Namun, sang guru sedang sakit

sehingga ia dan temannya beranjak menjenguk sang guru.

Sampai di sana, sang syaikh lantas memberikan izin kepada Ibnu Hajar

untuk mengajarkan Musnad Ahmad kepada teman-temannyayar.g lain. Dan

ketika dibacakan kepadanya hadits Abu Said tentang ruqyah (pengobatan)

yang dilakukan Jibril, Ibnu Hajar berkata, "Kemudian aku meletakkan

tanganku sambil membaca hadits tersebut dengan niat mengobati guruku.'1

Dan tidak lama setelah peristiwa tersebut ia sembuh dan mengajar kami

seperti sedia-kala dengan sehat walafiyat."

As-Sakhawi mengatakan, "Ia sering mengalami kejadian-kejadian yang

bersesuaian. Di antara contohnya adalah ketika ia menulis hadits riwayat

Muawiyah bin Abi Qurrah dari Anas 415 bahwasanya terdapat seorang laki-

laki mendatangi Nabi ffi d*berkata, "Wahai Rasulullah, untaku lepas dan

aku bertawakal atau aku terlebih dahulu harus menambatkannya dan baru

bertawakal?"

Rasulullah menjawab, "Tambatkan dahulu dan baru bertawakal." As-

Sakhawi selanjubrya mengatakary "Kejadian tersebut bertepatan dengan satu

kejadian bahwasanya anak lelaki Ibnu Hajar mendatanginya untuk meminta

izin menitipkan untanya di luar rumahnya. Ibnu Hajar lantas berkata kepada

anaknya itu, "Tambatkan terlebih dahulu dan baru bertawakkal."

1 Taghliq At-Ta'liqhlm. 17+175.2 Al-Hafizh lbnu Hajar Al-Asqalanihkn 61.
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8. Guru dan Murid'muridnYa

Guru-guru Ibnu Hajar adalah sebagaimana dikatakan Al-Hafizh As-

Sakhawi, "Guru-guru yang dimilikinya dan orang-orang yang memberikan

solusi permasalahannya belum pemah dimiliki oleh orang lain di zamannya.

Karena setiap guru Ibnu Hajar adalah seorang yang tinggi keilmuan dan

paling menguasai dalam bidangnya masing-masit S yang tiada bandingannya.

Al-Bulqini adalah seorang yang banyak hafal dan banyak belajar. Ibnu

Al-Mulqin adalah seorang yang banyak karangannya. Al-Iraqi adalah seorang

yang paling menguasai bidang hadits dan ilmu-ilmu yang berhubungan

dengan hadits. Al-Haitsami adalah orang yang paling hafal tentang matan'

matan. Al-Majd Asy-Syairazi adalah seorang yang p4ling hafal tentang bahasa'

Al-Ghimari adalah seorang yang paling tahu tentang bahasa Arab dan yang

berhubungan dengan bahasa Arab.

Dan,begitu pula Al-Muhib bin Hisyam adalah seoranS yang cerdas. Al-

Ghifari adalah seorang yang hebat hafalannya. Al-Abnasi terkenal

kehebatannya dalam mengajar dan cara memahamkan olang lain. Al-Izzu bin

]amaah terkenal dengan banyaknya ia menguasai beragam bidang ilmu hingga

ia pemah berkata, "Aku membacakan lima belas bidang ilmu yang namanya

saja tidak diketahui oleh para ulama sezamanku." sedang At-Tanukhi terkenal

dengan qira'tnya dan ketinggian sanadnya dalam qiraat'

Murid-muridnYa:

L. Al-Hafizh As-sakhawi. Dia bemama lengkap Muhammad bin Abdirrahman

bin Muhammad bin Abi Bakar. Ia adalah seorang sejahrawan terkenal, ulama

terkenal dan termasuk perawinya dalam bidang hadits, dalam bidang tafsir,

fikih, bahasa dan sastra dan seorang yang keilmuan Jarh wa At-Ta'dilnya

sudah mencaPai titik klimaks'

2. Burhanuddin Al-Biqa'i, pengarang kitab Nuzhum Ad-Durar fi Tanasub Al'

Ayiwa As-Suwar.

3. ZakariaAl-Anshari yaitu.Zakatia bin Muhammad bin Ahmad binZakaria

Al-Anshari.

4. Ibnu Al-Haidhari yaitu Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin

Haidhar.

5. At-Tafi bin Fahd Al-Makki'

6. Al-Kamal bin Al-Hamam Al-Hanafi.

7. Qasim bin Quthlubugha.
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8. Ibnu Taghri Bardi pengarang kitab Al-Manhal Ash-Shafi.

9. Ibnu Quzni.

10. Abul Fadhl bin Asy-Syihnah.

11. Al-Muhib Al-Bakri.

12. Ibnu Ash-Shairafi.

9. Sebagian Syair-syairnya

Berikut ini sepenggal syair ring;rr dari Ibnu Hajar,
Aku rindu knlian seperti rindunya oratxg yang sakit terhadap obat
rumah knlian setiap hari terasa bertambah jauh
Aku berkeinginan untuk mengitari khayalan kalian jika kalian
menziarahiku
Akan tetapi mataku yang juling tidak dapat membantu.

Dan,ketika Al-Muhibb bin Nashrullah mendengar syair di atas, ia lantas

bersyair untuk dirinya sendiri,
Kerinduanku kepadamu tidak dapat terbendung dan Anda selaht
Dalam hati, aknn tetapi mata selalu berhalangan.
Badanmu setiap hari selalu dalam ingatan
Dan hati tentang kebaiknnmu selalu hinggap

1 0. Karangan-karangannya

Muhaddits Makkah Taqiyuddin Muhammad bin Fahd mengatakan, "Ia
mempunyai seribu karangan yang inriah, berfaedah, mulia, laris, yang
memancarkan berbagai keutamaan, yang ciapat memberikan petunl'uk kepada

faedah, dan yang bagus qasidahnya. Karangan yang enak didengar telinga,
yang dapat diucapkan dengan benar oleh setiap lisan, yang dapat diraba
dengan menggunakan pulpen As-Sami, dan yang dituju oleh setiap orang dari
segala penjuru."

Al-Hafizh As-Sakhawi pemah mentrasfer perkataan gurunya pengarang

kitab At-Tarjamah lbnu Hajar bahwasanya ia mengatakan, "Aku belum puas

dengan karangan-karanganku, karena aku mengarangnya di permulaan masa-

masa hidupku. Kemudian tidak ada orang yang menelitinya bersamaku
kecuali; Syarh Al-Bukhari dan Muqaddimahnya, Al-Musytabah, At-Tahdzib dan
Lisan Al-Mizan."

Bahkan ia juga mengatakan, "Jika aku masuk dalam suatu perkara, maka

aku tidak akan keluar darinya. Aku tidak menantang Adz-Dzahabi, namun

pasti aku menulis kitab untuknya satu kitab yang hebat."
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Di antara karangan-karangannya adalah:

1. Ithaf Al-Mahrah bi Athraf Al-Asyrah. Terdiri dari 8 jilid. Dalam kitab ini

dikumpulkan 10 kitab yaitu; Al-Muwnththa', Musnad Asy-Syaf i, Musnad

Ahmad, Musnad Ad-Darimi, Shahih lbnu Huzaimah, Muntaqa lbnu Al-jarud,

Shnhih lbnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Mustakhrai Abi Uwannh, Syarh Ma' ani

Al-Atsarkarya Thahawi danSunan Ad-Daruquthni. Jumlah ini ditambah satu

karena Shahih lbnu Huzaimah tidak ditemukan di dalamnya kecuali hanya

seperempatnya saja.

2. An-Nuknt Azh-Zhiraf ala Al-Athraf. Kitab ini dicetak dengan catatan pinggimya

y aitu T uhfah Al - Asy r af kary a Ali-Mizzi.

3. Ta'rif Ahli At-Taqdis bi Maratib Al-Maushufin bi At-Tadlis (Thabaqat Al-

Mudallisin)

4. Taghliq At-Ta'liq.

5. At-T amyiz fi Takhrij Ahadits Syarh Al-Wajiz (At-Talkhish Al-Habir).

6. Ad-DirayahfiTakhrij Ahadrts Al-Hidayah.Kltabtniadalah ringkasan dari kitab

Nushub Ar-Rnyah fi Takhrij Ahadits Al-Hidayah karya Al-Hafizh Az-Zalla' i.

7. FathAl-BaribisyarhAn-Nawawi.KitabiniadalahSyarhAl'Bukhnriymgpaltng
besar dan kitab karangan Ibnu Hajar yang paling monumental-

8. At-Qaul Al-Musaddad fi Adz-Dznbbi an Musnad Al-Imam Ahmad. Kitab ini

membicarakan hadits-hadits yang terdapat dalam Musnah Ahmnd bin Hambal

yang disangka sebagian ahli hadits bahwa hadits-hadits tersebut adalah

Maudhu'.

9. AlKaf Asy-SyafifiTakhrij Ahndits Al-Kasyyaf.Kitab ini adalah ringkasan dari

takhrij yang dilakukan Az-Zaila'i terhadap hadits-hadits kitab Al-Kassyaf

karya Az-Zamahsyari.

1-0. Mukhtashar At-Targhib wa At-Tarhib. Kitab ini meringkas kitab karangan

Al-Mundziri menjadi seperempat dari kitab aslinya dengan disertai

penelusuran isnadnya sehingga isnadnya lebih kuat dan matannya lebih

shahih dari aslinya.

1-1. Al-Mnthalib Al-AliyahbiZawaid Al-Masnid Ats-Tsamaniyah.Kitab inimemuat

dengansempumahadits-hadits yang terdapat dalam 8 kitab musnad yaitu:

Musnad Al-Humaidi, Musnad Ath-Thayalisi, Musnad lbnu Abi Umar, Musnad

Musaddad, Musnad lbnu Muni', Musnad lbnu Abi Syaibah, Musnad Abd bin

Humaid dan Musnad Al-Harits bin Abi Usamah. Delapan Musnad tersebut

ditambah den gart Musnad Abi Y a' ladengan periwayatannya yang panjanp
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dan setengah dari Musnad Ishaq bin Rahawiyah. Dalam kitab ini, semua

hadits-hadits yang ada ditakhrij sesuai dengan bab hukum fikihnya berbeda

dengan urutan musnad-musnad yang ada.

12. Nukhbah Al-Fikrif Mushthalah Ahli Al-Atsar. Kitab ini adalah ringkasan dari
kitab Ulum Al-Hadits karya Ibnu Ash-Shalah, dengan menambahkan

beberapa macam yang disebutkan Ibnu Ash-Shalah.

13. Nuzhah An-NazharfiTaudhihNukhbah Al-Fikr. Kitab ini adalah syarh kitab

Nukhbah Al-Fikrifi Mushthalah Ahli Al-Atsar.

14. Pointer-pointer kitab Ulum Hadits karya Ibnu sh-Shalah.

L5. Hadyu As-Sari Muqqadimah Fath Al-Bari.

16. Tabshir Al-Muntabah bi Tahrir Al-Musytabah.

17 . Ta' jil Al-Manfaah bi Zawaid Rijal Al-Aimmah Al-Arba'ah.

18. Taqrib At-Tahdzib ringkasan kitab Tahdzib At-Tahdzib. Dalam kitab ini juga

disebutkan semua rawi kutub As-Sittah.

19. Tahdzib At-Tahdzib. Kitab ini adalah perpaduan dari kitab TahdzibTahdizb

Al-Knmal fi Asma' Ar-Rijal dengan kit ab Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijalkarya Al-
Hafizh Abdul Ghina Al-Maqdisi. Kitab ini diteliti ulang oleh Al-Hafizh Al-
Mizi yang hasilnya diberi narr.a T ahdzib Al-Knmal.

20. Lisan Al-Mizan.Kitab Mizan Al-l'tidal karya Al-Hafizh Adz-Dzahabi adalah

kitab tentang nama-nama perawi cacat paling lengkap. Kitab ini kemudian

diperlengkap oleh Al-Iraqi dan kemudian datang Ibnu Hajar melakukan

hal sama yang telah dilakukan Al-Iraqi. Ia menemukan adanya niuna-nama

y ang di Al-Mimn trdak dbebutkan dalam kitab Tahdzib Al-Kamal, disamping
juga dalam kitab ini ia mengumpulkan nama-nama yang belum disebutkan

di kedua kitab tersebut dengan menuliskan biografi mereka secara sendiri

dengan detail dan ditahqiq.

21. Al-lshabah fi Tamyiz Ash-Shahabah.

22. Inba' Al-Ghamar bi Inba' Al-Umur. Kitab ini berisi tentang kejadian-kejadian

yang terjadi di setiap tahury ditambah dengan kematian-kematian tokoh

pada tahun-tahun tersebut dari tahun 773hngga tahun 850 Hijriyah.

23. Ad-Durar Al-Kaminahfi A'yan Al-Miah Ats-Tsaminah. Kitab iniberisi tentang

nama-n;una golongan, raja, khalifah, penguasa, ulama, fuqaha, penyairdan
lainnya.

24. Raf ul Ishri'an Qudhat Mishra. Kitab ini berisi tentang biografi para qadhi
(hakim) Mesir sejak negara itu dikuasai Islam hingga akhir tahun 800an.
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25. Bulughul Marammin Adillah Al-Ahkam.

26. Quwwatul Hujjajf Umum Al-Mag!firah Al-Hujjaj.1

11. Meninggal dan Pengurusan Jenazahnya

Ibnu Hajar jatuh sakit di rumahnya setelah ia mengundurkan diri dari

jabatannya sebagai qadhi pada tanggal25 jumadal Akhir tahun 852 Hijriyah.

Dia adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang dan mendatangi

majelis-majelis taklim hingga pertama kali penyakit penjangkitinya yaitu pada

bulan Dzulqa'dah tahun 852 Hijriyah.

Ketika sakit yang membawanya meninggal, ia berkata, "Ya Allah,

bolehlah Engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah Engkau

tidak memberikanku pengampunan."

Pada malam Sabtu malam tanggal 28 Dn;Jhijiah berselang dua jam

setelah shalatlsya', orang-orang dan para sahabatnya berkerumun di dekabrya

untuk membacakannya surat Yasin. Ketika sampai padaayat,

[oa,:,*J @f)y3;SF*
'(Kepada mereka dikatakan); "Salam" , sebagai ucapan selamat dai Tuhan Yang

Mahn Penyayang." (Yasin: 58)

keluarlah ruhnya dari jasadnya, hingga salah satu dari pelayat tersebut

kemudian memejamkan matanya. Di hari berikunya, anak-anaknya sibuk

memandikan dan mengkafaninya. Hari itu adalah hari musibah yang sangat

besar. Orang-orang menangisi kepergiannya, meratapi kematiannya sampai-

sampai orang non muslim.

Pada hari itu juga, Pasar-Pasar ditutup demi untuk menyertai

kepergiannya. Banyak orang mengantar jenazahnya, dimana jumlah para

pelayat saat itu tiada bandingannya kecuali saat melayat Ibnu Taimiyah.

Sampai-sampai As-Sakhawi mengatakary "Para pelayat yang datang sampai

tidak dapat dihitung jumlahnya, dan menurutku semua pembesar saat itu

datang melayat, pasar-pasar dan toko-toko ditutup."

Orang-orangberebut untuk dapat ikut serta mengangkat peti jenazaTvrya.

Mereka yang mengangkat adalah pararaia, Penguasa dan para ulama. Orang-

orang berusaha sekuat tenaga untuk dapat meraih peti jenazahnya meski

hanya dapat menyentuhkan ujung jari-jarinya.

I Ringkasan dari Al-Hafizh lbnu Hajar karya Ustadz Abdussatar Asy-Syaikh hlm' 37637'
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Al-Biqa'i berkata, "Orang-orang berjejal mulai dari rumah Ibnu Hajar dari
dalam pintu Al-Qantharah sampai Al-Qarafah di tempat ia dimakamkan.
Sultan Azli.-Zhahir faqmaq datang dan menyalatinya. Khalifah Al-Mustakfa
Billah Aburrabi' Sulaiman, para qadhi, para ulamat pdro. penguasa, orang-
orang terkenal dan orang umum lainnya ikut serta mengiring jenazahnya.

Ada yang mengatakan bahwa pelayat yang datang saat itu mencapai

50.000 (lima puluh ribu) orang. Kematiannya adalah hari yang sangat agung
bagi kaum muslimin danahli dzimmah.

Ketika jenazah sudah sampai di tempat penyalatan, hujan datang
mengguyur peti jenazahnya, padahal menurut As-Suyuthi, saat itu bukanlah
musim hujan.

As-Suyuthi berkata, "Asy-Syihab Al-Manshuri penyair saat itu yang ikut
melayat jenazah Ibnu Hajar mengatakan kepadaku, "Hujan furun mengguyur
peti jenazahnya ketika jenazah dekat dengan tempat penyelatan. Padahal saat

itu bukanlah musim hujan." Saat itulah Asy-Syihab Al-Manshuri bersyair,
Mendung pun ikut menangisi

Qadhi Al-Qudhat dengan hujan
Hancurlah pilar -pilar y an g
Knrenaberkabung atas Ibnu Hajar

Amirul Mukminin khalifah Al-Abbasiah mempersilahkan Al-Bulqini
untuk menyalati Ibnu Hajar di Ar-Ramilah di luar kota Kairo. jenazahnya

kemudian di pindah ke Al{arafah Ash-Shughra untuk dikubur di pekuburan
Bani Al-Kharrubi yang berhadapan dengan masjid Ad-Dailami di antara
makam Imam Syafi'i dengan Syaikh Muslim As-Silmi.r[,r]

t Ringkasan dari Al-Hafi* IbnuHajarkaryaUsta&AbdussatarAsy-Syaikhhln 615-618.
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