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t zamafl sekarang,
&/ ;'k;;;a' s,,da]h
menjadi hal langka dan
mungkin tidak populer di
ten gah-ten gah masyarakat,
atau bahkan tidak pernah
dikenal oleh kita. Sejak dulu
Anas q$.9 t.lrh berpesan
kepada para sahabatnya
ketika mengingatkan mereka
agar tidak terjerumus dalam
perbuatan haram atau dosa
besar, "Sungguh kalian biasa

melakukan suatu perbuatanyangdi mata kalian lebih ringan dibanding
rambut, padahal kami di masa Rasulullah ffi n enganggapnya sebagai
dosa yang membinasakan." (HR. Al Bukhari). Kalau saja Anas & masih
hidup, entah apayangakan diucapkannya ketika melihat kondisi umat
Islam saat ini.

Sejatinya, \(/ara' - yang didefenisikan oleh ulama dengan sikap
menghindari hal-hal syubhat agar tidak terjerumus dalam perbuatan
haram - tidak lain adalah buah dari sikap takut..kepada Allah tB$. Sebab,
orang yangbenar-benar takut kepada Allah ti6 akan mampu menahan
diri dan mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal
yang menimbulkan murka-Nya. Tingkat kewara'an seseorang dapat
diukur dari sejauh mana rasa takut kepada Allah yang bersemai di
dalam hati, lantaran mempertimbangkan siksa-N y a y ang sangat pedih,
pengetahuannya tentang Allah dan syariat-Nyr. Implementasi dari sikap
ini akan mencetak insan bertakwa yangparipurna sehingga kita layak
menyandang status umat terbaik yang muncul di tengah-tengah manusia.
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KAIAPEI\IGAI\NAR

B is mil lahirrahmaninahim

Segalapuji bagiAllall Tuhan semesta alarn. Shalawat dan salam

seuroga senantiasa tencurahkan kepada suriteladan kita" Nabi Muhammad

$, keluarganla, para sahabat dm orang-orang yang mengilnrti qiarm beliau

Kami bersyuhr kqadaAllah & ymg telah me,mberikan inalah dan

taufik-Nya sehingga kami {46 mengfoadirkm kar}a ImamAhmad dan Ibnu

Abi Ad-Durya fng berjudul Al Wara'.Bular ini menrpakan seri aktrlak png
lapk dibaca l<ar€ru smgat sarat dengan infomrasi menarik dan muatan positif

yang dryat meningf,atkan keimanaq mempeft aiki akhlalq dan me,rnperluas

wawasan keislaman kita. Pembahasannya pun mencakup aspek-aspek

kehidtryan png kadangterlryakan olehkit4 balrkantelah lama ditinggalkan

Dengan menggunakan metode hadits, bulnr ini dipryarkan dalam sub bahasan

pngmeoarikdanberdasadrm s€rtapetuahdaiulama salafpng

ilif
Semoga buku ini dapat bennanfaat dan semakin memperkaya

tfiazanah Islam di Indonesiq agar kita bisa me,qi adi individu muslim png
larat dan beralfilak mulia- IGmi menyadari batrwa tak ada gading png tak

retalg den manusia adalah makhluk yang tak pernah luput dari kesalahan,

mal<a ldtik dan saran sangat l<ami haraekan, guna l€bih meningkafl@ lualitas

buku png diterbitkan HaqraAllatr Dzat Yang Maha Benar dan Maha llas
itnu-Nya

PustakaAzzam

Daftarlsi-ldiil
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MUKADIIVTAH

Sqala puji bagi Allah dan cukuplah. shalawat dan salam kepada
Al Habib Al Musthafa, shalawat dansalam Tuhanku atas dirinya.

Aku bersiksi;ttrdi ilah.selain Alah, hanya Dia sendiri tak ada
sekutu bagi-Nya. AIiu bersaksi butu u-,-.,^'r#**, ** * ou,
perrbesar kami Muhammad adalah ufusan Allah.

Y.a AIIah berilah shalawat,,, salam dan keberkahan kepada
junjungan kami Muhammaf bgrse,rta. keluqga darr pam sahabat. furuna
b'du, i '\ '

Ini adalah l<itab Al wara' yang ditulis oleh Ahmad' bin
Muhammad bin Harun Al Marwazi yang dikenaldengan narna Al Khallal
yrang rmfat tahun 275HL. Dia meriwa5ratkannya dari Imam Ahmad Abu

1 Dernikian lrang dikatakan oleh muhaqqiq Muhammad salyid Basyuni Zaghlul.
Ini keliru, sepertinln dia tidak membedakan antara Abu Bakar Al Marwadzi
Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj dengan Abu Bakar Al Khallal Muhammad
bin Ahrnad bin Harun. Yang menulis buku.4/ wam'ini, adalah Abu Bakar Al
lvlaru/adzi murid Imam Ahmad bin Hanbal png unht tahun 275 H
sebagaimana dikatakan'oleh Adz-Dzahabi da]rlm sgar A'tam An-Nubh.
(13/17+177).
sedangkan Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al Khallal adalah
murid dari Abu Bakar At Marwadzi di ataj dan tidak meriwalatkan langsung

tTZ-| - Atwara,



AMullah Imam atrlus sunnah yang dikatakan oleh Aq,-syafi'i g:
"Ahmad itu Imam dalam enatn hal, 5nitu: hadits, fihh, bahasa, Al

Qur'an,kefakiran, wara'dansunah-

Dalam men-lafiqig but(u ini kami berpedorrnn pada versi

cetakan yang dicetak di Mesir tahun 1340 H. Di buku tersebut tertulis,

"Kami mendapatkan mantrslaip asli ketika kami melal$kan pelesimn ke

penjuru Magrib (Maroko). Kami menernukanryn terhrlis dengan khat

57ang bagus seiak tujuh mtus tahun yang lalu ..'."

Di akhir naskah terttrlis, "Disalin dari rnanuslaip kuno yang di

pinggir-pinggimya ditulis oteh seorang ulama bahtra dia merreriksanln

pada bulan Muharram tahun 750 H."

AInr mohon kepada Allah fi agar arnal ini il6las hanya

mengharap wetah-Itts yang mulia dan mernberi taufik kepada kami

dengan apa lrang Da suka dan ridhai.

Wasmlanu abikun w;a rahmtullah tn bmbtuh-

Abu Haiir Muhammad Sa'id
Bast uni Zaghlul

dari Imam Ahrnad, uaht tahun 311 H sebasairnana kata Al Khafihb Al

Bad'dadi dalan TarrW, BdedW. 5 hal- 114-
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KITAB AL WARA'

Diriuayatkan dari Imam Abu AMullah Ahrnad bin Muharnmad
bin Hanbal AsySyaibani 6, susunan Abu Bakar Ahmad bin

Muhammad Al Marunzi, riwayat slrailfi Abu Bakar Ahmad bin
Muhamrnad bin Abdul Khaliq darinya (dari Al Maruazi), riran5at Abu
Bakar Ahmad bin Ja'far bin Muharnmad bin salam Al Hanbili darinya
(dari Ibnu AMul Khaliq), riwayat syaikh Al Halizh Abu Al Fath
Muhammad bin Ahmad bin Abu AI Faunris darinln (dari Ahrnad bin
JaTar), riun3lat q,raikh Abu Thalib Abdul Qadir bin Muharnrnad bin Abu
Al Qasim daringa, riwaynt dua oftmg staikh lnifu Abu Nashr
AMurmhim bin AMul Khaliq bin Ahmad bin Abdul eadir dan syaikh
Abu Al Hasan Ali bin Asakir bin Al Mumhhab Ar Batha"ihi darinSn.

IZI - Alwar.'
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Bagian Pertama Kitab Al Wara'

s!,aikh Al lrnam AI Alim Az-TalndTaqiytrddin Abu Muhamnnd

Abdul Ghani bin AMul Wahid bin Ali bin Sun[ Al Maqdisi mengabarkan

kepada lGrni, dh berkata: Astrqraikh Al Hafizh Ats-Tsiqah Abu Al Fath

Muharnmad bin Ahmad bin Abu Al Fawaris memberitakan kepada kami

dengan cam mernbacakan kepada kami dan aku mendengamya pada

bulanDarlQa'dahtahun4OTH,diaberkata:AbuBakarAhmadbin
Ja'far bin Muhamrnad bin Salam Al Hanbali memberitakan kepada kami

dengan mernbacakan kepada kami, dan aku mendengamya dengan

bacaan Abu Al Husain bin Furat, dia berkata: Abu Ahmad bin

Muharnrnad bin Abdul Khaliq mernberitakan kepada kami, dia berkata:

Abu Bakar Aknad bin Muhamrnad bin Hajiai Al Maru/azi mernberitakan

k"pada kami, dia berkata:

AIWere' - l- 5-l
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1. Aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Mutnrnmad bin
Hanbal rg, menyebutkan akhlak omngomng grang wam', dia berkata,
"Aku mohon kepada Allah agar tidak mernurkai kita. Bagaimana
keadaan kita dibanding mereka?"

oo$.
J> L,A T

), o.
: d$l J.9 ,,,tr Ei Y

.i;lc:Jt\'#w,;
2. Ada 5nng bertaqn kepada Abu AMultah, "Apakah wara, itu

punya batasan Snng bisa diketahui?" Da hanln tersenlnrm lalu berkata,
"Alnr tdak tahu.'

i.ocL"'fi;ir # 6'q- r

4 oar, E f '1' * t i6 ,rqt:
' /' tr{o / c u 't od:Jui f3&i JI*-.l ,y :"€til

tt

.;4ut',,;.
3. Aku mendengar Abu Abdulhh menyeb,rkan tentarg

urara'nga Utsrnan bin za'idah- Abu Abdu[ah berkata, .strfun Ats-
Tsauri p€rnah ditanya, 'Kepada siapa lGrni lnrus bertangla
see€ninggalmu?' lalu dia menjar,yab,'BertanSnrah kepada za'idah'. "

fT-l - Alwam?
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4. Abu Bakar menceritakan k"pada kami, dia b€rtGta: Alm

mendengar Abu Al Fath berkata kepada Abu AMullah di saat sakit

menielang matingra, "Berdoalah kepada Allah agar menrberikan ganti

l,ang baik sepeninggal Anda." Dia bertanya kepada Abu

Auullah, "Kepada siapa kami harus bertanya sepeninggalmu?" Dia

menjararab, "Bertanyalah kepada Abdul wahhab." lalu ada seseoftng

yang juga hadir saat itu mengabarkan kepadaku bahwa dia (Abu Al Fath)

berkata kepadanya 0mam Ahmad), "Dia itu bukanlah omng SBng luas

ilmungE." Abu AMullah 6trmad) menjawab, "Dia adalah orang !,ang

shalih, orang sepertinln akan diberi taufik unfuk menernukan

kebenaran."
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5- Da-be"kata: Alu.mendengar Abu AMulrah menyebutkan

tentang u/ara'nya Atha' uin ntutr-mad AI Harmni, sahh safu 5nng dia
sebutkan di antara keurara'ann3ra, "Karau dia datang ke Matrkah, maka
dia juga mernbaura beberapa l.rung makanan sambil mangatakan, ,Aku

tak mau menandingi warga Makloh daram hal-l,I harga-harga (barang
di pasar) metreka'.' Dia mencoba mengarnarkzm ayat,'Nisaga alan
I{ami nsakan kepdanga sefu*zn sika jang dih." (es. Al lfai l22l:zsl. :

Abu Abdullah berkata, THak ada s@ramg pun lnng
men3nmpailon kepadaku bahwa ada tafsiran lain dari apt tersebut
keuali seperti yang dia pahami."
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6. Dia 6l Manuazi) berkata: Aku mendengar Abu AMdlah

menyebutkan tentang keurara'an Ayy,rb bin Najjar, dia berkata, "Dla

telah keluar mernbawa setnua hartanp. Aku melihatn5n di Mah*ah dan

dia punya sebuah tambang yang digunakan untuk mengambil air dari

sulnur ?am?,im."

,fiistr;ti i$i '1' *,*.ii -v

:Jw g?;,i'u i1;t'vf ,;'\l i '+t;+lc
L&t dt'rl ,arLl;) -)

7. Aku b€rkata kepada Abu Abdullah: Ada "*.-rn 
pendatang

dari Dailam berkata, "Pemah ditanyakan kepada hmhim bin Ad-

ham, 'Mengapa Anda Udak minum dari air zamzarti?' Dia

menjawab, 'Sekimnya aku punSn tambang dan errber tenfu aku akan

mengambilnya unfuk minum'- "

AllYnrC ,- LT,'l
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8. Wuhaib bin Al Ward pemah ditanp, "Mengapa Anda tidak

minum dari ah zamzarn?" Dia menjawab, "Dengan ernber apa (buat

mengambilryTa)?" Abu AMullah berkata, "Aku tidak !,aldn Wuhaib
mengatakan itu, bahkan aku tak yakin ada }nng b€rpandangan demikian
sdain Ayyrb bin Naiiar."

9. Al Firpbi mernberitakan kepada karni, diil berkata: Ada SBng
b€rlGta kepada sufun -atau dia ditanp- tentang minum dari sumur
afn?:rn, rnala dia menjawab, "Kalau aku mendapati ernber tenfu aku
minum."
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10. Aku iuga mendengar Abu Auullah merryebut terrtang

wara,nya S$nib bin Ha6, dia berkata, "Ifu tdah halrrs, kamu fidak

berhak menrplester tenrbok dari luar agar tidak keluar di ialan'" Aku

mendengar lbnu Flart berkata, "Tidak ada seomng Pun !/ang san1x;trP

menanggung b€ban see€rti kesanggupan Wuhaib' dia minum

ernbernga."
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11. Abu Bakar menceritakan kepada kami, dia berkaa: Alm

mendengar Muharnmad bin Abdullah Al Ba,zzaz berkata, Aku

mendengar syuaib bin Harb berkata, "silakan kamu menrplester tenrbok

dari ltnr tapi kamu fidak boleh mengapumya (dari ltnr) karena lhawatir

alon jatuh ke !alan-"
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12. Aku mendergar Muharnmad bin Abdutlah berkata: Aku
mdihat mereka membangun tangga unfuk nrasjid syuaib di ialan, rnaka

dia (syuaib) berkata, "Aku tidak akan menginjaklon kakiku diatasnya
(tangga rfu) sampar dia roboh."
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13. Aku juga mendengar Abu Abdullah ketrka dia menyebutkan

ke\para'an Yazid bin Zr6ai', 'Dia tidak rnau menerinra warisan

ayahnSra."

Aku mendengar AMul wahhab berkata: Aku mendengar Abu

sulaiman Al Aq/qar -dan cukuplah bagimu Abu Sulairnan- berkata,

"Yazid bin Zurai' tidak mau mengambil seiumlah 500 ribu dari urarisan

agnhnya.'

Aku mendengar UmagBh bin Bistham anak parnannp Yazid

bin Zurai' berkata, 'Yazid bekeria sebagai pengolah daun kurma di

rumah itu." Dia menunjuk ke sebtrah gubug kecil di rrnsjid'
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14. Aku mendengar Abu At Khaththab berkata: Tatkala ztnai'

ditangkap rnaka Yadd pun berkata kepada orarg-omng itu,

"Kasihanihh omng tua ifu.' Dia menyebutkan bahura 7;trai' adalah

seotang k€eala da€rah.2

Ibnu Hitiban mengatakan dalam kitab Ab-Ts@t bahura arrai' ini adahh

kepala daerah di Ablah, ketilo meninggal dh meninsgalkan harta unrisan

5OO ribu (dirham) tapi Zr.rai'tak rnau merganrbilnya sedi}itpun." (Ab-T#t
7/6321.
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15. Aku mendengar Bisyr bin Harits berkata, uAku tidak pemah

kTr.Srn sejak lirna puluh tahun yang lalu." Maksudryn dari harta yang

banyuk.

Da (Al Maru,azi) berkata: Abu Abdullah (Imam Ahrnad) berkata,
'Seakan engkau urahai kernatian telah mernisalil<an kami dari dunia.

Aku.fidak pernah mernbandingkan apa pun dengan kefakiran, aku
bahagia kalau tidak punlp apa-apa. sungsuh aku berkeinginan untuk
mati pagr dan petang karena aku takut terfitrah di dunia ini.

Masruq berkata, "Sesungguhnya harta tak temilai bagi seomng

mukmin itu adalah lubangnp (lubang kuburannya)."
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16. Aku mendengar Abu Bakar bin Muslim berkata, 'Dunia ihr

untuk upu ,ih diinginlGn? Kalau dia hanya sekedar diinginlGn untuk

bersenangSenang rnalG tltak perlu ada dunia Uk puh penduduknya'

Maltsd dengan adaqp dunia ini addah s{rpa}'a orang png berada di

aabmrq,a hmduk taat (k€pada Alhh)' "
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mendengar Muhammad bin Idris berkata: Aku mendengar Bisyr bin

. Harits berkata, "Tidaklah pantas bagi seorang unfuk kenyang di harinya

dari makanan yang halal, karena kalau dia sampai kenyang dengan yang

halal maka nafsunya akan mengajaknya kepada yang hararn. Maka

apalagi derrgan berbagai kpto.ran yang adq sekara-::g ini?"

Aku mendengar Bisyr bin Al Harits b€rkata, "Kalau seseorang

punya sesuatu yang dia anggap baik maka hsrdaklah itu yang dia

jadikan makanan pokok dan menyucikan diri dari kotoran-kotoran ini."S
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3 Sepertinya dia melihat kenyataan banlnk pekeriaan di masa itu gang

termasuk pekerjaan yang tidak thaWib. Wallahu a'lam. Penerj.
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18. Aku juga mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad

bin Hanbal berkata: Pemah ada seorang maula milik Ibnu Al Mubarak di

sisiku yang menceritakan perihal lbnu Al Mubamk dimana dia

berkata, "Perkamnln adalah apa yang dipegang oleh Daud Ath-Tha'i."

.ur jr*hr ^;.,CL,Jt- 4r$r
19. Aku juga mendengar Abu Abdullah menyebutkan tentang

keu/am'an hnu AI Mubamk, dia be*ata, "SesurgguhnSn yang seperti

inilah yang alon dianglat ol€h Allah."
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20. AIar bertaqTa kepada Abu Abdullah, "Apa Anda kenal
dengan Sa'id bin Abdul Ghaffar?" Dia rneniawab, "Aku bdum pemah

melihatrla, tapi aku dengar cerita tentangrya."

Aku (Al Marunzi) berkata: Sa'id menc€ritakan bahwa hnu
Ulrainah mernberingp dua dirham unfuk membeli seekor ikan, kemudian
dia dilihat oleh keponakannSn Nafi' bin Muhrriz, maka Sa'id pun
bertanSa padanya, "Tahukah kamu dimana aku bisa membeli ikan
dengan dua dirham unfuk su[pn?" Maka keponirkan Nafi' ini berkata
padanya, "Wahai Sa'id, kamu membawakan barang dagangan unfuk
Sufun?" Mendengar cerita ifu Ahmad tersengrum sambir

berkata, "semoga Allah merahmatinSa. "
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2L. Abu AMulhh berkata: Orangordng berlarrnpul di sisi

Sufpn dan berkata padan]n, "fuidai Anda bersedia m€ngabarl*n
kepada lorni niscala kami alon kumpulkan untuk Anda." Dia
menjarrnb, "Kalian sudah mendapatkan sebtnh perkataan maka
persedikitlah."
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22. Ahtjuga mend*nuioou Abdullah dan dia menyebutkan

keuram'an Isa bin Yunus, dia berkata, "Dia datang dan diangkat ke

benteng 5nng tertufup, lalu mereka memberikan serafus ribu kepadanya

-atau dia berkata: Mernberikan harta kepadanya- tapi dia tidak mau

menerfuna. Tahuloh kalian berapa usia Isa saat ifu?"

Sepertinya Abu AMullah bermaksud bahwa saat itu Isa masih

sangat belia.
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23. Aku juga mendengar Abu Abdullah berkata ketika seseorang

menyebutkan kev,rara'an Yusuf bin Asbath kepadanya bahvrn yusuf ini
singgah dimana mereka paksakan di Tharsus. Ketika mereka berjual beli

Yusuf bin fubath malah menjual dan tidak suka berjual beli dengan

mereka. Abu Abdullah menganggap baik apa yang dilakukan oteh
Yusuf &. Abu AMullah juga menganggap jual beli itu rnakruh tapi tidak

menganggap masalah bila dia minta diuruskan. '!
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24- l*u mendengar hnu Abi umar Al Adani berkata sambil

menunjuk ke suafu ternpat di masjid Al Haram, dia berkata, "Al Fudhail
dan hnu uyainah duduk.' Kernudian dia menunjuk ke suafu pojok.
Ketrka datang Suft7an, maka Fudhail pun berhenti dan duduk di
rumahnya. sufiyan berkata kepada kami, "Mari bersarna kami menuju
Abu Ali." Mereka pun datang kepada Fudhail. Sufun

. / to
:Ju .$ba

f?d-l - Atwarr,



berkata, "Tidakkah Anda bersedia datang lagi ke tempat Anda?" Dia

menjawab, "lni bukanlah masa pertemuan."
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25. Aku juga mendengar Abbas berkata: Aku mendengar Bisyr

berkata: Fudhail berkata, "Dulu tak ada seorang pun yang lebih aku

sukai unfuk kutemui selain orang ini. Sekarang, tak ada orang yang

paling tidak suka kutemui darinya." Maksudnya adalah hnu Uyainah.
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26. Aku mendengar Bisyr bin Harb berkata: Dkatakan

kepadanya, "Yusuf bin Asbath ifu darimana dia rnakan?" Sgnr'aib

menjawab, "Kebaikan ifu ada sepuluh bagian, sernbilan adalah dalam

usaha 1tang halal dan Yusuf mencakup kesernbilannya."4

,re
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Redalsi yang ada dalcrrrl. Ifibh N Aullp' l€rlra Abu Nu'aim 18/2431
meqrliltkan, q1r'aib berkata, "Aku tdak mendahulukan orang lain di
atasrq,a di lolangan umat ini. Kebaikan ihr ada sepuhrh baglan

diantaranya adahh menczri usaha halal,
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Dia berkata: Aku juga mendengar Ali bin S9ru'aib

berkata, "Ketika Syu'aib berpisah dengan Yusuf bin Asbath, maka dia

mempersiapkan bekal makanan untuknya. Sgraib berkata kepada

anaknya, 'Makanan yang unfuk Yusuf berikan kepadaku dan makanan

kami silakan kalian makan'."

Aku mendengar AIi bin Syu'aib berkata, "Ketika Syr'aib bin

Harb datang kepada Yusuf bin Asbath temyata ada seorang pernuda

yqng bicam kepada Yusuf dengan agak keras, dia meninggikan suara.

Maka berkatalah S5ru'aib, 'Kau meninggikan suaramu'!" Yusuf pun

berkata, "Wahai Abu Shalih, dia adalah Muhammad bin ldris, sungguh

dia tahu dari mana dia makan."

Abu AMullah flmarn Ahmad) berkomentar, "Muhammad bin

Idris adalah seomng penjaga perbatasan."

Syu'aib berkata, "Ayah dan ibuku tebusan unfukmu, aku

bemadzar untuk bicara kepadamu bila bertemu denganmu."

a

ff.l'dt

di satu bagian, Yusuf telah mengambil sembilan sedangkan png kesepuluh

dia takukan bersama orang lain.1
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27. Alatmendengar Abu AMullah -kefika aa ,.I*V.U,r*un

tentang Muhamrnad bin Idris yang ada di pe6atasan-, dia berkata, "rhr

adalah yang paling b€rani di antara mereka. Dia makan dari pohon Asl
yakni dengan mencabufurya."

Abu AMullah berkata: Abu Yusuf Al Ghasuli Hata, "lbnu Idris

meninggalkan di belakang, rnaksudnla adalah wara'.'

Aku mendengar Ali bin q^r'aib berkata: A5nhku berkata padaku,

"Aku pernah tidur siang di rumah si Fulan?" Dra berkata
padaku, "Apakah kamu rnalon di rumahnp" Aku menjawab, "ya." Dia
berkata, "R{ilah Tuhanmu, kamu rnakan dari apa 57ang kami tidak
ditanya tentangnya." Malsudn3;a deri hasil usaha orang ifu.
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28. Aku mendengar Abu Yusuf Al Ghasuli berkata, "Sebenamya

cukup bagiku uang 12 dirham setahun. Aku menghabiskan hanya satu

dirham setiap bulannya. Tidak ada yang mendorongku unfuk bekerja

kecuali omongan orang-orang yang setalu mempersoalkan, 'Abu Yusuf

ifu makan dari mana'?" 
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29. Aku mendengar Abu Yusuf Al Ghasuli berkata, "Aku belajar

fikih di tenrpat rnalonku seiak enam puluh tahun."
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30. frku mendengar Abu AMullah;, 'Daud O,i 
"** 
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Yarnan datang dengan ibadahnSTa png luar biasa."
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31. Bisyr bin Harits berkatir: Aku mendengar Mu'afa bih Immn

berkata, 'Ada sepuluh orang ulama yang lalu dimana mereka merneriksa

betul-betul rrrna saja penghasilan yang halal dan mereka tidak mau

perut mereka dimasuki rnakanan kecuali yang mereka pastikan itu halal.

Kalau tidak mereka akan makan tanah." Kemudian Bisyr menyebutrya

satu per satu: Ibrahim bin Adham, Sulaiman AI Khawwash, AIi bin Al
Fudhail, Abu Muawi5ah Al Aswad, Yusuf bin Asbath, Wuhaib bih Al
Ward, Hudzaifh syekh penduduk Harran dan Daud Ath-Tha'i. Ada

sepuluh orang yang dia sebut, dimana mereka sernua fidak akan

mernasukkan ke perut mereka kecuali yang mereka pastikan itu halal.

Kalau fidak maka mereka akan makan tanah.
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32. Aku mendengar Bisyr berkata, "Hendaklah seseomng ifu

memeriksa rotinya dari mana dia dapatkan, tempat tinggalnya, asalnya

dari mana, barulah dia boleh bicara."
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33. Aku mendengar Muhamrnad bin Mtrqatil

berkata, "Hendaklah seseomng itu mernperhatikan mghifqn (roti besar)

dari mana ifu, dirhamnya juga dari rnana."

Sufuan berkata, "Bekerialah seperti pekeriaannya para

pahlawan." Maksudngn dari penghasilan Snng halal.
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34. AMushsharrnd bin Muqatil menceritakan kepadaku, aku

mendengar ayahku berkata, "Uarrg belanj-a milik Ibrahim bin Adham
jatuh di Makkah, maka dia pun hanya makan pasir selama lima belas
t .tt
nan.
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35. Dari Ab{.r Hurairah, dia Hata: RastrMhh $ bersaMa,

"santnguhnja Allah itu baik dan fdak nruruinn kannli gry baik+aik.

Allah mqnqintahlen kepda amng fuinnn WiinblTIW
kepda pm rasul. Dia bqfintnn, 'Watni pn rasul, nnkanbh dari

png bik&ik dan lakul<anlah arnl shalih, sawgahrya Aku Maha

Mqsehui aF tplg ry Fbnf. (Qs. Al Mukminuun [2,3]: 51) Da
jnga ber{iriinn , 'Wahai omn(Fomng wW bafurnn, nall<ahkaalah ap
yang bik dan hasil ,rsaha kalian'." (Qs. ru Baqarah 12lr- 2671

Kenrudian beliau menyebutkan, oAda oftng gng melalrul<an

partzlanan jauh, mnbut acak-acakan betdebu, dia manangadahl<an

tangen ke langit emtbil bal<ata, 'Wahai Tuhan, Wahai Tuhanku ...."

Tapi nmt<anann5n hamm, minutrunn5n hamrn, dan fumbuh dari 5nng

hamm, nnka nErra munskk alan dikabulkan da nya."S

Iri adahh r€dalsi l{as},im bin Al aasim.

^c\tht * ar ir3i$ i,:v offi c,r -r'r
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s 66. Fath Al Bad Pn$l HR. Muslim (pernbahasanz Talatl, Al Baihaqi

(3/%l,lbnu Al Mubarak (Az-ZuMu, hal. 154), AdDarimi lzl3{}Ol, At-
faryfib wa At-Tarhib 12 / il51.
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36. Dari Salman, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,'"Elulaku

bersihlah."6
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37. Abu Balor be*ata: Aku mendengar Abu Shalih bin

Musykan berkata: Ja'far bin Khalid berkata kepadaku, "Sampaikan

salam dariku kepada Bisyr bin l{halid." Dia juga berkata

padaku, "sampaikan kepadanya, 'Kamu ifu sudah berat maka cobalah

kurangi berah5ra'." Maksudnp kumngi dosa.

6 66. Kasyf Al Klnta' lL/Yz), Mamhil Ash-Slnfa fii Talfirii Ahdb Asy
Stita M. 61, Al lhg' $/49 dan L241, dan Al Asnr N Marfu'ah oleh Al
Qad (hal. 154).

Hadits ini mernp,rrpi ftra redalsfr Pabnm,'Berlaku bersihlah densan

segala larg kalian bisa."

Kdt-a, 'Elerlaku bersiitilah lorena lclu** bersitr-'
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Abu Bakar berkata: Aku

AMullah, "Elclehkah aku meriwayatkan

mernbolehkannS;a.

berkata kepada Abu

ini dari Anda?" Dia pun

o,
f

a.
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38. Asbath dari Muiahid, dia b€rkata, Allui. mamhyr.rkan kepada

Daud I}, "Bertakuralah, jangan sampai Allah mernperkarakanmu

karena strafu dosa lnng rnana Dia fidak melihatnu karena ifu, dan kamu

menerruinya pada saatrla nanti dalam keadaan tak mernpuryni hujjah

(alasan)."
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39. Dia berkata: Aku mendengar Amr bin Dzarr

berkata, "Wahai para hamba Allah, jangan kalian tertipu dengan

lamanya kelembutan yang Allah berikan kepada kalian. Hati-hatilah

terhadap kemurkaan-N5n, karena Allah & berfirman dalam kitab-.

N!n, 'Maka tatlcala mqeka mqnbuat Kami murka, IGmi menghukum

merel<a...: "(Qs. Az-Zukhruf [43]: 55)
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40. Aku mendengar Abu Abdullah berkata: Muhamrnad bin

AMullah bin Idris pemah mengimami kami dan dia dalam keadaan

murung. Dia shalat lalu masuk. Aku berkaia kepadaqn, 'Aku bolehlon

wahai hnu ldris?" Dia berkata padanya, "Kamu boleh pilih aku atau

harta," Maka dia pun menolak harta. lalu dia berkata, "Yang pemah

terjadi dia pernah dibaunlon harta tapi dia mengernbalikannp dan Udak

menerirnangra."
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41. Aku mendengar Abu Abdullah berlota, "Muharnrnad lebih

baik daripada a5rahnla lnitu Abdullah bin ldris."
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42. Aku mendengar AMul Wahhab berkata: hnu Idris biasa

mernberi sepuluh (dirham) untuk istui dan anaknya Muhammad setiap

bulan dari pembagian Umar bin Khaththab. Dia Muhammad) kemudian

datang dari haji dan pam ahli hadits sedang di sisi agnhqn. Maka

mereka pun berkata kepada ayahngn ini (AMullah bin Idris), "Ayo

ceritakan kepada kami tentang hadits, kalau tidak kami akan adukan

kamu kepada anakmu.' Dia menjawab, "Baiklah aku akan ceritakan

alweral - [-5f1

&GJl :A)-reJlar.
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hadits kepada kalian, dan jmgan adukan kepadanya apa yang tidak

disukai oleh penduduk perbatasan dan Bagdad."
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43. Disebutkan kepada eU., aUarfUn *n* Abu Yusuf Al

Ghasuli berkata, "Siapa 3ang merniliki lima putuh dirham maka aku

tidak melihat dia harus mengumpulkan bamng ternuan dari sana sini."

Maksudn5ra mengumprrlkan bulir gandum (untuk rnalon). Maka

berkatalah Abu AMullah, "Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda' tentang

barang temuan." Abu AMullah sendiri tidak menganggap rnasalah

mengambil barang ternuan meski mernpunyai lima'puluh dirham.

Aku bertata kepada Abu AMulhh, 'Bolehkah alnr

meriwayad<an ini dari Anda?'Maka dh pun menrbolehkannln.

'rf t 6r:'u*3'eE u ,iA ok'r;.r:^A

lE-l Atwrre'



/oo t '' -z- |

f dtJ; ,f
i;,fi )*:)

Jtii -$nr

7:lT
I

-Ai*rt

ol ,v;t
*')t

I ot. .. !.n, .. .l i

J.e LiJ> -tt

4 i ft'*2H
"4Ai';3- 

ott>\Ittr c.f
a-z

o

of ,'slbt J 5fir ,{

.".
L>

o

d

t4'rzi
fu D\9

c)ryC
:r*f1

214. AMurrahrnan menceritakan kepada kami, dari Sufi7an, dari

Manshur, dari Salim bin Abi Al Ja'd bahwa ada seomng laki-laki 1Bng

naik menuju kdiaman Abu Ad-Darda' dan dia menernukan sebuah biji,

sepertinSn dia malu lalu berkata padanya, "Silakan naik atau memanjat,

karena salah safu kepahamanmu dalam agama adalah kelembutanmu

dalam masalah penghidupan. "
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45. Abu AMullah pernah aitu"Sru tentang barang temuan di

ladarrg para pencuri maka dia menjawab, "Menghindarinya lebih aku

sukai -tapi seingatku dia berkata: Setahun- Kami suka unfuk menjauhi
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ladarg-ladang m€reka',

mernpermasalahkan bih ada

rumput di sana.

tapi Abu Abdulhh sendiri fidak

orang lrang rnau mengambil duri atau

';*lt ot/|-\ #tr;tll o'rtu- J;h

216. Aku juga mendensar Abu Abdutlah berkata **
mereka di Tharsus menghindari perkam kerbau, mereka fidak

mengecualikan orcmg yang shalat dengan lainn5a."
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47. Abu Abdullah ditanla bahwa ada sekelompok omng tidak

mau menyalalon kotoran kerbau (meniadikannya bahan bakar -peoeri)
rnaka dia menftrwab, 'El€tul, karena asalrya Udak sah."7

7 Maksudnya karena kerbar.r-kerbau ihr didapatkan dari trasil 1nng tidak sah

sebagirnana alon diielaslGn dalam riuraSat berilruhlp.
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48. Ditanyakan kepada Abu AMullah bahwa mereka

mengatakan kalau Muaw[nh mengirim kerbau-kerbau ifu ke mereka.

Dia menjawab, "Aku rasa mereka mengesahkan ini."
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49. Aku mendengar pula Abu AMullah dan dia menyebutkan

kerbau-kerbau di Tahrsus, dia berkata, "Asahrln adalah fasid."

Dlotakan bahwa disebabkan karena bani Urnayph

mengambil paksa kerbau-kerbau itu dari mereka. Aku berkata kepada

Abu Abdullah, "Al$l boleh meriwayatkan ini dari Anda?" Dia kenrudian

menrbolehkan.
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50- Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, dari Al

Hasan, dia berkata, "sesungguhnya manusia yang paling ringan
hisabnya di Hari lGrnat adalah orang Snng menghisab diri mereka
karena Allah k€fika di dunia. Mereka berhenti pada kepentingan dan
arnal mereka. I(ahu ifu karena Allah rnaka mereka pun
melanlutkanqa tapi katau menjadi dosa atas mereka rnalo mereka pun
berhenti. Hisab akan di Hari l&mat akan menjadi bemt bagi orarg yang
sernbarangan dalam unrian dunia (tanpa perhitr-rngan), mengambil dunia
tanpa perhitungan, lalu mereka dapati bahwa A[ah menghitr.mg apa
png mereka lakulon meski sebesar dzarrah." Kernudian dia mernbaca
agt, "Adulni celaka karni, kiab apl<ah ini 5ang fi&k matugalkan
png kqil fun tidak (p*) jang bar, melainkan ia mqcabt santuanja;

fTf-l - Anryrr'



dan merel<a dapati apa wng telah mereka keriakan ada (tertlis). Dan

Tuhanmu tidak mangania5a samng jua pun-"(Qs- Al Kahfi [18]: 49)
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51. Ahmad bin Abu l{halid Al Khaththab menceritakan

kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Abbas Al Khaththab

berkata, "Aku menimbang seratr.rs biii d"arr:dh dengan perbandingan

sebiji sawi." Atau dia berkata, "serambut'. Tapi ingatanku lebih

condong mengatakan dia menyebut kata "biji sawi".
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52. Muawiynh bin Qurrah menceritakan kepada kami, bahwa

ada sorang laki-laki 3nng mengambil 25 dzarrah lalu melebkkanqa di

salah satu tapak timbangan (sebdah lagi kosong) tapi timbangan

tersebut sarna sekali tak miring.
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53. Muawiyah bin Qunah menceritakan kepada kami, dia

berkata, "Ada seorang laki-laki mengirimkan makanan kepadaku, lalu

aku pun memakannya sampai tersisa sedikit. Temyata ada biji hitam
dzarmh dalam sisa makanan ifu dan aku pun menimbangnya. Setelah

kubersihkan lalu kutimbang lagr temyata beratrya tidak
bertambah tidak pula berkurang."
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il. Dari Ibnu unrar bahua ada seorang hki-laki leuat sambir

mernbawa rumptrt kering, lalu ada seorang png magambilnln seikat.

Ivraka b€rkatalah lbnu unrar, "Menurufunu, kalau penduduk Mina
mengambilq,a seilot*eikat altanltah dia tersisa?" Da
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menjawab, "Tidak." hnu Umar berkata, "Kalau begitu mengapa kau
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55. Dia berkata: Sampai juga berita kepadaku dari Sulaiman bin

Harb, aku mendengar Hamrnad bin Zaid berlata: Aku pemah bersama

ayahku, lalu aku mengambil safu batu ubin ternbok. Melihat itu dia pun

berkata kepadaku, "Mengapa kamu ambil?" Aku menjawab, "ltu kan

hurrla satu ubin." Dia berkata lagi, "Kalau setnua orcrig mengambil satu

persatu apakah dinding ihr masih punya ubin?!" Atau dengan perkataan

senada.
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8 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Perh.ratan terpurji, tnb: 32), Ad-Darirni
(pembahasan: Perlruatan terprji, bab: 54), dan Ahmad (Mwmd,4lumd,3/3,
snq.

L^[ :JL, .;t(ir ',y

56. Dari Ubadah bin Qurth, dia berkata, "sesungguhnSn kalian
melakukan sesuatu gnng sangat kecil di mata kalian bahkan lebih halus
daripada bulu. Padahal kami di masa Rasululluh & menganggap itu
sebagai salah safu muubiqaat(pembinasa) atau dosa besar."

Aku berkata kepada Abu Qatadah, "Bagaimana kalau dia
melihat kita sekarang?" Abu Qatadah menjawab, ,,Makanya 

aku
sampaikan hal ini."8
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57. Abu Bakar bin Khallad Al Bahiti *en"*,*jn kepada kami,

Aku mendengar Ibnu t-[Binah berkata: Abu Hazim berkata, "Aku

sungguh ingin kalau ada salah satu dari kalian gnng menjaga agamanya

seperti dia menjaga sandalnyra." Aku bertanya kepada Abu Abdullah

tentang singgah di rumah strafu kaum, dan aku sebutkan siapa saja yang

fidak disukai amhnya ke Abbadan atau ke Tharsus. Dia

berkata, "Jangan singgah di sana." Aku bertanya, "Kalau ada Snng sakit

ketka berada di sana, Anda apakah dia hanrs di;enguk?" Da

menjawab, "Hendaklah dia keluar atau pindah dari sana." Aku berkata

kepada Abu AMullah bahwa lbnu Al Mubamk berkata, "Kalau orang

alim, rnaka ln pikir dia fidak boleh singgah di sana, tapi kalau dia jahil

(tidak berilmu) rnaka perkaranya mudah."

Abu AMullah berkata, "Orang alim gnng diikuti itu bukanlah

otang alim grang mirip orang bodoh."
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58. Abu Bakar menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu

Al Abbas Ash-Sha'igh berkata: Bisyr bin Harits berkata kepadaku,

"Sampaikan salamku kepada Muhammad bin Muqatil dan katakan

kepadanya, sepertigamu telah hilang sejak kau bermukim di Dar

Mubarak Turki." Aku pun mendatangi Abu Ja'far dan mengabarkan

kepadanya hal itu. Ketika aku hendak pamit pulang, dia berkata,

"Sampaikan salamku kepada Bisyr dan katakan kepadanya, setengahmu

sudah hilang sejak kau tinggal di Baghdad."
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59. Dia berkata: Aku juga mendengar Abbas Al Anbari berkata:

Bisyr bin Harits berkata kepadaku, "Tidak'akan ada yang jujur kepada

Allah seomng hamba yang suka tinggal di sana." Maksudn5ra Baghdad.
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50. Dia berkata: Aku juga mendengar *ln ,"or*n sahabat

kami, dia berkata: Aku mendengar Hasan bin Rabi', dia berkata: Aku

berkata kepada Bisyr, "Untuk apa Anda b€rnuhm di Baghdad?" Dia

berkata padaku, "Sungguh aku berjalan bersama mereka bagaikan

berjalan di atas bam api."
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61. Abbas Al Anbari berkata kepadaku: Bisyr bin Harits berkata
kepadaku, "Bulan ini sudah menaungimu yaifu buran Ramadhan.
Keluarlah dari sini kembalilah demi puasamu." Aku berkata, "wahai
Abu Nashr, kemana?" Dia menjawab, "Ke Mada'in atau sekitamya.',
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62. sufi7an menceritakan kepada kami, dari a*"u yang

berkata, "orang jahil sudah diampuni tujuh puluh kali sementara yang
alim baru safu kali."
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63. Aku mendengar hrahim bin Syammas berkata: Aku
mendengar Fudhail bin I5ndh dan dia menunjuk ke arah istana ummu
Ja'far di Makkah. Dia berkata, "Allah mengampuni penghuni istana ini
sebanyak tujuh puluh kali sebelum mengampuniku. Dia melakukan

ult

:Ju ,Jbt

176-l - Atwxr'



sesuatu karena ketidaktahtan, sctngltara ahr melakukarqn Padahal

sudatr tahu (sesttatu 3nrqg hrnrl$."
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64. Abu Bakar menceritakan kepada lorni, dia berkata: AInr

berkata kepada Abu AMullah: Alnr menulis dari Sa54pr dari Ja'far dari

Tsabit, dari Anas, dari Nabi $, "Orang ummi (buta hurufl di antara

umatku akan diampuni sebelum ampunan diberikan unfuk ulama."

Dia flrnam Ahrnad) berkata, "Ya (benar memang ada riwayat ifu

-penerj). "9

9 Hadits lni mwl<ar-

FIR. Abu Nu'aim dahm Hi$ph N Autitn' 12/3311 dan (9/222), Adh-Dhiya'

dalam Al Mukhanh (l6Cl9l.

Di ternpat perfama Abu Nu'aim berkata, "Hadits ghadb, hanla Sagpr yang

meriwayatkannya dari Ja'far dan kami tidak menulisrya keorali dari riwapt
Ahmad bin Hanbal."
Di tempat kedua Abu Nu'aim berkata, "Gharib dari hadits tabit, tanrsa

saypr SBng meriwayatkannya. AMullah berkata: Alratrl$ 0mam Ahrnad)

Mata, Ini adahh }Eldrb mwl<ar. AtEtilo.l tdak pernah menceritakannya

padaku keo.ra[ sekali."

Safia (Samir) katakan cacatrya adalah Sagnr bin Hatm dan Ja'far bin

Sulairnan. Mereka berdua mergumpulkan topik-topik tentang
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. 65. Ishaq bin Ismail menceritakan kepadaku di Tharsus, Aku
berkata: Aku bermusyawarah dengan Bisyr mengenai keluar ke Tharsus

maka dia pun berkata, "Apakah ibumu mengizinkanmu?" Aku
menjawab, "Ya." Dia berkata, "Kalau saja kau bukan berasal dari kota
ini tentu tidak kuizinkan kau meninggalkannya (ibumu), tapi kalau

memang dia sudah mengizinkan maka silahkan kamu berangkat."
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terpuji tapi dalam hadib-hadits mereka bantak png munkar sebagairnana
bisa terlihat dalam biografi mereka oleh para imam.
Demikian dari muhaqqi l<iblb N wam'cetab,an !,Iaktabah Al Ma'arif samir
Az-fuhatui.
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66. Aku mendengar Ishaq bin Bisyr berkata: Kami keluar

bersama Bisyr ke gerbang pepeftIngan yaifu di padang pasir. Dia

berkata padaku, "wahai Abu Ya'qub, aku berpikir tentanqnegeri ini dan

siapa saja yang tidak suka masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa

pen5nmak kulit kalau sudah masuk ke dalam tempat penyamakan maka

dia fidak akan mencium bau busuk kulit itu. Yang bisa menciumnln

adalah yang b€rada di h.rar penpmakan."

Bab: Yang Dimakruhkan Dalam Hal Meninggalkan
Pasar dan Pekerjaan
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67. Abu Bakar menceritakan kepada lorni, dia berkata: Alnr

mendengar seomng lald-hki berlota kepada Abu AMullah, "Sungguh

aku sedang berada dalam kctrkupan." Abu Abdulhh Mata, "Tetaplah

t,
JA
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berada di pasar, di sana kamu bisa bersilafurahim dan membiasakan diri

dengannya." :"-
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68. Aku mendengar Abu AMulhh berkata, "poa]s;g* itu

lebih aku sukaldaripada hasil bumi Baghdad."
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69. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang pekerjaan

menjual daun kurma, maka dia menjawab, "Aku hamp ifu halal."
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70. Abu Qudamah menceritakan kepada kami, dari Shadaqah

Al Marwazi, dia berkata: Aku berkata kepada Yusuf bin Asbath, 'Pasar

kami yaifu pasar Marw sudah rusak, tolong funjukkan padaku sesuatu

(apa yang.harus aku kerjakan)." Dia berkata, "Hendaklah kau menjadi

penjual daun kurrna."

,:A;t ,arir.irr * *,tr
,' / a u . - z

' of rt ...

.;;1 {; rG{,e":Ju
4/

'. lczoY

L-J; -V \

tJtG"
z-

ot
: tJi

,{ g"* -vY
o t lo t'ffrt,

,*= ilia),l*fr

o

f.;J
Ott :

;- 
,:

@
71. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Ats-Tsauri, unfuk apa

dia ke.Yaman?" Dia menjawab, "Dia pagi berdagang dan unfuk

bertemu Ma'mar." Aku bertanya lagi, "Orang-olang katakan bahwa dia

punya serafus dinar." Dia menjawab, "Kalau fujuh puluh, maka itu
benar."
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72. Abu Bakr menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu
AMullah berkata, "Aku telah memerintahkan mereka agar bolak balik ke

pasar dan benrsaha dalam bidang perdagangan." MaksudnSa anak-

anakryn.
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73. Abu Abdullah berkata: Dirlula1atltan dari Aisyah, dari

Rasulullah $, (beliau bersaMa), "%tttguhnSa slah stu ptglrasilan
tqbaik 1pg dbnl<an s6@rzrng adalah dari usalnrya sqdiri dan

amlqp adahh hd usalwryp sqiliri."lo
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10 HR. Ahntad (Mtwd Ahnad,6/311, Al Baghawi l:Swn es.*nmtt, g/gzgl
Al Flatsarni (Mamdd A*Zum'an, 109f dan L@Zt, Arrtlasa'i
(p6nbatrasan: Jtral be[), Al Baihaql Q/48lll,lbru tt{arah f2l3n, At-Tirnrldzi
(1358) dan lbnu tlalat (Talchbh Al Habir,4n2l.
Uh. Irw' Al Gtalill6/65,7/?fi danSDl
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74. Aku mendcngar Abdul Wahhab berkatat Di sini ada suatu

kaum png kelur ke Mada'in menuiu Syu'aib bin Harb. Tenqrata

mereka tidak pulang ke nnnah mereka, padahal ada sebagi,an mereka

yang minta minum. Synib sendiri berkata kepada salah satu dari

mereka yang sedang minta minum ifu, "Kalau kamu dilihat oleh Sufipn

tenfu akan tenang rnatanga."

Bab: Anjuran Bel<e4a dengan Kedua T*gun
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75. Abu Huraimh menceritakan kepada kami, dari Nabi $, dia
lalu inenyebutkan hadibrrya. Eleliau belsaMa; "Daud * sqrdiri tlnlen
dagan lnsil usaha kdw tangann96."ll

r' Aku berkata kepada Abu AMullah, "lni boleh aku rirrayatkan

dari &lda?" Dia kernudian mernbolehkann5n.
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76. Saylnr, dari Al Hasan, db berlota, "Gafr Saknan Al

Farisi s, adalah lir.na ,ib,r Da b*eda sebagai anrh (kcpah da€nah)

mernimpin sekitar 30 ribu kaum muslimin.'Dh biasa berldutbah di
hadapan orar{rorarE dengan menratai jrsah }ang sebagian teriulur dan

11 HR. Al Bukhari Bn4, Fath Al fui 4f3}gl, Al Baghau,i $frrt,4s-gtnmh,
8,/5), AthThabanrd l,4sh-Slnghir I / l5l, Tabir Al @taun B/27n.
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sebagian lagi dipakai. Kalau gajinya furun rnaka dia melepaskannS,a lalu

rnakan dengan hasil kedrn tangannyra sendiri."

Aku berkata kepada Abu AMullah, "Boleh aku meriwaSBtkan ini

dari Anda?" Dia kernudian mernbolehkannya.
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78. Dari laits, dari Muiahirl, dia berkata, 'SiaPa 1rang

mengokotrkandilintn rnaka dia akan merendahkan agarnaqya dan siapa

yang merendatrltan dffittamaka dia akan mengokotrkan agarnangn.l
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77. AW Ja'far N Hdznza', dari qlr'aib hn Harb batnra dh

b€rftata, "Jangan kamu rernefrkan satu fulus (rnng] dirnana kamu

rnenaati Alhh dahm menghasilkannlra. Bulon uang fulusqra ifu yang

dirnaksd tapi ketaatan (pada Alhh). Blsa iadi r.rang ihr dibetl<an sa!,ur

dan belum sernpat dia tenar{g di penrtnu dosamu ptm tdah terampuni."
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Bab: Maknrhnya U"Jah dari Lingkungan Kecuali
dengan Keyakinan
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79. Aku bertarryn kepada Abu Abdullah, "Apakah seseorang itu

duduk salr di rurnahnlra, rnaksudryn fidak perlu bekerla?" Da
menjauab, "Aku takut itu akan mengelmrlranrryn keeada sesuahr." Aku

ber|<ata lagi, "Ke 37ang seperti apa?" Dia menjarrab, "Dimtnglrinkan

alon dil&fon kepadara,a sestrafu. Kalau dta kehnr dan bd(eria l€bih alnr

suloi." Aku bertarryp lagi, "Kalau dikirimkan sesuafu (hadiah'

:p-oi) lalu dia tidak rnau mengambilnp?" Dia meniaurab, "Itu bagw."
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80. Aku bertanya kepada Abu AMullah bahwa ada seomng laki-

laki berkata, "Aku fidak akan bekerja sampai niatku betul, padahal dia

punln kelmrga tanggungan." Dia menjawab, "Kalau dia wajib

menaflohi mereka rnalo terrnasuk niakrya adalah melindtrngi mereka."
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81. Dia berkata: Ada dr.ra orang laki-lald bertanga U*.* O*
AMullah tentang sesuafu gang mereka temukan seperti sayur dan

lainnya. Da b€rkata pada mereka lerdua, "Cobalah unhrk bekerja."
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82- Abu Ab&llah juga mengabarkan kepadaku, bahwa ada

seorang unnita berkata, "Ada seorang laki-laki yang bekeria sebagai

penjgal daun kurma tapi itu tak bisa mencukupinln." Maka aku berkata

padanga, "Menjual daun kurma ifu keunfungannya kecil mungkin fidak

bisa mencukupinlp, cobalah dia mengubah ke usaha lain." Aku rasa dia

menyebut meniadi fukang pintal benang (tenun).
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83. Dia berkata: Amr bin Maimun mernberitakan kepada tomi,
dari aSnhnya bahwa hnu Amir berkata kepada hnu Urnar, "Wahai Abu
AMun:ahman, m€ngapa Anda tidak bicara?" Dia menjawab, "Jika

penghasilan sudah baik, nafkah sudah bersih dan kamu akan dibalas

rnaka belajarlah."
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84- Dari Wahb bin Kaisan, dia berkata: Ada seoftIng lrang

bersedekah kepada kaum miskin, maka berkatalah Abu Hammam,

"Safu dirham yang aku dapatkan dengan keria keras mernbuat keningku

berkeringat lebih aku sukai dari pada sedekah mereka serahrs ribu

tambah seratus ribu tambah seratus tibu."
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85. Aku mendengar nUai Wahhab menyebutkan tentang

ses@ftrng, dia berkata: Yuntrs bin Ubaid berkata, "Elagiku, tidak ada

pencuri yang lebih buruk daripada pedagang png mernbeli barang

untuk jnngla u/aktu tertenfu kernudian dia menrbawanln safar ke sebuah

,b, f ?"n ,"6'ii1 '* q- -/,o
*.o I orr! LSy ol} t1 :,;*.L U ;; JG :JG

., o..AlP,qfrf

AtWara' - kll



nEleri. ndak ada satu dirham pun lang dihasilkanqn melewati batas

waktu itu kecuali akan menjadi haram."
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Bab: Menanggalkan Sifat Sombong dan Terus
Bekerja
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86. Dari laits, dari Mujahid, dia berkata, "Siapa SBng tidak malu

dari Snng halal, rnaka akan ringanlah bebannya, santailah dirinyra, dan

berkuranglah kesombongannya. "
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87. Dari Ayyub, dia berkata, *Abu Qitabah sangatlah

menganjurkan kami unfuk ke pasar (keria dan berdagang)."
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Bab: Membeli dari Tempat yang Dimakruhkan

// o ' ' " 
:i G:.ht Jb,rtr Ui -Ald04dy /;

88. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dia

berkata: Alyub keluar menemui kami lalu berkata, "Wahai para pemuda,

bekerjalah, kalian tidak perlu datang ke pintu-pintu mereka-mereka ini."

Dia kemudian menyebutkan siapa saja yang tidak dia suka.
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E9. Aku berkata kepada Abu Abdullah, 'Apa pendapat Anda

tetang s€orar€ yang menrbangnn sebuah panr secara ghasb (rnerarnpas

milik dan tanah orang lain -penqil lalu mengundang oraryl untulr

Ueraagang di sana? Apakah boleh berbelania di pasar itu?" Dia

menjawab, "Apa tidak ada ternpat lakf" Sepertin3n dh fidak suka .

belanja di situ. Dkatakan kepadanp, "Ternpat lain juga bdanja di

sana." Dia menjawab, "Kalau ada perantara antam dirimu dengan

mereka (pedagang di pasar ifu) maka itu lebih gampang." Sepertinp dia

tidak mernpersoalkan (kalau belanja di tenrpat lain png juga beli dari

pasar ifu -penerj. "

Bab: Menghindari Muamalah dengan Orang yang
Tidak Dsukai
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90. Aku bertan5n kepada Abu AMullah tentang mtnmalah

(bansaks| sebagian oftmg. Dia menjawab, "Kalau ada orang lain ynng

menjadi penrbatas antara kami dengan mereka. Kalau ada orang lnng
minta hukum ke pengadilan tenfu ifu akan menyulitkan."
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91. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa dia pemah bertanya

kepada Ubaidah (tentang pasar tadi -penerj), maka ia berkata, "Dia

mendapatkan jalan lain dari itu." Aku menanyakan itu kepada Abu

Abdullah, "Ada kemungkinan maksud Ubaidah menanyakan kepada

Ibnu Sirin." Dia menjawab, "Tidak.u

Dari Hisyam, dia berkata, "Al Hasan dan Ibnu Sirin tidak suka

(memakruhkan)belanja apa pun dari para pekerja."
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92- Akuberkata kepada Abu Abdullah, "Suatu hari aku mernbeli

sebuah pakaian dari seorang laki-laki yang aku sebenamga tidak suka

bicara dengannya atau berhansaksi dengannp." Dia berkata, "Biarkan

sampai aku melihat keadaannya." fuelah itu aku bertanya lagt

kepadanSa dan dia berkata, "Hindari iual b"h dengannya." Aku berkata

lagi, "Kalau aku membeli dan tidak tahu fulau itu darinya)?" Dia

menjiwab, "Kalau kamu mermpu minta dikernbalikan maka silakan

lakukan." Aku bertanya lagi, "Kalau aku tidak mungkin melakukan ifu

bolehkah aku menyedekahkan uangn3n?" Dia meniawab, "Aku tidak

suka menggiring omng unfuk ifu sehingga harta mereka jadi hilang."

Aku bertaryn lagi, "Kalau begifu apa yang tnrus aku lakukan?" Da
menjawab, "Aku tidak tahu. Aku Udak suka bicara tentang hal ini sedikit

pun. Tapi paling Udak di sini dia bisa menyedekahkan kanntungan saja

dan menghindari iual beli dengan mereka."
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93. Abu Bakar (AI Marwazi) berkata, "Masalah di atas hanya

berlaku untuk orang Jahmi." 12 AIiu berkata kepada Abu Abdullah:

Diriwayatkan dari Yusuf bin Asbath bahwa Ats-Tsauri dan lbnu Al

Mubarak berbeda pendapat tentang seorang yang manrakilkan pakaian

dagangannya kepada pernbanfunya. Lalu ada orang yang tidak dia sukai

menrbeli bamng ifu. Menurut Ats-Tsauri, dia harus menyedekahkan

senilai dengan harga pakaian tersebut, sedangkan menunrt hnu Al

Mubarak dia cukup menyedekahkan ketrnfungann5ra saja. Maka

berkatalah orang itu, "Aku tidak tenang sebelum menyedekahkan

kantong ifu." Tadinya dia menernpatkan uang dirham di dalam kantong

tersebut. Abu AMullah berkomentar, "Semoga Allah memberkahinya." 
'

12 Maksudnya keudaksukaan Ahmad untuk berbisnis dengan mereka. Penei.
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94. Aku juga bertanya kepada Abu'Abdullah sekali tugi, :Ak,

menjual pakaian, kemudian baru aku tahu bahwa aku menjualngra

kepada orang lnng tdak aku sukai unfuk mernbelingra." Dia

berkata, "Kamu sedekahkan saja keunfungannln Aku mendengar Isha

bin Abi Amr berkata: Aku bertanya kepada lbnu Al Jarrah tentang

berbansaksi dengan pelaku malsiat maka dia menjaurab, 'Ifu akan

mernbuat tersebut fasid (bafil)'."
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95. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Aku membeli

perbekalan di sebuah tempat yang aku sebut namanya dan temyata

tempat ifu berada di tangan suafu kaum yang bukan pemilik sah tempat

ifu. Aku baru tahu setelah membelinya, mereka adalah Sharrraqi." Dia

berkata, "Kamu kembali ke kampung ifu -atau ke pasar itu- dan

mengeluarkan isi pertekalan lalu. keluar dari situ." Abu Bakar

berkata, "lni dalam masalah ghashb."

Dia berkata: Abu Thalib bin Abbad menceritakan kepadaku dari

Muhammad bin Sirin, bahwa dia mengirim ghulamnya (budak laki-laki)

ke padang nrmput unfuk membelikannya makanan. Ketika si ghulam ini
pulang dia berkata padanya, "Apa yrang kau lakukan? Pergi dan

kernbalikan barang ini!" Dia tidak suka karena itu dari Shawaqi.
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96. Ibnu Aun menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad berkata kepada orang yang membelikan makanan untuknya,

"Hindari ifu." Aku berkata kepada Ibnu Aun, "Mernangnya makanan

apa itu?" Dia menjawab, "Makanan Ahwaz."

Qab: Membeli dari Sungai Sa'id13 dan Semisalnya
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13 Yaqut mengatakan dahm Mu'jan Al Efutrhn, "Sungai Sa'id adalah narna

sungai di Bashrah. Dia disebut dalam buku-bdm sejeuah. Sungai Salid juga

sebelum daerah Rhqah di kaunsan Bani Mudhar dinisbatrkan kepada Sa'id
bin AMd Malik bin Marwan png fuga ber,gehr Sa'id Al Khair. Dia

menampakkan sikap beribadah. Tempat surgainp ini dipenuhi belantara

5rang ada binatang hrasrqn, malo datanglah lnitu Al Walid

menebang hutan ini dan datarg ke suqgai itu lalu mernakmurlonnya."
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97. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang iual beli kepada

seorang gang sernisal Bustan bin Rabah, "Bolehkah mernbeli barang

darinya?" Dia menjawab, "Hindari dia." Dia tidak menyukain5a.

Aku lalu bertanya kepada Abu Abdullah, "Ada seorang laki-lald

punya seomng ibu yang sedang sakit, tapi ayahnya membeli sebuah

tikar dari pasar yang tidak disukai yaitu pasar hasil ghashb, dan rumah

itu sudah dialasi dengan tikar tersebut. Bolehkah si anak ini menjenguk

ibunya?" Dia menjawab, "Tidak boleh, bagaimana mungkin dia masuk,

bukankah dengan itu dia ingin menginjak tikar itu?"
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98. Ah mendengar Abu AMullah trerkata: hnu Al Mubarak

tidak mau shalat di Marw di nrasjid Jami'n1n kecuali shalat Jum'at dan

dia tidak rnau shalat $nah di dalamnya. Aku bertangra, "Alasannya

apa?" Dia menjawab, "Karena Abu Muslim pernah merampas

sebagianryn."
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99. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "APakah Anda

menganggap boleh shalat di masjid 3nng dibangun di atas Sabath?" Dia

menjawab, "Tidak boleh, ifu adalah jalan umum kaum muslimin." Dia

berkata lagi, "Ja'far bin Muhammad bin AIi -atau dia katakan:

Muhammad- melamng shalat di masjid-masjid tersebut !/ang di

dalamrya ada lalan umum."
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100. Abu Abdullah berkata, "lbnu Mas'ud tdak suka shalat di

rnasjid grang dibangun di atas jenrbatan."
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101. Abu Abdullah berkata kepadaku: Suatu hari aku keluar di

malam hari untuk shalat. Aku berhenti di masjid Al Halqani temyata

posisinya berada di atas lalanan, maka aku kembali dan shalat sendiri di

rumah. Dia berkata kepadaku tentang masjid yang dibangun di

jalanan, "Hukumnya adalah harus dirobohkan." Dia juga

berkata, "Masjid itu lebih besar kehormatannya."
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Bab: Makruh Melakukan Transaksi di Jalanan Kaum
Muslimin
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lO2. Aku mendengar Abu Abdullah di lain waktu mengatakan

tentang mereka gang biasa dudukduduk di jalanan dan berjrml beti di
sana, "Tidak sepafutrya mernbeli dari mereka."
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103. Abu Bakar berkata: Telah sampai berita kepadalru bahun
Abu AMullah ditanSn tentang s@rErng laki-laki 37ang menggrrnakan

sedikit badan ialan, apaloh persal<sianqB diterirna? Dia menjauaab, "lni
bukan sifat adil."
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104. Abu AMullah juga menyebutkan tentang seomng laki-laki

yang menggunakan sedikt badan jalan untuk pekerjaannya, maka Abu

AMullah mengingkari hal itu dengan pengingkaran Snng keras dan dia

berkata, "Dia menggunakan jalanart kaum mGlimin u"i"t
pekerlaanrya?" Da sepertinga mengrngakari perbuatan ifu.
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105. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang seorang yang

menggali ru*ur di jalanan atau menggali saluran yang ditufupi. Dia

menjawab, "Tidak boleh, itukan jalanan kaum muslimin?" Aku berkata,

"Tapi surnur ifu digali dan difufup kembali mulutnya." Dia berkata,

"Bukankan itu di jalanan kaum muslimin? Aku memakruhkan semuanya.

Telah sampai berita kepadaku dari Syuaib bin Harb bahwa dia berkata,

'Jangan memplester tembok dari sebelah batasan mmah, khawatir nanti
jatuh di jalan'." Kernudian Abu AMullah berkomentar, "sungguh teliti

S!/uaib, s€mqla Allah merahrnatinya."
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106. Aku juga berhanya kepada Abu AMullah tentang seoftulg

laki-laki Snng menggali $rnur di halaman maqiid. Dia menjawab, "Itu

sarna saia di ldanan." Aku berkata, "Ifu di daerah masjid." Dia mdah
menjawab, "Aku tidak suka orang buka sumur di lalanan."
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Bab: Apa Saja yang Dimakruhkan tentang
Keberadaan Sumur di Jalanan
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tO7. Abu Abdullah berkata: Aku tidak suka mhum di sumur-

sumur ini yang ada di jalanan. Abu Bakar Al Miskani berwasiat agar

digalikan sutnur unfuknya, mereka bertanSn kepadaku dan aku

menjawab, "Jangan kalian menggali srrnur di.jalanan sedikit pun." Aku

bertanya kepada Abu Abdullah, "Aku dengar seomng yang minum

sambil berkata, 'lni dari sumumya si Fulan" padahal aku tidak suka

unh.rk minum di sana." Dia berkata, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Unfuk

wudhu juga fidak boleh?" Dia meniawab, "Tidak'" Aku

AIWara,-l?5 I



melanjutkan, "Kalau sudah tiba waktu shalat dan aku tidak mendapati

air selain itu, apa aku harus tayammum?" Dia menjawab, "Entahlah."
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108. Dari Bilal bin Ka'b, dia berkata, 'Thawus pernah keluar

dari Yaman menuju Makloh dan dia tidak mau minum dari sumur-

surnur peninggalan jahili!,ah itu. "

Bab: Kemakruhan Minum dari Sumur yang Digali
oleh Orang yang Tidak Disenangi
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109. Aku bertanya kepada Abu AMullah, "Ada sumur yang

digali dan seorang banci berwasiat akan mernbanfu (pembiayaannya),
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apakah Anda mernbolehkan minum dari sulnur ifu?" Dia

mer{awab, "Tidak. Penghasilan banci ifu keji, dia mernperolehnya dari

rebana (musik)." Aku bertanya lagi, "Bagaimana kalau aimya disiramkan

ke masjid apakah rnasiid itu harus dibersihkan dari air tersebut?" Dia

hanya tersen5lum.
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110. Aku juga bertanyn kepada Abu AMullah tentang sumur

yang digali oleh orang 1nng tidak disukai, tapi dia diwakafkan untuk

urnurn, sedangkan surnur lain digali orttng yang sama tapi meniadi

puryta seseorang. Yang mana png Anda pilih untuk diminum? Dia

menjawab, "Yang diwalofkan unhrk umum." Aku berkata tagi, "Kalau

lnng diwakafkan ifu berada di jalanan?" Dia berkata, "Tidak."
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Sepertinya. dia mernakruhkannya. Aku berkata lagi, "Bagaimana kalau

lrang menggalinya adalah yang tidak disukai tapi aimya dingin,

sernentam yang digali oleh orang yang disukai aimln tdak dingin?" Dia

menjawab, "Yang digali oleh orang yang aimya fidak dingin."
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111. Aku bertanSra kepada Abu Abdullah tentang sumur lBng
ada di jalanan kaum muslimin lalu seseotang mengalirkannya ke

dari surnur yang diunkafkan ke sumumla. Dia

menjawab, "lni fidak boleh, tidak bisa haqn dimiliki satu orang, dia

harus menjadi milik bersama." Aku bertaqn, "Apa Anda tidak rnau

minum darinp?" Dia meniawab, "Ya."

Abu AMullah berkata, "Apabila air dari surnur yang diwakafkan

itu berkurang rnaka ifu akan mernbahayakannya."
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112. Aku juga mendengar Abu AMullah berkata, "Aku tidak

suka minum dari sumur-sutnur ini, yang ada di jalan-jalan umum-"
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113. Aku bertanya kePada Abu AMullah tentang omng !,ang

mengeltnrkan kebun dari rumah-rurnah itu sedangkan ada air yang

mengalir dari parit, kadang dia mernutus aliran air unhrk mengairi lurma

dan sayurannya. Dia berkata, 'pia tidak sehanrsnya mernutus aliran ke

orang banyak." Sepertiryn dia tidak menytrkai pe$uatan itu.
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Aku berkata kepada Abu AMullah, "Mereka telah menggali

kolam di kebun-kebun.ini, dan kadang mereka mernufus aliran air agar

mengalir ke kolam mereka, apakah menurut Anda tdak pafut belanja

hasil kebun mere)<a?" Dia menjawab, "sebaiknSa dihindari." sepertinya

dia fidak menyrkai findakan mereka.
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Bab: Kemakruhan Berjalan di atas Pipa
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114. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang berjalan di atas

pipa yang di dalamnya mengalir air ke surnur-surnur oftrng. Dia
menjawab,."Tidak bolehr" Dia fidak menyukai berjalan di atasn5n dan

dia berkata pula, 'Ifu hanya dibuat unfuk alimn air." Dia juga

lTo'-l - At\ryara,



menambahkan, "Ifu adalah pengrusakan." Maksudnya berialan di

atasnya.

Hal yang sama dia katakan tentang ternpat pernandian tidak

boleh ditutup surnur denganryn kalau digali di masjid. Dia mengatakan,

"ltu hanya dibmt unhrk omng mati."
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115. Abu Balcr berkata, "Aku melihat Bisyr bin Al Harits

berialan di atas pipa setelah shalat ienazah dan merrurutku ifu terpalsa,

karena orang ramai berdesakan di belakangnya sambil melihafui5a."
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Bab: Malruhnya Akad di Karpet Masjid yang
Berada di Luar Masjid

,*,.,.^.^ir "erti. df St ;;" 6 & -\ \ 1

.-u*L^jI rtG reL iiij i :J6
uY,

116. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang karpet-karpet

masjid, "Apakah menurut Anda boleh duduk di atasn3p di luar masjid

unhrk jurazah?" Dia menjawab, "Tidak boleh dia diduduki di luar

masjid."
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117. Aku melitrat Abu Abdullah datang bertakziyah k"pada

seorang, sedang karpet berada dipinfu rnaka dia prn tidak duduk

bersama orang ramai di atas karpet melainkan di atas tanah.
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118. Aku melihat Abdul Wahhab Al Warmq pada hari kematian

Sumii bin Yunus, dia datang dan berdiri di atas katpet masjid 5rang

dibentangkan di pintu rumah Sumij. Kefika dia hendak duduk, rnaka

berkatalah Muhamrnad bin Hatim kepadanp, "Sesungguhnln Abu

.AMullah tidak suka kalau karpet masjid itu diduduki di luar masjid."

Maka dia pun menjauhinya dan duduk di atas tanah.
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Bab: Kemakruhan Berwudhu dengan Bekas Mandi
Mayat
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119. Aku berkata kepada Abu AMullah, "sungguh aku

dipanggil untuk memandikan mayat di stratu hari yang sangat dingin,

lalu dipisahkanlah air hangat. Bolehkah aku benpudhu dengannya?" Dia

menjawab, "Tidak. Ifu dipanaskan dengan bia1n." Sepertinya dia

menganggap itu berhubungan dengan warisan (si rnayit).
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l2O. Aku mendengar Musa bin AMurrahman bin Mahdi

b€rkata, "Kefil<a parnanku meninggal dunia rnaka aSnhku pingsan.

S€telah dia sadar, dia pun berkata, 'singkirkan pernadani ifu'.
Maksudnya masukkanlah perrnadani tersebut barangkati dipenrrfukkan
bagi ahli waris.o
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121. Aku mendengar hnu Abi Khalid Al Khaththab berkata:

Aku pemah bersama dengan Abu Al Abbas Al Khaththab yatg datang

bertakziyah kepada seseorang yang baru saja ditinggal mati istrinya. Di

rumah itu ada permadani dan Abu Al Abbas berdiri di depan pintu

sambil berkata, "Wahai B*g, apakah ada ahli waris lain selain Anda?"

Dia menjawab, "Ya.' Abu Al Abbas berkata, "Kalau beglfu mengapa

kau duduk di atas bamng yang belum iadi milikmu?" atau dengan

kalimat senada. Aktrimyra orang ifu pun menjauh dari permadani

tersebut.
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L22. Tdah sampai juga berita kepadaku (Al Marurazi) dari Ibnu

Adh-Dhahhak teman Bisyr bin Al Harits, bahwa dia datang kepada
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saudarinya ketika suaminya meninggal. Dia juga bermalam di rumah

saudarinya ifu. Dia datang membawa sesuatu yang diduduki, namun dia

tidak mau duduk di atas harta peninggalan (si rnayr$ berupa hasil

warisan.
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123. Aku jtga bertanya kepada Abu AMurrahman tentang

karpet rnasjid bila ada sisanya atau kayuqB. Dia

berkata, "Disedekahkan." Sepertin5a dia berhujph dengan kelambu

Ka'bah bila terbakar lalu disedekahkan.
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124. AD berkata: Aku juga bertanp kepada Abu Abdullah

tentang bafu kapur dan sernen png tersisa dari nrasjid maka dia

b€rlota, "Dih.rkarl6n dengan Srang seharga dengannga."
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Bab: Rukhshah Bila untuk Masyarakat Umum
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125. Aku berkata kepada Atu Auullah, "sungai Spng diambil

sebagai air minum, dan igga diambil ikanrqp, biasa dinarnakan Khandaq

(parit)?" Dia meniawab, "Aim5B mengalir ke sungai Dilah, kalau itu

untuk umum." Dia firnam Ahmad) menganggapnp tidak masalah'
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126. Aku iuga mendengar Abu AMullah b€rkata, "Ada tiga

bamng yang harus ada pada manusia pitu jernbatan dan titian." I-alu

png ketiga l$rasa dia menyebut ternpat pernbuatan barang atau masiid.
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Bab: Shalat di Dalam Masjid Jami' dan Keutamaan
Mengikuti
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L27. P*u berkata kepada Abu Abdulhh: Ada seorang berkata:

Lalu dia menyebtrt rnasid iarni', hntas dia Hata, "Di lnar rnasiid lebih

aku sul€i daripada shalat di dalamnp." Abu Abdulhh kernudiim
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berkata, "Orang yang mengatakan itu adalah pendatang di Baghdad?"

Aku menjawab, "Ya." Dia berkata, "D sini tidak layak bagi orang yang

mengatakan itu tadi, tidak baik untuknya. Dia singgah di sini dan bicara

seperti itu. Bagairnana dia bisa melakut<an ifu? Dia berialan di baunh

jendela? Aku takut hal ifu akan mengeluarkannya kepada suatu perkam

yang menakutkan, sernoga saja fidak ada lanjutan dari ini dan dia hanya

salah ucap sefitata."

Dia melaniutkan, 'lni Parah' Di sini pernah ada lotlm lpng gam-

gara ucapan seperti itu mernbuat mereka berpendapat lebih bunrk hgi

sampai mernbolehkan pencurian. Mereka arggap lmlau ini dicuri rnaka

tidak ada hukurnan potong tangan atas diri pelakunp'"

f 6s ,.rT 'l' *,3| Lii -\Y^

Lt,l' +,3| Lfi )fr iJtsef$)t'uri;
yrv,at"-;.1 *, efb.t:P6 j i,:Uy'*:t

';r.;ki,.i,r * I JttrJA ok 6; dlJ :l- J . ' .

.1>rLinirt'ol di;i'"<iiJ l-ii P e,a

128. Aku berkata kepada Abu Auullah, "Apakah merel<a telah

keluar dari Istam?'Dia meniawab, Ya." Aku b€!'l(ata kepada Abu

Abdutlah, 'Ada seseorang berkata, 'l(ahu mia mere&a mdihat Bisyr

b€dalan di baurah jendda, rnaka apa lrang al(an dia katakan'?" Maka

Abu Abdullah berkata, ."Katau Bi"!n yur,g bicara seperti itu maka dia

udak pantas tinggal di Bagdad."
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129. Disebutkan kepada Abu Abdullah hadits Abu Zur'ah dari

Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersaMa, "Andai aja manusia

manjauhi mqela (pan pqninpin Qunisy gry zlmlim -pqrcr)." L4

MalG dia berkomentar, "lni hadits yang buruk, aku perhatikan

Mu'tazilah berhujjah dengan hadits ini.untuk tidak mengikuti shalat

Jum'at."

Hadits Abu Hurairah itu diriuayatkan oleh Al Bukhari lslplnh Al &ldnr|
4/2421 dengan redaksi:

Muhamrnad bin AMurrahim menceritakan kepadaku, Abu Ma'mar Isrnail bin

hmtrim menceritakan kepada kami, Abu Usarnah menceritakan kepada kami,

Sgr'bah menceritakan kepada kami, dari Abu AtsTagph, dari Abu ar'ah,
dari Abu Htrairah, dia berkata: Rasululhh $ bersabda, nlhnti

pelranptryn dari Olnisyini akan mqtblmskan onng;" Mereka bertar{nl
"Apa yang anda perirrtafrkan. kepada karnt?" Miiau menlawab, "Alanglah
lealau orulggang nwntshlandhl &d mqe,ka."

HR. Muslim lslrahih M.shm, : Hum-hara pra kiamaQ, Ahrrad
(Mt sd Ahmd, 2/30lL Ad-hlabi (1,/1 31), I<arz Al tlmnnl (30833).

ffr-l - Alwrr'



:* f,-f
zA
r, I o1t ,

e c:^l*S

lF

* tf J$)
,/\

to- ,iu,lJ AUU. ,o

r-*:;)t

l-6

-\r.

to.
J2=.a,

130. Abu AMullah sernpat berkata beberapa saat sebelum

, "Aku pemah rpasuk ke masjid dan shalat di atas tikar."

Kemudian Abu Abdullah berkata, "lni adalah masjid AI Haram, mereka

berinfak untuknlp dan mernakmurkannya. "
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Bab: Orang yang Tidak Suka Mencium Bau Parfum
dan W_ewangian
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131. Alar ber{rata kepada Abu Abdullah, aAku p€rnah di nrasjid

di bulan Ramadhan, lalu datanglah orang yang membawa kaytr unngi
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dari tempat yang tidak disukai." Dia berkomentar, "Tidak ada tujuan lain

dari kayr ifu kecuali baunya, kalau keluamya kamu dari sana tidak

terlihat maka keluarlah. "
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L32. Dari AMullah bin Raqrid penjual mln),ak urangi, dia

berkata, "Aku mendatangi Urnar bin AMul Aziz mernbawa min!,ak

unngi 5nng biasa dibmt untuk para ktralifah dari Baitul Mal. Tapi dia

menuhrp hktung dan berkata, 'lni hanla dirrnnfaatkan baunln'."

Aku b€rkata k"pada Abu Abdullah, "Bolehkah aku ritraptkan

ini dari Anda?" Dia pun mernbolehlonnp.
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133. Abu $'id maula bani Hasyim menceritalon kepada kami,

AMul Aziz -]raitu Ibnu Abi Salamah- menceritakan kepada kami,

Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqash menceritakan kepada

kami, dia berkata: Datang paket minyak wangl kepada Umar kesfuri dan

anbar dari Bahrain, maka Umar pun berkata, "Derni Allah, aku sungguh

senang bila menernukan seorang wanita yang cerrnat dalam menimbang

unfuk menimbangkanku minyak wangi ini supaln bisa dibagilon kepada

kaum muslimin." Mendengar ifu berkatalah isfuinyn AfilGh binfi Aid bin

Amr bin Nufail, "At<u cerrnat dalam menimbang. Sini aku timbangkan

unhrkmu." Umar b€rtata, 'Tidak." Atkah bertanla, "Mengapa?" Umar

menlaunb, "Aku takut kamu mengiambil dan mengoleskanrya begini ke

lehemru sehingga meng€nai baglan 1nng seharusnlp wrfuk kaum

muslimin.'

AlWen'- lEl



iJt ,U-#lt tt, ;; Ar ,* 6L -\rr

.6)V ;"

I o,
L^b

,/af0tt ,#+ll

iy$u?ok,ie ,i,Hr*r }:L
.6;try 'Uu. *'uq,b gJ;r
llz oTzz I -o!z t. t, lg'-2 ' ' ' ";#i )|# )'qf, ? 

p'd;;i 4A : i:Ju

tr<A y.Uw ,rgi; LbbU. Stli ,W9\
o / , u A'

Y.,"r;.; F TQGWU.
y>v tt ,Jd ,jJ'pi ,iv

:JLai .ott

LFv :L:Ju ler ;;l'ir,*V'*.*,J,it

'"i ,7tlr GKU; ,;;)r ei:.sro*:;-
,7tlr ,r KU ; ,iir ,;tL',-r;-'A ,l:Jr"J-

'"i ,ir$it c_,lvt.hr ,u, 6',tu:, 
"W 

|k-,i
rrwuw,)

a/
U)iilt .,s?l;:; rig

il?G ell

|W ,rtit'U (?

,5{t il?G

b?, ,WYr'u )ql

fT4-l - Alsr.,o.'



o , / / 'rt: ./ tl//o r o i, o1'. o u./ /. o u.-

\:r=--^, f; ,l*. A\.*\'clFl\IV -:^;il";
J\l >;b $k G,i#i' Uu .'.?t )t Ls*ty
tot-ilc
di, g-.e) $,

u,
.( o i,i -'o.rl : rlJU co tJ,J4 G r-J,'G

.lk'^Liirlk
134. Abdullah bin Mu'adz Al Anbari **,;;" kami,

dia berkata: Nu'aim menceritakan kepadaku dari Aththarah (penjrtal

minlnk wangr), dia bakata: Umar bin Al Khaththab pemah

menyerahkan minyak wangi milik kaum muslimin kepada istin3n.

Is:kin5n ini pun hlu menjulnla. Dia lalu *iqnt itu tapi

timbangann5n agak labil, hingga dia memecahkannya dengan tangannln

sehingga minyak itu jadi stabil. Tapi dia mengoleskan sedildt dari minlak

itu ke jihabq;a. Selanjutrf datanglah Umar dan berkata, "Ehu apa

ini?" Sang istri lalu menceritakan apa yang terjadi. Maka b€rkatalah

Umar, "BeraninSa kamu mernakai minyak kaum muslimin?" Urnar pun

lalu mencopot jilbab istinf dan menggosoknya dengan tanah lalu

mencucingn sampai dia !,akin baunln telah hilang. Kerrnrdian datanglah

tr*ang dninlrak uangi pada lrali berikukrSn, dia merfual minyak itu

kepada istui Urrnr ini, dan ada tetesan minlnak uraryi yarry jatuh ke

jarinya, lalu dia mengulum iaxi ifu kernudian menggosoklannya ke tanah.

Si hrkang minlrak yangr b€rkata, "Tidak seperti ini fng Anda lalnrl<an

biasanlp?" Dia meniawab, 'Kau tidak tahu apa lnng aku ahmi, aku

begini dan b€[tu.
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Bab: Kemakruhan Memisahkan Budak Tawanan
Perang yang Masih Saudara
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135. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang rnasalah yang

muncul dari Tharsus tentang seseoftmg yang mernbeh saforl5 6i
Romawi tapi semuanya adalah safu keluarga, kalau mereka kehnr rnaka

mereka akan dibeli secara terpisah. Abu AMullah berlota, "Dtanyakan

tentang ini, kalau mereka terpisah menurutku harus dikernbalikan

kepada png mernbagr." Aku berkata, "Bagairnana kalau Snng menrbagi

15 Jika kaum muslimin berhasil mengalahkan orarq kafir, maka orang kafir 5rang

ditaklukkan bisa dijadikan budak. Budak kafir yang kalah perang ini disebtrt

saby, Xxnakryra sabalra. Peneri.
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tidak diketahui lagi dan ada kelebihan dalam harga mereka?" Dia

menjawab, "Dbagikan kepada yang ikut perang (yang mengalahkan

orang kafir ifu -pen€rj)." Aku rasa dia menyebutkan kasus afath
(keranpng) yang dikernbalikan oleh Umar bin Khaththab kepada

penduduk Jalula'.
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136. Abu AMullah meriwayatkan secam munawalah dari Abu

Ayyt,b Al Anshari, dari Rasulullah $ bahwa beliau bersaMa, "Siap

5ang memiahkan antam anak dangan oftng fuanp dalam jual beli

nnka Allah akan ma nisahkannya dangan Sang dia cinki di Hari Kiamat

nanti.nl6

16 HR. Ahmad (MwmdAlnnd,S/4Lg dan 414) dengan dr.ra redaksi'

Pefiama, "Barangsiapa mernisahkan antara ibu dengan anakn5ra...."

Kedw, "Barangsiapa menrisahkan antara anak dengan ayahn5ra...."

HR. Ad-Darimi (pernbahasan: Perjalanan jihad, bab 38), Abu Daud

(pembahasan: Jihad bab 123), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Jual beli, bab:

2sl.
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Bab: Menghindari Urusan Pembagian dan
Kelebihan Harga darinya
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137. Aku b€rkata kepada Abu AMullah, "Ada budak wanita

yang dipanggil kefika pernbagian lalu dia dibeli seharga 2O dinar,

padahal harganln bisa mencapai serafus dinar, maka lpng punya bagian

memisahkan diri dari para budak itu dan menrbagikann5ra untuk masing-

masing laki-laki satu orang budak wanita. Apa Fng tlarus dia lakukan?"

Sepertinp dia berpandangan bahwa kel€bihan sisa itu harus dijml dan

dibagikan kepada Snng ikut perang. Aku bertanya lagi, "Kalau diantam

yang ikut perang ifu ada 3nng sudah mati?" Da meniawab, "Dbagikan

kepada ahli warisnla."
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Bab: Malruhnya Memanaskan Air dari KaW Milik
Orang yang Tidak Disukai

e'At',y irjr l*-'ol ,st i)6. 1'1 91'Jit

138. Aku berkata kepada Abu AMullah, "Di hari Jum'at ini

adalah hari yang sangat din$n (mqsim dir1gin) menunrt Anda bolehkah

dipanaskan air dari ternpat lnng fidak aku suka?" Dta

menjawab, "Jangan, tidak mandi l6ih aku sukai daripada itu."

Bab: Barang Kotor yang Merus* Barang Baik
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139. Aku mendengar Abu Abdullah berkata, "Aku

mengeluarkan biaya atas pengehramnku ini seban5nk 65 dirham dengan

cam berhutang dan aku hanya punya seperernpat kim'." Aku
berkata, "Mengapa Anda tidak minta Abdullah (putua Imam Ahmad)

unfuk mernbayamya?" Dia menjawab, "Aku takut kalau dirham itu
merusak diriku."
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, L4O. Aku juga mend€ngar Abu Abdullah berkata, 'Aku telah

mendapati rasa dingin di jenrariku dan kurasa itu tak lain adalah akibat
aku kecanduan cuka dan garam."
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141. Dari Ttalhah bin Mushanif, dia berkata, "Jika kami makan

dengan cara berhutang rnaka lorni rnal€n dengan cuka, tapi kalau tidak

berhutang maka mat<annf dengan lauk."
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L42. Aku mendengar Abu Abdullah berkata, "Hutang itu

awalnya adalah kegalauan dan akhimgra adalah pertikaian. Istri

Mujammi' perrah berhutang dua potong roti, malo Mujammi' pun

berkata, "Beraninya kami tidur malam dalam keadaan punya hutang?!"
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143. Aku juga mendengar Abdu Abdullah berkata, "Aku bahagia

kalau aku tak punya apa-apa." Dia juga pemah berkata, ,llidak ada
yang bisa menandingi kemiskinan." Aku mengabarkannya tentang
seorang laki{aki yang berkata, "Kalau saja Abu AMullah meninggalkan

penghasilan dari menyannkan rumah (ghallah) dan membagin3n dengan

seorang teman tenfu lebih aku sukai." Maka berkatalah Abu
Abdullah, "lni adalah makanan buruk, atau jelek. Siapa yang

membiasakan diri dengannya tidak akan bisa bersabar darinya."

Kemudian dia berkata, "lni lebih aku sukai dari png lain." Maksudnya

hasil dari penyanraan. selanjufurya dia berkata kepadaku, "IGmu tahu
bahwa ghalah ini tidak menegakkan kita, aku hanya mengambilnya

karena terpaksa dan ini l€bih aku sukai daripada yang lain."
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144. Abu AMullah berpendapat bahwa seseorang hendaknya

hanya mengambil secukupnya untuk makan dari daerah SawadlT dan

menydekahkan sisanya. Aku berkata kepada Abu Abdullah,

"Bagaimana kalau orang menjual yang di Sawad?" Dia

menjawab, "Aku fidak suka kalau mereka menjual sedikit pun." Aku

tanya lagi, "Kalau di Kufah atau Bashmh?" Dia menjawab, "Tidak pula

di Kufah ataupun Bashrah." Sepertinya dia punya maksud lain.

Kernudian dia berkata, "Sawad ifu dalam kaum muslimin."

Abu AMullah ditanya, "Bolehkah seseorang mernbeli dari

sana?" Dia berkata kepada p€nanya, "Kalau kamu berkecukupan maka

tidak usah." Aku bertanya, "Bagaimana aku boteh mernbeli di Sawad

tapi tidak boleh meniual?" Dia bqkata, "Bagiku menrbeli berbeda

dengan menjml."

J:".i,r Jr:) -,:i.>l 7 e;'$ -\ to
':?2

)7t2:Jt :t; G t-#.r',# *3 ,lL hr

77 Perkampungan di sekitar kawasan antara Kuhh dan Bashrah. Penerl.
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145. Telah diriwayatkan dari para sahabat *r** i O**"

mereki memberi keringanan dalam hal menrbeli mushaf tapi melarang

menjualnya. Aku katakan kepadanp, "Apakah mirip dengan kasus ini

(untuk iual beli rumah di Sawad -peneri)?" Dia menjawab, "Ya." Aku

berkata, "Bagaimana bisa kalau di tengah kaum mr.rslimin aku ingin beli

(mushafl dari orang yang tidak punya?" Dia menlawab, "secara qiyas
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memang seperti yang kamu katakan. Tapi ini bukan qiyas." Dia berdalil

dengan perbuatan sahabat Rasulullah # yats membolehkan beli

mushaf tapi tidak membolehkan penjualannya.

Kemudian dia berkata, "Aku tidak suka kalau seseorang menjual

rumah atau tanahnya di Sawad atau membelinya kecuali sekedar untuk

makan." Aku berkata, "Kalau lebih banyak maka apa yang harus dia

lakukan?" Dia menjawab, "Kalau lebih banyak dari yang dia butuhkan

unfuk makan maka hendaklah dia sedekahkan." Kemudian dia berkata

lagi, "lbnu Sirin merurariskan sebidang tanah dari tanah Sawad." Aku

ditanya, "Apakah ini ruk*rshah?" Dia menjawab, "lni terkenal dari Ibnu

Sirin."
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146. Abu Abdullah ditanya, "Mana yang lebih Anda sukai,

tinggal di Qathi'ahl8 atau di Rabadh?" Dia menjawab, "Rabadh." Aku

berkata kepada Abu Abdullah, "Sesungguhnya Qathi'ah lebih nyaman

dibanding pasar-pasar yang lain, tapi di hatiku ada sesuatu (yang tidak

akan ridha) dengannya." Dia berkata, "Ada halyang kotor dan tercemar

di dalamnya yang pemah dikeetahui." Aku berkata, "Apakah Anda

memakruhkan bekerja di sana?" Dia menjawab, "Tinggalkan ifu olehmu,

kalau saja tidak ada ganjalan dalam hatimu." Aku berkata, "Tapi di

dalam hatiku ada ganjalan." Diei berkata, "lbnu Mas'ud pemah berkata,

'Dosa itu berbentuk gelom dalam hati (hawa nafsu)'." Aku berkata, "lni

sebenamya hanya berdasarkan musyawamh." Dia bertanya, "Apa yang

terbetik di hatimu?" Aku menjawab, "Hati aku bimbang." Dia

berkata, "Dosa ifu adalah apa yang bergelora di hati."l9

Qathi'ah narna kawasan di sebelah barat Bagdad, demikian pula Rabdh,

adalah kampung tetanggaryra. Ijh. Mufum N Buldan14/371). Penerj.
Atsar hnu Mas'ud ini diriwayatkan dengan drn redaksi sectrftt marfu':
Pertama, r"tw, irf il)'."bugirnu* tertulis dalam Al lhy' $/lgl dan lthaf
As-&dat Al Muttaqin (7 /L29, 6/60 dan 81).
Kdua, qpt 3r* i)t sebagaimana yarg terdapat dahm At-Taryhib tn At-
Tarhib (3/ 361, Ithaf ,4s-&dah 17 /2981, dan Jam'ul Jatnmi' lno. 1 0060).
Al Mundziri (At-Taryhlb,3/36 dan 37) berkata, "Dari AMullah bin Mas'ud ra,
yang berkata, Rasulullah $ bersabda, 'Doa itu adalah gelon hati, tidak ada

satu pndanganpun keanali setan alcan memilikl ambisi di dalamng'." (FIR.

Al Baihaqi dan lainnya)

Para perawiqn tidak alar (Al Mundziri) ketahui ada yang tercela, namun

dikatakan bahwa yang benar riunyat ini rnar-rquf."

qlar irp artinya adalah sesuatu yang dominan dan menguasai sehingga

mendorong orang untuk berhnt 1ang fldak baik
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Bab: Apa yang Halal dan yang Haram dan
Bagaimana yang Halal Didapatkan
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147. Aku mendengar Abu Abdullah berkata: Aku mendengar

Abu Tsa'labah Al Khuspni berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah,

kabarlan kepadaku apa lnng dihaldkan dan apa Snng diharamkan

buatku." Nabi $ pun memandangku dari atas lalu meluruskan

pandangannya ke arahku kemudian bersabda, "Kebaikan ifu adalah apa

Wng membuat jiwa tentqam dan hati tenang, sdanglan dosa adalah

apa Wng mantbuat jium gwdah dan hati Selieh meski ada mufti gng
memfatwalan kebotehann5a padamu."
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148. Dari Maimun bin Mihran, dia berkata, "Kehalalan tidak

akan menyerahkan dirinya kepada seseomng sampai dia menrbuat

sebuah batas antara halal dengan haram."

.L1;.

14g. Aku berkata kepada Abu AMullah tentang masalah

Furdhahzo, rnalo dia menjawab, "Bagiku Furdhah tidak sarna dengan

Qathi'ah." Baginya Furdhah masuk daerah kepunyaan Djlah, sepertinya

dia tidak memparninalahkan mernbeli barang dari daerah itu.

m Furdhah nama kawasan antara Bashrah dengan Yamarnah. Uh. f ian N
Buhn(4/2431. Penerj.
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Bab: Apa yang Dimakruhkan dalam Masalah Riba
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150. Aku juga mendengar Abu AMullah berkata, "Orang yang

bermuamalah dengan riba hendaklah hanya mengambil pokok utang

saja. Kalau dia tahu siapa yang punya bunga maka dia kembalikan tapi

kalau tidak maka dia harus menyedelmhkan kelebihan pokok utangnya

(bunganya)."
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151. Aku bertaryn kepada Abu Abdullah, orang yang

bermuamalah dengan riba bolehkah makan dari uangnya? Dia

menjawab, "Tidak, ada riwayat dari Ibnu Mas'ud." Aku berkata, "lni

diriwayatkan oleh Jawwab, bagaimana dia?" Dia menjawab, "Dia tsiqah.

Ada pula riwayat lain dari Ibnu Mas'ud yang berbeda dengan ini, Ibnu

Mas'ud berkata, "Dosa itu adalah gelora di hati." Rasulullah'# juga

telah melaknat pemakan riba dan yang membayar bunga riba.2r

Rasulullah S juga telah memerintahkan untuk meninggalkan hai

yang syubhat.z2

Dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah $ melaknat pemakan

riba, yang membayar bunganya, yang menikah tahlil dan yang

menerima jasa nikah tahlil itu."

HR. Al Bukhari (7/214 dan 2771, Muslim (pembahasan: Kongsi sawah, 105

dan 106), Ahmad lMusrad Ahmad, L/409 dan 430), Al Haitsami (Mavnrid

Azh-Zzam'an, 7ll2l, At-Tirmidzi (7206,1, An-Nasa'i (pembahasan:

Perhiasan, bab: 25), Abu Daud (pembahasan: Jrnl beli bab: 4), dan lbnu

Majah (no.22771.

Maksudnya adalah hadib "Yang halal itr.r jelas dan 5rang haram ihr jelas......"

HR. Al Bukhari (l/2O,3n0), dan Muslim (107, 108).
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L52. Dari Manshur dan Al A'masy, dari Musa bin AMullah,

bahwa ayahnya mengirim seorang ghulam ke Ashbahan mernbawa uang

sebesar empat ribu. Uang itu kemudian berkernbang menjadi enam

belas,ribu atau sekitar itu. Lalu sampai berita kepadanya bahwa ghulam

ini meninggal dunia. Dia pun pergi mengambil warisan dari ghulam

tersebut, tapi sampai berita padanya pula bahwa. si ghulam ini

bermuamalah dengan riba. Akhimya dia hanya mengambil yang empat

ribu saja lalu meninggalkun sisanya.
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153. Dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dia
berkata, "Rasulullah S melaknat pemakan riba, pembayar bunganya,

kedua saksi dan penulis tmnsaksinya."23
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154. Dari Muhammad bin Abdurrahman, dari ayahnya, dia
berkata: Abdullah berkata, "Hindaritah gelora hati, karena apa yang

bergelora di hati maka tinggalkanlah."

Bab: Meninggalkan yang Syubhat dan Apa yang
Ada di Dalamnya
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23 HR. Mtrslim(no. L59Tl.
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155. Dia berkata: Aku mendengar Nu'man bin Basyir berkata:

Aku mendengar Rasulullah $ bersabda, "Yang halal itu ielas dan hiinm

ifu juga jelas, tapi di antam kduan5a ada perkam Wng samar (syubhat)

tidak bisa diketahui oleh bangk omng. Maka siap @ng meniauhi

sytbhat (kesamamn itu) bemm dia telah menyelamatkan agama dan

kehormatannjn. sdangl<an 5nng iatuh ke dalamng bemrti dia jatuh

dalam kehamman."
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156. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang rytrbhat, rnalo

dia berkata kepadaku, "Kamu tahu apa itu syubhat?' Aku menjawab,

"Ya, dia adalah sestratu png tidak bisa dilGtakan halal juga tidak

haram." Abu Affiullah pun berkata, 'Dia adalah sesuatu antara halal

dan hararn"

Atwara'- ll13l
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157. Aku bertaqp kepada Abu Abdullah tentang syutrhat

seorarg.laki-laki mernbdi palohn unfuk menrperirdah dfui, rnaka dia

menjawab, "Bagairnana itu teliadi? Hatlal s€onrg laki-latd tranrs

berhenti di situ." Sepertinya dia fidak suka akan hal tersebut.

Bab: Apaloh Boleh Menaati lGdua Orang Tua
dalam hat 37ang Syrbhat?
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158. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Apakah orang tua

harus ditaati dalam perkara syubhat?" Dia menjawab, "seperti dalqm baf

makanan, begifu?" Aku menjawab, "Ya." Dia berkata, "Aku tidak suka

kalau si anak melakukan ifu bersama orang fuanya, tapi aku juga tidak

suka kalau dia mendurhakai mereka. Hendaklah dia membujuk

mereka."

Tidaklah pantas seseorang melakukan syubhat bersama kedua

opng fuanya, karena Nabi $ bersaMa, "hmngsiapa Wng

meninggalkan sytbhat bemfi dk telah tkan agama dan

kehontatann5a.' AlGn tetapi hendaklah dia mernbujuk kedua oftmg

tr.ranya ifu setahap derni setahap. Tapi kalau harus melakukan ifu demi

mereka mal<a itu fidak boleh.

-\ olii ,yt;t * ^Lr * (l ,.lLi
ya.lir 'u sil L;&1 ',lEV'of ilfu

ll./e;e**
)t-n) )

.. ,z !.2 lz o.o.7 i I ' '.Q-j+te3-JI",nl 6:Ju

159. Aku t;;ada Abu AMullah tentang seorans lrans

punya kedua orarrg tua menrintanya untuk ,r"k"" bersama mereka,

maksudku malGn sesuafu yang syrbhat, dia menjawab, "Hendaklah

.fu)ti'Jt-
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membujuk mereka (untuk tidak mau makan bersama mereka)." Aku
berkata, "Kalau dia tidak menaati mereka sedikit pun daram hal ifu?"
Dia menjawab, "Aku tidak suka kalau dia mendurhakai keduanya, tapi
hendaklah menrbujuk mereka. "

t6, . a 2Wf -\1'

160. Dari Athiyyah As-sa'di r. "r*::"?"1;dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, "TidaHah s@rzrng mendapatl<an

tingkabn bl<t4n amryi dia maninggall<an ap Wng boleh dqni
tqhindar dari ap tnng Mak bleh."24
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24 HR. At-Tlnnidd (no. 2rl5l), Ibr,u Marah (no. 4215), Al &.rkhari lFath Al &d,
4/2931, At-Taryhlb tm At-Tathtblz/1lg\dari A*ritlah bin Unrrah As-Sa'dt.
Setelah meriurayatkanqn At-Tlrmidd berlromentar, "Hadlts lnl lmsan.'
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161. Dari Abbas bin Julaid, dia berkata: Abu Ad-Darda'

berkata: Abu Ad-Darda' berkata, "sesungguhnya penyemPumaan

takwa adalah seorang hamba bertalnva kepada Allah seberat dzanah

sampai dia meninggalkan sebagian hal yang dia anggap halal karena

takut menjadi haram. Itu akan menjadi penufup antara dia dengan

neraka, karena Allah telah menielaskan mana tempat kembali bagi

mereka kepada-Nya."

76t,k tf(-t>'u.
',tzc

, j aLtb ,.;U)-)J.\Pz 7- '

tfi -\IY
Oarl

/o Llt I;4 LJL :Jl,at u,

),,. c.
:a$l y
:

"l^ 
?t

dl

.L-,$ t;r:^\r -ri {ig.i, :Jte ,a*fut

162. Aku berkata kepada Abu AMullah, "sesungguhnya Isa Al

Fattah berkata: Aku bertaqn kepada Bisyr bin Harits, 'Apakah kedua

orang tua wajib ditaati dalam masalah ryubhat'? Da menjawab, 'Tidak'."

Maka berkatalah Abu AMullah, "lh.r betul."
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163. Aku diceritakan oleh Maimun Al Ghazzal, dia berkata: Aku

bertanya kepada Bisyr bin Al Harits, maka dia berkata, "Jangan

masukkan aku dalam masalah antara kau dan ibumu."
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164. Aku juga bertanya kepada Abu Abdullah sekali lagi tentang

syubhat, maka dia menjawab, "Sampai dia mengenal synrbhat."

Kemudian dia berkata: Abdullah berkata, "Dosa ifu adalah gelora hati."
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165. Aku bertanya kepada Abu A*ullah ; ,".r""n *1

laki yang punya tiga dirham, sfu dirham di antaranya tidak dia kenal
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milik siapa. Dia menjawab, "Jangan dia ambil sedikit pun sampai dia

pastikan itu punya siapa." Abu Abdullah berhujjah dengan hadits Adi bin
Hatim yang bertanya kepada Nabi $, "Kalau aku mengirim anjing aku

(mengejar buruan -penerj) tapi ada anjing lain bersamanya?" Beliau

menjawab, "Jangan kamu makan sampai kamu bisa pastikan bahwa

buruan ifu mati oleh anjingmu."2s

Aku berkata, "Bagaimana kalau dia punya banyak dirham?,' Dia

menjawab, "Kalau dia punya dirham banyak maka itu lebih aku sukai.

Bila dia punya tiga puluh dirham atau sekitar itu maka dia tinggal

memisahkan yang safu dirham tersebut." Aku berkata kepadanya, Bisyr
pemah berkata, "Dia harus mengeluarkan satu dirham dari ketiga

dirham tersebut." Dia bertanya, "Bis5r bin Al Walid?" Aku menjawab,

"Bukan, tapi Bisyr bin AI Harits." Dia berkata, "Aku tidak mengetahui

itu kecuali dari perkataan Bisyr bin Al walid, dan itu adalah pendapat

ashhab ar-ra'yi (kelompok msionalis fikih)."
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166. Aku menyebutkan kepada Abu Abdullah tentang seorang,

dia berkata, "Kalau ifu adalah sesuafu yang bisa habis seperti minyak

25 HR. Al Bukhari (1/55 dan 114), Mustim (pembahasan: Buman 3 dan 5), dan
Ahmad (Musnad Ahmad; 4/380).
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wangi, minyak makan dan yang tidak disampaikan kepadanya pada

zatnya maka harus diberikan ganti rugi." Dia meniawab, "Betul,

memang seperti itulah adanya."
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157. Aku (lmam Ahmad) mendengar Sufuan bin Uyainah

berkata, "seorang hamba fidak akan merasakan hakekat keimanan

sampai dua menjadikan ada pernbatas antara dirinya dengan yang

haram berupa sesuatu (yang sebenamya masih) halal, dan sampai dia

meninggalkan dosa sertia yang samar-samar apakah dia dosa atau

bukan."

tf L^7i ;L:Jtt ifr '# i.t ,f -\ T^
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168. Dari Ibnu Umar, dia U.ltu,u, 'sungguh aku suka

meninggalkan pembatas antara aku dengan sesuafu yang haram ber,rpa

sesuatu yang halal dan aku tidak mengharamkannSn."
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169. Dari Abu Abdullah secara munawalah, dari Nu'man bin

Basyir, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Yang halal ifu ielas dan

yang hamm ifu juga ielas, lalu ada yang syubhat (samara-samar) di

antam barangskpa gng meninggalkan syubhat berarti dia

akan lebih dapat meninggalkan yang haram. Keharaman Allah itu ibarat

tanah larangan, siapa Snng mengembala rumput di sekitar daemh

lamngan ifu maka kemungkinan bqar dia akan merumput di

dalamnya."zo
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26 HR. Ahmad (Musmd Ahmad, 4/2671, Al Baihaqi (5/3341, Abu Nu'aim

(Hilwh Al Auliya',4/1351 dan lthaf As-Sadah Al Mutbqin(6/321-

i,lv y,eif**-\v.
tit,,*t ,lL hr J:" oirt

W - tuwara'

//



")7"r|t
i,sv

: Juj

t.:>6t

.d,ql
lil,

'of ,:Gl';V ,",Fk *|Fl'oV
;i ...

ic',

cyi';,iL,'Y que ,*;''enft:{s

I,, o ! t ,.2

,P-i gP)s

."j?V*r;*'a
170. Dari Adi bin Hatim, dia berkata: Aku O*^*kepada

Rasulullah $, "Kami ini biasa berburu menggunakan anjing-aniing ini."

Beliau bersabda, "Jika l<amu mengiim aniirzgnu....(beliau menyebutkan

hadibryn." sampai saMa beliau, "I{alau dia makan, maka iangan kamu

finkan, l<arena aku khawatir dia menanglcap buruan ifu unfuk dirnin

sendiri. Sdangkan l<alau ada aniing lain iang ikut bercamanya

menangkap buruan itu rml<a janganlah l<anu mal<an."27

Bab: Taat kepada lbu dan Membujuknya Bila
Meminta Kita Melakukan Hal yang Syubhat

lo.
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27 l.:lh. Fath N Bari(9/6101.
HR. Al Bukhari (7/111,113, 114), Ahrnad (Mwnad ,Ahmad, 4/2$ dan

380), Muslim (pembahasan: Bunran, 2), dan lthaf As-&dah Al Mutbqin
(6/24 dan67l.
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171. Aku mendengar Abu AMullah ditanya oleh seorang laki-

laki, "lbu aku mendapat kirfnan makanan dari seorang wanita dan dia

ingin agar aku makan makanan itu ftersyubhat -penerj)." Imam Ahmad

menjawab, "Bujuklah dia (ibumu itu)." Dia berkata, "Dia tetap

memaksa." Imam Ahmad, "Bujuk dia, berlemahlembutlah kepadanya."

Dia berkata, "Apakah aku harus menghindari makanan itu?" Imam

Ahmad sepertinya menyarankan kalau dia menghindarinya, dan

selanjuhrya Abu Abdullah (lmam Ahmad) berkata, "Perkara wanita itu

gampang (membujuknya gampang. "
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772. Dia (Al Marwazi) berkata: Aku pemah memasukkan

seseorang menemui Abu A$ullah. Orang ini adalah pencari kayu bakar

dan dia berkata, "Aku punya beberapa saudara yang pekerjaan mereka

mengandung syubhat. Ibu kami terkadang masak dari makanan yang

mereka beli, lalu beliau meminta kami unfuk makan berkumpul

betrsama." Abu Affiullah menjawab, "lni adalah tempatnya Bisyr, kalau

dia masih hidup maka kamu bisa bertanp kepadanSn, aku mohon

kepada Allah agar tidak mernurkai kami, tapi cobalah kamu datang

kepada Abu Al Hasan Abdul Wahhab dan tanyakan kepadanya." Orang

itu berkata, "Kalau begitu beritahukan saja kepadaku sesuai dengan ilmu

(yang ada pada Anda)." Dia menjawab, "Ada riwayat dari Al Hasan

bahwa dia pemah minta izin kepada ibunya untuk berjihad dan sang ibu

mengizinkan, tapi Al Hasan tahu bahwa ibunya lebih mengiginkan agar

dia tidak berangkat rnaka akhimSn dia tidak jadi berangkat."
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173. Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang seorang

laki-laki yang punya ibu, lalu dia minta izin kepadanya untuk menuntut

ilmu. Dia menjawab, "Kalau dia jahil dalam tingkatan tidak tahu apa itu

talak, bagaimana shalat (yang benar) maka menuntut ilmu lebih wajib

(daripada taat kepada ibu). Tapi kalau yang seperti itu (ilmu dasar) dia

sudah tahu maka aku lebih suka dia tetap tinggal bersama ibunya." Aku

bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia melihat kemungkaran lalu tak

sanggup mengubahnya?" Dia menjawab, "Dia minta izin ke ibunya dulu

(untuk membasmi kemungkaran -penerj), kalau ibunya mengizinkan

barulah dia boleh keluar."

Bab: Banfuan yang dimakruhkan kepada kerabat
yang tidak disukai (sebagai ahli bid'ah atau maksiat)
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174. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang ,"oruln

kerabatku dimana aku tidak suka padanya . karena satu sisinya. Dia

memintaku untuk membelikannya pakaian atau aku menyerahkan

kepadanya alat pemintal benang. Abu Abdullah menjawab, "Jangan

belikan dia kecuali kalau ibumu yang menyuruhmu, kalau ibumu yang

menyuruh maka itu lebih gampang, supaya ibumu tidak marah."
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175. Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang seorang

laki{aki yang punya ayah yang menjalankan praktek riba, lalu sang ayah

ini menyuruhnya untuk menagih piutangnya (dengan riba) tersebut.

Menurut Anda apakah dia harus melakukannya? Dia menjawab, "Tidak,

tapi hendaklah dia katalon kepada ayahnya itu, "Aku tidak akan pergi

sampai ayah bertobat."
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176. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang seorang laki-

laki yang disuruh ayahnya menimbang dinar dari sebuah rumah yang dia

gadaikan sedangkan si penerima gadai menempati rumah ifu. Maka dia

menjawab, "Jangan membanfunya unfuk sesuatu yang tidak halal

baginya, jangan pergi unfuk melaksanakan suruhannya ifu.'; Aku berkata

kepada Abu Abdullah, "Bagaimana cara tobat orang yang mendapatkan

penghasilan Snng tidak seharusnyia?" Dia menjawab, "Hendaklah dia

mengeluarkan apa yang dia punya."
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177. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang seorang laki-

laki yang berdagang botol celak yang dihiasi, tapi caranya kalau dia

membeli maka dia mencela sedangkan kalau menjual maka dia memuji

(barangnya). Kemudian dia meneliti penghasilannya tersebut. Dia

berkata, "Hendaklah dia menyedekahkannya sampai hilang rasa ragu

dalam dirinya." Aku berkata, "Apa ada jangka waktu untuk itu?" Dia

menjawab, "Dia sedekahkan saja sampai di hatinya hilang keraguan."

Bab: Seseorang yang Bermuamalah dengan Riba,
Apa yang Hams Dilakukan Bila Hendak Bertobat?
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178. Abu AMullah berkata, "Yang bermuamalah dengan riba

hendaklah mengembalikannya kepada pemiliknya kalau masih bisa

diketahui. Kalau tidak maka hendaklah dia sedekahkan kelebihan pokok

piutangnya (bunga yang dia terima)."
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179. Aku juga bertanya kepada Abu AMullah tentang seorang

wanita yang menyambungkan rambut palsu ke wanita lain dan suaminya

tahu akan hal itu. Wanita itu menyebutkan bahvia dia punya sedikit

harta tapi hanya itu yang dia punya, dimana kalau dia sedekahkan itu

kemungkinan dia akan menrinta-minta. Dia bertanya, "Apakah suami

wanita itu masih hidup?" Aku menjawab, "suamingra sudah meninggal."

Tapi unnita itu berkata kepadaku, "Apa yang disarankan Abu Abdullah

unfuk kulalol€n?" Dia berkata, "Menumtku, dia hanrs

menyedekahkannya (penghasilan tak halal rtu) baru meminta-minta."
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Bab: Siapa yang Dimakruhkan unfuk Berjualbeli
dengan Wanita

.)#tia.
180. Aku mendengar seorang wanita bertanya kepada Abu

Abdullah, dia adalah Ummu Ja'far, "Aku menjual minyak wangi kepada

para wanita dari suatu kaum." [^alu dia sebutkan nama-nama mereka

yang sikap beragama mereka tidak terpuji. Dia menjawab, "Jangan

menjual kepada orang-orcmg tersebut." lalu dia menyebutkan para istri

pedagang.
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181. Ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdullah, "Aku

punya sebuah rumah warisan dari ayahku. Lalu aku punya saudara laki-

laki yang menjual rumah itu kemudian uangnla dibelanjakan untuk

sesuatu yang tidak disukai. Apakah aku boleh melarangnya?" Dia

menjawab, "Sesuatu yang kamu sudah menghindarinya, kami tidak bisa

menghalanginya."

Bab: Seseorang yang Mencekal Ayahnya dan Orang
yang Ingin Memancing
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182. Aku berkata kepada.Abu AMullah tentang seorang yang

punya beberapa anak perernpuan, lalu dia hendak menjual rumahnya

dan membeli budak wanita biduan (yang disuruh meqnnyi). Apakah

anak laki-lakinya boleh mencekal perbuatan aSnhnya ini? Dia

menjawab, "Menurutku, dia boleh melarang dan mencekalnya."
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183. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Ada seorang laki-laki

melihat ikan di sebuah pulau yang aimya surut." Dia menjawab, "ltu

menjadi milik yang lebih dahulu mendapatkannya." Dia berkata pula,

"ltu adalah milik sungai Dijlah."
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184. Abu Abdullah berkata, "lkan yang timbul boleh dimakan."

Dari Jabir bahwa Nabi $ pemah ditanya tentang air laut, maka beliau

menjawab, "Aimya suci dan bangkainya halal."z8

28 HR. At-Tirmidd (69), An-Nasa'i (pembahasan: Thaharah, bab, 47,

pembahasan: Air bab: 5, pembahasan: Bunran dan sembelihan bab 24), Abu

Daud (pembahasan: Thaharah, bab: 4), Ibnu Majah 386, 387 dan 388),

Hakim (N Mustadnk, oleh Al Hakim 1/1471, Ahmad (Musnad Ahmad,

2/ 1671 dan Al Baghawi (Swh As-Sunnah, 2 /55, 77 / 249l, -
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185. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang seorang lrang

diberikan uang dirham kepadanya dalam keadaan utuh tapi kemudian

dia mencairkannya. Dia menjawab, "Tidak boleh. Dalam masalah ini

ada larangan dari Nabi $ dan para sahabat beliau. Aku juga tidak suka

kalau dirham dan kepingan itu dipecah."

Aku (Al Marwazi)berkata, "Kalau aku diberi satu dinar kemudian

aku cairkan flelehkan) maka apa yang harus aku lakukan?" Dia

menjawab, "Kamu belikan itu beberapa dirham lalu kamu beli emas

dengan dirham ifu." Aku bertanya lagi, "Kalau dirham itu dari harta fai'

dan pemiliknya ingin mengambil barangnya (bukan harganya)?" Dia

menjawab, "Kalau diambil sepadan maka sama saja."

Dari Alqamah bin AMullah, dari

Nabi $ melarang untuk memecahkan sikkah

mr.rslimin yang boleh dipakai antar mereka

kerusakan.29

ayahnya, bahwa

(mata uang) kaum

kecuali karena ada

Abu AMullah berkata, "Kerusakan yang dimaksud adalah

dirhamnya berbeda satu sarna lain yang safu rusak yang satu bagus

maka boleh dipecahkan berdasarkan kasus ini."

Afi d)I$t ;r ir * 6 Ut- -\^1
(s;'6"41 6? del;lt a r5-%,y, it

2e HR. Ahrnad (Mwmd Ahnpd 3/4191 dan hnu tUaiah (pernbahasan:

Perdagangan tnb: 52).
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186. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang dirham yang

dibayarkan kepada seorang lalu dengan itu dia membelikan

keperluannya, kemudian dia melihat seorang miskin dan ingin

bersedekah padanya. sehingga, dia mengembalikan dirham tersebut ke

tempatnya. Dia menjawab, "Tidak, dia tidak boleh memberikannya

kepada orang lain, dia tidak sepantasnya melakukan itu."

Bab: Berdagang di Tanah yeng Tidak Disukai
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187. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Apakah menurut

Anda seorang boleh berdagang di negeri yang. tidak disukai (banyak

maksiat dan sebagainya -peneri)?" Dia menjawab, "Kalau dia tahu

(keadaan negeri itu) rnaka tidak boleh." Ditanyakan

kepadanya, "Bagaimana kalau dia shalat di ternpat ifu?" Dia

menjawab, "Ifu sudah cukuP!"
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Bab: Mengagungkan Masjid dan Amalan Dunia Apa
Saja yang Dimakruhkan di Dalamnya
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188. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang seorang laki-

laki yang menulis dengan upah tertentu lalu duduk di masjid

(mengeriakan p*eriaannya itu -peneri). Dia menlawab, "I(alau hrkang

iahit dan sernisalnlra rnalo aku tidak suka (melakukannya di dalam

masjid), karena masjid hanya didirikan untuk mengingat nalna Allah, dan

dimalmrhkan beriudbeli di dalamnya." Dia berkata pula, "Pernah sr.rafu

kefika Atha' bin Yasar melihat seseorang berimlan di dalam rnasjid,

rnaka dia mernanggilryn dan mengatakan, 'lni adalah pasar akhirat,

lolau kamu indn berjual beli rnaka kehnrlah m€nuiu pasar dunia'."
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189. Sa'id bin Abdul Aziz mexrceritakan kepada kami, bahwa

Abu Ad-Darda' melihat seomng laki-laki berkata kepada temannya di

rirasjid, "Aku beli safu wasaq kayu bakar seharga sekian." Menderrgar ifu

Abu Ad-Darda' berkata, "Sesungguhnya masjid ini tidak dibangun untuk

halseperti itu."

ot L f -\1.

4;G W e.'Ai (r^ri3 fl Cr\e+u
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190. Dari Sufuan, dari seorang laki-laki dari Al Hasan, dia

berkata, "Nanti akan datang suafu zaman dimana tak ada lagi ternpat

bagi mereka untuk mengobrol tentang unrsan dunia mereka kecuali di

masjid: Makanya, Allah fidak punya keperluan dengan mereka. Jadi,

jangan duduk bersama mereka."
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191. Da berkata: At Hasan bin Tsauban menceritakan

k@aku, bahrrn Abur Muslim Al Khaulani rnasuk ke rnasjid lalu dia

mefittat beberapa orarg sambil duduk. Dia berharap ada

k€bailon di sifu sehingga dia pun il$d duduk bersama mereka. Temgnta

:Jra ,;ruL
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salah seorang dari mereka berkata, "Anakku datang lalu dia terkena ini

dan itu ...." Yang lain berkata, "Adapun aku, maka aku sedang

mempersiapkan analt:ku...." Abu Muslim kemudian melihat ke amh

mereka lalu berkata, "Wahai kalian maha suci Allah! Tahukah kalian

perumpamaan antara aku dengan kalian? Perumpamaan antara aku

dengan kalian adalah seperti orang png tertimpa huian lebat di tengah

jalan lalu dia melihat dua buah pinfu yang amat besar. Dia pun berkata,

'Alangkah baiknSa kalau aku masuk ke rurnah itu unfuk berteduh

sampai hujan ini reda'. Begifu dia masuk temyata bangunan ifu fidak

ada atapnya. Aku duduk bersama kalian berharap kalian mernbicarakan

kebaikan dan berdzikir, ternyata kalian adalah penggila dunia." Setelah

ifu dia pun meninggalkan mereka.

Bab: Amalan Dunia yang Dirnakruhkan Dilakulmn
di Kuburan
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192. Aku b€rlota kepada Abu Abdulhh, "Bagairnana menurut

fuida ada seorang yang bk€ria sebagai p€rnintal benang dan dia datang

ke pernakaman, lalu ada hujan sehingga dia nrasuk ke salah safu tenda
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dan mengerjakan pekerjaan memintalnya di sana?" Dia menjawab,

"Kuburan ifu hanyalah unfuk .un$an akhirat." sepertinya dia tidak

menyukai hal itu.

Bab: Seseorang Membeli Tepung Tapi Temyata
Timbangan Lebih
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193. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Aku mernbeli tepung

temyata jumlahnya lebih seperti bungkusan ini." Dia berkata, "lni jelek

dan harus dikembalikan. Yang seperti ini banyak membuat orang

tertipu." Aku berkata, "Bagaimana dengan timbangannya atau

semisalnya?" Dia menjawab, "lni banyak membuat orang tertipu."

Kurasa dia memperhatikan kelebihan timbangan dinar dan semisalnya.
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Bab: Pengetahuan Penjual dan Pembeh dalam
Transaksi
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194. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Ada seoftrng yang

biasa menambalkan bantal dan permadani unfuk para pedagang dan

mereka tidak memberitahukan tentang tambalan ifu." Dia menjawab,

@ - 
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,,Mereka harus melakukan plke4aan lrang transparan, tidak boleh

tersembunyi yang tidak bisa diperiksa kecuali bagi yang memang sudah

dipercaya." Dia berkata pula, "Aku suka kalau pengetahuan panjualdan

pembeli tentang bahan pakaian yang akan dibeli ifu sama." Dia berkata

lagi, "Nabi $ bersabda ,'I{alau kduang iuiur dan bansparan maka iual

beli mqeka akan bqkall." 30 6t(u berkata, "Kalau saja itu mahal,

apakah juga harus diterangkan?" Dia menjawab, "Tidak."

Dari Hakim bin Hizam, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

"Daaorang gng metakukan transal<si iual beli berhak melakukan khigr

selama mereka belum bapisah. I{alau kduanya iujur dan transparan

maka mereka akan diberkahi, tapi kalau merel<a berdusta maka

keberkahan itu akan dihaPus."
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195. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Pakaian yang sudah

pemah aku pakai, menumt Anda bolehkah aku menjualnya dengan cara

murbahah?" Dia menjawab, "Kalau kamu menjualnya dengan harga

tawar menawar maka kamu harus menjelaskan bahwa pakaian itu

30 l:h. Musnad Ahnad (3/402, 403, 4241, Fath Al Ban (4/372).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual beli bab: 19, 22, 4 dan 46), Abu Daud

dalam jual beli, bab: 51), At-Tirmidzi (peinbahasan: Jual beli, bab: 261, An-

Nasa'i (pembahasan: Jual beli, bab: 4 dan 8) dan hnu Majah (pembahasan:

Jual beli, bab: 15)
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pemah kamu pakai. Kalau tidak, maka l{amu harus menjualnya di pasar

loak."

Bab: Bejana Perak, Sutera dan Dibaj
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796. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang teko perak,

bolehkah dfual? Dia menjawab, "Tidak boleh, kecuali dipecahkan." Dia

juga berkata, "Duduk beralaskan dibaj (sutera unggul) sama dengan

memakainya." Dia juga tidak suka beralaskan sutera.
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197. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang penghasilan

tukang bekam, dia tidak menyukainya dan berkata, "Katau saja bukan

karena Nabi $ p"mah memberinya maka kami fidak akan

memberinya."
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198. Dari Jabir, bahwa Nabi $ ditanya tentang penghasilan

tukang bekam maka beliau menjawab, "Pakai saia buat membeli rumput

unfuk untamu."Sl

Dari Al Mughirah, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin

Abu Nu'aim menceritakan bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata,

"Rasulullah $ melarang penghasilan fukang bekam."

31 HR. Al Bashawi Sgrh ,As-Sunnah 18/181, Ahmad (Musmd Ahmad, 5/435
dan 436), hnu Majah 12166l, At-Tirmidd 12771, Al Baihaqi (9/3371dan Al

Haitsami (Maima' Az'Zawa' id 4/93, 941.
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Bab: Orang yang Mendapat Hasil Bumi di Sawad
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199. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Menurut Anda apakah

seseorang boleh membuka ladang di daerah Sawad?" Dia menjawab,

"Cukuplah bagimu bahwa orang itu sekedar unfuk rnakan." Aku berkata,

"Orang ifu menjual perhiasan dan lain-lain." Dia menjawab, "Tidak,

hasil bumi di sana lebih aku sukai hanya sekedgr untuk makan sehari-

hari." Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Apakah Anda memberikan

kharaj dari hasil bumi?" Dia menjawab, "Aku tidak mernberi sedikit pun

yang bukan untuk makan sehari-hari karni."
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Bab: Seseorang Memberikan Sesuatu yang

Temyata Sesuatu Yang Tidak Disukai
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200. Aku berkata kepada Abu Abdullah,"'Ada suatu kaum yang

mendapat pemberian, tapi kemudian mereka tahu bahwa itu adalah

hasil dari kezhaliman terhadap suatu kaum." Dia menjawab, "Harus

dikembalikan kalau diketahui siapa saja korban kezhaliman itu." Aku

berkata, "Bagaimana kalau korbannya tidak diketahui lagi?" Dia

berkata, "Dibagikan kepada kaum miskin yang ada di kampung

tersebut." Aku bertanya, "Apa hujjah untuk membagikannya kepada

kaum miskin di kampung tersebut?" Dia menjawab, "LJmar bin

Khaththab menetapkan diyat atas penduduk kampung yang mana

ditemukan di kampung mereka korban pembunuhan. Aku melihat

sebagaimana mereka diwajibkan membayar diyat maka mereka juga

berhak menerima pengembalian kezhaliman dan tidak diketahui siapa

korban kezhalimannya. "

Abu Bakar berkata, "Masalah ini terdapat pada harta Baduriya

yang aku kembalikan." Dia menyebutkan bahwa ada seorang khalifah

memberikan harta barudiya kepada anak-anak Ahmad & dan mereka

menerimanya taripa sepengetahuan ayah mereka. Begifu dia tahu maka

dia pun mengambilnya dari mereka dan mengembalikannya ke Baduriya

lalu membaginya di sana.
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Beberapa Masalah yang Berkenaan dengan Wara'
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201. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Apa pendapat Anda

tentang burung betina ynng terbang ke pernukiman suatu kaum lalu

kawin dan berkembang biak, rnaka siapa pemilik anak-anak burung itu?"

Dia menjawab, "Mengikuti si ibu." Aku juga pemah mendengamya

berkata tentang merpati yang digernbalakan di padang pasir, "Aku tidak

suka rnakan anaknya." Dia juga fidak suka kalau ifu digernbala di

padang pasir. Alasannya dia mengatakan, "Karetrla mereka akan rnakan

makanan orang lain."
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202. Aku juga bertanya kepada Abu Abdullah tentang farikus

sunbul fagung atau gandum muda di tangkai) sebelum dibagi, dia

berkata, "Tidak mengapa kalau dimakan oleh selain pemilik tanah."

Kurasa dia menyebutkan hadits yang diriwayatkan dalam

masalah penaksiran, "Sisakan (buah yang ditaksir untuk zakat itu -
penerj) bagi mereka (perniliknya) sebanyak jumlah yang cukup buat

mereka makan."

203. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang batang

gandum yang masih tersisa setelah jemminya diambil, maka dia

menjawab, "ltu adalah milik yang punya tanah dan tidak ada sedikit pun

milik sulthan."
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204. Ditanyakan kepada Abu AMullah, "seorang membeli

sesuatu dari rekannya sejumlah satu dirham dibayar d.ngatt daniq." Dia

menjawab, "Tidak ada masalah. Kalau barang itu datang padanya tanpa

diminta maka dia harus menerima, apalagi kalau dia membayamya."
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205. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang O'* r* *"n

diurai maka dia tidak menyukainya dan berkata, "Metreka fidak diberikan'

dibagi-bagi kepada mereka -malsudnSn anak-anak- sebagaimana l,ang

dilakukan oleh lbnu Mas'ud, dan itu adalah sanad yang bagus dari hnu

Mas'ud."
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206. Aku masuk menertui Abu Abdullah sedang anaknya

memotong-motong buah jauz yang dia beli untuk dibagikan kepada

anak-anak kecil. Dia tidak suka kalau buah itu dikupas dan mengatakan,

"Ifu adalah perampasan. "

-Y . VN!)t e'-p *.}lr * GJ U:L

.a:G. y.,; $ ctrJt)
' '.t'\' .

207. f*u bertanya kepada Abu AMullah tentang berhutang

raghif dan khamir maka dia tidak mempermasalahkan itu.

I oL ', l. .1,, / o /ot/ o 

'

(is io-p- t'1lt U ,tAli#- -Y.A

JfIJ
tt z €

a-rJ,l .'*) ?/. - LJ-, \

ol / / o, /./. t, 5l
.rJ..r .'d atr-hJl ,-b"\L- ;bG q6;rl .o/ lol

J+P _f )l

lJr C'#'qfr6 U,C J#'Jtl .kll,
t;- :Q Jr-: ,ie;*.L:r* ,pt fb Jtdv iJv

lEl - ruwara'



.Ct$i'J f; d;,'Jo r;h C'&a*(:
* :,a(L;r *:;.t'Jv'svf;; ;; ,{ *
.iU:; *U rlwrc-3r i'&u.,+ C:)

.t'i;, :;; t;",Ci# i,Sv d rl-?t ,$) i,Sv

t1 y.'6;l'ol C'Jv .U i;.;at ,'i ii i,:v
aY

."*

208. Aku mendengar Ishaq bin Daud berkata: Aku pemah

mengundang Abdul wahhab, lalu aku letaLkan makanan di hadapanngn

dan aku makan ssrdiri serta mernbiarkannya, Dia berkata kepadaku,

,,wahai Abu Ya'qub, katakan kepadaku, 'silalGn makan'." Aku pum'

p,r- tuk mendengar dan melanjutkan makananku. Akhim5n dia meraih

tanganku dan berkata, "Hd Abu Ya'qub! Katakan kepadaku, 'Silakan

makan,!,, Dia mengucapkan itu dm atau tiga kali. Aku katakan

kepadanSn, "l-alu buat apa aku mengundangmu (l(alau tidak

mempersilahlGnmu rnakan)?" Dia berkata, "Ya barangkali saja aku

datang kepadamu di wakhr sampan dan kau sengaja meletaL:kann5ra di

hadapanku." Akhimya kukatakan kepadanln, "Aku mernbeli ini

unh.lkmu." Da berkata kepadaku, "Baiklah, aku akan melakukan apa

png ku mau."
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209. Abu Abdullah r"*Vo"nm kepadaku hadits:hadits tentang

wara' ini dan lainnya. Aku berkata, "Bolehkah aku meriwayatkan ini dari

anda?" lalu dia pun mernbolehkannya.
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210. Hisyam berkata: Hassan bin Abi Sinan berkata, "Aku tak

pemah menyisakan sesuafu yang lebih gampang daripada wara'." Ada

yang bertanya kepadanya, "Untuk apa?" Dia menjawab, "Kalau aku

ragu akan hukum sesuatu maka aku akan meninggatkannya."
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211. Dari laits, dari Th.w*, dia berkata, "Aku tak pernah

melihat oftmg Snng lebih wara' daripada lbnu [Jmar."
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212. Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Al

Ala' bin Ziyad, dia berkata: Dia pemah berkata, "seandainya aku boleh

berandai-andai maka aku berandai mendapatkan ilmu fikihnya Al Hasan,

wara,nya Ibnu sirin, ketepatan Muthanif, shalatrya Muslim bin Yasar."

,t-ie ()ui
l'J

;

;,;JlI

0tt

(_:
.9i I u tr, . . ol

,/tb qlte) U-H ,J.l

,ft;t.,J\, I
I

*t qp lOz o u 'r,7
o)4 U :du

o4

JI

jY
,

'rb|

wu?'; tt
I -/:o-P. : Jt,

))c

-Y \ r

-. / o ro ,')v'/P

c;k',otP

J)l

fi
,) z

,Ft
k,:1 \:i g*J\

,eq 1ik.,iI ,Y; i;J $Y.'-LY,

.w*Gr*j' 'e"Le i|uy it;|bi|
273. Abu Hilal memberitakan kepada kami, dari Bakr bin

Abdullah, dia berkata, "Siapa 3nng suka melihat orang yang paling alim

yang pernah kami dapati di nrasanya maka lihatlah Al Hasan (Al Bashri).

Kami tdak mendapati ada png lebih alim dari dia. [-alu siapa Snng suka

melihat orang yang paling wam' l|ang pernah kami kenal di masanya
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maka lihatlah lbnu Sirin, karena dia sering meninggalkan yang halal

karena takut berdosa."
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214. Dari Ashim, dari Muwarriq, dia berkata, "Aku belum

pemah melihat seorang laki-laki yang lebih fakih dalam ke',rrara'annya

dan lebih wara' dalam kefakihannya melebihi Muhammad (lbnu Sirin -
penerj)."

Dia juga berkata: Abu Qilabah berkata, "Palingkan dia

bagaimana saja kalian inginkan, niscaya kalian akan mendapati dia

seorang lelaki."
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2L5. Dan Hisgam, dia berkata: Anas bin Malik benuasiat agar

jenazahnya dimandikan oleh Muhamrnad bin sirin, lalu disampaikanlah

ifu kepadanya. Tapi dia berkata, "Aku sekamng ini sedang dipeniara."

Mereka berkata, "Kami sudah minta izin kepada Amir (kepala daerah)

unfuk membebaskanmu sementara dan dia mengizinkan." Dia berkata,

"Bukan Amir yang memenjarakanku tapi orang yang punya hak atas

diriku."
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2\6. Dari hrahim, dari AQamah, dia berkata: Kami keluar

bersama Masruq, Amr bin utbah dan Mi'dhad dalam ekspedisi pasukan.

Ketika kami sampai di mata air Sindan dan amimya waktu itu adalah

utbah bin Farqad, maka anaknya Amr bin utbah berkata kepada kami,
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"Sesungguhnya bila kalian singgah di mata air itu maka dia (Utbah) akan

membuatkan hidangan penyambutan buat kalian. Tapi bisa jadi itu
didapat dari hasil kezhalimannya terhadap orang tertentu. Tapi kalau

kalian mau maka ayolah kita berteduh di bawah pohon ini dan kita

makan bungkusan kita lalu kita pulang." Kami pun melakukan ifu.
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217. Hisyam menceritakan kepada kami dari Mrhanlmud, diu

berkata: Biasanya ketika ada seseorang hendak melakukan perjalanan

dagang dipesankan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dan carilah

yang memang sudah ditakdirkan unfukmu dengan cara yang halal.

sebab, kalau kau mencarinya selain itu maka kau tetap tidak akan bisa

mendapatkan lebih banyak dari yang memang telah ditakdirkan

untukmu."
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218. Dari Ibnu Aun, dia berkata, "Muhammad tidak suka

membeli dengan dinardinar dan dirhamdirham baru yang ada tulisan

nama Allah-nya ini."
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2lg. Dari Yunus bin Ubaid, dia berkata, "sesungguhnya kamu

akan tahu wara'nya seseorang dalam penrbicaraannya bila dia bicara."

Yunus bin Ubaid berkata, "Tidaklah seseomng mernperhatikan

pekerjaannya sampai dia memperhatikan betul dimana dia

mernbelanjakan uangnya. "
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220. Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku
mendengar Sumaith berkata tentang perkataannya, ,,Anak-anak 

dunia
disusui olehnya dan tidak bisa menyapih dari persusuan itu.,, Dia
berkata: Aku mendengar Sumaith berkata, "sesungguhnya dinar dan
dirham adalah bencana bagi kaum munafik, dengan ifurah mereka
digiring kepada aurat."
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221. Akujuga mendengar Abu Abdullah menyebut ,,rrJO,., 

^Harits, dia berkata, "Dlam diriqa terdapat keramahan dan aku tidak
pemah membicarakannya.,'

Bab: Sedekah yang Dimakruhkan unfuk Bani
Haryim
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222. f*ujuga mendengar Abu Auullah dimana ada seorang

dari bani Hasyim 5nitu lbnu Al Kurdiyph b€rlGta padanya, "Apa

pendapat Anda tentang sedekah air? APalGh aku boleh minum

darinSn?" Dia menjawab, "Aku lebih suka kalau kalian meniauhinya,

karena aku tidak meniamin kalau itu bukan zakat, padahal

Nabi $ sudah bersaMa, 'sdekah tidak halal bryi bani Hasyim "'''"
I-alu dia menyebutkan hadits Abu Raft'.32

/:W * -YYr'l 4* iJv,q.t

o,,&s*
€j'u-y'91't

h,iF
:dll

atJb

;f ok y*,,i:i i,sv ,:* 
^;.r

;; ot-,<+')f C#'o$ ,6)+, \--;t

1r e,;fi,Gpl *tilLi\
rly,-Lr;* t;- 3,.- o# G- rjd ,rrt *v?rt

s2 HR. AMurnzzaq lMstnrunf AHma4, no. 69461, Ahrnad lMtsd
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223.DanAtha' bin As-Sa'ib, dia berkata: Ummu Kaltsum putri

Ali menceritakan kepadaku ketika aku mendatanginya membawakan

sedekah, dia berkata, "Hindarkan para pemuda kami karena Maimun

atau Mihran maula Nabi $ pemah mengabarkan kepadaku bahwa dia

pemah lewat di depan Nabi $ maka beliau bersabda, 'Wahai Maimun,

atau wahai Mihran, saungguhnya kami ini ahli bait dilamng unfuk

mangambil sdekah, dan bahwa maula kami termasuk dalam dii kami,

maka kamu juga ddak boleh makan sdekall."33
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33 HR. Ahmad (Musnad Ahmad,4/351 dan Al Haitsami (Majma'Az-hwa\d
3/8e1.
Al Haitsami berkata, "HR. Ahmad dan Ath-Thabarani dalam Al Kabir- Ummu

Kaltsum ini belum aku lihat ada yang meriwayatkan darin5n kecr.rali Atha' bin

As-Sa'ib dan padanya ada kritikan."
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224. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia

berkata: Bibiku Ummu Bakr pubi Miswar mengabarkan kepadaku, dia

berkata, "Miswar tidak mau minum air yang dibagikan di masjid dan

menganggap itu adalah sedekah." Dia juga berkata, "Biasanya bila

Miswar datang kembali ke Makkah maka dia tidak akan keluar darinya

sebelum thawaf untuk setiap hari dia meninggalkan kota ifu selama

seminggu."
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225. Dan Ummu Bakr, bahwa Al Miswar biasanya tidak mau

minum air yang diletakkan di masjid.
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226. AbuAbdullah berkata: ,-." Al Qashir berkata -kepada

teman-teman duduknya, "lngatlah bahwa orang merdeka yang mulia itu

hanya akan bersabar unfuk hari-hari yang sedikit." Wuhaib

berkata, "lngatlah bahwa orang merdeka yang mulia ifu akan mamh

kepada dunia sehingga dia akan merobohkannln."

Aku 0mam Ahmad) mendengar Abdul Wahid Al Qanthari

berkata: Waki' berkata, "Aku melihat perbekalanku temyata fidak betul

untukku. Aku lihat lagi pakaian ihrramku temgnta fidak be,tul untuldm.

Tidaklah s€seorang itu harus menanggalkan pat<aianntn di dalam air

sampai dia mendapatr .elrl dari Allah."

Bab: Kesabaran dan Hancurnya Dunia
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227. f*u iuga mendengar kerabat Bisyr bin Harits berkata:

Bisyr bin Harits datang dari Abbadan pada suatu malam (atau dari safar)

den$an bersarungkan tikar. Aku mendengar salah seorang sahabat kami

berkata: Bisyr berkata kepada orang-orang, "lni adalah uwais yang

ditelanjangi sampai dia duduk di Qausharah (keranjang dari pelepah

kurma)."
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228. Aku mendengar Abdul wahid AI Qanflnari berkata: Bani

Israil mengecam Isa putra Maryam lantaran dia miskin, mqka dia pun

berkata, "wahai orang-orang miskin, dari kekayaanlah kalian datang tr#
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(kalian sebelumnya kaya dan memilih miskin -pen{), apakah pemah

kalian melihat seseorang yang bermaksiat kepada Allah minta menjadi

miskin?"
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22g. Dikatakan kepada Bisyr bin Harits, "CoUu,ut kamu

mernbuat faqah (ujung bait syair) atau senrisalnya untuk potongan

katarnu." Disebutkanlah padanya ernbun dan kedinginan, lalu dia

berkata, "Apakah kdinginan ini akan berakhir?" Mqd<a

menjawab, "Ya." Dia berkata, "Kalau begrfu urusannya sudah delot."
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230. Aku mendengar Abu AMullah berkata kepada Syuia' bin

Makhlad, "Wahai Abu Fadhl, itu hanyalah makanan derni rnakanan dan
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pakaian demi pakaian. Semua itu hanyalah perputaran hari yang tidak

lama."
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231. Dia berkata: Aku mendengar Makhlad bin Husain yang

menyebutkan kisah seorang minta air dari rumah Abu As-Sawwar' lalu

berkatalah istrinya, "Di sumur itu fidak ada setetes air pun atau kami

tidak punya setetes air pun." lalu Abu As-Sawwar pergi ke dasar sumur

atau bagian bawahnya lalu datang dan menyiramkan aimya ke kepala

istrinya ini sambil berkata, "Wahai Ummu As-Sawwar, berapa banyak

tetes air di sini?!"
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232. Aku juga mendengar Makhlad bin Hr.rsain berkata:

Sesungguhnya Abu As-Sawwar Al Adawi menerima gangguan dari

seseoftrng tapi dia hanya diam, sampai dia masuk ke rumahnya baru dia

berkata, "Cukuplah kalau kamu mau."
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233. Dari Mutharrif, dia berkata, "Kelebihan ilmU lebih aku sukai

daripada kelebihan amal dan sebaik-baik sikap agama kalian adalah

rtr at?'."
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234. Dari.Ummu Bakr, bahwa Maru,ran pernah -J-unggil

Miswar bin Makhramah untuk menjadikannya saksi ketika dia

bersedekah dengan rumahnya kepada Abdul Malik. Miswar bertanya

terlebih dahulu, "Apakah Absiyyah akan menjadi pau.raris di dalamnya?"

Dia menjawab, "Tidak." Miswar berkata, "Kalau begitu aku tidak mau

bersaksi." Dia berkata, "Mengapa?" Miswar menjawab, "Kau

mengambilnya dengan dua tangan tapi hanya kau tempatkan pada satu

tangan." Dia berkata, "Apa umsanmu dengan itu, kamu hanya seorang

saksi."

Misrpar berkata, "setiap kali kalian memancarkan sebuah

pancaran aku menjadi saksi padanya." AMul Malik berkata, "Absigyah

adalah ishi Marwan."
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235. Ummu Bakr menceritakan kepada kami, dia berkata: Al

Miswar pemah menimbun banyak bahan makanan lalu dia melihat awan

di musim gugur. Dia tidak mengrkai itu sehingga dia berkata, "Aku tidak

mau melihat diriku benci apa yang bermanfaat bagi kaum muslimin.

Siapa yang datang kepadaku akan aku aku beri sebagaimana aku

mengambilnya." Ketika hal itu sampai kepada Umar maka Umar pun

berkata, "Siapa yang bisa membawa Miswar ke hadapanku." Dia pun

mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh aku

telah menimbun bahan makanan yang banyak, lalu aku melihat ada

awan mulai terbenfuk (pertanda akan musim hujan -penerj) maka aku

tidak suka ini dan bersumpah tidak akan mengambil keuntungan dari
(menjual) bahan makanan ini sedikit pun." Umar berkata, "sernoga

Allah mernbalasmu dengan kebaikan. "
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;,.-,u.1236. Dan Adam bin Ali, dia berkata: Aku menden

saudara lakilaki Bilat muadzin Rasulullah # berkata, "Manusia itu ada

tiga macam: Salim (yang selamat) ghanim (yang mendapatkan bonus)

dan syajib (yang sedih). Yutg selarnat adalah yang diam, yang mendapat

bonus adalah yang menyeru pada kebaikan dan mencegah

kemungkaran, ihr adalah bonus dari Allah, sedangkan yang sedih adalah

bicara dengan perkataan kotor serta membanfu kezhaliman"'
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237. Di sisi Rabi' bin l{hutsaim kami menyebutkan tentang

seorang laki-laki, lalu dia berkata, "Aku sendiri tidak ridha dengan diriku

sehingga aku lebih mernihh meluangkan wakfu unhrk menglaitik diriku

sendiri daripada mengkritik orang lain. Sesungguhnya (kebiasaan)
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manusia adalah takut kepada Allah dalam hal dosa para hamba, dan

merasa aman dari Allah terhadap dosa mereka sendiri."
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238. Malik memberitakan kepada Ui*, ,,u berkata: PuH Rabi'

bin Khutsaim berkata, "Wahai ayahku, mengapa aku melihat oftmg-

orang pada tidur sementara kau sendiri 6dak tidur?" Dia menjawab,

"Anakku, sesungguhnln aSnhmu ini takut fidur di rnalam hari."
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23g. Dari Ar-Rabi' bin l(hutsaim, dia berkata, "Wahai Abu

Bakar bin Ma'iz, simpanlah lidahmu dari apa yang mengunfungkanmu

bulon dari yang merugikanmu, karena aku menuduh omng lain dalam

halagirnalu."
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24O.DansyaqiqbahwaparawanitalelvatdidepanAr-Rabi'
lalu dia pun mernejamkan matanya sampai membuatnya sedih' Dia

berkata, "Wahai orang-orang yang terfifurah, bagaimana kalian bisa

terfitnah. Jangan ada seorang dari kalian yang mengatakan bahwa

Allah & menghalalkan ini dan memerintahkannya lalu Allah pun

mengatakan, ,Kamu bohongl Aku tidak pemah menghalalkannya dan

tidak pemah mernerintahkannya'. Jangan pula ada seorang dari kalian

yang mengatakan bahwa Allah & telah menghammkan ini dan

melarangnya, kemudian Allah & berfirman, 'Kamu bohong! Aku tidak

pemah menghammkannya dan tidak melarangnya''"
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241. Dari Bakr bin Ma'iz, dia berkata: Ada seorang anak

perempuan Rabi' bin Khutsaim datang kepadanya lalu berkata, "Wahai

ayahku, bolehkah aku pergi berrnain?" Ketika anak ini merninta terus

menen$, maka teman-tenran duduknya pun berkata, "Sudahlah,

mengapa kau tak persilahkan dia bernrain?" Dia menjawab, "Jangan

sampai hari ini tertulis dosa atas diriku karena aku meny.rruhnya

bermain."
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242. Abu Abdullah ditanya tentang tanah png tidak diketahui

siapa pemiliknya lalu ada orang yang menanaminya tanaman' dia

berkata, "Tanah itu apakah bagus (temwat) atau tidak?" Dikatakan

kepadanya, 
.,Bagus." Dia berkata, "Tidak, kecuali dengan izin

pemiliknya." Dikatakan kepadanya, "Tidak diketahui siapa pemiliknya."

Dia menjawab, "Tanah yang bagus pasti ada pemiliknya'"
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z4g.AkumendengarAbuAbdullahberkata,"Akupemah
bersama dengan Waki' ketika dia pergi shalat Jum'at. Kami melerr'rati

jalan pintas dan orang-orang berdesakan di sana sementara Waki'

meninggalkan jalan itu dan menjauhkan dirinya." Aku bertanya kepada

Abu Abdullah, "Aku pemah meminjamkan uang beberapa dirham

kepada seseorang. Lalu dia mengernbalikannya tapi aku bersumpah

unfuk tidak mengambilnya, apa pendapat Anda tentang hal ini?" Dia

menjawab, "Dia menjadi milik ahli waris."
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244. f*u bertanya kepadu Abu AMullah tentang makanan

mendadak, malo dia menjawab setelah aku tanya, "Aku tidak tahu ada

hadits tentang hal ini." Kemudian dia menyebutkan dari Ibrahim (An-

Nakha'i -penerj) yang menyebutkan kernakruhan. Aku mengira Abu

AMullah berkata, "ltu adalah seorang laki-laki menunggu suatu kaum

sampai diletakkan makanan mereka baru dia datang." Aku lalu

menceritakan kepada Abu AMullah tentang seorang laki-laki yang

mengunci makanannya dan memberinya tanda lalu dia memberi makan

keluarganya dengan makanan yang lain, maka dia berkata, "Dia

memberi mereka makan dari makanan yang tidak dia makan."
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245. Aku mendengar Abu Abdullah berkaia, "Hendaklah

seorang hamba bertakwa kepada Allah dan tidak'memberi mereka

makan kecuali yang baik-baik." Setelah aku bertanya kepadanya maka

dia menjawabku, "Aku tidak tahu ada hadits tentang.hal ini." [-alu dia

mangeluarkan kepadaku hadits ini, aku membacanya,di hadapan Abu

Abdullah, Zaid bin Al Hubab."
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246. Abdul Malik bin Umair menceritakan kepada kami, dari

seseorang yarg berasal dari Tsaqif bahwa Ali Up menunjuknya sebagai

pejabat di U&bara di daerah Sawad Kufah. Dia berkata: Kemudian dia

(Ali) berkata kepadaku, "Datang kepadaku ketika Zuhur." Aku pun

mendatanginln kala itu, tapi aku tidak mendapati ada pembatas antara

aku dengan dia. Ketika aku datang dia sedang duduk dengan gelas dan

cangkir jubung berisi air. Kernudian dia minta dibawakan nampan, lalu

dia memecahkan sternpelnya. Dalam sternpel ifu ada sawiq koti
gandum) yang kemudian dia tuangkan ke dalam gelas; lalu dia

meminumnya dan memberikan kepadaku.

Aku tidak sabar hingga aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin,

Anda melakukan ini di Irak padahal malonan Irak lebih banyak dari

ini?'t Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak menyernbunyikannya karena

bakhil melainkan karena ingin menjaganya. Aku tidak suka ada Snng

masuk ke penrtku kecmli yang baik."
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247. Aku juga mendengar Abu Abdullah berkata: Ketika Amir

(yaitu Ibnu Abdul Qars) dibuang 3a ke Syam maka orang-orang

berkumpul di sekitamya di Mirbad. Dia berkata, "Aku akan berdoa maka

aminkanlah, 'Ya Allah, siapa yang bekerja sama denganku maka

perbanyaklah hartanya, panjangkanlah umumya dan jadikan dia be4alan

dengan kedua tumit'."
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34 Sebab dia dibtnng adalah karena dia membeh seorang ahli dzimmah png
disiksa oleh centeng pengutrsa. Peneri.
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248. Abu Abdullah berkata kepadaku: Ishaq bin Ibrahim

rnemintaku untuk memaafkan Abu Ishaq. Aku katakan kepadanya

bahwa aku sudah memaafkannya. Kanudian Abu Abdullah berkata: Aku

teringat akan hadits "Nanti di Hari Kiamat akan ada penyeru yang

memanggil, 'Tidak ada yang berdiri kecuali yang telah memaafkan'."

Aku juga teringat perkataan Asy-Sya'bi, "Kalau kamu memaafkannya

sekali maka kau mendapat pahala dua kali."
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249. t*u menyebutkan kepada Abu AMullah seorang laki-laki

yang sangat penyabar terhadap kerniskinannyn memakai kain yang

lusuh. Dia bertanya kepadaku tentang oftmg ifu, "Pergilah sampai kamu

dapati bagaimana keadaannya dan kaba'rkan kepadaku. Maha suci

Allah! Kesabaran dalam kemiskinan, aku tak bisa membandingkan

kesabaran menghadapi kemiskinan dengan apa pun. Tahukah kamu

kesabaran dalam kemiskinan itu, apakah dia? Berapa banyak orang
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yang diberikan kemewahan dunia agar menjadi cobaan baginya sampai

akhirnya disingkirkan darinYa. "
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250. Aku menyebutkan kepada Abu Abdullah tentang Al Fadhl

dan bagaimana dia tak punya pakaian, begifu pula Fath Al Maushili dan

bagaimana dia tidak punya pakaian serta kesabarannya. Itu membuat

mata Ahmad berkaca-kaca dan dia berkata, "semoga Allah merahmati

mereka. Biasa dikatakan bahwa ketika orang-orang shalih disebut maka

rahmat akan turun."
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251. Aku mendengar Abu Abdullah berkata ketika disebutkan

tentang Bisyr bin Al Harits, "Semoga Allah merahmatinya, padanya ada

kelembutan." Lalu disebutkan sesuatu kepadanya tentang perkara wara'

maka dia berkata, "Yang seperti ini ditanyakan kepada Bisyr. Kalau dia

masih hidup maka dialah tempat bertanya dalam masalah ini. Aku

sendiri tidak pantas bicara masalah ini."
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252. Aku mendengar Abu Abdullah dan dia menyebutkan kisah

Ibnu Aun, "Dia tidak mau menyar.rakan rumahnya kepada kaum

muslimin." Aku tanyakan, "Apa alasannya?" Dia menjawab, "Agar dia

tidak membuat mereka takut." Dia berkata lagi, "lbnu Aun punya seekor

unta yang biasa mengambil air. Suatu ketika ghulam (budak pria) Ibnu

Aun memukul unta itu sehingga unta tersebut kabur. Si ghulam pun

datang dalam keadaan ketakutan karena dia mengira orang-orang telah
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mengadukan perihalnya kepada Ibnu Aun. Melihat si ghulam ini

ketakutan maka Ibnu Aun malah berkata kepadanya, "Pergilah, kamu

merdeka karena (aku mengharap)wajah Allah."
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253. Dari Harnmad bin Mas'adah, dia berkata: hnu Aun

berkata, "sungguh aku melihat kalian bertan5ra tentang perbuatan

Muhammad (maksudnya Ibnu Sirin), sungguh Muhammad biasa

melakukan sesuafu yang tidak dilihat oleh omng lain."
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254. !*u mendengar Abu Abdullah berkata: Aku dikabari dari

Malik bin Dinar, dia berkata: Aku pemah bertemu dengan seorang rahib

di biaranya. Aku memanggilnya dan dia pun datang menghampiriku.

Kami lalu berbincang-bincang dan salah safu yang dia katakan

kepadaku, "Kalau kamu bisa membuat sebuah tembok besi antara kau

dengan dunia maka lakukanlah."
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255. Aku mendengar Abu Abdullah berkata, "Ketika aku dibawa

ke rumah, aku bertahan di sana selama dua hari tidak makan. Ketika

aku dipukuli barulah mereka datang kepadaku menrbawakan sawiq, tapi

aku tidak mau minum dan melanjutkan puasaku." Abu AMullah berkata

kepadaku, "Aku tinggal di peniara sdama dua hari tidak minum air'"

Abu Abdullah berkata kepadaku ketika kami berada di penjara

militer, "Tidakkah kalian kagum, makananku dulu hanyalah ernpat

potong raghif atau sekitar empat. Telah hilang keinginanku untuk

makan. Ketika aku di penjara aku makan dan itu menambah

keimananku. Sedangkan ini adalah pengurangan yang aku takut

terfitnah dengan dunia. Kemarin malam aku berpikir bahwa ini adalah

dua ujian. Aku telah diuji dalam agama dan sekarang diuji dalam dunia."
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256. Abu Abdullah berkata kepada kami pada suatu hari ketika

kami di penjara militer, "Hari ini aku punya delapan sejak sekian aku

belum makan dan minum apa pun kecuali kurang dari seperempat

sawiq."

Dia pemah tidak makan selama tiga hari dan aku bersamanya.

Di malam keempat aku meletakkan di depannya sejumlah seperdelapan

sawiq. Kadang dia minum kadang pula dia sisakan sedikit. Demikian

keadaannya selama lima atau empat belas hari, dia tidak makan kecuali

kurang dari setengah sawiq. Kalau ada masalah yang menyusahkannya

maka dia tidak berbuka, melainkan melanjutkan puasa malam (wishal)

dan hanya minum sedikit air.

Suafu malam aku terbangun dimana dia melakukan wishal.

Temyata dia sudah duduk dan berkata, "Sekarang aku merasa lapar,

tolong buatkan aku makanan." Aku pun membawakan sedikit raghif lalu

dia makan, kemudian berkata, "Kalau saja aku tidak kuatir akan diriku
tentu aku tidak akan makan."

Dia bangun dari tempat tidumya ke lorong keluar dan. di sana

dia duduk mengistirahatkan badan dari kelemahan dan rasa lapar serta

wishal. Sampai-sampai aku membasahi kain perca untuk membasuh

wajahnya agar dia bisa segar kembali. Sampai dia benrrasiat dalam

keadaan lemah tanpa sakit. Aku mendengamya berwasiat ketika kami di

penjara militer. Dia berkata dan kami menyaksikan:

"lni adalah wasiat Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dia

berwasiat bahwa dia bersaksi tiada ilah selain Allah, hanya Dia sendiri

ok ylr 6;r
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tiada sekutu bagi-Nya, dan juga bahwa Muhammad adalah hamba dan

utusan-Nya yang membawa petunjuk serta agama yang benar dengan

tujuan Dia akan memenangkan agama ifu di atas semua agama yang

lain, meskipun orang-orang kafir membencinya. Dia (lmam Ahmad)

berwasiat kepada yang menaatinya dari kalangan keluarga dan kerabat

agar memuji Allah sebagaimana para pemuji Allah lainnya dan

menasehati jamaah muslimin, dan bahwa aku ridha bahwa Allah

menjadi tuhanku, Islam menjadi agamaku. Dia juga berwasiat bahwa dia

punya hutang lima puluh dinar, maka ifu harus dibayarkan dari harta

hasil bumi (ghallah) sampai lunas."

Kemudian Abu Abdullah bicara tentang urusannya dan

penderitaannya. Ada yang mengatakan kepadan5n, "Bagaimana kalau

aku masakkan buat Anda safu panci makanan matang agar bisa

memperkuat sendi dan tulang?" Dia menjawab, "Makanan matang itu

adalah makanan orang berperut gendut." Kemudian dia berkata

lagi, "Abu Dzar pemah tidak makan selama tiga puluh hari kecuali air

?f,lmzam. Demikian pula hrahim At-Taimi yang pemah dipenjara dalam

waktu sekian lama tanpa makanan. Juga Ibnu Az-Zubat pernah tidak

makan selama tujuh hari."
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257. Dari Abdullah bin Ash-Shamit, dia berkata: Abu Dzar

berkata: Kami pemah keluar .... Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Abu Dzar juga berkata, "Aku (Abu Dzar) hanya tinggal di sana

wahai anak saudaraku selama tiga puluh hari tiga puluh malam, kami

tidak punya makanan kecuali air zamzam."
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258. Abu Abdullah secara munawalah: Mufadhdhal

menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dia

berkata, "Kadang ada safu bulan dimana aku hanya minum segini untuk

berbuka puasa." Aku bertanya, "Safu bulan?" Dia berkata, 'Ya, bahkan

pemah dua bulan."
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Aku (Al Marwazi) berkata kepada Abu Abdullah, 
..Apa hujjah

Anda untuk tidak hadir shalat ketika kita berada di penjara militer?" Dia

menjawab, "Hujjahku adalah Hasan dari Ibrahim At-Taimi yang tidak

keluar karena takut terkena fitnah Al Hajjaj sedangkan aku takut terkena

fitnah dunia orang ini." Maksudnya sang l"halifah'

Y 'ok fi ,:#'

d:) oK i,Sv

U,t *
,$,4

,,jllV

cr
* -Yol
a{,l cr,

9 g^'r
tt c,
Aw9,l.',,,t.-

t-6.z a
OJ-er

/ u ,o4 / / o

:Ju .Ui #X *t-)l- / ,, 
,rAi,e$ ( :Ju;

"lr;t
iq

;

t"i GfG r.ti.};;ti,,bi
ij1.+51 ,yG j.t etr; ,#"of i)Gf it

,,
'rf (gi'ttt:r* p.irr iyi't oki :Jti .u;

a,
.rlilt 'a b';,

pit:*l 'aHri* oK.) i,Sv .:oA, ,l

259. DartNafi" dari Ibnu umar, bahwa dia tidak suka mendapat

apa pun kecuali akan dia keluarkan di jalan Allah. Bahkan dalam satu

majelis bisa jadi dia bersedekah sampai tiga puluh ribu. Suatu ketika

Ibnu Amir memberinya tiga puluh ribu untuk seomng ghulam maka dia

berkata, "wahai Nafi" aku takut dirham lbnu Amir ini mernbuatku

terfthah, maka pergilah, kamu merdeka sekarang." Dia juga tidak mau
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makan daging selama sebulan kecuali dalam keadaan musifir, atau di
bulan Ramadhan. Dia bahkan tidak pemah merasakan secuil daging pun.
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260. Abu Abdullah pemah berkata kepadaku suatu hari,
"Sungguh aku bahagia kalau aku tak punya apa pun." Setelah

mengucapkan ifu datanglah anaknya yang masih kecil minta sesuafu,

lalu dia berkata, "Ayahmu tidak punya apa pun, bahkan aku tak punya

apa.apa."
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267. Aku mendengar Abu Abdullah, dan dia menyebutkan

tentang lbnu Uyainah, dia berkata, "Ambisimu mendapat rezeki esok

akan ditulis sebagai dosa untukmu." Kemudian dia berkata, "Tapi siapa

yang mampu melakukan itu?"
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262. Dari Aun bin Abdullah, dia berkata: Abdullah berkata,

"llmu itu bulonlah dengan banyaknya riwayat melainkan dengan adanya

rasa takut (kepada Allah)."
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263. Sufuan menceritakan kepada kami, dari Qais, dari ayahnya,

dia berkata, "Aku pemah memberi pakaian kepada Uwais dua potong

pakaian agar bisa menutup tubuhnya yang telanjang."
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264. Abu Abdullah pemah dibuatkan sebuah sepatu, lalu aku
datang membawakannya sepatu ifu. Sepatu ifu bertahan selama satu
malam di rumahnya dan ketika pagi dia berkata kepadaku bahwa dia
tidak mau memakainya. Dia berkata, "sepanjang malam sepafu ini telah
melalaikan hatiku. Aku pun memufuskan untuk tidak memakainya.
Berapa banyak yang tersisa dari masa lalu melebihi apa yang masih
tersisa-" Lalu dia menyerahkan kepadaku sepasang sepafu bekas yang
sudah robek, lalu dia berkata, "Beri tambalan di sini dan di sini lalu
betulkan jahitannya." Kemudian dia berkata lagi, "Tahukah kamu sudah
berapa lama sepatu ini bersamaku? sekitar 16 tahun, itu pun aku dapat
dari barang bekas. sedangkan yang baru ini membuat hatiku tak tenang,
kalau saja aku punya satu potong maka itu sudah banyak.',
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255. Dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas, dia berkata:

Rasulullah $ pemah memakai cincin lalu beliau berkata, "cincin ini

telah membuatku lalai dari katian seiak hari ini, melihabya sekali

kemudian melihat kalian sekali." Setelah itu beliau pun membuang

cincin itu.35
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266. Malil<bin Mighwal menceritak* L"puaJkami, dia ;;
Telah sampai berita kepadaku dari Thalhah bin Mushanif bahwa kalau

dikatakan kepadanya, "Masuklah dengan selamat." Maka dia menjawab,

"Insgn Allah."

3s HR. Ahmad lMtsmd Ahmad, L/3221, An-Nasa'i (pembahasan: Perhiasan,

. 
bab:81).
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267. Aku berkata kepada Abu AMullah bahr,ra Abu Hasyim

Ziyad bin Ayyub memintaku untuk bertanln kepada Anda bahwa Abu
Hafsh berwasiat agar buku-bukunya dikuburkan saja. Dia menjawab,

"Aku tidak sependapat kalau ilmu ifu harus dikuburkan."
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258. Aku berkata kepada Abu Abdullah: Ada seorang yang

meminta aku bertanya kepada Anda tentang Muhammad bin Husain

yang benvasiat agar buku-bukunya dikuburkan. Dia sendiri punya anak-

anak. Dia bertanya, "Apakah diantara anak-anaknya ifu ada yang telah

baligh?" Aku menjawab, "Ada." Dia bertanya lagi, "Dari siapa dia

(riwayat siapa) menulis buku-buku ifu?" Aku menjawab, "Dari orang-

orang shalih."

Sebenamya Abu Abdullah pemah melihat dua juz dari buku-

bukunya ifu, aku yang memperlihatkan kepadanya yaitu kitab Ad
Dafa'n dan kitab N Muntazhim. Maka dia berkata kepadaku, "Aku

tidak suka kamu menyibukkan diri dengan yang seperti ini, hendaklah

kamu fokus pada ilmu dan fikih."

Kemudian Abu Abdullah berkata, "Aku tidak suka memberi

pendapat dalam masalah ini, dan aku lebih suka selamat darinya, aku

tak ingin membahasnya." Dia menolak mernberi komentar apakah buku

itu harus dikubirrkan atau tidak.
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. 269- Aku bertanya kepada Abu AMullah, "Apa pendapat Anda

tentang orang yang mar/akafkan hasil buminya kepada orang-orang

miskin atau anak-anaknya?t' Dia berkata, "Hasil bumi itu tidak

diwakafkan, gmg diwakafkan itu hanyalah tanah. Apa yang dikeluarkan

oleh Allah darinya maka dikernbalikan kepadanya."

',#,i+ il' e?fd,;ir\r a;Ct

t\1 ,*jt ir y, * t *"-,

,,, .:
',Jj

.lz ',/t ot 6l //o ,
.aar)rr p J 6p-

/l/

i,ss t'rj
',# tlt

t, o/. z zo. lz
0 )f9 6;,-,^.t-t

l .t I
C LJP9 J)

,tSj

rL>vb q

,..'-/. //o )z
d15., tC.i-AtcYJ -J

o;Jt djt G

.W{o

)r, )oz ',l,
Anl +e )yS -YV.

t .zl lt6?U 4ilti

270. Diajuga ditanya tentang gandum yang dibelikan roti, maka

dia membencinya.
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27L. Abu Abdullah ditanya tentang wakaf yang bila sudah rusak

apakah dia boleh dijual atau dibelikan dengan yang lain? Dia menjawab,

"Boleh." Demikian pula yang dia katakan dalam masalah kuda yang
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terpenjara bila sudah rusak maka dijual atau diganti dengan kuda yang

lain.
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272. Dari Atha', dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Kecintaan dalam hati seorang mukmin hanya

unfuk empat orang, yaifu Abu Bakar, Omar, (Jtsman dan Ni xffi." r
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273. Dari Hammad bin Salamah, dia berkata: Ayyub
berkata, "siapa yang mencintai Abu Bakar berarti dia telah menegakkan

agama. siapa yang mencintai Umar berarti telah terang jalannya. siapa
yang mencintai utsman berarti dia telah disinari dengan cahaya Allah,

dan siapa yang mencintai Ali berarti dia telah berpegang pada tali yang

kokoh. Siapa yang mengatakan hal yang baik para sahabat
Muhammad $ berarti dia telah terbebas dari kemunafikan."
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274. Abu Abdullah ditanya tentang pohon yang tumbuh di

kuburan. Si penanya berkata, "Di Khumsan kami punya fungku....
dimana tercium bau kapur barus darinya."
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275. Abu AMullah berkata, "Thawus tidak suka beruudhu dari
sumur yang ada di pemakaman."

170'o-l - Alw"'r'



i,ss r)#'sv to t &
'J r-l ol lL).

(:,ry

$L -\v1

a/u\
,lo - / //./ ,, ou

U"5 55c calll J*e
J J J /'

';rr-,1lJll 
'a{\t *

d; -YVV
oz .zol 1,

,'n9 -:,o.Jl

$
-/o'

?l i4 )&t Je arv=* ur$:\i^ i#}

276. A!,yub bin Najjar.n*""ritukJ,, kepada kami, dia berkata:

wuhaib menceritakan kepada kami, "orang-orang yang masuk

menemui para penguasa, mereka lebih beltahaya untuk umat daripada

orang-orang yang berjudi."
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277. f*u mendengar Abu Abdullah dimana disebutkan padanya

tentang orang-orang yang hidup metwah maka .dia menjawab,

"Mendekati mereka adalah fitnah, dan duduk bersama mereka juga

fiknh."
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'iiiri 278. Aku mendengar Muhammad bin Maslamah berkata, "lalat

yan$ ada di atas kotoran lebih baik daripada qari' yang ada di pintu-

pintu mereka." Maksudn5n orang-orang yang hidup dalam kemerrrahan.
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27g. Dari Sa'id bin Al Musa5ryib tentang **r, gandum

dengan tepung gandum, dia menjawab, "ltu riba."
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280. Al Hasan pernah ditanya tentang guru yang mengaiar

seorang arnk dengan qprat, rnaka dia menjawab, "Tidak ada masalah

dengan ifu."
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281. Dari Hammad bahwa dia tidak suka seorang yang diupah

berdasarkan makanannya.
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282. Anas bin Malik menceritakan kepada kami,

Rasulullah $ bersabda, "Allah berfirman, 'Jika aku mangatnbil salah

ntu dari kdua mata hamba-Ku maka tidak ada pahala 5nng aku ridhai

unfukn5a selain surga'." Aku (Anas bin Malik) berkata, "Bagaimana

kalau hanya safu mata (yang buta)?" Beliau menjawab, "hfu iuga

sama."36

36 Dahm Majma', Az-zawa'id disebutkan, "Hadits ini diriwaptkan oleh Abu

Yarla, tapi dalam sanadnya ada Sa'id bin sulaim Adh-Dhabbi png dianggap

dhaif oleh Al Azdi.' sementara lbnu Hibban memasukkannya dalam .Afs-

Tsiqat dan dia katakan, "Biasa salah-"
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283. Dari Tsabit Al Bunani, dari Anas, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Ehmngsiapa punya tiga anak perempuan atau

tiga saudari perempuan lalu dia bertakwa kepada Allah dengan mendidik

mereka maka dia dan aku di surga nanti akan seperti ini (dua iari
b erd ekatan - p en erj).' 37
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284. Dari Muhammad bin Mu'aiqib, dari ayahnya, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, "Tahukah l<alian siapa Snng dihammkan nemka

atasn5n?' Mereka menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih tahu." Beliau

37 HR. Musmd Ahrnad 13/165). Dalam Tahqiq Syuaib Al Amauth no. 12593,

shahih-
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menjawab, 'Atas orang yang lembut, gampng, selalu memberi

kemudahan dan del<at dengan orang lain-"38
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285. Mal..hul memberitahukan kepada kami, dia berkata: Aku

berkata kepada AI Hasan, "Aku ingin keluar menuju Makkah." Dia

berkata, "Hati-hati kamu dengan orang yang memuliakanmu lalu

merusak hubungan yang ada di antaramu dengan dia."
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286. Ziyad memberitakan kepada kami dari Anas secara mar{rr',

"Ya Allah, bagi-Mulah segala kemuliaan, atas setiap kemuliaan dan bagi-

Mu segala puji pada setiap keadaan."39

Ijh. At IhW' Q/tl9ll, Mushanmf Abdutnmq (no. 6407) dan N lthaf
(6/260).

-jh. Majma' Az'hwa'rd (10/133).
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287. Dari Anas bin Malik bahwa dia pernah menyaksikan

walirnah pernikahan Rasulullah & yang Inana tidak ada hidangan roti

maupun dagins di dalamnya.ao
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Al Haitsami berkata, "HR. Ahmad, Abu Ya'la. Dalam sanadnlra ada Zpd
An-Numairi png dianggap tsiqah meski ada kelemahan padanya. Sedangkan

perawi lainnya biqah."

Ijh. Amat At Yaum wa Al-Lailah(no. 515), Al Mathalib Al Alit/ah (3369) dan

Ithaf ,4s-&dah 16 / 4081.
40 Uth. Az-Zuhdoleh Imam Ahmad (hal. 109 dan 110).

Menurut samir Az-Zuhairi, ini adalah pesan pemikahan beliau dengan zafia

yang ada dalam Ash-Slnhilnln.

Bab: Siapa yang Tidak Suka Makan yang Syubhat
Lalu Memuntahkannya
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288. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang contoh sikap

wara,, lalu dia berargumen dengan kisah Abu Bakar rg,, dari Qais, dia

berkata, ,,Abu Bakar punya seorang budak laki-laki yang biasa

membawa hasil pekerjaannya. Tapi Abu Bakar tidak mau makan hasil

bawaan si ghulamnya ihr sebelum bertanya dulu asal muasalnya. Suatu

malam dia lupa menanyakannya dan baru ingat setelah dimakan.

Temyata si ghulam itu menceritakan bahwa itu hasil kerja yang tidak

disukai Abu Bakar, maka dia pun memuntahkannya sampai tak tersisa

sedikit pun."
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289. Abu Abdullah secara munawalah: dari Muhammad bin

Sirin yang berkata, "Aku belum pernah melihat seorang pun yang

memuntahkan makanan selain Abu Bakar. Dia dibawakan makanan lalu

dia makan, kemudian dikatakan kepadanya bahwa makanan itu dari

Ibnu An-Nu'aiman dan dukunnya Ibnu Nu'aiman yang memberikannya

kepadaku (si ghulam). Abu Bakar pun memuntahkannya. Atau dengan

redaksi yang senada.
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290. Abu Abdullah meriwayatkan secara munawalah dari Abu

Sa'id Al Khudri bahwa mereka pemah keluar bersama Rasulullah S di

sebuah perjalanan. Lalu mereka singgah dengan cara perkelompok,

misalnya si Fulan di kelompoknya si ini dan si Fulan yang lain di

kelompok lain pula. Kebetulan aku (Abu Sa'id) bersama kelompok Abu

Bakar. Dalam kelompok kami ada seorang Arab badui. Kami singgah di

rumah salah seorang Arab badui yang di dalamnya ada seorang wanita

hamil. Si orang fuab badui teman kami ini berkata kepada wanita hamil

ifii, "Maukah kamu melahirkan seorang anak laki-laki, tapi dengan

syarat kamu harus memberiku makan seekor kambing. Wanita itu pun

memberikan daging kambing dan mulailah si Arab badui ini

membacakan mantera sajaknya. Tatkala orang-orang pada makan

kambing tersebut dia berkata, "Tahukah kalian darimana kita bisa

mendapatkan daging ini?" Dia pun menceritakan apa yang dia lakukan,

lalu aku melihat Abu Bakar memuntahkannya.

291. Dan Muhammad bin Al Munkadir bahwa Abu Bakar r$

pernah minum susu lalu dia diberitahu bahwa itu dari sedekah (zakat)

maka dia pun memuntahkannya.
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292. f*u berkata kepada Abu Abdullah: Aku dikabari bahwa

Bisyr bin Al Harits mendapat kiriman kurma dari saudaranya yang ada

di Uballah dan dia kebetulan menjabat sesuatu. Kurma ini lalu dipilih

oleh ibundanya Harits setelah disisihkan unfuk makan keluarganya.

Ketika Bisyr masuk maka berkatalah ibunya kepadanya, "Demi halt'ku

atau hak susuku kau harus makan kurma ini." Bisyr pun memakannya

lalu dia naik ke atas dan temyata dibuntuti oleh sang ibu. Temyata di

sana dia mernuntahkannya.

Abu Abdullah berkata, "Ada riwayat senada dari Abu Bakar'"
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zg3.lbrahim bin Salamah memberitakan kepada kami, dia

berkata: Abu Salamah bin Muslim makan siang di suatu hari. Di atas

meja bundarnya ada sayur mayur yang lezat dia pun makan sebagiannya.

Setelah ifu dia berkata, "Aku belum pernah melihat ada sayur yang lebih

segar dan lebih lezat daripada ini, dari mana asalnya?" Mereka

menjawab, "Dari kebun si Fulan." Mereka menyebut nama seorang,

sehingga membuatnya bangkit dan memuntahkan apa yang telah dia

makan.
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294. Dan Fathimah binti Abdul Malik, dia berkata: Suatu hari

umar bin Abdul Aziz ingin minum madu tapi kami sedang tak punya.

Maka kami pun menytrruh seseorang dengan kendaraan pos ke

Ba'labak untuk membawa madu. Kami lalu katakan kepadanSn, "Kami

punya madu, dulu kamu pemah ingiin minum madu, apakah sekarang

kau masih menginginkannya?" Dia menjawab, "Ya, bawakan ke sini'"

[-alu dia pun meminurnnya, kernudian dia berkata, "Dari mana kalian

mendapatkan ini?" Aku menjawab, "Kami menyuruh orang

menggunakan kendaraan pos ke Ba'labak dengan dua dinar lalu dia

memb.likan kita madu." Mendengar itu dia berkata, "Panggil kemari

orang ifu." Lalu orang ifu datang, kernudian Umar berkata

padanya, "Berangkatlah ke p6il, jual madu ini dan kernbalikan uang

kami. Lalu lihatlah sisanya, belikan rumput untuk makanan kendaraan

pos tadi. Kalau saja muntahan itu bermanfaat unfuk kaum muslimin

tenfu sudah kumuntahkan. "
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295. Dan Ummu Abdullah saudari syaddad bin Aus bahwa dia

pemah mengirimkan segelas susu kepada Nabi $ ketika beliau berbuka

puasa. Itu adalah saat siang yang panjang dengan panas menyengat,

tapi sebelum menerima Rasulullah,$ menyuruh si utusan Ummu

Abdullah ini menanyakan dulu dari mana dia mendapat susu ini' Ummu

Abdullah pun mengatakan, "Dari kambing." Rasulullah $ menanyakan

Alwara' - I 21tl



lagi, " Bagaimana susu ini bisa ada padamu?' Ummu Abdullah mengirim

jawaban, "Aku membelinya dari uangku." Barulah

Rasulullah $ meminumnya.

Keesokan harinya Ummu Abdullah datang sendiri menemui

Rasulullah & d* berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengirim orang

kepada Anda menyerahkan susu ini lantaran siang yang panjang dan

hari yang panas, tapi Anda bertanya membuat ufusan aku bolak balik?"

Nabi $ berkata, "Memang bqifulah aku dan pan rasul gng lain

diperintahkan, untuk tidak makan kecuali 5nng thaSyib (baik) dan

bennal kquali lnng sh2lifi."4l
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296. Dari Malik Al Ahmari, dari Hudzaifah, bahwa dia

mendengar darinya, bahwa seorang penjual khamer sama dengan

peminumnya kecuali penrilik babi sama dengan pemakannya.

Perhatikan beful-betul pekerjaan para budak kalian, darimana mereka

41 Al Haibami (Majma' ,42-hwa'id, L0/zgl\berkata, "HR. Ath-Thabarani tapi

dalam sanadnya ada Abu Bakar bin Abi Mar5nm Wrrg dhaf."
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memperoleh harta dharibah (pajak), karena tidak akan masuk surga

daging yang tumbuh dari yang haram.
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297. Dia berkata: Aku mendengar Ibnu Al Mubarak berkata:

Aku tidak pernah duduk dengan orang yang lebih bermanfaat bagiku

melebihi wuhaib. Dia tidak mau makan buah-buahan. Kalau tahun

panen sudah habis dan buah-buahan sudah habis dia memeriksa

perutrya lalu melihatnya sambil berkata, "Wahai Wuhaib, aku tak

melihat ada masalah pada dirimu dan tidak makan buah-buahan tidaklah

membahayakan dirimu."
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298. Aku mendengar Abu Abdullah menyebutkan kisah Wuhaib

bin Ward, dia berkata, "lbnu Al Mubarak bicara padanya tentang barang

yang datang dari Mesir. Maksud Ibnu Al Mubarak adalah agar

mempernudahnya (untuk menerima barang-barang tersebut -penerj)

tapi dia malah mengetatkan diri. Dia (Wuhaib) fidak mau makan barang

dari Mesir kecuali minyak makan."
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2gg. Dia berkata, Aku mendengar Muhammad bin Hubais

pembantu Wuhaib berkata: Ibrahim bin Adham bicara kepada Wuhaib

tentang barang-barang yang datang dari Mesir, tapi orang-orang

menghalangi Ibrahim untuk menemui wuhaib agar wuhaib tidak

mendengar perkataannya. Abu Bakar bin Khallad berkata: [.alu

dikatakankanlah kepada lbnu Hubais, "Seandainya dia mendengar

perkataan Ibrahim apa yang akan dilakukan Wuhaib?" Dia

berkata, "Derni Allah, dia tidak akan makan kecuali kismls dari Tha'if'

Hanya itu yang ia makan sampai dia bertemu dengan Allah S'"
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300. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Thawus tidak pernah

minum di jalanan Makkah kecu4li dari sulnur-sumur tua." Dia
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menjawab, "Benar, ada berita yang sampai kepadaku tentangnya."

Thawus berkata seperti namanya, "Anaknya membuat sebuah surat

berdasarkan pendikteannya kepada Umar bin Abdul Aziz lalu Umar

memberinya sebanyak 300 dinar. Thawus lalu menjual ladangnya.

Kemudian dia mengiritnnya kepada Umar, maka Thawus pun ingin

masuk menemui anaknya yang dalam keadaan sakaratul maut, tapi dia

tidak mau. Atau dia katakan unfuk masuk menemui anaknya di waktu

telah meninggal dunia."
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301. Abu Abdullah berkata kepadaku, "Apakah Bisyr bin Al
Harits makan dari hasil bumi Bagdad?" Aku berkata, "Tidak, bahkan dia

mengingkari siapa yang makan dari sana." Abu Abdullah berkata, "Bisgn

bisa mampu melakukan ifu karena dia hanya sendiri, tidak punya

tanggungan. Tidaklah sama orang yang belum punya tanggungan

dengan yang hidup sendirian. Kalau saja itu ada padaku maka aku tidak

peduli apa yang aku makan."
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302. Abu AMullah Ahmad bin Hanbd lahir tahun 164 H dan

wafat tahun 24lHdi Bagdad pada hari Jum'at dalam wia77 tahun.
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303. Yahya bin Ma',in lahir pada tahun 156 H dan wafat di

Madinah (kota Rasulullah &f) pada tahun 233.H dalam usia 77 tahun
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Bisyr bin Al Harits lahir tahun 150 H dan wafat di Bagdad tahun

220 H dalam usia 77 tahun.
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304. Abu Balor bin AMul lGaliq berkata: Aku mendengar

Abdul Wahhab Al Warraq berkata: Abu Bakar bin Ayryasy

berkata, "siapa yang mengatakan Al Qur'an ifu mal.rhluk maka dia kafir,

dan siapa yang ragu akan kekafirannya maka dia juga kafir."
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305. Aku juga mendengar Abdul Wahhab berkata:

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Kalau saja aku punya kerabat yang

berakidah Jahmiyyah maka aku tidak akan menghalalkan warisannya'

Kalau saja aku punya wewenang maka aku akan berdiri di pintu

jembatan dan setiap orang yang berkata bahwa Al Qur'an itu makhluk

akan kupenggal kepalanya lalu kulempar ke air"'
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306.AkujugamendengarAbdulWahhabberkata,''AlQur.an

adalah kalam Allah bukan makhluk. Al Qur'an yang bukan makhluk itu

adalah seperti yang kita ketahui. Al Qur'an yang dibaca oleh anak kecil

dengan yang biasa kita baca di mitrab-mihrab adalah sama. Dibawa
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oleh Jibrit kepada Muhammad adalah kalam Allah yang bukan makhluk.

Tidak ada amal tertenfu yang jadi pemisah antara kita dengan Al

Qur'an. Allah & berfirman, 'Dan telah Kami mudahkan N Qur'an

untuk dzikir'. (Qs. Al Qamar [54]: 17) Kalau bukan karena Allah

memudahkannya atas lisan keturunan Adam maka siapa yang bisa

mernbaca kalam Allah &?"
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307. Aku mendengar Abdul Wahhab berkata, "Kami

berpendapat bahwa umat terbaik setelah Nabinya adalah Abu Bakar,

kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali,&, terbaik dalam

keutamaan maupun kekhalifahan."
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308. Dari Nabit bin Anas, a2 dia berkata: Nabi $ mengajar

manusia lalu ada seorang laki{aki yang meninggikan suaranya dengan

tangisan maka berkatalah Nabi,S, "Siapa Wng mengganggu

konsentrasi kami ini? Kalau dia iuiur (dengan tangisnya) berarti dia telah

memperkenalkan diring sendiri dan kalau dia bohong (pun'pura) maka

Allah akan menghapusn5a."
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309. Abu Bakar bin Abdul Khaliq berkata: Aku bertanya kepada

Abdul Wahhab tentang orang yang tidak mehgkafirkan JahmiSryah, aku

berkata, "Bolehkah shalat di belakangnya?" Dia menjawab, "Tidak boleh

shalat di belakangnya. Ini sesat dan menyesatkan dari mereka terhadap

Islam."

42 Demikian yang tertulis dalam cetakan yang ada, kemungkinan besar adalah

salah tulis, karena setahu kami fidak ada sahabat dengan nama itu,

kemungkinan besar adalah: dari Tsabit dari Anas'
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310. Aku bertanya kepada Abdul Wahhab, "Wahai Abu Al
Hasan, aku punya penyimakan hadits dari seseorang yang kemudian

aku ketahui sebagai ahli bid'ah. Apakah boleh aku mendengar hadits

darinya?" Dia menjawab, "Tidak, dia fidak bisa dipercaya
menyampaikan kabar dari Rasulullah &, jangan mengambil darinya."
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311. Aku bertanya kepada Abdul Wahhab bolehkah ararf

bersama orang yang tidak mengkafirkan Jahmiyyah, dia

menjawab, "Mereka tidak boleh dijadikan teman duduk, tidak pula boleh

diajak bicara. Seseorang itu dinilai berdasarkan agama teman dekatnya."
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gl2. Aku bertanya kepada AMul wahhab tentang membaca Al

Qur.an di kuburan. Dia menjawab, "Jangan membaca Al Qur'an di

kubumn.', Aku bertanya lagi, "Ada seorang yang mendapat wasiat

ibunya kalau meninggal dunia untuk membacakan Al Qur'an di

kuburannya?" Dia berkata, "Baca saia tapi iangan keraskan suaranya."
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313. Aku bertanya kepada Abdul wahhab tentang merobek

pakaian di kuburan, maka dia menjawab, "ltu maknrh, jangan

merobek."
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314. Aku bertanya kepada Abdul Wahhab tentang memegang

tangan di wakfu takziSah maka dia menjawab, "Ifu bid'ah." Aku
berkata, "Bagaimana dengan bacaan AI Qur'an di sisi kubur?" Dia

menjawab, "Hukumnya makruh. "
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315. Aku bertanya kepada AbdulWahhab tentang seorang yang

shalat lalu dia kecapean dan bersandar pada dinding, maka dia

menjawab, "Jangan lakukan! Jangan bersandar di dinding." Aku
berkata, "Lalu apa yang harus dia lakukan?" Dia menjawab, "Hendaklah

dia duduk dulu sebentar baru kemudian berdiri lagi."
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315. Aku bertanya kepada AMul wahhab tentang wanita yang

tak punya wali tapi punya parnan dari pihak ibu, apakah boleh

menilrahkannya? Dia menjawab, "Paman dari pihak ibu bukanlah wali,

sulthanlah wali bagi orang yang tidak punya wali, dan sulthan punya

qadhi (hakim)."
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317. Abdul Wahhab berkata: Abdul Wahhab berkata: Aku

mendengar Azzal N Qaththan dari Muhammad bin yusuf Al Firyabi
berkata: Aku melihat Nabi $ dalam mimpi dan ada Sufi7an Ats-Tsauri

bersama beliau. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, Mis'ar bin Kidam
telah meninggal dunia." Beliau menjawab, "Ya, dan para penduduk

langit mmdapat kabar gembira dengan kehadinn nthnya." Aku
bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan Hammad bin
Salamah?" Beliau menjawab, "Bersama dengan orang-orang yang diberi
nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, shiddiqin, syuhada dan

shalihin mereka ifutah sebaik-baik teman! Aku tanyakan lagi,
"Bagaimana dengan Hammad bin Zaid wahai Rasulullah?" Beliau

menjawab, "Dia bersama Al Muqarrabin (pm malaikat yang
didekatkan" Aku bertanya lagi, "Bagaimana dengan Abdullah bin Al
Mubarak wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "sebentar..sebentar...

Dia lebih tinggi dari mereka." Aku bertanya lagi, "Bagaimana dengan

Waki' bin Al Jarah wahai Rasulullah?" Beliau menjawab dengan

mengisyaratkan tangannya seperti ini.

W - 
4lwaya,



/o

Wrip ,a;f J'A; ,fiL ;& €t) *,

n'.-c,s* ilw,nl, e,i ?t; nl
,&ri 

'ij1 
hr ;')L:Ju )1\, utY;-f

o/oan-uotF : r'Gs'i'-P 
"y 

"6,5 €*':)0v
)t G U' -p' G,;*\| it r' r'df',tb" s :\'
yt'C:t J'-? b:;bLi, v$t ? t ;d U:4 t ra

l11tlt

318. Nashr fu-Rafa menceritakan kepadaku (dia adalah seorang

pilihan dari kalangan kaum muslimin), dia berkata: Tatkala Isa putra

Maryam & dalam perjalanannya, tiba-tiba dia kehujanan lalu dia pun

pergi ke sebuah gua. TemSnta di sana sudah ada seorang pengembala.

Dia pun meninggalkan gua itu dan beralih ke semak belukar, temyata di

sana sudah ada seekor singa yang mendekap. Kemudian dia

mengangkat kepala sambil berkata, "Wahai Tuhanku, semua

makhlukmu telah kau berikan tempat kembali, sementara aku tidak

O:* tempat kembali." Kemudian Allah ma,trahyrkan kepadanya,
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"Wahai Isa, tempat kembalimu adalah di sisi-Ku, di bawah naungan

Arsy-Ku, di tempat tenang dalam rahmat-Ku. Aku akan

mengawinkanmu dengan seribu bidadari, dan akan Kuberi kau makan

dalam suasana pengantin baru selama seribu tahun. Nanti akan ada

penyeru di Hari Kiamat yang akan menyeru, 'Hadirilah pesta

pernikahan wali Allah yang zahid ini'!"
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319. Aku mendengar AMul Wahhab berkata: Syu'aib bin Harb

berkata, 
'"Mukhalah (tempat penjualan celak) bagiku lebih dahsyat

daripada zina, pencurian dan minum khamer."
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320. Aku mendengar Abdul Wahhab berkata: Waki' bin Al

Janah berkata, "Dadi adalah khamer." Sufyan Ats-Tsauri berkata,
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"sungguh aku meler,vati para penjual obat lalu kulihat mereka menjual

dadi maka akupun kembali (tak jadi membeli obat) sampai aku kencing

darah."
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321. Aku mendengar Abdul Wahhab berkata: Sufyan Ats-Tsauri.

berkata, "Kepernimpinan lebih disukai para qari' daripada emas yang

paling berharga."

Dari Aban, dari Anas, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

"Bamngsiapa Wng mengangkat sebuah kertas yang ada fulisan

bismillahir mhmanir rahim di dalamnya lantamn ingin memuliakan Nlah

agar tak terinjak maka akan ditulis di sisi Nlah sebagai omng shiddiq
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322. Dan Makhul, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Siapa

Snng makan tanah maka Allah akan menghisabn5n di Hari Kiamat
dengan pada wama dan kel<uabnrya. Siapa 5nng makan

tanah, maka Allah akan manjadikan api nemka dalam perutnya di Han
Kiamat sampai Allah selqai dari persidangan para makhluk-Nya."
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(benar) dan diringankan sil<sa unfuk kdua orang twnp meskipun omng

fuanjn ifu mati dalam kadaan musyrik."43

dlll

. '. to., azdLP-e
*r{ql
hr ;k

$Lo ( o 7a.
:€.1 .dir>
'r4 o. 'rol.P r-t:d-*'

//O/

*t .'J
L' l)

A)

l-jh. N Fawa'id Al Majmui# (hal. 77), Tanzih Asygan'ah(7/261, Iktyf Al
Khafa' (2/2461 dan Tarikh hgdad(2/346).
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323. Abu Hammam menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Ada orang yang

mendengar Zaid bin Muslim mengabarkan kepadaku, dia

berkata, "Siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka

dia akan diadzab dengan sesuatu itu dan tanah yang membunuh."
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324. Aku mendengar anak saudara Ma'ruf Al Karkhi, dia

berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, "Jahmiyah

terpecah menjadi tiga bagian, satu bagian meyakini bahwa Al Qur'an
adalah makhluk, satu bagian tawaqquf (abstain) tidak memberikan

komentar, safu bagian mengatakan, '[-afazh kami mernbaca Al Qur'an
adalah maLhluk pada kami'."
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325. Aku mendengar AMul W; Al Wanaq berkata, "Jika

seorang laki-laki mengambil bulunSa atau memotong kukunya maka

hendaklah dia mengalirkan air padanya." Aku berkata, "Siapa yang

mernotong kuku lalu menggarukkannln ke badannln maka konon itu
dapat meringankan kudis."
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326. Aku mendengar Abdul Wahhab berkata, "shalat adalah

kurban bagi orang-orang yang bertakwa." Aku juga mendengar Abdul

wahhab berkata: Aisyah berkata, "Hiasilah majelis-majelis kalian dengan

menyebut kisah Umar bin Khaththab."4
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44 I.;h. Kasyf Al l(hafa' (7/537).
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327. Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, dia berkata: Aku

dikabari tentang Khabbah bin Salam bahwa Rasulullah,$ bersabda,

"Terlaknatlah orang 5ang bermain cafur dan gang melihat ke amhng

seputi omng yang nakan babi."4s
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4s Disebut oleh Al Ajluni dalam Kasyful Khafa dengan'redaksi, "Siapa yang

bermain catur maka dia terlaknat" lalu dia katakan, An-Nawawi berkata,
,,Tidak shahih.." Dalam Al Maqashid dikatakan, "Memang seperti itulah (tidak

sahih), bahkan udak ada yang shahih dalam masalah ini satu hadits pun

sebagaimana 5ang aku (As-Sakhawi penulis N Maqashid Al Hasanah -penerj)

dalam Umdatul Muhtaii."

Al Qari berkata: Aku katakan, telah ada riwaSnt, "Terlaknatlah orang yang

bermain cafur dan yang melihat ke arahnya seperti orang yang makan babi."

HR. As-Suyrthi dalam Al Jami' Ash'Shaglnr secam musal. Intinya, pada

sanadya ada kelemahan yang dikuatkan dengan hadits-hadits lain yang

mengecam permainan catur." Ljh- l<asyf Al Khahl2/381)'
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I : Dari [aits, dari Mujahid, dia berkata:

I 
Rasulullah $ bersabda, "saungguhnya diantam orang iang mendapat

I adzab sangt pdih di Hari Kiamat adarah pemain syah (mja atur)' dimana dia merzgatakan, 'Demi Ailah, aku terah membunuhnSn
(membunuh raja daram cafur bemrti skak matt -pener), semua ifu daram
nngka kdustaan atas nama Allah,.,,

oJa

€) U,;f : Js,G*1. gl * -ry 1

G :Jtie
/o
. o )z 1z.),rlr-

329. Dan Abu Ishaq, dia berkata: Ali is mendatangi orang yang
sedang main cafur lalu dia berkata kepada mereka, ,,pafung_pafung
Apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?,,(nukiran dari surah
Al Anbiya' a1nt52).46
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Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam
menafsirkan surah Al Anbigra. ayat SZ di atas
bersumber dari hnu Abi Hatim.
uh' Tahrim An-Nard wa Asy-sgthnni war Matahioreh AI Ajurri (har. 135.Di catatan kakinya disebutkan dia mengambir dari hnu Abi sy iuuril,-ru* euiAd-Dunp dalam Dzammur Marawi dan-Ar Baihaqi daram As-sunan(to/2r2),
Ibnu Hazm dalam Al Mutnlla en)l,Al Baihaqi dalam AsySyr-r,ab.
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tafsimya (5/342) keflle,
dan dia menyebutkannya

W-61- Arwara,



330. Dari Ubaidullah bin umar, dia berkata: Ibnu Umar pernah

ditanya tentang catur maka dia menjawab, "Ifu lebih buruk daripada

dadu."47
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331. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Ehnngsiapa bermain afur bqarti dia telah

dwhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."

4? Lih. Tahrim An-Nard wa Asysgthnnj oleh Al Ajuni (hal. 138 dalam catatan

kaki juga disebutkan bersumber dari Al Baihaqi Lo/7lzl,lbnu Abi Ad-Dunya

dalam Dzammul Malawt dan Sytbb Al Iman oleh Al Baihaqi (2/360),'

As-Sal,hawi dalam uhdaful Muhtai (hal. 15) berkata, "Para perawinya tsiqah

dan tidak ada yang dipersoalkan kredibilitasnya kecuali Ja'far yaitu Ibnu

Munir, karena tidak ada satu pun penulis kitab yang enam memakainya, tapi

Ibnu Abi Hatim mengatakannya, "shaduq". Adz-Dzahabi berkata, "Aku

melihat sanadnya bersih seandainya Ja'far in biqah'

Aku (As-sakhawi) katakan dia dikuatkan oleh Muhammad bin Ishaq fuh-

shan'ani dari syuja' bin Al walid, sementara Muhammad bin Ishaq lni tsiqah.

e
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333. Dari Abdul Malik bin Umair dari seorang laki-laki entah itu

dari kalangan sahabat ataukah dari tabi'in, bahwa ada seorang yang

datang kepadanya dalam mimpi pada sepuluh hari pertama Dzul Hijjah.

Orang ifu berkata, "Tidak ada seorang muslim pun kecuali akan

diampuni di hari-hari ini setiap Kamis kecuali pernain syah (raja catur)

yang mengatakan, mati! (skak mat), padahalapanya yang mati?"
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332. Dari Nafi', dia berkata, "lbnu Umar masuk menernui

seohng keluarganya Snng kebetulan sedang bernrain ernpat bela
(sejenis pernrainan) lalu dia mernukulkan rnainan ifu ke kepalanya

sampai mainan itu pecah.;
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334. Dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata: Ibnu Hubairah ingin

mengangkat Manshur bin Mu'tamir sebagai qadhi, maka Manshur pun

berkata padanya, "Aku tidak bisa menerima tugas darimu setelah aku

mendengar sebuah hadits yang diceritakan kepadaku oleh lbrahim." Dia

(lbnu Hubairah) bertanya, "Apa yang diceritakan oleh Ibrahim

kepadamu?" Dia berkata: Dia menceritakan kepadaku dari Alqamah,

dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah 'S bersabda, " Nanti di

Hari Kamat akan ada penyeru yang memanggil: 'Mana ifu orang-orang

zhalim, para pendukungnya, Para pembanfunya, bahkan siapa saia yang

menuangkan tinta unfuknya atau siapa saia yang menaiamkan pena
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untuknya?!'Lalu mereka akan dikunpulkan di dalam sebuah peti unfuk

kemudian dimasukkan ke dalam neraka Jahannam."
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335. Dari Utsman bin Za'idah, dia berkata: Sufyan berkata,

"Wahai Utsman, jangan kamu duduk dengan hakim, karena bila kau

katakan kepadanya, 'Semoga Allah memaafkanmu', maka dia akan

merasa bahwa kau menyetujui perbuatannya. Kalau kau katakan

kepadanya, 'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan', maka tak

ada lagi pujian tersisa selain itu."
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336. Dari Abu Syihab, dia berkata: Ats-Tsauri berkata, "Siapa

yang menyediakan tinta buat mereka atau menajamkan pena berarti dia
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adalah sekutu mereka yang juga akan bertanggung iawab untuk setiap

darah yang ada di Timur dan Barat."
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337. Abu Syihab berkata: Aku pun merasa tak enak bahwa aku

puasa, shalat, haji, umrah dan melakukan berbagai amal kebaikan tapi

aku berkata kepada sebagian mereka, "Bagaimana kabar kalian (wahai

para hakim)?"
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338. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Polisi (pengawal

penguasa zhalim)itu adalah anjing neraka."

Abdullah bin Umar juga berkata, "Pemungut pajak (Al Asysyar

yang menarik 1/10 penghasilan rakyat) akan dilempar ke neraka'"
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339. Dari fuy-Sya'bi, Amir bin Syatr, dia berkata: Aku

mendengar dari Nabi,$ sebuah kilimat dan dari Najasyi sebuah kalimat.

Aku mendengar dari Rasululluh # bersabda, "Dengarkanlah kata-kata

orang Quraisy bpi iangan berkelakuan seperti kelakuan mereka."48

Ketika aku berada di sisi Najasyr yang sedang duduk tiba-tiba

datanglah seorang anak laki{akinya yang lalu membaca sebuah ayat dari

48 Lth. MauaridAz-Zham 'an(1568).
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Injil. Dia menguasainya dan aku tertawa melihatnya4g, lalu berkatalah

Najasyi, "Kami dapati dalbm wahyu yang diturunkan Allah kepada Isa

& dalam Injil bahwa laknat akan turun kepada umat ini kalau pemimpin

mereka adalah anak kecil."
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340. Dari Makhul, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Tidak

akan sima dunia sampai datang para pemimpin yang pendusta, para

menteri yang durjana, para ahli yang aniaya, para pembaca Al Qur'an
yang fasik, ambisi mereka berbeda-beda, mereka tidak punya

kehormatan mereka mernakai pakaian rahib tapi hati mereka lebih

busuk daripada bangkai. Maka Allah-pun memakaikan kepada mereka

fitnah yang gelap, mereka bingung seperti bingungnya orang-orang

Yahudi."

49 Sampai kalimat ini diriwaptkan oleh Abq Daud dalam Sunannya

(pembahasan: Sunnah, bab: Al Qur'an, no. 4738). Juga disinggung oleh Al

HAfizh Ibnu Hajar dalam Al Ishabah pada biograft Amir bin Syahr Al

. 
Hamdani dan dia isyaratkan ini adalah sebuah hadits yang panjang.
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341. Dari Abu Hurairah g, dari Nabi $ yang bersaMa,

" Kdnncunn umatku di tangan pm anak k*il @misy gn7 bdoh."
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342. Yusuf bin Asbath berkata: Sufi7an pemah berkata, "Betapa

miripnya makan mereka ifu dengan makanan Dajjal."
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343. Abu Bakar Al Maru,razi menceritakan kepada kami, aku

mendengar Syuaib bin Harb berkata: Sufyan Ats-Tsauri dan Sulaiman

bin l(hawash pemah berada di Mina, lalu dia berkata, "Mari kita menuju

ke orang itu -maksudnya sang khalifah- supaya kita bisa menyuruhnya

(berbuat kebaikan)." Sufyan kemudian rnasuk, lalu sang l'halifah berkata

padanya, "Mendekaflah ke situ (permadani)." Tapi Sufyan menjawab,

,,Aku tidak akan menginjak apa yang bukan milikmu." Akhimya sang

khalifah berkata, "Wahai pembantu hamparkan." Maka permadani itu
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pun dihamparkan. Sufyan berkata pada sang khalifah, "Berapa banyak

yang kau belanjakan dalam setahun?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu."

Sufyan berkata: Umar bin Al Khaththab rS, membelanjakan 16

dinar, itu pun dia berkata, "Kita sudah menghabiskan Baitul Mal.

Sementara dirimu telah membelanjakan banyak harta." Mendengar itu

berkatalah Abu Ubaidullah kepada Sufi7an, "Hanguslah kamu, beraninya

kamu bicara seperti ifu di hadapan Amirul Mukminin?!" Sufi7an

menjawab, "Diamlah! Tidak ada Snng membuat celaka Firaun kecuali

Haman (menterinya)." Ketika Sufuan pergi Abu Ubaidullah pun berkata

kepada khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku memenggal

kepalanya." Khalifah malah berkata, "Diam kamu! Tidak ada di muka

bumi ini yang pantas disegani selain dia."
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3214. Abu Hafsh Umar bin Ibrahim An-Nasa'i menceritakan

kepada kami, Atha' bin Muslim menceritakan kepadaku, dia berkata:

Aku pemah bersama dengan Sufyan di ma$id lalu dia berkata kepadaku,
,,wahai Atha" kita ini sedang dudukduduk padahal siang menjalankan

fugasnya." Aku pun berkata padanya, "Kita akan baik-baik saja insya

Allah." Dia berkata lagi, "Memang, taPi kita bersenang-senang

dengannya." Kemudian dia berkata lagi, "Wahai Atha', sesungguhnya

orang beriman itu berada di suatu posisi lpng mana dia bisa melihat apa

yang dipersiapkan Allah buatnya di surga dan dia berharap untuk tidak

pemah diciptakan dalam keadaan yang dia sekarang alami."
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345. Dia berkata: Aku mendengar Suftyan berkata, "Kalau saja

dikatakan kepadaku, silakan kamu pilih apakah menjadi buta atau

penglihatan dipenuhi dengan mereka, maka aku akan menjawab,

meniadi orang buta."
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346. Yusuf bin Asbath berkata: Sufyan berkata

kepadaku, "Wahai Yusuf, jangan kamu jadi qari'nya para raja, dan

jangan pula jadi fakih pasar. Betapa buruknya bacaan (Al Qur'an) yang

tidak.disertai dengan zuhud. Katau pam raja itu mengajakmu untuk

membacakan kepada mereka Qul Huwallahu Ahad saja maka iangan

kau lakukan."
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347. Dia (Al Marwazi) berkata: Aku juga diceritakan oleh hnu

Khubaiq, dia berkata: Sufyan berkata, "Takutlah kalian terhadap

syahwat tersembunyi yaitu ketika aku mengatakan pergilah kalian

menuju amal kalian tapi hatiku sebenamya menginginkan agar kalian tak

beranjak."
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3218. Dia berkata: Aku juga diceritakan oleh lbnu Khubaiq, dia

berkata: Ada seorang berkata kepada Sufyan, "Berilah aku nasehat."

Dia berkata, "Bekerjalah untuk dunia sekadar berapa lama kau tinggal di

dalamnya, dan bekerjalah untuk akhirat sekadar berapa lama kau tinggal

di dalamnya. Wasslam."
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349. Yusuf bin fubath berkata: Sufuan berkata, "Kami tidak

pemah melihat zuhud yang lebih sedikit dibanding arhud dalam hal

kepemimpinan. Kamu bisa melihat orang yang zuhud dalam harta,

pakaian dan makanan, tapi kalau sudah dipersengketakan dalam

masalah kepemimpinan maka dia pun membela atau memusuhi atas

dasar itu."
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350. Dari Yusuf bin Asbath, dia berkata: Aku berkata kepada

Sufyan Ats-Tsauri, "Mana yang lebih Anda sukai, bergaul dengan para

pemimpin ataukah bergauldengan orang lain?" Dia menjawab, "Bergaul

dengan Yahudi dan Nashrani lebih aku sukai daripada bergaul dengan

para pemimpin seperti ini."

Dari Abdunahman bin Abdullah, dari Sufuan Ats-Tsauri, dia

berkata, "Melihat ke wajah orang zhalim adalah sebuah kesalahan."l)ia

berkata pula, "Jangan kalian melihat kepada para pemimpin (imam)

yang menyesatkan kecuali dengan adanya pengingkaran di hati kalian,

agar amal kalian tidak terhapus."
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351. Dari ,Abu Ktialid Al Ahmar, dia berkata: Aku mendengar

sufyan Ats-Tsauri berkata, "Jangan kalian melihat ke rumah-rumah

mereka (para pemimpin) dan jangan pula kepada mereka kalau mereka

lawat dengan kendaraan. "

Dia berkata: Aku juga mendengar Waki' berkata, "Aku pemah

bersama Sufuan mele,,r.rati sebuah rumah yang dihiasi megah' Aku pun

mengangkat kepala untuk melihahrya, lalu berkatalah sufyan kepadaku,

'Jangan kamu angkat kepalamu unfuk melihat ke arahnya, karena

bangunan ifu memang dibuat unfuk ifu'."
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352. Dia berkata: Aku diceritakan oleh lbnu Khubaiq, dia

berkata: Dzu Sajjadah memberitakan kepada kami, Dzu Sajjadah ini

adalah seorang yang bagus penampilannya, dia berkata, "Syarik

mengutusku menemui Sufi7an untuk menanyakan kepadanya tentang

seorang laki-laki. Ketika dia melihat penampilanku maka dan kepada

sejadahku maka dia berkata kepadaku, "Kalau sejadah kamu ini untuk

Allah maka kamu tidak sepantasnya bicara kepada Syarik. Tapi kalau ini

untuk Syarik maka aku seharusnya tidak bicara padamu."
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353. Dia berkata: Ibnu Khubaiq menceritakan kepadaku, dari

Yusuf bin Asbath, dia berkata, "Tidak seorang pun yang minum dari air

mereka (para raja dan pemimpin) kecuali akan terbalik hatinya. Putusnya

kedua tangan dan kakiku atau aku disalib lebih aku sukai daripada

mengambil sedikit pun dari harta ini (harta pada. pemimpin zhalim).

Siapa yang suka bermaksiat kepada Allah maka amalnya tidak akan

dibersihkan sedikit pun. Siapa yang mendoakan Penguasa zhalim agar

lama berkuasa berarti dia telah suka untuk bermaksiat kepada Allah."

Lll, 'Jt; :It1pt u)"

$+tf'di| Gqi'r{r)i,A$t
:a,^ a ; Li'tr';', c 4O f)all'ro' . i

.;;lr i;;-';1L fltit"i1i
. ''- l':"./ /

354. Khalaf Al Barazani berkata: sufyan Ats-Tsauri

berkata, "Menerima apa yang ada di tangan mereka (para pemimpin

zhalim) berarti menghalalkan apa yang diharamkan. senyum ke waiah

mereka berarti pertanda ridha dengan perbuatan mereka. Senang bila

melihat mereka akan mernatikan hati."
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355. Syuaib berkata: Sufyan berkata kepadaku, "Siapa diantara

kalian melihat kain perca berwama hitam maka hendaklah dia

menginjaknya dan jangan menyentuhnya dengan erat."

357. Dia berkata: Aku diceritakan oleh orang yang mendengar

dari Zaid bin fulam yang menceritakan dari ayahnya, dari umar bin

so Lth. Nashb Ar-Ra5nh(4/2571.

356. Dari Musa bin Ali, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa

Nabi $ pemah meleurati orang-orang yang sedang main catur lalu

beliau bersabda, "Dadu apa ini? Bukankah aku sudah melarang ini?

Laknat Allah terhadap orang yang bermain dengan ini."50
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Khahthab rg,, dia berkata, "Siapa yang makan tanah berarti dia telah

membanfu pembunuhan dirinya sendiri- "

Bagian Kedua dari Kitab Al Wara'

Kami dikabari oleh Abu Muhamrnad Abdul Ghani bin AMul

wahid bin Ali bin Surur Al Maqdisi, dia berkata: Abu Bakar Ahmad bin

Ja'far bin Muhammad bin Salam menceritakan kepada kami,

berdasarkan apa yang dibacakan kepadanya dan aku mendengarkan,

aku membacanya pada tahun 363 H dengan bacaan dari lbnu Al Furat

Abu Al Hasan, dia berkata: Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin

Abdul Khaliq Al warraq mengabarkan kepada kami secara ijazah, dia

berkata: Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al Marwazi &'

Syahwat
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358. Aku berkata kepada Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad

bin Hanbal r$,, bahwa penganut taqallul (memilih kekurangan harta)

mengatakan tidak ada yang lebih utama daripada kekurangan harta dan

kelaparan. Kalau ada orang yang manbiasakan diri untuk tidak makan

kecuali dua hari sekali atau tiga hari sekali maka dia akan diberi pahala

sama dengan orang yang biasa puasa sepanjang tahun. Dia (Ahmad bin

Hanbal) menjawab, "ltu hanya boleh dilakukan kalau dia hidup sendirian,

sedangkan kalau dia punya keluarga tanggungan bagaimana mungkin

dia kuat. Aku kemarin telah berbuka dan hari ini jiwaku juga ingin

berbuka. Aku tidak menyamakan kefakiran dengan apa pun, sungguh

aku teringat akan para pemuda ifu yang melaksanakan shalat."

WG'il - Alwara'



Kemudian dia berliata lagi, "Kalau mereka kenyang lantaran

makan roti dan kurma lalu apa lagi yang akan mereka inginkan?" Dia

mengagungkan perkara lapar dan kemiskinan. Aku bertanya kepada

Abu Abdullah, "Apakah seseorang akan dapat pahala bila meninggalkan

keinginan syahwatnya?" Dia menjawab, "Bagaimana tidak diberi pahala,

sedangkan lbnu Umar pefnah berkata, 'Aku tidak pernah kenyang sejak

empat bulan'."
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359. Aku berkata kepada Abu Abdullah, 'Apakah seorang tidak

bisa mendapatkan kebaikan dalam hatinya ketika dia kenyang?" Dia

menjawab, "Menurutku tidak. "
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360. Mu',adz Al Khallal dan lainn5n dari kalangan sahabat kami

berkata, "Muhammad bin Husain biasa menimbang makanan

pokoknya."
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361. Dari hnu Sirin, dia berkata: Ada seseorang berkata kepada

Ibnu Umar, "Maukah Anda aku bawakan Jawarisy?" Dia bertanya, "Apa

ifu?" Dia menjawab, "Sesuafu yang bisa mencerna makanan bila Anda

memakannya." Ibnu Umar menjawab, "Aku tidak pernah kenyang sejak

empat bulan, bukan karena aku tak mampu menrbeli makanan tapi aku

melihat suatu kaum yang lapamya lebih banyak daripada kenyangnya."
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362. Ashim bin umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar

memceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pemah duduk bersama

dengan ayahku ketika datang seseorang dan berkata padanya,

"ceritakan kepadaku apa yang kau katakan kepada Abdullah bin umar

di Juruf (nama tempat di pinggir Madinah." Ayahku berkata, "waktu itu

aku katakan 'Wahai Abu Abdunahman, tulang Anda sudah lemah, usia

Anda pun sudah renta, sedangkan teman duduk Anda tidak

mempedulikan hak dan kemuliaan Anda. Bagaimana kalau Anda

menyuruh keluarga Anda untuk merrrbuat sesuatu yang bisa mereka

jadikan hadiah kepada Anda saat Anda kembali kepada mereka." Dia

berkata, "Gila kamul Demi Allah, aku tidak pemah kenyang sejak

sebelas tahun, bahkan sejak dua belas atau bahkan sejak tiga belas atau

bahkan sejak empat belas tahun satu kalipun. Bagaimana bisa padahal

keadaanku masih ada sisa darinya seperti lapamya keledai'"
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363. Dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Aku mendengar

Umar bin Al Khaththab ketika dia menyebutkan apa yang menimpa

orang banyak berupa kemewahan dunia. Dia berkata, "Aku telah

melihat Nabi kalian $ hanya berusaha mencari daql (kurma paling jelek)

unfuk mengisi perutrya. "
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SO+. V. "h;bin Jabir mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku

mendengar AI Miqdam berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

"TidaHah seorang kefurunan Adam ifu mengisi bejana gng lebih buruk

daripada peruhtya. Cukuplah bagi kefurunan Adam beberapa suap
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untuk sekadar menqakkan tulangnya. Kalau memang harus mengisi

hendaknya sepertiga unfuk makanan, seperti unfuk minuman dan

seperti unfu k nafasnya."Sl
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365. Dari Unuah, dari Aisyah, dia berkata, "Demi yang

mengutus Muhammad membawa kebenaran, aku belum pemah melihat

ayakan (buat menghaluskan tepung) dan tak pemah pula makan roti

hasil ayakan sejak beliau diangkat Allah menjadi Rasul sampai wafat."

Aku bertanya, "Lalu bagaimana kalian makan sya'ir (anrawut)?" Kami

biasa berkata, 'rUff... u11..."52
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366. Ibnu Lahi'ah memberitakan kepada kami, bahwa Bakr bin

Sawadah mengabarkan kepadanya bahwa Hanasy menceritakan

kepadanya bahwa Ummu Aiman mengamngi tepung unfuk dibuat

makanan raghif (roti kering) untuk Rasulullah $. lalu

Nabi $ meleuratinSn . dan bertanya, "Apa ini?' Dia

menjawab, "Makanan. yang kami buat di tanah kami dan aku ingin

membuatrnya unfuk Anda sebagai raghif." Maka berkatalah

Nabi S, "Ketnbalikan dia lalu tumbuklah."S3
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53 HR. Ibnu Majah (pembahasan: Makanan, bab: zl4 hadits no. 3336). Dalam

Az-Zawa' id dikatakan, "lni sanadnya hasan."
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367. Aku membaca di hadapan Abu AMullah Ahmad bin Hal;a;,

dia berkata: Maslamah bin Abdul Malik menceritakan kepadaku, dia

berkata: Aku masuk menemui umar bin Abdul Aziz setelah fajar di

sebuah ruangan yang mernang biasa dia gunakan untuk menyendiri

setelah fajar dan tidak ada seorang pun yang masuk menemuinya saat

ifu. lalu datanglah seorang budak wanita miliknya membawakan

narnpan berisi kurma Shaihani. Dia suka kurma itu dan mengangkat

tapak tangannya berisi kurma ifu. Dia berkata, "wahai Maslamah,

menurufunu kalau seseorang makan segini lalu minum air -penufup
malGn kurma kualitas baik-, apakah itu cukup baginya sampai

malam?" Aku menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu dia mengangkat lebih

banyak lagi dan bertanln (padaku), "I(alau segini?" Aku

meniawab, 
l'**, lolau segitu bary bisa wahai Amirul 

"ti:T
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Bahkan kurang dari itu pun cukup. Dia bisa tidak makan apa-apa lagi

setelahnya." Dia berkata, "Kalau begitu; atas dasar apa dia masuk

neraka?"

Maslamah berkata, "Tak ada pelajaran yang lebih masuk ke

hatiku melebihi peristiwa saat itu."

:Jv ,)rirr *r\Liy.H, 4L -r1^

368. Muhammad bin Idris N Bazzar menceritakan kepadaku,

dia berkatar Aku mendengar Bisyr bin Harits berkata, "Tidaklah pantas

bagi seorang laki{aki untuk kenyang pada safu hari dari makanan yang

halal. Sebab, kalau dia kenyang dengan makanan halal maka jiwanya

akan mengajaknya pada yang haram, apalagi dengan makanan yang

kotor-kotor ini?!"

o.. 4.t. ..., o 1, oz ! o /
tr _tl -*J Lt{t =-pl j*t \>r2-,' -f 11

o

I

i#G,iAU44:Jtl c;r. *f i;t,/
1., / c. l,ot

.1;*,t gq3^> *,e

W - Alwara'

"rf F'), Gr;; t1 ,'J'-,ri
z'

lrti' 'u € tlL

PtAt i.

.rt;-ilt er.* a
.fr,J>t*jr ; t;)
'rK,yilr i, ,, o, to,,

dl d.,.-.il Are)



369. Aku mendengar salah seorang sahabat kami yaitu Abu

Hafsh putra saudarinya Bisyr berkata: Aku mendengar Bisyr

berkata, "Aku tak pemah kenyang sejak lima puluh tahun."

C'Jt, H Gi L4* -rv.
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370. Aku mendengar Abu Nashr At-Tammar berkata: Bisyr bin

Harits berkata kepadaku, "Sr.grggUh aku sangat ingin makan terong ini

sejak dua puluh tahun yang lalu."
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371. Abbad bin Rasyid menceritakan k"pada kami, dari Al

Hasan, dia berkata: Ada yang mengatakan kepada

Samurah, "sesungguhnya anakmu mengalami kebosanan pada malam

ini." Dia.berkata, "Kalau dia rnati aku tidak akan merS;alatinya."
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372. Dan Amr bin Asu/ad Al Ansi, bahwa dia tidak pemah

makan sampai kenyang derni menjaga agar tidak jatuh pada hal yang

lebih buruk.
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Bab: Wara' dalam Masalah-Masalah Pelik
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373. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Ada surat dari

Tharsus datang kepada kami, di dalamnya disebutkan bahwa

sekelompok orang keluar untuk mencabut rumput gelagah lalu ditumbuk

di atas kincir tangan. Setelah itu baru mereka tahu bahwa kincir tangan

itu temyata ada sedikit dari hasil yang tidak mereka sukai yaitu hasil

ghashb (barang rampasan). Akhirnya sebagian mereka menyedekahkan

dan sebagian lagi tidak mau menyedekahkan hasilnya. Menurut mereka,

kalau aku tidak ridha dengannya maka aku akan memakannya dan tidak

menyedekahkannya."

Hal ini membuat heran Abu Abdullah dan dia berkata, "Kalau ia

menyedekahkannya maka apa yang akan tersisa?" Madzhab Abu

Abdullah adalah dia harus menyedekahkan bila itu berasal dari sesuatu

yang tidak mereka sukai.
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374. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Ada masalah yang

sampai kepada kami dari Tharsus tentang seorang yang membeli kayu

bakar lalu dia menyewa hewan unfuk membawa kayu itu. Kemudian dia

baru tahu bahwa hewan itu berasal dari sumber yang tidak baik, apa

"a
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yang harus dia lakukan terhadap kayu bakar tersebut? Apakah dia harus

mengembalikannya ke tempat semula, atau apa yang harus dia

lakukan?" Mendengar itu Abu AMullah hanya tersen5rum dan heran lalu

berkata, "Aku tidak tahu."
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,iU. Abdullah menyebutkan permasalahan kepada Ibnu Al
Mubarak, dia berkata, "Di dalamnya ada sebuah masalah yang pelik

tentang seorang yang membidik burung lalu burung itu jafuh ke tanah

milik satu kaum. Siapa yang menjadi pemilik burung ifu?" hnu Al
Mubarak menjawab, "Aku tidak tahu." Aku lalu menanyakan hal ifu
kepada Abu Abdullah, "Apa pendapat Anda tentang itu?" Dia

menjawab, "lni masalah pelik, aku tidak tahu apa yang harus aku

jawab." Dia ketika itu menolak memberikan jawaban.
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Bab: Pelita, APi dan KaYu Bakar

Bila barang-barang ini bersumber dari yang tidak disukai (secara

syar'i) apakah boleh menggunakan pelita itu untuk penerangan,

menggunakan apinya untuk memasak roti dan memasak makan dengan

kayu bakar tersebut?
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375. Aku berkata kepada Abu Affiullah, "Ada seorang berkata

kepadaku tanyakan kepada Abu Abdullah tentang minyak tanah yang

bersumber dari hal yang tidak disukai 5nng bisa memotong lilinku dan
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kugunakan sebagai penerangan?" Dia menjawab, "Tidak." Abu

Abdullah lalu menyebutkan dari Utsman bin Za'idah disebutkan

padanya kisah api bahwa seorang ghulamnya mengambilkan api

untuknya dari kaum yang tidak dia sukai (secara syar'i) maka dia

mematikan api itu.

Abu Abdullah berkata: Kasus ini lebih parah daripada apa yang

dialami Utsman, Utsman mengatakan bahwa itu hanya diambil dari kayu

bakamya saja maka minyak tanah tentu lebih berat lagi urusannya.

Kemudian Abu Abdullah berkata: Utsman bin Za'idah pemah berkata

kepada Sufi7an, "Kepada siapa kami bertanya sepeninggal Anda?" Dia

menjawab, "Tanyalah kepada Za' idah."
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37V. Abbas Al Anbari menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku

mendengar Abu Al Walid berkata: Aku pemah bersama Utsman bin

Za'idah di Raly lalu tibatiba lampunya mati. Maka pergilah

pembanfunya mengambilkan api dari suafu kaum. Utsman berkata

W - 411rya11,



kepadanya, "Dari mana ini?" Dia menjawab, "Dari tempat anu." Dia

lalu menyebutkan sebuah nama. Mendengar itu Utsman lalu

memadamkan lampu tersebut dan mengatakan, "Kami tidak

menggunakan penerangan dari api mereka."
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378. Aku mendengar Abbas Al Anbari O"rU*,Bisyr bin Harits

berkata kepadaku, "Tunggu, tuliskan kepadaku akhlak Utsman bin

Za'idah." Aku (Al Maruuazi) berkata: Ada sebuah tungku dinyalakan

dengan kayu bakar yang tidak aku sukai yang digunakan memanggang

roti. Aku pun datang dan menyalakannya dengan kayu bakar lain lalu

aku buat roti darinya. Dia menjawab, "Tidak, bukankah tadi barusan

dipanaskan dengan kayu bakar mereka?!" Dia tetap tidak menyukainya.
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379. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Apa pendapat Anda

tentang panci yang digunakan memasak memakai api yang mana

kayunya bersumber dari yang tidak disukai atau disebutkan sumber kayu

itu?" Dia menjawab, "Tidak." Dia tidak menyukainya. Aku berkata,

"Demikian pula rotinya kalau memang dimasak dari situ?" Dia

menjawab, "Ya."
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Bab: Bila Ibu Menyuruh Membeli Pakaian Atau
Suafu Keperluan dengan Uang Dirham Dari

Sumber y.irng Tidak Disukai, serta Masalah Harta
Anak
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380. Aku berkata kepada Abu Abdullah tentang seorang yang

diperintahkan oleh orang tuanya untuk membelikan pakaian untuk si

orang tua ini atau melaksanakan suatu keperluan menggunakan uang

dari sumber yang tidak disukainya? Maka dia tidak menyukai hal itu.
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381. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Apa makna sabda

Nabi,$$, 'Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu'." Dia

menjawab, "Adapun Muhammad -maksudnya lbnu Sirin- maka dia
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mengatakan bahwa masing-masing kepemilikan individu, seorang ayah

tidak berhak mengambll harta anaknya. Kalau pendapat Ibnu Sirin ini

diterapkan tenfu akan menyulitkan orang banyak, tapi (yang benar)

tetaplah sebagaimana sabda beliau, 'Kau dan hartamu adalah milik

ayahmu." Aku bertanya, "Bagaimana itu?" Dia menjawab, "Kalau si

anak punya harta maka menjadi hak ayahnya untuk mengambil harta

ifu." Aku bertanya lagi, "Kalau dia punya budak wanita apakah ayahnya

juga berhak mengambil dan memerdekakannya?" Dia menjawab, "Ya."

Aku bertanya lagi, "Kalau dia punya suniyTahs4 apakah si ayah boleh

mengambilnya pula?" Dia menjawab, "ltu tabu, tidak boleh dia

memerdekakan surriyyah anaknya.
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382. Dari Ibnu Aun, dari Al Hasan, dia berkata: Ada yang

bertanya kepadanya, "Apakah seorang boleh mengambil harta

anaknya?" Dia menjawab, "Ya." lalu ditanya lagi, "Apakah juga boleh

mengambil surrigryah anaknya?" Dia menjawab, "Tidak."

s4 Suriryah adalah budak wanita yang biasa digauli atau difungsikan sebagai

istri. Penerj.
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383. Dari Manshur, dari Al Hasan, bahwa dia berpendapat

seorang ayah boleh memerdekakan budak dengan harta milik anaknya.
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384. Dari Yunus, dari Al Hasan bahwa dia pemah

berkata, "seorang ayah boleh mengambil harta anaknya seberapa pun

yang dia mau."
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385. Syu'bah memberitakan kepada kami dari Maimun bin Abi

Syabib, dia berkata: Mu'adz pemah ditanya, "Apa saja hak kedua orang

tua terhadap anaknya?" Dia menjawab, "Kalau kamu keluarkan keluarga

dan hartamu kamu tetap belum bisa menunaikan hak mereka."
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386. Syu'bah berkata: Aku hanya diceritakan oleh Manshur bin

Zadzan, dari Al Hakam, dari Abu Mas'ud Al Badri, Al Hakam

berkata, "Pemah disebutkan tentang dinar dan dirham di sisinya (Abu

Mas'ud) maka dia berkata, 'Mereka melekatkannya (dinar dan dirham)

itu di hati mereka. Demi Allah, di akhirat mereka tidak akan bersama

dengan dinar dan dirham tersebut. Mereka akan meninggalkannya di

perut dan dataran bumi sebagaimana ditinggalkan oleh orang-orang

sebelum kalian'."
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Bab: Hibah kepada Putra atau Putri, Bolehkah
Diambil Kembali?
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387. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Kalau ada orang

yang menghibahkan budak wanita (ariyah) kepada putra atau pun

putrinya apakah dia boleh memintanya kembali?" Dia

menjawab., "Menurutku, ini tidak termasuk, tapi kalau dia menghibahkan

kepadanya ketika si anak itu sudah dewasa maka dla tidak lagi boleh

menariknya kembali karena Nabi $ pemah bersabda, 'Orang yang

menarik kembli hibhng ama dengan anjing 5nng menjilat kembali

muntaharuzga' ."55

HR. Al Bukhari (3/207,9/351danMuslim (no. 1241).
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388. Dari lkrirnah, dari lbnu Abbas, bahwa

Rasulullah $ bersabda, "Kb frdak boldl magikuU contoh lang buruk,

orang Sang menarik kmtbli hibhng bagaikan aniing iang maniilat

kentbali munbhn9a."56
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389. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al

Khaththab 4S mendapatkan kuda yang biasa dia tunggangi di jalan Allah

dijual di pasar, maka dia ingin membelinya, lalu dia menanyakannya

56 HR:AlBrrkhar! lg/Zt$l.

.v5 e!;,r(;ik * eii6

Ws1- [l!{srar



kepada Nabi $ dan beliau melarang. Beliau bersabda, "Jangan kgi

mengambil kembali sdekahmu." 57
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390. Dari Az'Zubair bin Awwam 45, bahwa ada seorang laki-laki

yang biasa dibawa di atas kuda yang bemama Ghamrah atau Amrah.

Lalu dia mendapati seekor kuda dijual dan dinisbahkan kepadanya, tapi

akhimya dia melarang unfuk itu."

Bab: Seorang Laki-Laki Menghibahkan Budak
Perempuan kepada Putrinya dan Dia Ingin

Membelinya Kembali
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391. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang seseorang

yang menghibahkan seorang budak perempuan (ariyah) kepada

putrinya lalu dia ingin membelinya. Dia menjawab, "Kalau dia

menghibahkannya atas dasar manfaat maka tidak masalah dia ambil tapi

kalau dia menjadikan jariyah itu di jalan Allah atau memberikan kepada

anaknya tadi atas dasar makna tersebut maka aku tidak suka kalau dia

membelinya lagi atau menggauli budak tersebut. Sedangkan kalau dia

menghibahkan karena manfaat maka tidak ada masalah kalau dia

mangambilnya dari apa yang dia kerjakan berdasarkan makna hadits

LJmar." Maksudnya hadits Umar tentang kuda diatas.
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Bab: Seorang Laki-Laki mengatakan kepada
istrinya, "hibahkanlah mahar yang kuberikan

kepadamu untukku"

/ / // o \ - .6 t ty i;w,:*;t''f yt * t',bt -YlY

'*{- */u, o };-J-'frt,{'1*2 .W A-';
,f-/t e;k Y i,:w ,*', G

tq:+it o-& i:JG'"i tiLLsr e'titi
lU,:f:t;lu Uiit o.t

@

1c ,iA i;t)'u.'6a\"\
.'fr'l'* qr:rf C ;s t;1

o'*

d:^JI

:'Jls.l'ii 6 qr',

392. Abu Abdullah ditanya tentang hibah maka dia menjawab,

"Tidak boleh diminta kembali." Ada yang berkata kepadanya, "Mereka

berhujjah dengan orang sakit yarig menghibahkan sesuatu saat dia

sakit." Maka berkatalah Abu Abdullah, "Kita tidak bicara tentang orang

yang sakit, lalu apa yang mereka katakan terhadap yang sehat?"

Kemudian dia berkata, "Dengan apakah terjadinya kepemilikan?

Kepemilikan itu terjadi dengan jual beli, hibah atau penguasaan." Ada

yang berkata padanya, "sesungguhnya Ishaq bin Rahawaih mengatakan

bahwa dia tidak tahu tentang ini." Abu Abdullah pun berkata, "Kalau dia

tidak tahu maka urusannya lebih gampang."

i'd'M ft'u:J

AlWara' - lrBTl



iA ,y';t 'ir * ,'.tr 
',8 

-r1Y

,i,r ,r* oL,F"i (t ,i-*il;" c,t ,i.G,t.

p. i7 ";rlr o:trl tt Vr e* ;* |J6,-. l. t .

'l' * lie J,;;:)
/

c lr/.
t}*A +9.J

'€ ofs: yy

e-iq&wiit6,eiJ,b
o$y JG yt)\?ti,e;'ol t['6i'f

.(

393. Ditanyakan kepada Abu Abdullah tentang seorang yang

berkata kepada istrinya, "Hibahkanlah kepadaku maharmu", lalu istrinya

menjawab, "Akrr akan lakukan inqn Allah." Maka dia menjawab,

"Menurutku, ini adalah ancaman, kalau istrinya itu mau dia bisa

membatalkannya dia bisa melakukan."

Abu Abdullah berkata, "Tapi kalau dia yang mulai dengan

inisiatif sendiri untuk menghibahkan mahamya ifu kepada suaminya'

maka dia tidak berhak untuk memintanya kembali." Dia berhujjah

dengan firman Allah, "Kemudian jika mereka menyerahkan kepada

kamu sebagian dari maskawin ifu dengan senang hati, maka makanlah

(ambillah) panberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik

akibatnya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 4)
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394. Aku diceritakan oleh ummu Ja',far, dia berkata: Aku

bertanya kepada Abu Abdullah bahwa aku punya dua putra yang

bertugas di kendliteran. Mereka punya harta yang sekarang ada padaku.

Kadang aku menyedekahkan harta mereka itu, bagaimana menurut

anda, apa yang harug aku lakukan? (atau dengan perkataan senada

dengan ifu. Abu AMullah menjawab, "Aku lebih suka kalau kami minta

izin dulu kepada mereka. Ini hanya untuk ayah dimana (dalam hadits)

disebutkan, 'Kau dan hartamu adalah milik ayahmd dan tidak

disebutkan untuk ibu."
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Babi Orang yang Menikah atau Membeli Jariyah
dari Harta Anaknya
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395. Aku berkata kepada Abu AMullah,. "Apakah seorang laki-

laki boleh menikah menggunakan harta anaknya?" Dia menjawab, "Aku

tidak tahu ada larangan untuk itu, Nabi $ sudah bersabda, 'Kamu dan

hartamu adalah milik ayahmu'." Aku bertanya lagi kepada Abu Abdullah,

"Apakah dia boleh membeli budak wanita (Jariyah) lalu

memerdekakannya menggunakan harta anaknya?" Dia menjawab, "Ya,

boleh."
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396. Mu'tamir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

membaca di hadapan Al Fudhail bahwa Abu Ishaq menceritakan

kepadanya bahwa Ibnu Umar 6$ menceritakan adanya seorang laki-laki

datang kepada Nabi $ dan berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya

ayahku makan dari hartaku." Beliau bersaMa, "Kamu dan hartamu

adalah milik ayahmu."
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397. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa

ada seorang lakilaki mendatangi Nabi,6$ dan berkata, "Wahai Nabi

Allah, sesungguhnya aku punya harta dan aku punya ayah yang dia itu

akan pe-rlu terhadap hartaku." Beliau bersabda, "Kamu dan hartamu

adalah milik kedua orang fuamu. sesungguhnya anak-anak kalian
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termasuk harta terbaik kalian maka makanlah dari hasil pekeriaan anak-

anak kalian."
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398. Aku berkata kepada Abu AHullah, "Ada seomng laki-laki

menghibahkan sesuafu unfuk pubinya, siapa yang mengambilkan harta

itu unfuk putrinya ifu?" Dia menjawab, "Dia sendiri yang mengambilkan

unfuk putrinya ifu."

Bab: Harta Orang Tua yang Halal bagi Anak dan
Harta Suami yang Halal bagi Istri

/
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399. Abu Abdullah menceritakan kepada kami, dari hnu

Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Seseomng boleh mengambil harta

ayahnya sesuai kepatutan. "
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400. Ibnu Jurari memberitakan kepada kami, dia berkata: Amr

bin Dinar mengira bahwa Abu Sya'tsa' tidak memPelmasalahkan kalau

seseorang itu makan dari harta ayahnya yang rnana dia tidak pemah

memakannya dengan perintah ayahnya dan kalau saja a5nhnya ihr tahu

maka dia fidak akan mernberinya nafkah.
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,

401. Sufuan menceritakan kepada kami, dari Amr, dia berkata:

Ada seorang berkata kepada Jabir bin Zaid, "sesungguhnya ayahku

fidak mau memberiku nafkah." Maka Jabir berkata, "Ambillah harta

ayahmu secukupnya berdasarkan kepatutan'"
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402. DanHisyam, dia berkata' nyunti menceritakan kepadaku,

dari Aisyah 4 bahwa Hindun binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, dia tidak

memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali yang aku

ambil darinya ketika dia tidak tahu." Beliau menjawab, "Atnbillah apa

yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang pafut."s8

s8 HR. Ahmad (Musnad Ahmad,6,/50 dan 206), N Bukhari (3/L03, 7/85,
8/82, 9/891, Al Baihaqi (7/466 dan 477, 70/147 dan 270), Fath N Bari
(73/L38, 171 dan 9/5071, hnu Majah (22931, Ad-Darimi (2/1591, dan An-

Nasa'i (pembahasan: Adab-adab pengadilan bab: 30).

l.jh. Al fiwa' Al Ghalil(7/2271.
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Bab: Pandangan Terlintas dan Pandangan yang
Dimakruhkan
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403. Aku berkata kepada Abu Abdullah tentang seorang pria

yang bertaubat dan berkata,. "Kalau punggungku dipukul dengan

cambuk maka aku tidak alGn masuk ke tempat maksiat tapi aku tak

dapat menahan pandangan." Dia menjawab, "Tobat macam apa itu?"
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404. Jarir berkata, "Aku bertanya kepada Nabi $ tentang

pandangan sekilas maka beliau memerintahkan kepadaku unfuk

memalingkan pandangan. "
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405. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang seorang laki-

laki yang melihat ke seoftrng budak perempuan maka dia

menjawab, "Kalau dia takut fitnah maka dia tidak boleh melihat. Betapa

banyak pandangan yang membekas di hati pelakunya sebagai sebuah

kegelisahan. Nabi S sendiri pernah ditanya tentang pandangan tibatiba

maka beliau menjawab, " Palingkan pandanganmu." Allah Ta'ala

berfirman, "Dia mengebhui (pandangan) mata yang khianat." (Qs.

Ghaafir [40]: 19)
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406. Aku mendengar Abu AMullah berkata tentang firman

Allah, "Dia mengetahui (pandangan) mab Snng khianat" (Qs. Ghaafir

[40]: 19), dia berkata, "Maksudnya adalah seorang laki-lak yang ada di

suafu kaum kemudian ada wanita yang laruat maka dia pun jelalatan

memandangnya."
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407. Abu Abdullah secara munawalah, Al A'masy memberitakan

kepada kami, dari Ibmhim, dia berkata: fu-Rabi' bin l(hutsaim

menguniungi Alqamah dan di perkampungan tersebut sedang diadakan

shalat jamaah. Jalannya sendiri ada di dalam masjid. Kemudian

masuklah beberapa wanita ke dalam masjid tapi fu-Rabi' sama sekali

tidak melirik ke mereka sampai mereka keluar dari masjid.
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408. Dari Malik bin Dinar, dia berkata: Ad3 seorang dari bani

Israil yang mengajar manusia. Tiba-tiba anaknya melihat ke arah

seorang perempuan atau dia katakan memejamkannya. Maka dia

berkata, "Pelan saja wahai anakku!" Kemudian Allah mewahyukan

kepadanya bahwa hukuman atas dirimu karena kau telah

berkata, "Pelan saja wahai anakku" adalah tidak akan keluar dari fulang

sulbimu seorang kefurunan yang jujur. Atau dengan perkataan semakna

dengan iht insya Nlah. \
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409. "Dan siapa Sang bkut kepada Tuhannya maka dia akan

mendapat dua surga" (Qs. fu-Rahmaan [55]: 46) dibacakan kepada Abu

Abdullah dan aku mendengarkan, dari Rauh dari Abu Ad-Darda'

tentang ayat "dan siapa yang takut. kepada Tuhannya akan

mendapatkan dua surga", aku berkata, "Meskipun dia berzina atau

W - Alyara'



mencuri?" Beliau (Rasulullah) menjawab, " Ya, makipun dia berzina dan

mencuri, meski pufus hidung Abu Ad-Darda""

Abu AMullah berkata, "Kami tidak pemah mendengamya

kecuali dari Rauh."
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410. Dibacakan kepada Abu Auullah dan aku mendengarkan,

waki' dari sufyan, dari Manshur dari Mujahid tentang firman Allah,

,,Dan siapa yang takut kepada Tuhann5n naka dia akan mendapat dua

surga,,, dia berkata, "Attinya adalah seoftrng laki-laki yang hendak

melakukan maksiat tapi dia lalu ingat Allah dan meninggalkan maksiat

tersebut.".

Mujahid berkata, "Dia akan mendapatkan pahala dua kali."
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411. Dibacakan kepada Abu OOOu,* alnut, mendengarkan,

Ya'la dari Mujahid tentang firman Nlah "Dan siapa yang takut kepada

Tuhannya maka dia akan mendapat dua surga" maksudnya adalah,

siapa yang takut apa yang akan posisi Allah atas dirinya. Suatu kali

Ya'la berkata, "Takut akan posisi Allah atas dirinya."
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412. Dibacakan kepada Abu Abdullah, dari Manshur dari

Ibrahim tentang firman Allah, "Dan siapa yang takut kepada Tuhannya

maka dia akan mendapat dua surga" dia berkata, "Maksudnya adalah

apabila dia hendak melakukan dosa maka dia menahan diri karena takut

kepada Allah."

I JLGj -t\r
,rJ irs-dok

l6t ,yt * ,s,
o, )zo
.'9 *-c,^,tl)(

-

t5c

W - Alwara,



.-;i'upe'i6 @ a& $ iG; 3€ 1l;)
',8"9J,#u P&':(*fu,

413. Dibacakan kepada Abu AMullah dan aku mendengarkan'

dari Affan, dari Bakr bin Abi Musa dari ayahnya tentang firman Allah,

"Dan siapa gng takut kepda Tuhannya maka dia akan mendapat dua

surga,,dia berkata, "Maksudnya adalah, dua surga dari emas bagi yang

mendahului dan dua surga dari perak bagi yang mengikuti"'
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414. Dibacakan kepada Abu Abdullah dan aku mendengarkan,

Abdul Wahhab tentang tafsir Sa'id dari Qatadah, "Dan siapa yang takut

kepada Tuhanng maka dia akan mendapt dua surga" dia

berkata, "Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah punya sebuah tempat

dimana Dia yang merregakkannya dan orang-orang beriman takut

terhadaptempatifu,sehinggamerekapunberamalkarenaAllahdan

tegak menghadap Allah malam dan siang'"
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415. Abu Abdullah secara munawalah: Dari Jarir bin Abdullah,

dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah S tentang pandangan

yang tiba-tiba maka beliau bersabda, " Palingkan pandanganmu."
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416. Dan Utbah bin Ghazwan Ar-Raqasyi, dia berkata: Abu

Musa Al Asy'ari berkata kepadaku, "Mengapa aku lihat matamu

sepertinya bengkak?" Aku menjawab, "Tadi aku menoleh tiba-tiba ada

anak perempuan Habasyah yang tak memakai jilbab terlihat oleh aku

dan aku mengamatinya, akhimya aku colok mata aku seperti yang Anda

lihat ini." Abu Musa berkata kepadanya, "Minta ampunlah kepada
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Tuhanmu, karena kau telah menzhalimi kedua matamu dua kali. Kamu

berhak memiliki pandangan pertama, tapi pandangan berikuhrya adalah

dosa atasmu."

Bab: Wanita yang Sakit Diobati oleh Pria dan

Masalah Pembanfu Pria yang Melihat Rambut
Majikan WanitanYa
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4L7. DariTsabit bin Dzarwah, dia berkata: Aku keluar tiba-tiba

ada seorang wanita yang terkena ayan sehingga pahanya patah tapi aku

tidak mernbalutrya. Kemudian aku bertemu dengan Jabir bin Zaid dan

kuceritakan kepadanya hal itu, dia berkata, "Buruk sekali yang kau

lakukan! Padahal orang yang terdesak seperti namanya' Kalau saja

kamu balut dia tentu kamu mendapat pahala."

AlWara' - 
-7;971



///O / -/ O , O . L O / 0 z

8 co)1) LJ ,C-{tJ f * (t;l -t\A
xJJt i'flL:;"i'art 4 ' ,.7 oz.l o /

:dte c)*.* ,J.*
l/

,tQL ,9tl ,il;& ,".v)Ji; \ fr\t

418. Sa'id memberitakan kepada kami, dari Tsabit bin Dzaru,ah,

dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa

dibawakan kepadamu seorang wanita yang patah fulang tapi kau tidak

merawatnya. Rawatlah dia karena itu tidak mengapa."
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419. Dari Hisyam bin Urwah bahwa ada seorang .uudulnru
yang mengeluh kesakitan pada leher karena ada luka atau koreng, maka

Unvah memanggilkan seorang dokter pria untuknya.
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420. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang pembantu pria

yang telah dikebiri melihat ke mmbut majikan wanitanya, maka dia

menjawab, "Tidak boleh. "
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421. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang wanita yang

patah fulang lalu ada seorang laktslaki mernasangikan gips pada anggota

fubuhnya SBng patah itu, maka dia menjawab, "ltu darurat, tidak

mengapa."
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422. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang seorang

pemasang gips (balutan patah d*d png mengatakan, "Aku harus
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membuka dada wanita dan meletakkan tangan di atasnya." Abu

Abdullah menjawab, "Kalau menurut Thalhah maka itu tidak boleh."

Aku (A! Marwazi) bertanya, "Thalhah bin Musharrif?" Dia

menjawab, "Ya." Aku tanya lagi, "Kalau Anda sendiri, bagaimana

pendapat Anda?" Dia menjawab, "Ifu adalah darurat maka tidak

mengapa."
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423. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Wanita yang punya

luka?" Dia menjawab, "Dilingkarkan di sekitar pakaiannya."
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424. Ditanyakan kepada Abu AMullah, bagaimana dengan

tukang penjual celak yang kadang berduaan dengan wanita dan kadang

wanita-wanita lain sudah pergi hingga tinggal safu wanita lagi, apakah

l36,d-l - Alwara'



ini termasuk khalwat yang dilarang? Dia berkata, "Bukankah itu

biasanya di jalan umum." Dikatakan padanya, "Betul." Dia

berkata, "Yang dinamakan khalwat ifu kalau di dalam rumah (ruangan)."

Bab: Perintah Menikah dan Keutamaannya
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425. t*u mendengar Abu Abdullah berkata, "Tidaklah seorang

wanita lebih baik daripada seorang laki-laki dan laki-laki lebih baik

daripada wanita. Thawus berkata, "Wanita ifu adalah setengah

agamanya pria."
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426. f*u mendengar Abu Abdullah berkata,'"Membujang itu

bukanlah ajaran Islam sedikit pun."
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427. Nabi $ menikah empat belas kali dan meninggalkan

sernbilan orang istri. Kemudian dia (Ahmad bin Hanbal) berkata, "Kalau

saja Bisyr bin Harits menikah tenfu akan lengkaplah urusannya. Kalau
saja manusia tidak menikah, tidak ikut perang, tidak haji dan tidak itu
dan ini...." Keniudian dia berkata, "Nabi S berada di pagi hari tanpa

punya apa pun dan berada di wakfu sore juga tak punya apa-apa, tapi
beliau wafat meninggalkan sembilan orang isfui dan beliau memilih untuk
menikah serta menganjurkannya. "
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428. Aku mendengar Abu Abdullah berkata: Nabi $ melarang

tabattul (pengebirian diril.ss siapa yang tidak suka dengan perbuatan

Nabi $ berarti dia tidak berada pada kebenaran dan siapa yang tidak

suka perbuatan para sahabat Nabi $ dari kalangan Muhajirin dan

Anshar maka tak ada bagian apa pun untuk dirinya dalam agama ini.

Nabi S pemah bersabda, "sungguh aku ingin membanggakan

diri dengan banyakng iurnlah kalian di hadapn umat-umat Snng

lain."60

Ya'qub meski dalam kesedihannya tetap menikah dan dikaruniai

anak.

Nabi ,$ juga bersaMa, "Aku dikaruniai msa cinta kepada

wanita."67 Para sahabat Rasulullah $ sendiri menikah.

5e HR. Ahmad (Musnad Ahmad,3/757 dan245,5/L7,6/125, 157 dan 253).

50 l:h. Musnad Ahmad (4/2571, Majma' Az-hwa'id 17 /2951, dan Fath Al Ban

, 
(9/771).
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Aku berkata, "Mereka mengatakan, kesempatan mendapatkan

penghasilan sangat sempit bagi mereka yang ihgin menikah." Dia
berkata, "Nabi S menikahkan orang hanya dengan (mahar) sebuah

cincin bagi yang tidak punya apa-apa."52

Aku berkata, "Dan surah Al Qur'an." Dia berkata, "Tinggalkan

itu." Aku bertanya, "Bukankah itu shahih?" Dia berkata, "Tinggalkan

itu! Kalau aku larang kamu akan sesuatu maka tinggalkan. Seorang laki-

laki hendaklah menikah bila dia punya harta untuk memberi nafkah.

Tapi kalau belum punya hendaklah dia bersabar."

Aku berkata, "Kalian mengatakan kepadaku kalau aku belum

sanggup memberi nafkah maka aku boleh mentalak. Terjadi padaku

suatu pekerjaan dan mahamya sebesar seribu dirham, padahal aku tidak

punya uang sedikit pun." Dia tertawa lalu berkata, "Menikahlah dengan

mahar lima dirham saja. Ibnu Al Musayyib menikahkan anaknya hanya

dengan mahar dua dirham." Aku berkata, "Keluarga aku tidak setuju

kalau aku menikah hanya dengan mahar lima dirham." Dia

berkata, "Kamu membawakan kepadaku urusan dunia, ini adalah umsan

lain."

Aku berkata, "lbrahim bin Mham menceritakan, 'Keindahan

pemilik tanggungan...'. tapi belum sempat aku menyelesaikan kata-

kataku dia sudah berteriak dan berkata, 'Dia menjatuhkan kita pada

anak-anak jalan. Perhatikan -semoga Allah memaafkanmu- apa yang

dilakukan oleh Muhammad dan para sairabakrya."

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Menggauli wanita, bab pertarna), Hakim (.4/

Musbdmk, 2/1601, Ahmad (Musnad Ahmad, 3/L08), dan AMurrazzaq
(7e3e).

HR. Al Bukhari (7/221, At-Tirrnidzi (1114), Abu Daud (pembahasan: Nikah
bab 3) dan An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, bab 67).
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Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Sesungguhnya Fudhail

diriwayatkan darinya bahwa dia berkata, 'senantiasa orang itu ada di

hati kami, sampai ketika sebuah jamaah berkumpul di meja makannya

maka dia pun hilang dari hati kami'." Dia (Ahmad) berkata, "Jangan

hiraukan anak-anak jalanan itu. Ilmu itu seperti ini diarnbil. Lihatlah -
semoga Allah memaafkanmu- apa yang dilakukan Muhammad dan

para Sahabatnya."

Kemudian dia berkata lagi, "lni dia penduduk zamanmu yang

shalih, apakah kau dapati mereka ada yapg tidak menikah?" Kemudian

dia berkata, "Hendaklah seorang hamba itu bertakwa kepada Allah dan

tidak memberi makan keluarganya kecuali yang baik-baik. Sungguh

tangisan seorang bayi sambil berguling merninta roti di depan ayahnya

lebih utama daripada ini dan itu. Allah akan memperlihatkannya di

hadapan-Nya."

Kemudian dia berkata, "Uhatlah Abdul Wahhab, jadilah seperti

mereka. Kalau saja orang-erang semua tidak mau menikah, lalu siapa

yang akan menghadapi musuh?!"
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429. AbuAbdullah berkata, "Orang yang memiliki taigungan

kalau anaknya berguling di depannya minta sesuatu, namun kalau yang

bujangan bagaimana bisa mendapatkan seperti itu?"
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430. Abu Abdullah menyebutkan beberapa ahli hadits seperti Ali

bin Al Madini dan lainnya, dia berkata, "Berapa banyak mereka

bersenang-senang dengan dunia. Sungguh aku heran dengan para ahli

hadits ini dengan sikap mereka png bersikeras mendapatkan dunia."

Bab: Beberapa Ulama yang Wara'
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431. Suatu hari Abu Abdullah menyebutkan tentang Ibnu Al
Mubarak, dia berkata, "Allah. tidak mengangkat derajatnya kecuali

karena dia punya sikap takut kepada Allah. I(hurasan tidak

mengeluarkan orang seperti Ibnu Al Mubarak, dan setelah hnu AI

Mubarak tidak ada lagi (dari Khurasan) seperti Yahya bin Yahya."
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432. Aku mendengar Salamah bin Sulaiman Al Marwazi

membacakan kepada kami dua kitab Abdullah. Maka mereka

mengatakan, "Katakan Abdullah bin Al Mubarak." Maka berkatalah

Salamah, "Kalau dikatakan di Makkah nama Abdullah berarti

maksudnya Ibnu Abbas, kalau di Madinah berarti Ibnu Umar, kalau di

Kufah ini berarti Ibnu Al Mubarak."
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433. Aku mendengar Abu Abdullah berkata: Abu Tumailah

mengatakan syair ini tentang lbnu Al Mubarak,

"Dulu aku mernbnggal<an Matw

mala jadilah Matw sma sepati nqeri-nqeri lain."
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434. Dari seorang lak-laki penduduk Wasith *nn Uot"l*: Aku

bermimpi bertemu Yusuf sang Nabi $, maka aku tanyakan, "Wahai

Nabi Allah, bagaimana keadaan Sufuan Ats-Tsauri?" Dia

menjawab, "Dia bersama kami para nabi." Aku tanyakan

lagi, "Bagaimana dengan Ibnu Al Mubarak?" Dia menjawab, "Wah dia

berunfung, dia adalah sinar." Aku tanyakan lagi, "Bagaimana dengan

Waki' bin Al Jarrah?" Dia lalu menjawab begini dengan tangannya,

sambil menggerakkannya. "
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435. Ada seorang sahabat kami yang mengabarkan kepadaku

dia berkata: Aku melihat Bisyr bin Harits dalam mimpi dan aku berkata,

,,Bagaimana keadaan Ahmad bin Hanbal (di sisi Allah)?" Dia

menjawab, "Dia berada di tingkatan tertinggi, dia berada di tingkatan

tertinggi."
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436. Aku mendengar seomng syekh di Kufah yaitu Jubarah

berkata: Aku mendengar Abu Muawiyah berkata: Aku melihat Sufiyan

dalam mimpi. Dia sedang berada di sebuah kebun sambil membaca

ayat: "Sqala puii bagi Allah yang telah mqtenuhi ianii-Nya kepada

Kami dan telah (mqrtberi) kepada l<ami tempt ini sedang Kami

(diperkenanl<an) menempti tempt dahm surga di mana saia gng

I{ami kehendaki...."(Qs. AzZtxnar [39]: 74)
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437. Aku mendengar 

'r"o*rrn 
dari Khurasan berkata:

Sesungguhnya Yahya bin Yahya minum seteguk air lalu berkatalah

istrinya, "Kalau saja kamu berdiri dan bolak balik ke rumah?" Yahya pun

berkata, "Aku tidak tahu apa langkah ini, aku sudah menghisab diriku

sejak empat puluh tahun."
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438. Aku berkata kepada Abu AMullah: Ada yang menanyakan

kepada Ibnu Al Mubarak; "Bagaimana bisa diketahui seorang alim yang

shadiq fiujur dalam amal dan hati)?" Dia menjawab, "Yang zuhud

terhadap dunia dan mempersiapkan diri unfuk akhiratnya." Abu

Abdullah berkata, "Benar,.memang begitulah yang dia inginkan."
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439. AI Qasim bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Ishaq bin Rahawaih berkata: Dulunya aku
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adalah ashabur ra'yi (mendahulukan qiyas daripada nash. Ketika aku

hendak keluar berangkat haji maka aku melihat kembali buku-buku

Abdullah bin Al Mubarak lalu aku keluarkan darinya hadits-hadits yang

sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Ternyata aku mendapati sekitar

tiga ratus hadits. Aku berkata' Aku akan menanyakannya kepada para

guru Abdullah yang berada di Hilaz dan lrak, dan aku yakin tidak

seorang pun yang berani menyelisihi Abu Hanifah.

Ketika aku sampai di Bashrah aku duduk bersama Abdurrahman

bin Mahdi. Dia berkata kepadaku, "Kamu dari mana?" Aku

rnenjawab, "Dari Marw." Lalu dia pun mengucapkan tarahhum kepada

Ibnu Al Mubarak dan memang dia sangat menyukainya. Dia bertanya

padaku, "Apakah kamu punya syair mengenang Abdullah (lbnu Al

Mubarak)?"

Aku pun lalu membacakan kepadanya syair Abu Tamilah Yahya

bin Wadhih AlAnshari:

"Dua orang yang sdang membawa berita duka mengefuk

Potongan gelas baru yang membuatku terjaga

Aku katakan kepada mereka berdua siapa yang kalian kabarkan

meninggal dunia?

Merel<a jawab Abu Abdurahman sang hamba Tuhan kita.

Sdihlah hatiku dan hatiku semakin menjadi lara

Kemudian air matakupun banjir akibat perasaan mendalam

Air mata pun mengalir bagai huian intik-intik.

Kalau saja hati menangis, tenfulah itu hati para ikhwah Snng terpercaya

dan jujur apa adaryn.
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Kadang kamu menangisinya dengan danh dan dalam rongga perut ada

yang hangus seperti perca dimakan api'

Seorang hamba bertakwa telah pergi, dia seorang gng terpuii bahkan

tak ada duanYa.

wahai teman dekatku, wahai lbnu N Mubarak Abdullah, kau telah

meninggalkan kami di zaman ini

Ketika kau mengucapkan perpisahan pda kami maka kamu iadi terpuii

di balik kain kafan dan kapas magt itu'

semoga Nlah menyucikan pembaringan gng engl<au ada di dalam4Ta

' dan menemuimu dalam kadaan ndha'

Bumi menerima, dan mas pun bahagia bersamamu kefrka kau meniadi

asing di sana dai Pam saudara.

Tidak ada kembat di sna tak pula ada manusia gng bisa diiadikan

teman kuuali akan bertqttiu dengan iman'

Matw tadinya merupakan salah safu kebanggaanku, kini dia sama saia

dengan negeri-nqeri Yang lain

Semua majelis ilmu meniadi sepi setelah orang yang biasa menolong

omng susah tak ada lagi.

sedih hatiku padamu karena rindunSn masa dan terpemniat ta5nkng

terperaniahya omng tarlg berduka-

Wahai pam pernimpin pam qari' dan yang selalu menang lomba

pacuan kuda

yans mendirikan shatat ril:;:# 
:{tr, 

pam ahti

Yang membayar zakat dan miin sdekah sepaniang tahun baik secam

sembunYi mauPun temnglerangan'
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Yang tetap puasa saat hari melelahkan yang kadang bisa membuat

orang puasa mendapat bahaya karena saking kelaparan

Berangkat jihad, haii dan umrah membaca ayat-ayat Al Qw'an

Dia seklu mengejar keberhasilan dan orang yang sungguh-sungguh itu

taklah sama dengan yang bermalas-malasan.

Mata, menangislah unfuknya ketika hilang tangisan-tangisannya

menumpahkan air bah.

Tak sdetikpun kami mengingatmu kecuali akan gelora kembali

kesedihan ini dan tempatkupun terasa sempit.

Sungguh kalau aku sedih karena kehilangan diimu maka aiu terasa

, sakit dahim keadaan,funduk.

Hati tertqun, pikiran hikng, oh Abdullah apakah ini seperti duka

mendalam gng kebingungan?

Badanku membungkuk layaknya orang sehat yang terkena sengatan ular

dimana kulibzya telah terkena dua taring.

Dulunya kau adalah sahabat ilmu Sufinn dan pada hari perpisahan dai
Sufuan.

Kau adalah tempat menyimpan rahasia dimana orang yang suka

menyembunyikan rahasia tak akan khawatir bila membicarakannya

padarnu.

Dangan pendapat Nu'manlah kau meniadi biiak, ketika kuu'-"mpelaiart

cam qiyasnya Nu'man.'

Ishaq berkata: Tiap aku membaca maka Ibnu Mahdi senantiasa

meneteskan air mata, sampai ketika aku menyebut kalimat, "Dengan

pendapat Nu'manlah kau menjadi biiak", maka dia berkata, "Diam!

Kamu telah merusak qasidah ini." Aku katakan padanya "Sesudah ini

ada lagi yang bagus." Dia berkata, "Sudah, tinggalkan saja. Apakah

AIWara, 
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kamu ingat riwayat Abdullah dari Abu Hanifah dalam manaqibnya?

Kami tidak pemah jumpai kesalahannya (lbnu Al Mubarak) di lrak

kecuali riwayatnya dari Abu Hanifah. Aku sangat berharap kalau saja dia

tidak pemah meriwayatkan dari orang ifu, bahkan kalau perlu untuk ifu

aku rela menebusnya dengan sebagian besar hartaku."

Aku flshaq bin Rahawaih) berkata, "Wahai Abu Sa'id, mengapa

Anda membenci Abu Hanifah, semua ifu hanya karena dia

menggunakan ra'!ru. Bukankah Malik bin Anas, Al Auza'i dan Sufyan

juga biasa menggunakan ra'gtu?" Maka dia menjawab, "Kamu

bandingkan Abu Hanifah dengan mereka? Abu Hanifah dalam hal

keilmuan ifu tak lebih dari seekor unta betina yang kabur dan sendirian

yang merumput di lembah yang subur, sementara unta-unta lain

menrmput di lembah lain."

Ishaq bin Rahawaih berkata, "Kernudian aku perhatikan,

temyata orang-orang mernperlakukan Abu Hanifah di sini berbeda

dengan kami di Khurasan."
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2140. Abu Abdullah berkata kepadaku pada suatu hari: Kami

pemah melihat beberapa orang shalih -lalu dia menyebutkan lbnu ldris,

Abu Daud Al Hafri, Husain Al Ju'fi dan Sa'id bin Amir-, dia

berkata, "Adapun Husain maka dia mirip rahib, aku b6lum pemah

melihat yang lebih utama daripada Husain Al Ju'fi di Kufah dan sa'id

bin Amir di Bashrah.

Dia berkata pula, "Aku juga melihat Abu Daud Al Hafri

memakai jubah bertambal bahkan kapasnya sudah keluar. Dia shalat

antara Magrib dan Isya dalam keadaan perut keroncongan." Dia juga

menyebutkan tentang kesabaran budaknya yaitu Sulaiman dalam

kefakiran.

Aku mendengar seorang syekh berkata: Aku mendengar bahwa

Abu Daud Al Hafri mendengar seorang laki-laki berkata, "Kami makan

ini dan ifu", maka berkatalah Abu Daud padanya, "Diam! Diam! Hari ini
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saja aku $da[r tiga hari tidak makan kecuali sa5rur dan cuka." Dia tidak

menyebutkan roti."

.r;jr ,1, ,; giX;-,Ls_b + y},
441. Aku mendengar Utsman bin Abi Syaibah berkata: Aku

mendengar Abu Daud Al Hafri berkata, "Kalau aku terkena dua qursh

syalir $ewawut) saat buka puas maka ada pemaafan atas kerajaan Abu

Ja'far."
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442. Aku mendengar seorang 

'p*r-UrL 
tepung di Kufah

berkata, "Abu Daud Al Hafri biasa makan dedak. Dia biasa duduk

menghadapnya. Setelah Abu Daud kemudian digantikan oleh Abu

Kuraib, aku tidak tahu siapa yang dia katakan makan dedak, apakah

salah satu dari mereka atau kedua-duanya."
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443. Aku mendengar Auurrahman Al Mutathyyib berkata: Aku

menjelaskan kepada Bisyr betapa banyak safarjal yang terawat. Dia

berkata padaku, "Bukankah kau yang mengatakan kepadaku bahwa

safarjal yang, kasar bisa menggantikannya?" Aku juga pemah

membawakannya sebuah botol yang berisi obat maka dia

mengatakan, "Botolmu ini mirip botol para mja." Dia pun menolaknya'

Aku katakan kepadanya, "Bagaimana kalau delima dengan bilinya?" Dia

menjawab, "Ya, boleh." Atau dengan kalimat senada dengan ifu.
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4M. Abu Abdullah pemah berkata kepadaku, "Ada seseorang

yang dari Makkah ke sini (Baghdad) hanya cukup berbekal 14 dirham."

Aku bertanya, "Siapa itu wahai Abu Abdullah?" Dia menjawab, "Aku."
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2145. Aku mendengar Abu Abdullah berkata: Aku merenungkan

ayat ini: 'Dan janganlah kamu funjukan kdua mabmu kepada aW

Sang telah Kami berikan kepada golongangolongan dari mereka,

sebagai bunga kehidupan dunia unfuk Kami coba mereka dengannya.

Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal." (Qs.

Thaahaa t20l: 131) Kernudian dia berkata, "Aku memikirkan rqe)d

mereka ifu." Dia menunjuk ke arah para tentara, dia berkata, "Rezeki

kian hari kian baik."
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u146. Suatu hari Abu AMullah berkata kepadaku, "Aku takut

terfitrah oleh dunia, berapa lagi ynng tersisa dari umurku ini. Yang telah

lewat lebih dan 76 tahun sejak hari ini dimana aku tak pemah

menyamarkan apa pun bagi mereka, dan sernua sahabatku telah

menuliskan diri mereka sebagai ormg yang berutang. Aku berada di

setiap kenikmatan."
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M7. Dari Burd, dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar berkata

kepadaku, "Aku khawatir dirhamqn hnu Amir membuatku terfitnah.

Pergilah, kamu merdeka. "
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2148. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Apa yang dimaksud

"Sebaik-baik rejeki adalah yang mencukupi." Dia menjawab,

"Maksudnya adalah makanan hari ini cukup untuk hari ini dan dia tldak

mempedulikan rezeki besok. "
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2149. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang seorang laki.

laki yang menyerrJa tanah unum lalu menanaminya. Tapi kemudian

tanah itu tidak menghasilkan, sampai di tahun berikutrya barulah

menghasilkan sedikit derni sedikit. Dia mengatakan, "ltu menjadi milik
pernilik benih."
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Bab: Orang Terdesak Memerlukan Air dan Makan
Bangkai
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. 450. Abu Auullah ditanya tentang seorang Snng sudah dalam

kondisi kritis memerlukan air, lalu dia merninta kepada seseorang yang

punya air tapi orang itu Udak mau mernberikan air itu kepadanya,

sampai mereka yang kehagsan khawatir akan keselamatan mereka. Dia

(Abu Auullah) menjawab, "Mereka boleh mengambil air itu lalu

menrbayar harganya kepada si pernilik air." AkU bertanya, "Apakah

mereka boleh mengambilnya tanpa kerelaan dari si pemilik air." Dia

menjawab, "Apakah kalau tidak mereka minum air tersebut mereka bisa

celaka?', Aku menjawab, "Ya, bisa." Dia lalu berkata, "Mereka boleh

mengambilnya (meski dengan paksa)." Dia berpendapat bahwa mereka

(yang kehausan) boleh mengambil paksa air itu tapi tetap menggantinya

dengan uang.
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451. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Jika seseorang dalam

keadaan kritis dan dia hanya menemukan bangkai (untuk dimakan) tapi

ada pula makanan milik orang lain yang bisa dia ambil tanpa seizin yang

punya, mana yang harus dia pilih? Dia menjawab, "Makan bangkai,

karena itu menjadi halal baginya (saat ifu)."
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452. Abu Abdullah ditanln tentang seoftrng yang terkena

janabah dalam perjalanan tapi dia hanp membawa sedikit air 5nng
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hanya cukup untuk berwudhu. Dia berkata, "(Kalau begitu) hendaknya

dia beru.rudhu." Dia katakan lagi: Abdah bin Abi Lubabah

berkata, "Hendaknya dia menggabung keduanya"' Maksudnya wudhu

dengan tayammum' Ditanyakan kepadanya, "Kalau dia hanya

membawa air secukup untuk minum, apakah dia memilih wudhu atau

minum?" Dia menjawab, "Kalau dia takut akan keselamatan dirinya

maka hendaklah dia minum."
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453. Aku bertanya kepada Abu Auullah tentang seorang yang

meleurati sebtnh kcbun atau pepohonan kurma, apakah dia boleh

malGn dari sifu? Dia menjawab, "Ada sebagian kaum dari kalangan

sahabat Rasulullah s y*g mernberi keringanan. Adapun sa'd tetap

tdak mau memakannSE." Aku berkata, "Bagaimana kalau dia

terdesak?" Dia menjawab, "Dia boleh makan di situ tapi tidak boleh

mernbawanya pulang."
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454. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang seorang yang

meler,r.rati perkebunan. Dia berkata, "Kalau kebun ifu berpagar maka dia

tidak boleh masuk, tapi kalau tidak maka dia boleh makan di situ tapi

tak boleh membawanya pulang."
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455. Abu AMullah secam munawalah Dia berkata: Al Auza'i

menceritakan kepadaku, dia berkata: Harun bin Ri'ab menceritakan

kepadaku, dia berkata: Sa'id mengufus seotang ghulam miliknya unfuk

mencari makanan temak. lalu dia mernbawa batang gandum tapi dia

sempat melihat masih menyisakan safu atau beberapa bulir, maka dia

berkata, "Apa ini?" Dijawab oleh ghulamnya, "Aku telah mencabutnya."

Sa'd pun berkata, "Jadikan bulir-bulir ini ke her,r,ran milik kepala desa."
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456. Dari Nafi' dari Ibnu umar, dari Nabi s, beliau bersabda,

"Siapa yang masuk ke suafu kebun berpagar maka silakan dia makan

tapi jangan membawa bungkusan.
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âlJl
, / A /'

:Jt ,:*') *

,J i.ii
1,, o, l,l

Jt,J'" J-

.i i,rvr5'-i'of ,s-t /i;i

iy It:.},t * -toV
, ,1 ll ,, tt o o/
r.:-+ ?))t ?-# u ?.

#, L # L ;'r\iu,{'& .'Y i,:ts stii

457. Aku bertanya kepada Abu Auullah tentang seorang yang

masuk ke suatu rumah orang Romawi. Lalu dia melihat ada

panci, "Apakah dia boleh makan dari panci ifu?" Dia

menjawab, "Tidak." lalu dia ditanya lagi, "Dalam panci ifu terdapat

masakan yang bisa iadi adalah daging babi, apakah menurut Anda boleh

rnalGn darinya?" Dia menjawab, "Tidak'"

,o

G; t:4

Alwara'-1331 I



4 ,h')' * ir o/ E t, t.J-e pl ,We -toA/' J' l)z J

k.Y :Jte,b y).n g:llt )\,G )Hl
L;q$ --et't i*b ie+ $=1t ,{s

.! i,:v p\t )\re
458. Abu Abdullah ditanya tentang seorang laki-laki yang

mendapatkan jarum pelubang sepatu di negeri Romawi, apakah dia

boleh menggunakannya unfuk melobangi sepatunya? Dia

menjawab, "Tidak." Ada yang bertanya kepadanya, seorang meminyaki

sepatunya dengan sedikit lemak yang ada di negeri Romawi, "Bolehkah

ifu?" Dia menjawab, "Tidak."

Bab: Perang di Cuaca Ekstrim Dingin atau Panas
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459'AbuAbdullahditanyatentangperangdicuacayangsangat

dingin seperti kawanin (bulan Desember dan Januari) sehingga seorang

akan takut kalau dia keluar di saat itu maka dia ketinggalan shalat'

Menurut Anda, apakah dia harus tetap keluar berperang ataukah duduk

saja di rumah? Dia menjawab, "Jangan duduk, hendaklah dia ikut

perang karena ifu lebih baik dan lebih utama baginya'"
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460. Dia juga ditanya tentang seorang laki-laki yang terkena

janabah, ,,Apakah dia harus menuangkan air ke tubuhnya dalam kondisi

yang sangat dingin, ataukah dia bisa mengundumya beberapa hari?" Dia

menjawab, "Ya, bila dia khawatir akan dirinya dia bisa mengundur

mandi dan hanya bertayammum untuk shalat, serta bisa mengundur

(mandi) sampai dia bisa melakukannya'"
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Bab: Wali yang Tidak Setuju Penyembelihan atau
pun Pemerahan Susu Hewan
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461. Abu AMullah ditanya tentang wali yang serba salah, tidak

mau menyembelih tidak pula mau mernerah ha;,rannya, apakah kami

salah kalau kami menyembelih atau memerahnya? Dia menjawab, "Aku

tidak suka kalau mereka menyembelih atau memerah, dan hendaknya

mereka tidak menyelisihi wali." Kemudian dia membaca ayat, 'Dan

apabila mereka bemda bersama-sama Rasulullah dalam sesuafu un$an

tmrlg memerlukan pertemuan, mereka tidak maninggalkan (Rasulullah)

sebelum meminta izin kepdanya."(Qs. An-Nuur I24l62)
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462. f*u melihat seorang wanita yang datang kepada Abu

Abdullah dan berkata, "Aku ini ingin perg ke Baitul Maqdis membawa

kedua anak laki-laki aku yang sudah menginjak de\Arasa." Abu Abdullah

bertanya padanya, "Apakah kamu sudah berangkat haji?" Dia

menjawab, "sudah." Maka dia pun berkata, "Kalau begifu silakan kau

berangkat (ke Baitul Maqdis)."
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463. Aku berkata kepada Abu Abdullah, bahwa seorang laki-laki

membawa keluarganya ke luar kota menuju Mesir karena di sana harga-

harga masih murah, maka dia menjawab, "silakan dia berangkat." Tapi

setelah ifu dia berkata kepadaku, "Kalau orang itu belum berangkat

tolong sampaikan kepadanya bahwa aku berpendapat sebaiknya dia

tidak keluar membawa keturunannya hari ini. Ada yang memberitakan

kepadaku bahwa ada pergerakan di arah Barat. Aku takut itu adalah

seperti yang dikatakan oleh Al Auza'i, 'Jika kalian melihat panji-panji

hitam dari arah Timur dan panji kuning dari arah Barat maka saat itu
perut bumi lebih baik bagi orang beriman'."

Bab: Jika Pembunuh Bertobat
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464. t*u berkata kepada Abu Abdullah, "Ada surat datang

kepada aku dari seorang laki-laki yang mendapat ujian dalam masalah
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darah. Dia telah berusaha keras unfuk menebusnya. Dia menulis surat

minta pendapat aku untuk keluar menuiu Baihrl Maqdis. Bagaimana

pendapat Anda?" Dia menjawab, "Katakan kepadanya, buat apa kamu

ke Baiful Maqdis, lebih baik kamu ke daerah perbatasan, agar kamu bisa

mendapatkan bagian dari rampasan perang atau Allah akan menghapus

dosamu atau menganugerahkan kesyahidan padamu. "
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465. Aku bertanya kepada Abu AMullah, aku berkata, "Apakah

menurut Anda apakah dia boleh bekerja unfuk membantu maksudku

seperti jarazlpal<aian wanita dari wol) dan lainnya?" Dia berkata, "Kalau

dari Tharsus maka boleh."
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466. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang upah sewa

rumah-rumah di Makkah, maka dia menjawab, "Aku tidak setuju." Abu

Abdullah ditanya, "Bolehkah seseorcng menysrra rumah lalu dia keluar

tanpa membayar setry'a?" Dia menjawab, "Aku tidak sefuju kalau dia

keluar tanpa membayar se[rJa." Dia berkata pula, "lni sama dengan

tukang bekam yang tetap harus diberikan upahnya." Aku berkata

kepada Abu Abdullah, "Menurut Anda, apakah boleh membeli atau

menjual rumah-rumah yang ada di Makkah?" Dia menjawab, "Tidak.

Sedangkan rumah-rumuh yang besar seperti rumah si Fulan dan si Fulan

(dia sebutkan nama-namanya)maka pintunya harus dibuka supaya orang

yang datang haji bisa melipat kemah mereka dan masuk ke dalamnya."

Ada yang bertanya kepada Abu Abdullah, "lni Umar bin Al

Khathtab telah membeli penjara." Dia berkata, "Tidak, itu beda. Umar

membeli hanya unfuk penjara demi kepentingan muslimin menahan

para pencuri dan lainnya."
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467. Abu AMullah juga ditanya tentang pemberian minum yang

dilakukan oleh orang-orang yang tidak disukai, apakah boleh beruudhu

darinya? Dia menjawab, "Tidak, kecuali kalau ditakutkan akan

ketinggalan wakfu shalat." Maksudnya di hari Jum'at'

.;*i?lyW" atl?"
u168. Abu Abdullah ditaqn terrtang pengambilan air yang dibuka

di jalan-jalan, "Apakah menumt Anda boleh minum darinya?" Dia

manjawab, "Al Hasan pemah ditanya maka dia meniawab, 'Abu Bakar

dan Umar S, pemah minum dari air hasilambilan Ummu Sa'd''"
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469. Aku juga mendengar seorang laki-laki dari bani Hasyim

yaitu Ibnu Al Kurdiyyah berkata kepada Abu Abdullah, ',Bagaimana

pendapatmu tentang sedekah air, apakah boleh minum darinya?,, Dia
menjawab, "Menurutku lebih baik dihindari karena aku tidak menjamin
itu bukan zal<at." Lalu dia menyebutkan hadits Abu Rafi' bahwa
Nabi $ bersabda, "hkat tidak halal bagi bani Hasyim dan mawali
merel<a."
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470. Dari Abu Ra{i' bahwa dia minta izin Rasulullah & untuk

keluar bersama para ufusan yang dikirim Rasulullah $ guna memungut

zakat maka beliau berkata, "Tidak, kamu tebp duduk di sini wahai Abu

RaIi', karena kita frdak boleh makan akat."
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471. Ditanyakan kepada Abu AMullah tentang seorang yang

mendapati sebutir kurma yang dibtnng oleh burung, maka dia berkata,

"Jangan disentuh kurma itu, Nabi $ merasa tidak enak sepanjang

malam gam€ara sebutir kurma karena beliau takut itu berasal dari harta

zakat."
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473. Aku mendengar Abu Abdullah berkata: Aku mendengar

Ibnu uyainah berkata, "Tidaklah seorang hamba itu akan merasakan

hakekat iman sampai dia menjadikan sesuafu yang halal sebagai

53 HR. Al Baghawi lstarh ,4s-Sunnah, 6/100l, Al Baihaqi (S/ggS, T/29), dan
Abu Nu'aim (Hilwh N Aulijm', 8/1771.

e-l|J lirfl, Wrii it-i, e"rf it-l tLz---

472. Abu Hurairah menceritakan kepada kami, dari
Rasulullah $, beliau bersaMa, "sungguh aku kembali ke rumah istriku

dan kudapati ada sebutir kurma yang jafuh ke atas atau di
maka aku mengangkatn5n unfuk dimakan, lalu aku takut ini

adalah kurma zakat, sehingga dia pun kubuang."63

Bab: Meninggalkan Beberapa Hal yang Halal
Karena Takut Jafuh ke dalam yang Haram
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pembatas (yang tidak mau dia lakukan meski halal -penerj) sampai dia

meninggalkan d6sa dan apa yang diperkirakan sebagai dosa."
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474. Abu Abdullah ditanya tentang seorang laki-laki yang sudah

bersih dari segala unsan kecuali masalah jariyah (budak wanita) yang

menjadi milik dan tinggal di ternpat dimana si pria ini juga tinggal di situ.

Dia bahkan tidak mau berwudhu untuk shalat dari sumur. Abu Abdullah

berkata, "lni hukumnyra sama dengan darurat dan sepertinya gampang."
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475. Aku bertimya kepada Abu AMullah, "Ada seorang laki-laki

yang dikirimi se$ratu lpng sebenamya dia menjauhinya. Apakah

menurut Anda dia, bfta menggadaikannya ke seorang pedagang dan

mengambil upah gnng bisa dia pakai buat makan?" Abu Abdullah

menjawab, "Aku takut pedagang itu akan membelanjakan dinar."

Dikatakan kepada Abu AMullah bahwa dia tidak akan

mernbelanjakannya, maka dia pun menjawab, "Kalau dia tidak

membelanjakannya maka hal ifu tidak mengapa."
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476. Aku berkata kepada Abu Abdullah: Diceritakan dari

Fudhail bahwa ghulamnya membawakan kepadanya dua dirham, maka

dia berkata, "Tidakkah kamu tahu di rumah Fulan?" [-alu ghulam itu

menyebut nama orang yang tidak dia sukai (dari sisi agama) maka dia

pun melemparkan dua dirham itu ke antara dua batu dan berkata,

"Tidak boleh bertaqamrb kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang

baik." Abu Abdullah kagum dengan itu dan dia berkata,... Abu Abdullah

berpendapat kalau dalam kondisi demikian hendaknya disedekahkan

dan sepertinya itulah yang lebih terjamin menurutnya.
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477. Alrtt berkata kepada Abu AMullah bahwa Abu Muawiyah

AI Aswad pemah berkata kepada Fudhail, "Ada sisa uang padaku",

maksudnya dari sumber yang tidak dia ridhai, maka Fudhail berkata,

"Kamu ambil uang itu lalu duduklah di perahu kemudian lemparkan dia

ke perut laut." Mendengar ifu Abu Abdullah tersenlrum dan berkata,
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"Dalam masalah ini aku lebih suka kalau uang itu disedekahkan." Dia
juga berkata, "Kalau disedekahkan apalagi yang akan tersisa?"
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478. Abu Abdullah ditanya tentang seorang laki-laki yang mati

dan meninggalkan harta dimana ayahnya pemah mengerjakan suatu

un$an yang aku sebutkan kepada Abu Abdullah. [-alu sebagian anaknya

ingin menghindarkan diri dari harta peninggalan ayahnya itu. Abu

Abdullah berkata, "Harta ayahnya sebelum melakukan pekerjaan itu

boleh mereka warisi, kalau dia tahu bahwa ayahnya pemah menzhalimi

seseorang hendaklah dia mengembalikan harta itu kepada perniliknya

dan dia lebih tahu tentang perihal ayahnya tersebut."

AlWara, _ E71
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Aku berkata kepada Abu Abdullah, "sesungguhnya ada seorang

laki-laki yang mev/arisi harta yang tak jelas sumbemya maka dia berkata

kepada saudara-saudaranya, 'Waqafkan harta ini pada satu bidang

tertentu'. Tapi mereka tidak me',r.raqafkannya. Apakah menurut Anda dia

tetap membiarkan harta itu di tangan mereka dan dia keluar bersama

rombongan atau bagaimana yang seharusnya dia lakukan?" Dia

menjawab, "Aku bersaksi bahwa apa yang dia warisi ifu adalah wakaf,

dan aku lebih suka kalau dia mevuaqafkannya kepada keluarganya atau

para tetangga, atau orang miskin yang dia sukai. Hendaklah dia

ma.r,raqafkannya kepada mereka barulah dia keluar. Allah memberkati

yang seperti ini."

Abu AMullah sebelumnya tidak mau menjawab ini dan dia

berkata, "Dia masih muda." lalu aku katakan bahwa Abdul Wahhab

menanyakan kepadanya tentang urusan orang ini barulah dia

menjawabnya. Lalu ada salah safu sahabat kami yang bertanya kepada

Abu Abdullah, "Sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan

meninggalkan harta. Dulunya, dia pemah bermuamalah dengan suafu

kaum dan dia punya hutang." Dia berkata, "Hendaklah disedekahkan

sejumlah yang kira-kira dia sudah unfung lalu dibayarkan hutangnya itu."

Aku bertanya padanya, "Apakah menurut Anda dia harus dibayarkan?"

Dia menjawab, "Dia bisa saja membiarkannya sambil mengharap pahala

dari piutangnya ifu." Dia menganggapnya tidak ada masalah.
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Bab: Hal yang Membuat Kita Boleh Meninggalkan
Walimah?
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479. f*ubertanya U*.0. Abu AMullah tentang ,"orunn rurrj
diundang menghadiri walimah, lantaran apa dia harus keluar

meninggalkan acara? Dia menjawab, "Abu AWub pemah keluar ketika

dia diundang hnu Umar dan dia melihat rumah telah ditutupi tirai. Dia
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lalu memanggil Hudzaifah dan keluar. Dia hanya melihat ada pakaian

seragam orang ajam (non fuab)yaitu Jawaristan."

Aktr (Al Marwazi) berkata, "Kalau rumah itu tidak ditirai dan

hanya terlihat sedikit perak?" Dia menjawab, "Apa yang dipakai maka

aku tidak menyukainya, menurutku kamu harus keluar." Aku bertanya

lagi, "Bagaimana dengan Syunandariah yang kepalanya disepuh, apakah

menurut Anda itu bisa jadi alasan kita unfuk keluar?" Dia

menjawab, "Ya; menurutku kamu harus keluar kecuali kalau hanya

sebesar penyambung retakan pada logam atau serrdsalnya maka itu

lebih gampang."
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480. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Bagaimana dengan

orang yang dipanggil memenuhi undangan walimah lalu dia melihat

tempat celak yang kepalanya tersepuh (dengan perak)?" Maka dia

menjawab, "ltu unfuk dipakai,. sernua yang dipakai maka hendaklah

kamu keluar, yang dibolehkan hanyalah unfuk menyambung yang retak

atau semisalnya."
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481. Duwaid memberitakan kepada kami dari Hasan, bahwa Al

Hasan pemah diundang ke sebuah walimah (pesta perkawinan). setelah

selesai maka pemilik rumah berkata kepadanya, "Bagaimana kesan

Anda dari yang Anda lihat (dalam pestaku ini)?" Dia menjawab, "Aku

lihat kami berhias dengan sebagus-bagusnya demi mernperlihatkan

kepada orang-oftrng, dgo lihatlah. Memang penduduk dunia akan

memujimu tapi penduduk akhirat malah memurkaimu."
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482. Dan Hammad bin Zaid, dia berkata: Abu Afryub pemah

ditanya tentang seseomng yang mengundang unfuk datang ke pesta
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pemikahan -atau dia berkata: Melangsungkan resepsi-, temyata di

sana terpasang tirai putih? maka Ayyub berkata, "Aku lebih takut pada

tirai putih daripada tirai merah."
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483. Dikatakan kepada Abu Abdullah bahwa ada seorang laki-

laki yang mengundang orang-orang lalu dibawakanlah sebuah kendi

perak yang kemudian pecah. Temyata Abu Abdullah malah suka

dengan pecahnya kendi tersebut.
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484. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Kalau aku

mendapatkan kendi perak untuk kujual apakah aku harus

memecahkannya atau malah menjualnya?" Dia menjawab, "Pecahkan

saja."
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485. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang seorang yang

diundang lalu dia melihat ada tikar sutera apakah boleh dia duduk di

atasnya atau dia harus duduk di rumah lain? Dia menjawab, "Dia harus

meninggalkan tempat itu. Abu Asryub dan Hudzaifah pemah melakukan

hal yang sama, juga ada riwayat dari hnu Mas'ud'" Aku

bertanya, "Menurut Anda, apakah dia harus mengingatkan meteka?"

Dia menjawab, "Ya, dia harus katakan kepada mereka bahwa itu tidak

boleh."
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487. Dan Yusuf bin Asbath, dia bbrkata: Aku bertanya kepada

Sufi7an, "Siapakah yang boleh aku penuhi undangannya dan siapa saja

yang tidak?" Dia menjawab, "Jangan masuk ke rumah orang yang bila

kau masuk ke rumahnya maka akan merusak hatimu." Dia sendiri tidak

suka masuk ke rumah pam pemilik permadani yaifu orang-orang kaya.

i*l-d*'eflf'rL jiJ)rr6r
486. Aku berkata kepada Abu Abdullah tentang seorang yang di

sebuah rumah ada sutera, "Apakah dia harus menyuruh anaknya

melakukan sesuafu?" Dia menjawab, "Dia tidak boleh masuk ke situ dan
jangan duduk bersamanya." Aku bertanya lagi, "Ada seorang yang

diundang lalu dia melihat tabir yang bergambar." Dia menjawab, "Dia

tidak boleh melihat ke amhnya." Aku berkata, "Aku telah melihat ke

arahnya apa yang harus aku lakukan? Atau aku harus merobeknya?"

Dia menjawab, "Kamu berani merobek punya orang lain? IGlau
mernang memungkinkan bagimu untuk menanggalkannya maka silakan

tanggalkan.:'
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488. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang tabir yang

ditulis padanya ayat Al Qur'an, maka dia tidak menyukainya dan

berkata, "Janganlah Al Qur'an ditulis di benda yang ditegakkan baik

tabir maupun lainnya."
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2189. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Jika aku masuk ke

tempat pemandian lalu aku melihat ada gambar, apakah menurut Anda

aku hanrs mengeriknya (hingga hilang)?" Dia menjawab, "Ya."
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490. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang seorang yang

punya ayah di hadapannya ada sesuatu yang bisa memabukkan, lalu dia

memanggil anaknya ini, apakah menurut Anda si anak ini harus

memenuhi panggilannya? Dia berkata, "Tidak, jangan dia masuk

menemui ayahnya itu." Aku juga bertanya tentang yang memabukkan,

maka dia menjawab, "Menurutku, ifu adalah khamer."
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491. Dari Khalid bin Sa'id, dia berkata: Abu Mas'ud pemah

diundang menghadiri jamuan makan, lalu orang-orang berkata

kepadanya, "Dalam rumah ifu ada pafung." Mal<a dia pun enggan

memenuhi undangan sampai semua orang pergi dia pun

menghancurkan pafung ifu.
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492. Dia berkata: Isa bin Al Mundzir Ar-Rasibi menceritakan

kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Al Hasan ketika uqbah Ar-

Rasibi berkata kepadanya, "Di Masjid kami ada sebatang kayu yang

terukir pafung." Maka Al Hasan berkata, "Pahatlah kayu ifu (sampai

hilang ukiran patungnya."
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493. Dari Az-Zufui, dari Salim, dia berkata: Aku menjadi

pengantin di rnasa ayahku (Abdullah bin Umar -Penerll dan dia

mengundang orang-orang. Diantara yang dia turdang adalah Abu Aryub.

Rumahku sendiri ditutup dengan kain hijau. Abu ASyub pun datang dan

dia lalu menundukkan kepala m.rna kala melihat rumah tertutup kain

hijau. Dia lalu berkata, "Kalian menutup dinding?" Ayahku pun
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menjawab dalam keadaan tersipu malu, "Wahai Abu Ayyub, kami kalah

oleh para wanita." Abu Ayyub pun berkata, "Siapa yang kamu aku

takutkan untuk dikalahkan oleh wanita maka aku tidak akan takut

mereka mengalahkanmu. Aku tidak akan makan apa pun dari

Jamuanmu dan tidak akan masuk ruangan apa pun unfuk kalian."
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aga. DariMujahid, dari Abu Hurairah bahwalon, memberi

salam kepada Rasulullah S dan Rasulullah;fl& tahu mengenal suaranya.

lalu beliau berkata, "MasuHah." Tapi Jibril menjawab, "Di rumahmu

ada tabir di dinding yang ada patungnya maka potonglah kepala-kepala

patung itu dan jadikan dia tikar atau bantal dan injaklah, karena kami

(para malaikat) tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada

pafung."64

@ HR. Ahmad (MwnadAhmad,2/3081.
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495. Dari Abu Muslim Al Khaulani, bahwa dia berangkat ke

rumahnya sendiri dan ternyata di rumah itu sudah ditabiri, maka dia

berkata, "sesungguhnya rumah kalian ini terdapat kesejukan, maka

hangatkanlah dia. Kalau tidak maka aku tidak akan masuk sampai kalian

mencabufu'rya." Mereka pun mencabut tabir itu barulah dia masuk.
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496. Dad Aisyah 4u, bahwa dia punya pakaian yang bergambar

menranjang ke lubang angin di tembok, tempta Nabi $ shalat

menghadap ke arah gambar itu maka beliau pun bersabda, "Tarik ini
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daiku." Aisyah berkata,

menjadikannya bantal. "65

"Aku pun menanggalkannya dan
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Abu Thalhah sahabat Rasulullah $ bahwa

6s HR. Muslim (pembahasan: Pakaian hadits, no. 93).
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497. Dan Bisyr bin Sa'id, dari 7.aid bin l$alid AI Juhani, dari
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Rasulullah $ bersabda, "sesungguhnya malaikat tidak akan masuk

rumah yang di terdapat gambar."65

Bisyr berkata: Kemudian kami menjenguknya yang mengeluh

sakit, temyata di atas pintunya ada tabir yang bergambar, maka aku

katakan kepada ubaidullah Al Khaulani anak tiri Maimunah istri

Nabi $, "Bukankah dia menyebutkul kepada kita perihal gambar di

hari pertama." Ubaidullah berkata, "Apa kamu tidak mendengar bahwa

dia juga mengatakan, "Kecuali tulisan gambar di atas kain."

66 HR. Al Bukhari (7/2761, Mr.slim (pembahasan: Masalah pakaian, 85), At-

Tirmi&i (2805), Abu Daud (pembahasan: Pakaian, tnb: 47), dan An-Nasa'i
(pembahasan: Masahh perhiasan, bab: 106).

Bab: Makruhnya Membeli Permainan dan Apa yang
Bergambar
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498. Ada yang bertanya kepada Abu Abdullah, "Bagaimana

pendapat Anda kalau ada anak perempuan kecil yang minta dibelikan

mainan?" Dia menjawab, "Kalau ada patungnya maka jangan." I--alu dia

menyebutkan beberapa hal tentang itu. Aku berkata, "Pafung ifukan

kalau ada tangan dan kakinya." Dia berkata, "lkrimah pemah berkata

bahwa setiap benda yang punya kepala berarti patung." Abu Abdullah

berkata, "Mereka kadang menambahkan dada, mata, hidung dan gigi

padanya." Aku berkata, "Menurut Anda lebih baik tidak usah dibelikan?

Dia menjawab, "Ya."

4 4Q &,yta; liS
,.*y Uli :Lfi .6&:0 t?t

,irfi ..*r,tr'#l:Ljj -r11

.loz z .l o z

Ws l)JQ
O/

/.ozF

L--i:.eq dl

L?1
t*.Jl

ll'.o.
cds9 t

/ ,.o, I o

f*l;! LJ.,-, 
.

|€ :Jti fp6lt,

lrf $ ,o+ $:)

to)

*3 ,11 hr

,az,J^-*, ui
,o

's.iJ*y i t-1>\t *
o3r o( ,'rr?.\ i )L;)

A1.art9.t'
'r^)\Og*-': k

lE l - Alwara,

a

,v



499. Aku berkata, "Bukankah Aisyah pemah mengatakan

bahwa dia bermain dengan boneka anak kecil?" 67 Dia

meniawab, "Benar. Ini Muhammad bin lbrahim meriwayatkannya secara

marfu'sedangkan Hisyam tidak aku lihat berkomentar. Dalam hadits

Muhammad bin Ibrahim bahwa Nabi $ menjadikan boneka-boneka itu

sebagai hiburan untukku (Aisyah)."
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500. at l -*ru-ou,f.Jt hadits kepada Abu Abdullah dari

Usamah, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zrhri, dari

Aisyah, "Aku dihadiahkan kepada Nabi $ dan aku bersama dengan

mainanku.'

beri<ita, "h glbriblasing) aku tidak mengetahuinln."

6? HR. Al Bulfiari (petnbahasan: Adab bab: 81 (Fath Al hd LO/5261, Mushm

(no.244O1, dan Abu Daud (pembahasan: Adab, tnb: 54 no- 4931)'
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501. Aku berkata: Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada

kami, dari lbnu Umar, dari Nabi $, beliau bersabda, "yang membuat

gambar nanti di Hari Kiamat akan dikatakan 'Hidupkan apa
gng telah l<alian buat'."58
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502. Dari Sa'd bin Hisyam, dari Aislah, dia berkata: Kami
punya sebuah tabir yang bergambar pafung burung, dimana setiap yang

masuk akan melihat ke gambar itu. Maka berkatalah

68 HR. Ahnud (Mwmd,4lumd,2/20, 551.
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Rasulullah $ kepadaku, " Wahai Aisgh singkirkan ini, karena setiap kali

aku masuk dan melihabzya maka aku teringat akan dunia." Aisyah

berkata, 'lKami juga punya bludru yang ada gambamya'"

{qt ?; t1.tie /61 
'*l oY iJs's ce:,o.{<at
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503. Sufuan menceritakan kepada t u*i, luri Azzvhidari Al

Qasim dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah $ masuk menemuiku dan

aku ditabiri dengan sebuah kain tipis yang di dalamnya-ada gambar.

Kefil<6 beliau melihatnya maka wajah beliau pun berwama (di salah satu

riwayat sufyan berkata, "wajah beliau berubah) dan menurunkan kain

tabir itu dengan tangan beliau sendiri lalu beliau

bersabda "saungguhnya manusia yang paling pdk adzabng di Hari

Katnat adatah yang berusaha meqaingi ciptaan Allah abu

mantiipkannSa."6g

69 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 6/36,83 danZlgl, Al Bukhari (pembahasan:

lvlasalah pakaian bab: 91), dan An-Nasa'i (pembatnsan: Masalah perhiasan

tnb: 112).
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UOn. ,urur,'*-r*uri berkata dari Ikrimah dari Ibnu Abbas,
sesungguhnya Nabi $ melihat gambargambar di AlBait (Ka'bah) maka
beliau pun tidak mau masuk dan beliau memerintahkan agar semua itu
dihapus. Beliau juga mehhat ada gambar Ibrahim dan Ismail yang di
tangan mereka ada anak panah pengundi nasib, maka beliau pun
bersabda "semoga Allah mernbunuh mereka (pembuat gambar tercebut)
mqeka berdua (smail dan lbmhim) tidak pemah mmgundi nasib
dengan anak pnah sama s&ali."
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505. Dari Aisyah, bahwa dia pemah berkata: Kami punya kain

, yang ada gambamya memanjang sampai ke lubang angin dan

Nabi $ biasa shalat menghadap ke arahnya. Akhimya beliau

berkata, "Mundurkan ini dariku." Akhimya aku pun menjadikannya

bantal.
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506. Usamah bin T;aid -*"*ita.ln kepada kami, dari

Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata:

Rasulullah,gs pemah datang dari safar dan aku menutup ventilasi

dengan tabir yang di dalamnya terdapat gambargambar. Ketika beliau

melihatrya maka beliaupun menurunkan tabir itu dan berkata, "Apakah

l<alian menutupi dinding dengan gambargambar?' Nsyah berkata,

AIWara' - lETl



"Akhimya kami menjadikannya dua bantal senderan dan aku melihat

Rasulullah $ bersandar di salah satunya.T7o

to
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507. Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari

ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah $ baru datang dari safar

dan aku menggantungkan tabir yang ada gambar kuda bersayap di pintu.

Ketika Rasulullah $ melihahrya maka beliau berkata, " Turunkan ifu."71
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7o HR. Ahmad (Musmd Ahnnd,6/2471.
7r HR. Ahmad (Musnad Alnnd, 6/2261, Al Baihaqi (t/2671, At-Tirnridd

(3468), An-Nasa'i (penrbahasan: Perhiasan, bab: 106), Al Baghawi @frrt
As.,Sunruh, 5 / 3941 dan AMurnzzaq (10195, 198521.
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508. Dari Mujahid, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Jibrtl & dabng kepadaku lalu dia

berkata, 'Malam ini aku mendatangimu dan tidak ada Wng

menghalangiku untuk masuk ke rumah gng kau ada di dakmnya

kecuali bahwa di rumah ifu ada patung seorang laki-laki'."

Di rumah saat itu memang ada kain tipis yang dibuat tabir yang

padanya ada gambar maka dia menyuruh untuk memotong kepala

patung tersebut dan seolah hanya menjadi pohon' Dia juga

mernerintahkan untuk mernotong tirai sehingga dijadikan dua bantal

yang dijadikan sandaran di betakang atau diinlak. Juga 'dia

memerintahkan untuk mengeluarkan anjing (dari dalam rumah. Maka

aku pun melakukannya.
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Bab: Hal yang Berhubungan dengan Mencium
Tangan

i ru1lt * a:t', *6 U:6 -o.1

509. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang mencium

tangan, maka dia tidak menganggapnya masalah kalau untuk

kepentingan agama dan bukan karena masalah dunia.
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510. Aku bertaryn kepada Abu AMullah tentang -*",uri

tangan maka dia meniawab, "Kalau untuk masalah agama maka tidak

ada masalah, karena Abu Ubaidah pemah mencium tangan Umar bin

Khaththab. Tapi kalau karena rnasalah duniawi maka jangan, kecuali

orang yang ditakutkan akan menggunakan pedang atau cambuknya."
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511. Dari Abdunahman bin Abi laila dari lbnu umar bahwa dia

mencium tangan Nabi $.

L,,y
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512. Dari Ali bin Tsabit, dia berkata: Aku mendengar sufi7an

Ats-Tsauri berkata, "Tidak mengapa (mencium tangan) kalau kepada

imam yang adil, tapi aku mernbencinya kalau karena masalah duniawi."
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513. Dari AMurrahim bin Abbas As-sami, dia berkata:

Sulaiman bin Harb berkata, "Mencium tangan seseorang itu sama

dengan sujud kecil."
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514. Dari Abdurrahman bin Abi laila, dia berkata: Abdullah bin

Umar mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi $ mengirim pasukan lalu

mereka lari dan aku termasuk orang yang lari .... lalu dia menyebutkan

haditsnya dengan lengkap. Abdullah berkata, "Lalu kami meraih tangan

Rasulullah S dan menciumnga."
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515. Abu Abdullah berkata kepadaku, Sa'id Al Hajib berkata

kepadaku, "Tidal&ah kau mencium tangan puka matrkota kaum

muslimin?" Aku pun mencium kedtn tanganku, tangan puba mahkota
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kaum muslimin. Aku perlakukan tanganku seperti ini." Dia tidak

melakukannya.

Bab: Madu yang Ada di Negeri Romawi
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516. Abu Abdullah ditanya tentang madu yang ada di negeri

Romawi dan dikatakan kepadanya bahwa ada suafu kaum yang tak mau

mernakannya. Menurut Anda, apakah boleh makan madu itu? Da

menjawab,'rYa, boleh."

Bab: Para Pencuri lhpankah Mereka Diperangi?
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, 517. Aku bertanya kepada Abu AMullah, "Sesungguhnya

Syaddad ingin keluar ke daerah perbatasan dan dia bertanya kepada

anda, dimana jalan yang dia ternpuh adalah jalan Anbar, dan ifu jalan

yang angker. Kalau ada pencuri menyergapn5a apakah dia boleh

memerangi mereka?" Dia menjawab, "Ya, kalau mereka meminta

hartanya dia boleh mernerangi mereka karena Nabi $ bersabda, 'Siap

5nng terbunuh demi memperbhanl<an harhn5n mal<a dia sjahid."Tz

Aku berkata lagi, *Kalau mereka merintangi, apakah menurut

Anda mereka harus diperangi?" Dia mengatakan, "Tidak, sampai

mereka memintanya." Dia tidak berpendapat bahwa pencuri yang

merintangi harus diperangi dengan pedang. Kemudian dia

72 HR. Al Bukhari (3/7791, Muslim (pernbatrasan: iman 2261, Ahmad (l/190,
2/1631, Al Baihaqi (3/265, 266., 8/l8n Al Baghawi (Swrh As.1unnah,

L0/48 dan 2491dan Abu Nu'aim (IliW N Aultw', 3/3531.
l.jh. N lrua' Al Ghalills/1&1,
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berkata, "Kalau dia mengambil jalan lain." Aku berkata, "Dia akan

dihalangi oleh saramada, tidak akan singgah." Maksudnya pasukan itu.
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518. Dari Umar bin Dinar, dari Abdullah bin Amr, dari

Rasulullah & y*g bersabda, "Siap Wng terbunuh demi

memperhhankan harbng naka dk syahid."

Bab: Anak Kecil Boleh Dijadikan Budak Tawanan
Bila Mereka Melanggar Perjanjian
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519. Abu Abdullah ditanya tentang anak kecil yang dijadikan
budak tawanan perang kalau mereka mengingkari perjanjian. Dia
menjawab, "Tidak, perjanjian mereka tetap berraku unfuk wanita dan
anak-anak." Aku berkata, "Apakah perjanjian mereka juga tetap dengan
para pria?" Dia menjawab, "Ya." Aku berkata lagi, "Kalau para pria
deu,asanya mengingkari perjanjian, mengapa anak-anak harus ditawan?"
Dia menjawab, "Karena perjanjian mereka sudah lebih dahulu."
Kemudian dia berkata lagi, "seperti inilah para penduduk Armenia
dijadikan budak perang, tidak sepantasnya dia melakukan.', Aku berkata,
"Kalau ada laki-laki dari penduduk Armenia yang datang membawa
tawanan perang apakah menunrt Anda dia boleh dibeli?" Dia menjawab,
"Tidak. Karena apa yang telah mereka lakukan." yaitu pemberontakan.

Bab: Orang Sakit di Kalangan Kaum Muslimin yang
Mereka Temukan dalam peperangan
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520.AbuAbdullahditanyatentangseoranglaki-lakiyangada

dalam peperangan lalu dia melannti seorang laki-laki yang sedang sakit'

maka dia berkata, "Janganlah dia melakukan tindakan terhadapnya'

Hanya pemimpin yang boleh melakukan tindakan terhadapnya." Aku

berkata, "Dia dile,,rratkan saja dan omng-orang meninggalkannya lalu dia

bergabung dengan orang-orang lain.'' Dia berkata, ''Kalau dilakukan

findakan padanya maka berarti dia akan ketakutan dengan dirinya

sendiri dan hendaklah dia ditinggalkan dan dibiarkan lalu bergabung

dengan orang lain.'l

Bab: Pemimpin Pasulran Mempersulit Pasuhannya

untuk Berangkat
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521. Aku bertanya kepada Abdullah tentang pimpinan pasukan,

dia berkata, "Kalian dalam kesulitan kalau kalian berangkat sampai terbit
fajar'" Kemudian dia pun berjalan dan orang-orang berjalan. Apakah
menurut Anda orang ini boleh diam di tempat?" Dia bertanya, "Unfuk
apa dia melakukan itu?" Aku berkata, "Dia memerintahkan sesuafu
yang dia sendiri menyelisihinya dan menrang dia terkenal suka berbuat
demikian." Dia berkata, "Dia ifu dungu kalau menorak orang-orang."

Bab: Tawanan yang Ada di Kekuasaan Musuh lalu
Mencuri
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522. Abu Abdullah ditanya tentang tawanan yang ada di tangan

musuh, "Apakah dia boleh mencuri harta merela?" Dia

menjaWab, "Kalau mereka menjamin keamanan mereka maka tidak

boleh (mereka mencuri harta metreka." Dikatakan kepada

meieka, "Apakah tawanan boleh lari?" Dia menjawab, "Boleh saja kalau

dia mampu melakukannya." Dia berkata lagi, "Aku mendengar Khalid

bin Yazid bahwa Malik bin Abdullah Al Khats'ami dan Habib bin

Maslamah berada dalam safu pasukan bersama panglimanya- Salah satu

dari mereka berkata, "wahai sekalian manusia, janganlah kalian

mengotori agama Allah." lalu yang satunya lagi berkata, "Apakah ada

seorang yang mengotori agama Allah S? Siapa yang bersalah maka

hanya cahayanya sendiri yang padam dan dia menjadi zalim. sungguh

bila kau tetap ada sampai suatu masa dimana yang berperang adalah
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orang-orang miskin sedangkan orang-orang kaya tidak ikut perang dan
lebih sibuk -"ngungffinian dan petemakan mereka, maka mereka
itulah yang tglah, otori agama Allah S."
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524. Diajuga berkata: Muhammad bin Wasi, berkata, ,,Kalau

saja dosa ifu punya bau tenfu tak akan ada orang yang mau duduk
denganmu."

Bab: Tawadhu' dan Menghinakan Diri Saat Dipuji
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523- Aku berkata kepada Abu AMullah, "Betapa banyak orang.
yang mendoakan Anda." Matanp kemudian berkaca-kaca dan dia
berkata, "Aku takut ini adalah istidnj(perrangguhan dari Allah).',
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525. Dia berkata: Yunus bin ubaid menceritakan kepada kami,

dia berkata, "Kami pemah menjenguk Muhammad bin wasi' lalu dia

berkata, 'Tidaklah apa yang dikatakan orang kepadaku bermanfaat bila

kedua tangan dan kakiku dipegang lalu aku dicampakkan ke neraka'."

'd::f,.J,jt,;*.\:,3rl -r-i,r,tr t-U -oY1

li r;'r-L : gtr|-t|t e='*\p l' ,* t :J.'Jrt

& 6 a, '.ht * t i6 .,3,61 ,t +)
I ,Su:t .'d or:a'l- osL-4 a$t ,/61 e $l
'-tfi:'o&;.bri*,ix.bf }i,r iLf 

'"Lr 
*

lfr\6$
526. Aku berkata kepada Abu AMullah: Ada sebagian

muhadditsin yang mengatakan kepadaku bahwa Abu Abdullah itu fidak

zuhud terhadap dirham, meski dia zuhud terhadap manusia. Maka
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berkatalah Abu Abdullah, "Memangnya aku ini siapa hingga harus

zuhud kepada maRusia, justru manusialah yang zuhud (tidak mau

mendekat) pada diriku." Abu Abdullah juga berkata, "Aku mohon

kepada Allah agar menjadikan kita lebih baik daripada apa yang mereka

kira, dan mengampuni (dosa kita)yang tidak mereka ketahui."
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527. Abu Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Telah sampai berita kepadaku bahwa Muhammad bin Wasi'
berkata, "Kalau saja dosa ifu punlra bau maka tak seorang pun dari
kalian yang sanggup mendekatiku."
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528. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Kalau ada seorang

yang didatangi peminta-minta apakah dia harus meminta orang lain

untuk mernenuhi permintaan peminta itu?" Dia menjawab, "Tidak, tapi

hendaklah dia menawarkan sebagaimana yang dilakukan Nabi $ ketika

ada orang yang berpakaian nimar kepada beliau, maka beliau

berkata, 'Hendaknya seomng bersdekah sekian dan hendahtg

seoft,ng bersdekah yang lain sekiad."73
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73 l,ih. At-Taryhib rm At-Tarhib ll/89-90l dart Al Mundziri menyebutkannSra

bersumber dari Mr.rslim (perrtbahasant 7al<at,69), An-Nasa'i (pernbahasan:

Akat, bab 63), hnu MaJah dan At-Tirmidd dengan ringkas.

Nimaradalah seienis pakbian dari wolyang dfiahit.
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529. Aku berkata kepada aUu eUJrfhh bahwasanya Abu Bakar

Al A'yrn membawa seoftmg dari Khurasan yang membawa banyak

uang dirham yang dia pecah-pecahkan. lalu dia mengirim kepadaku

tapi aku tidak keluar dan dia kirim lagi ke orang lain tapi dia tidak

mendapatinya. Akhimya dia menimbang dirhamdirham tersebut dan

menempatkannya ke dalam kanfung-kanfung, kemudian di atasnya dia

tulis hendaklah ini dipecah. Orang itu lalu berkata kepadaku, "Coba

minta pendapat Abu Abdullah." Aku pun berkata kepada Abu

Abdullah, "Orang l(hurasan ini telah datang dan memberikan kepada si

Fulan dan Fulan lalu mereka pun terpecah." Dia berkata, "Kernbalikan

dirham-dirham itu seperti sernua dan jangan menerima apa pun dari itu.

Pergilah ke Qathi'ah (kawasan di Baghdad) sampai dia mernbapmya di

hadapan orang Khumsan tersebut. Undanglah siapa saja yang dia mau

lalu hendaklah dia memperlihatkan qathi'ah padanya."
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530. Aku juga mendengar Abu AMullah berkata tentang

seorang laki-laki yang membeli sesuatu dari tempat yang fidak

disukai, "Hendaknya dia kembali dan mengembalikan barang yang

dibelinya itu." Aku pemah membelikan sesuatu untuknya lalu aku

sampaikan bahwa ada yang mengatakan kepadaku bahwa bamng itu

berasal dari kebun si Fulan yang tidak dia sukai, maka aku pun

mengLmbalikannya. Mendengar ifu dia berkata padaku, "Kamu

melakrikan hal yang bagus ketika mengembalikannya."

?1r -or\
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531. Aku bertanya kepada Abu Abdullah bagaimana cara

beramar makruf dan nahi munkar, maka dia menjawab, "Dengan

tangan, lisan atau hati dan itulah yang paling lemah." Aku bertanya,

"Bagaimana caranya dengan tangan?" Dia menjawab, "Dengan cara

memisahkan mereka (yang berkelahi)." Aku memang'pemah melihat

Abu Abdullah meler,vati anak-anak kuttab (setingkat sekolah dasar) yang

sedang berkelahi lalu dia mernisahkan mdreka.
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532. Aku mengadu kepada Abu AMullah tentang salah seorang

tetangga kami yang selalu mengganggu kami dengan kemunkamn.

Maka dia menjawab, "Kamu bicara padanya empat mata." Aku berkata,

"Aku sudah berulang kali menasehatinya, tapi sepertinya dia memang

bandel." Dia menjawab, "Apalagi tanggung jawabmu, setnua menjadi

dosanya. Ingkari saja dengan hatimu lalu tinggalkan dia." Aku bertanya

lagi kepada Abu Abdullah, "Bolehkah aku minta bantuan penguasa

136.6-l - Alwara,
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untuk mencegahnya?" Dia berkata, "Jangan, barang kali nanti penggasa

itu akan mengambil sesuatu darinya lalu meninggalkannya"'

r)t; 
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533. Abu Abdullah berkata, "Tetangga kami memeniarakan

orang itu dan dia mati di penjara. Setelah itu dia mengeluarkan hadits-

haditsnya kepadaku." Dia berkata kepadaku, "Aku telah mendapati

hadits-hadits dari bab-bab yang kau tulis maka bacakanlah." Aku pun (Al

Manpazi) mernbacakan di hadapannya.
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534. Abu Ar-Rabi' Ash-Shuft rnenceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku masuk menemui Sufuan di Bashrah dan aku berkata,

"Wahai Abu Abdullah, sungguh aku bersama para polisi muhtasib ini

ketika kami masuk menyelinap dan memanjat dinding mereka." Dia

berkata, "Bukankah mereka punya pintu rumah?" Aku menjawab,

"Benar, tapi' kami masuk begifu agar mereka tidak lari." Temyata

Sufuan amat mengingkari apa yang kami lakukan dan mengecam

tindakan kami. lalu ada seorang, dia berkata, "Siapa yang memasukkan

orang ini ikut campur dalam unrsan kita?" Aku berkata, "Aku

memasukkannya seperti halnya seorang yang datang kepada dokter dan

mengabarkan penyakitku padanya. "

Mendengar itu Sufuan pun bergetar sambil berkata, "Kecelakaan

kami itu hanyalah ketika kami sakit maka mereka sebut kami sebagai

dokter." Kemudian dia berkata, "Tidak boleh ada orang yang menyeru

kebaikan dan mencegah kemungkamn itu kecuali padanya terdapat tiga
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hal: Lembut saat menyuruh dan melarang, adil saat menyuruh dan

melamng dan tahu apa yang dia suruh dan dia larang."
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535. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Aku lev.rat di pasar

lalu aku lihat ada thabl (sgerris gendang) dijual di sana, apakah aku harus

menghancurkannya?" Dia berkata, "Aku tak menganggap dirimu

mampu wahai Abu Bakar." Aku berkata lagi, "Aku dipanggil untuk

memandikan mayat, lalu aku mendengar suara thabl." Dia berkata,

"Kalau kamu mampu menghancurkan habl iu silahkan kau lakukan,

tapi kalau fidak rnalo tinggalkan tempat itu.f'

,)fut ;-'s 'f i'r

,itt l,sb;)

U:L -or1
o)t t.

: ralg

ol .)(
J-,9 tJlu.

ok tiY'i tt\ l, o7 I
'-ld- :JU

AlWara' - rctll



ok qt*,"| i:&

d̂Il Jt" Cr
, "o'.t o.

,f ci.iu-S> f
I oA;13

Y

.b+j-

537. Dari Hudzaifah dari Nabi $, beliau bersaMa, "Tidaklah

pantas bagi seomng mukmin unfuk dirinyn." Ada yang

bertanya, "Bagaimana dia menghinakan dirinya?" Beliau menjawab,

"Ketika dia memancing masalah 5nng tidak frnggup dia hadapi."74

74 l'jh. Hilwh N Auliw' @/1061, Tahdzib Tankh Dima$,q(4/393) dan Majma'
Az-htn'id17/2721.
Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para
perawinyn adalah perawi shahih." Lih. Al Mathalib Al Alitah (4546 dan
45471.
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536. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang Thunbur

(rebana besar), maka dia menjawab, "Hancurkan." Aku berkata, "Kalau

dia tertutup?" Dia berkata, "Kalau tertutup darimu maka tidak usah."

Aku tanya lagi, "Bagaimana dengan Thunbur kecil5nng ada pada anak

kecil?'; Dia menjawab, "Hendaknyia kamu hancurkan juga kalau dia

terbuka maka hancurkanlah. "
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538. Aku bertanya kepada'RU,, RUd,rllah, "Kalat *, melihat

ada minuman memabukkan terbuka dalam ember maupun botol apakah

menurut Anda aku boleh menghancurkannya?" Dia menjawab,

"Hancurkan."
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539. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang seorang yang

punya saudara yang minum minuman memabukkan, lalu ibunya

mengutusnya unfuk menjemput saudaranya ini, apakah dia harus

berangkat? Dia menjawab, "Ya, dan jangan dia membiarkannya

sernakin bertambah parah, tapi dia jangan sampai masuk ke tempat

saudaranya rnabuk itu, melainkan hendaknya tetap berdiri di luar."
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540. Aku bertanya kepada Abu AMullah, "Ada seorang laki-laki

yang bermuamalah dengan riba, lalu ayahnya mengufusnya untuk

membayarkan riba tersebut untuk ayahnya ini, menurut Anda apakah

dia harus berangkat?" Dia menjawab, "ltu tidak pantas baginya."
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541. Aku berkata f."oulu Abu Abdullah, "Ada r*; hki-laki

punya pohon bunga narjis yang jemih, menurut Anda apakah ifu boleh

dijual?" Dia menjawab, "Ya, mereka katakan bahwa Zanbaq terbuat dari

bunga itu." Aku katakan lagi, "Kalau dia mernbelinya untuk para

pembuat minuman menrabukkan?" Dia menjawab, "Tanyakan dulu

tentang itu, karena kalau dia membeli untuk itu maka jangan dijual."
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Bab: Pengharam.rn Minuman yang Memabukkan
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542. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang yang

memabukkan, maka dia menjawab, "Bagiku itu adalah khamer,

Nabi $ serrdiri pemah bersabda, 'Sefiap Wng memabukkan adalah

hamm'."75

Dari Aisyah, bahwa Nabi $ bersabda, "Setkp minuman 5nng

mqnabukl<an maka dia hanm."76

HR. Al Bukhari (5/205, 8/361, Muslim (pernbahasan: Minuman 64), Abu

Daud (pembahasan: Minuman tnb: 5 dan 7), hnu Majah (3387, 3389; 3391,

3392), An-Nasa'i (pernbahasan: Minuman, bab 23 dan 46), Ahmad lMusnad
,4hmd,2/161, dan Al Baihaqi l4n7 ,8/291,292 293,10/221,222\
HR. Ahmad (Mwmd Ahnad, 6/36,71,97, 790 dan 2351dan Malik (//
Mtwathttp ', pembahasan: Mnuman no. 9);
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543. Dari Mfi', dari hnu Umar, bahwa Nabi $ bersabda,

"Setiap tang memabukkan ifu khaner dan setiap Wng menabukkan ifu

hanm."77
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77 HR. Mr.rslim (pembatrasan: Minurnan, 71).
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5M. DanSa'd bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, dia

berkata: Rasulullah $ mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke

Yaman, beliau bersabda (pada keduanya), " HendaHah kalian

mempermudah jangan mempersulit, mqnbei kabar gembira jangan

menakut-nakuti dan iadilah relawan." Abu Musa berkata, "Wahai

Rasulullah, sungguh kami berada di sebuah negeri yang mana

penduduknya membuat minuman dari madu yang biasa disebut bat' dan

minuman dari sya'ir yang biasa disebut Mizr." Maka Rasulullah'{$ p"'

bersabda, "setiap Wng memabukkan ifu haram'"78
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545. Dari Ibnu umar, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

,.setiap lang memabukl<an ifu adalah khamer dan setiap wng

mqnbulrtan itu hararn. siapa yang minum khamer di dunia lalu dia

mafiggal dalam kadaan menytkanSn dan belum bertobat maka dia

frdak akan bisa meminwrnya di akhimt."

?8 HR. Al Bukhari (7/Lg7l, Muslim (pembahasan: Mirntman 31), An-Nasa'i

(pembatrasan: Mnuman, tnb: 23), Ahmad wusd Ahmad, 6n3?l' dan Al

Baihaqi (8/303).
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546. Dari Aisyah, dan dari Atha', dari Maimunah istri

Nabi $ bahwa beliau bersabda, "Jangan kalian memeras minuman di

dubba' (sejenis kendi dari tanah), jangan pula di Jimr, Muzaffat atau pun

naqir (ter). Sernua minuman t/ang memabukkan adalah haram.t'
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547. Abdullah bin ldris menceritakan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Mukhtar bin Fulful berkata: furas ditanya tentang

minuman di berbagai bejana, maka dia

menjawab, "Rasulullah $ melarang minum dari muzaffat (bejana yang

dilapisi ter) dan beliau bersabda, 'setiap Wng memabukkan adalah

hanm'." Aku berkata, "Apa itu muzaffafl" Dia (Anas)

menjawab, "Bejana yang dilapisi ter."

Aku bertanya, "Bagaimana dengan bejana timah atau botol beling?" Dia

balik bertanya, "Apakah ada masalah dengan itu?" Aku

menjawab, "Omng-orang tidak menyukainya." Dia berkata, "Kalau

begitu tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak

meragukanmu, karena setiap yang memabukkan ifu haram." Aku

berkata kepadanya, "Anda benar, bahwa yang memabukkan ifu haram,

lalu bagaimana kalau satu dua teguk yang dicampur unfuk makanan

kami?" Dia menjawab, "Tidak boleh, apa yang banyaknya haram maka

sedikihrya juga haram." Kemudian dia berkata, "Khamer ifu bisa terbuat

dari anggur, kurma, gandum, madu, jagung, semua yang memabukkan

maka dia khamer." !
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548. Dari Abu Al Juriyah Al Jarmi, dia berkata: Aku bertanya

kepada Ibnu Abbas tentang Ba&aq maka dia menjawab,
"Muhammad $ telah mendahului Badzaq, semua yang memabukkan

adalah haram."
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549. Dari Khallad bin Abdunahman, bahwa dia mendengar

Sa'id bin Jubair berkata, "Siapa !/ang meminum minuman yang

mernabukkan maka Allah tidak akan menerima shalatrya selama dalam

sendinya masih ada satu tetes. Kalau dia mati karena itu maka hak Allah

untuk meminumkannya lumpur beracun yaifu nanah dan muntahan para

penduduk neraka."
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550. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ''Khamer itu

diharamkan pada saat minuman manusia tidak ada lain kecuali kurma

dan kismis."
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551. Dari lkrimah, dari lbnu

fernrentasi al iarrhukumnya haram."

Abbas, dia berkata, "Cairan

552. Dari Al A'masy, dia berkata: syaqiq berkata: Ada seorang

laki-laki mengeluhkan sakit di perutrya yang biasa disebut Shafar, maka

disebutkanlah obat untuknya tapi bisa mernabukkan. Maka kami pun

mendatangi AMullah (lbnu Mas'ud) dan menangnkan kepadanya tentang
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masalah itu dan dia berkata, "Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian

dari obat yang dihammkan atas kalian."
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553. Aku mendengar Abu Abdullah mengingkari Abu Tsaur

tentang perkataannya, "Apabila para dokter telah sepakat unfuk

memberikan obat bempa khamer kepada seseoftmg maka dia boleh

meminumnya." Ini diingkari oleh Abu Abdullah dengan pengingkaran

yang keras, dia berkata, "Unhrk menjadi obat dubur saja dimakruhkan

apalagi unfuk diminum?!" Lalu dia memberikan komentar yang pedas.
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554. Abu Abdullah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dia

berkata: Aku menyaksikan Ibnu Sirin yang di sisinya ada Abu Ma'syar.

Dia berkata: Abu Ma'syar lalu menyebutkan bahwa lbnu Mas'ud

menganggap tidak masalah nabidz daijarr (sejenis kendi dari tanah liat).

Mendengar itu lbnu Sirin pun mengangkat kepala dan berkata, "Hei

Bung, kami telah berjumpa dengan para murid hnu Mas'ud dan mereka

mengingkari apa yang kamu katakan itu dua atau tiga kali"'
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555. Katsir bin syinzhir berkata: Aku ntendengar Hasan

berkata, "Kalau pakaianmu terkena nabidz janmaka cucilah'"

Bab: Wajibnya Memberi Hukuman Had Lantaran
Terciumnya Bau Arak dari Mulut Seseorang
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557. Abu AMullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar hrahim bin Sa'd berkata: hnu Syihab mernukul
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556. Dari Rabi'ah bin As-Sa'ib bin Yazid bahwa Umar bin

Khaththab menyalati jenazah, lalu dia meraih tangan salah seorang

anaknya dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sungguh aku mencium

bau (minuman keras) dari anakku ini. Aku akan menginterogasinya

terlebih dahulu kalau dia mabuk maka aku akan menjatuhkan had

padanya."

As-Sa'ib berkata, "Aku melihat bahwa Umar mendera anaknya

ifu delapan puluh kali."
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(menjatuhkan had) lantaran terciumnya bau (minuman keras). Ibnu

syihab adalah orang yang paling keras pendapatnya dalam masalah ini.

Ibrahim berkata, "Telah sampai berita kepada kami dari Umar

bahwa dia luga menghukum lantaran bau'"
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558. Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, sahabat

kalian Rabi' bin Shubaih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

bertanya kepada Hasan dan Muhammad bin Sirin tentang nabidz, aku

rasa nabidz Ja4 temyata mereka berdua tidak menyukainya dan

melarangku dari minuman itu. Dia juga berkata, "Telah datang kepada

kami surat dari Umar bin Abdul Aziz yang melarang nabidz ian

tersebut."
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559. Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Apa

5ang banyakn5n metnabukkan maka gng sdikihg juga haram." Atau

beliau berkata, " I{hamer."79

Bab: Air Perasan Buah yang Dimakruhkan
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560. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang bici sawi yang

dai dalamnya ada kismis, maka dia berkata, "Kalau dia mendidih maka
jangan dimakan, tapi dituangkan di dalamnya cuka supaya tidak

berbuih."

7e HR. At-Tirmidd (1865), An-Nasa'i (pembahasan: Mnuman, bab 25), Abu
Daud (pembahasan: Minuman, bab: 5), Ibnu Majah (3392 dan 3994), Al
Baghawi (Slarh As-Sunmh,7t/35U, Fath At hri (LO/431, Ahmad (Mtsmd
Ahmad, 2/1671 dan Ath-Thaba nlrld. (Al lGbir, 4/24/;1.
Uh. Al hw' Al GhalillS/421
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561. Aku bertanya kepada Abu AMullah sayur sawi yang

ditabr.rkan kismis di dalamnya apakah dia boleh dimakan? Dia berkata,

"Dimakan sampai sepertiga." Aku berkata, "Dia akan direbus, lalu

mengapa dimakruhkan trnh.rk dimakan?" Dia berkata, "Jus (ashir) itu

diminum sampai sepertiga, kalau sudah sepertiga maka tidak lagi

diminum, meski tidak direbus. Ini adalah pendapat lbnu Umar." Aku

berkata, "Haruskah aku menakar biji sawi terhadap jus?" Dia menjawab,

"Ya, bukankah di dalamnya ada kismis yang tidak boleh dimakan setelah

sepertiga kecuali kalau dituangkan cuka di atasnya?" Aku berkata lagi,

,,Bagaimana ilengan sa$am yang difuangkan rusak di atasnln?" Dia
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menjawab, "Kalau dia direbus maka jangan dimakan, tapi dituangkan

padanya cuka supaya dia berbuih."
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562. Abdul Malik menceritakan kepada kami, dari Atha' yang

menganggap tidak ada masalah kalau minum jus selama tidak berbuih.

Dari Yunus dari Al Hasan, dia berkata, "Minumlah jus selama

belum berbuih."
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563. Dari Amr bin Abi Hakim, dia berkata: Aku mendengar

Ikdmah berkata, "Silakan minum jus selama belum berbuih."
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564. Khushaif menceritakan kepada kami, bahwa dia bertanya

kepada Sa'id bin Jubair tentang jus, maka dia menjawab, "Boleh

diminum kalau belum satu hari satu malam dan iangan dimasak dan

jangan pula dijual keesokan harinya. "
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555. Dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dia berkata: sa'id bin

Al.MusaSryib berkata, "Tidak mengapa minum jus selama tidak berbusa.

Kalau sudah berbusa rnaka jauhilah karena yang berbusa itu adalah

khamer."
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566. Dari Ibnu Thawus, dari ayahnya bahwa dia tidak suka

menjual anggumya kepada orang yang biasa memerasnya menjadi

khamer.
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567. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, "Perasan

anggur adalah khamer."
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568. Aku mendengar seorang laki-laki dari Himsh berkata

kepada Abu Abdullah, "Aku kabur dari ayah aku dimana dia punya

kebun anggur dan dia minta aku untuk membantunya menjual

perasannya fus anggur)." Abu Abdullah menjawab, "Kalau kamu tahu

bahwa dia akan membuatnya sebagai khamer maka jangan

membantunya."
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56g.HisyambinA.idzmerrceritakankepadakami,ayahku
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar lbnu Umar

ditanya seorang laki-laki tentang minuman, lalu dia menjawab, "Kamu

bertanya kepadaku tentang khamer? Jangan menuangkannya, iangan

merninumnya, iangan menjualnya dan iangan mernbdi4n'" Itu dia

ucapkan tiga kali, kernudian dia berkata, "Apakah kamu sudah puhan'

dan sudah mengerti?"
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5TO.DariAyyub,darihnuSirin,diaberkata:Akumendengar

hnu Umar berkata kepada ses@rang, "Aku melarangmu dari minurnan

yarg mernabukkan baik sedikit mauPun banlrak, aku bersaksi kepada

Allah atas dirimu.'
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Bab: Tidak Suka Menghadiri Walimah yang
Terdapat Minuman Keras Didalamnya
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571. Aku mendengar Abu Abdullah berkata: hnu ldris tidak

pemah menghadiri walimah keruali dia bertanya dulu apakah di

dalamnya ada minuman keras atau tidak. Kalau ada maka dia tidak akan

datang. Kemudian dia berkata, "Aneh sekali orang Kufah ini, mereka

berhujjah dengan perkataan Huqpim dan Syarik tapi meninggalkan

pendapat lbnu Mas'ud dan Ali." Aku berkata, "Metr€ka berhujjah dengan
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Khalaf Al Bazzar?" Dia menjawab, "Benar, aku rasa dia mengambilnya

dari Abu Syihab."

Aku mendengar Abu Bakar bin Hammad Al Muqri berkata: Aku

mendengar l(halaf N hzzar berkata, "Aku sudah menetapkan untuk

Allah bahwa aku akan mengganti setiap hari dimana aku meminumnya

dengan puasa satu hari."
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572. f*u'mendengar Utsman bin Abi Syaibah berkata: Aku

mendengar lbnu Idris berkata, "Aku melihat seorang gila yang

memegang kepalanya dalam keadaan mabuk sambil berucap, 'nunu ...
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573. Aku mendengar Yahya AlJala' atau lainnya menyebutkan

kisah Syuaib bin Harb, dia berkata, "Aku melihat anakku berzina atau

mencuri iebih aku sukai daripada dia mabuk dan datang padanya waktu

dimana dia tidak mengetahui A,llah."
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574. Aku yakin pemah mendengar Abdul Wahhab bukan hanya

sekali insya Allah berkata: Sungguh ada seorang laki-laki yang mabuk

lalu berkatalah istrinya kepadanya, "Bangun dan shalatlah!" Tapi dia

malah bersumpah unfuk menceraikan istrinya dan tidak akan shalat

selama tiga hari. Ketika di pagi harinya dia berkata kepada iskinya,

"Jangan katakan ini pada siapa pun." Lalu di malam harinya dia pun

meninggal.
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' 575. Abu AMullah menceritakan kepada kami, syraib bin Harb

menceritakan kepada kami, Malik bin Anas berkata kepadaku -dan dia

menyebutkan tentang Sufyan-, "Dia berpisah denganku sambil

berpesan agar aku tidak meminumnya." Maksudnya nabidz'
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576. Aku mendengar Muhammad bin syaruk Al Madayini

berkata: Muhammad bin Abu Daud Al Anbari menceritakan kepadaku,

dia berkata, Aku berkata kepada Abu usamah, "Apakah aku harus

menghadiri walimah yang di dalamnya terdapat hidangan nabid*" Dia

menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Aku takut hadits yang datang dari
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Rasulullah S,'Siapa Snng tidak memenuhi walimah maka dia

telah bermaksiat kepada Allah'."8o Dia berkata, "Siapa yang hari ini

tidak menghadiri walimah berarti dia telah taat kepada Allah dan Rasul-

Nya."
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577. Aku berkata kepada Abu AMullah, bahwa seorang laki-laki

yang merupakan tokoh baik telah aku tidak mau bicara dengannya

karena dia pu-uh menuduh seseorang padahal orang itu tidak

melakukan apa yang dia tuduhkan. Aku juga punya kerabat yang minum

minuman memabukkan dan merekapun mabuk. Ifu sebelum malam

80 HR. Mr.rslim (pembahasan: Nikah 110), Ahmad (Musnad,4hmad,2/611, dan
Al Baihaqi (7/2621.
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pertengahan bulan Sya'ban. Abu Abdullah pun berkata, "Pergilah ke

orang itu dan kamu harus bicara padanya padanya." Aku juga takut

dengan persoalan kerabatku (yang mabuk tadil bahwa aku akan berdosa'

Aku tidak mau bicara pada orang tadi karena kemarahan dari diriku

pribadi. Dia berkata, "Pergilah kepadanya dan bicaralah serta tinggalkan

mereka (kerabatrnu yang mabuk itu)." Kemudian dia

berkata, "Bukankah kerabatmu ifu mabuk?" Sedangkan si tokoh yang

menuduh tadi sudah menyesali perbuatannya.
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578. Abu Abdullah menceritakan kepada kami, Abdushshamad

menceritakan kepada kami, Ash-Sha'q bin Hazn menceritakan kepada

kami, aku menyaksikan pembacaan surat umar bin Abdul Aziz kepada

Adi dan penduduk Bashrah, Yaitu:

"Amma ba'du, telah terjadi di kalangan masyarakat fenomena

minuman yang membuat para pemimpin menjadi buruk dan membuat

kinerja mereka menjadi lamban. Mereka menjadi rusak ketika akal

mereka hilang, semangat mereka berkurang. Bahkan ada darah yang

haram sampai kepada mereka, demikian pula kemaluan yang haram,

harta yang haram. Semua ifu garagara sebuah minuman yang menurut

mereka adalah minuman yang tidak bermasalah. Sungguh aku yakin

bahwa hal yang menyebabkan berbagai sisi neg4tive seperti ini dan

melanggar banyak keharaman adalah sebuah masalah besar. Sudah

banyak minuman halal yang Allah ciptakan dan tidak mernbahayakan

jiwa yaitu air sunagi Furat, susu, madu dan sawiq. Maka dari itu, siapa

yang memeras air buah janganlah dia lakukan kecuali dalam bejana kulit

yang tidak mengandung ter (galagala) karena telah sampai riwayat

kepada kami bahwa Rasulullah,$ melarang unfuk membuat air perasan

dalamTbr(kendi tanah), dubba' (kendi labu) dan muzaffat (bejana yang

dilapisi ter) Beliau juga mengatakan, 'setiap J/ang memabukkan ifu

harun. Maka hendaklah kalian mencukupkan diri dengan apa yang

sudah dihalalkan Allah daripada mencoba apa-apa yang diharamkan-

Nya. Mulai saat ini siapa saja yang kami dapati minum minuman

tersebut setelah kami sampaikan pengumuman ini maka kami akan

menghukumnya dengan hukuman yang bemt. lalu siapa saja yang

menrinumnSn secara sembunyi-senrbunyi maka sadarlah bahwa

hukunran Allah itu lebih berat.

Dengan ini aku hendak menyampaikan huijah kepada kalian,

maka setelah hari ini aku akan melakukan findakan. Aku mohon kepada

Allah agar menambah jumlah orang yang mendapat petunjuk dari kami
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dan dari kalian, serta mengembalikan mereka yang bersalah menuju

jalan tobat dengan kelapangan dari-Nya, waisalamu alaikum."
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579. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang orang yang

shalat di tikar yang diletakkan pula minuman keras. Dia menjawab, "Dia

harus mengulangi shalat. "

Bab: Makruhnya Sedekah kepada yang Minum
Minuman Keras
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580. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang seorang yang

bersedekah dengan sesuatu kepada kerabatnya yang minum minuman
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keras. Dia menjawab, "Mungkin masih banyak orang lain yang lebih

memerlukan daripada dia. Tapi mereka boleh diberi demi menjag6

kekerabatan. Namun aku tidak suka kalau mereka diberikan uang,

sebaiknya mereka hanya diberi pakaian'"

Bab: Orang yang Bersumpah Bahwa Anaknya

Harus Mentalak istrinya Bila Tidak Mau Minum
Obat Yang Memabukkan

,iA ir * ';, ;riu c-Jr:- -oA\

tf gfuu|"*"LrL ,!: oL i,Sw ,Jt €:G

){o ,af ,iLyi#$ i'Jv, .5U yitt;a?l/" !P'.9erz, z

i:llr *L i,r ;*'4Jts :Jw ,'^f-?G ir

:1 ;;{, 7'iJ6'rl-;G frS
581. Aku mendengar Harun bin Abdullah berkata: Ada seorang

pernuda bertanya kepadaku, "Ayahku bersumpah bahwa aku harus

mentalak jika tidak mau minum obat yang mengahdung minuman

keras." Aku pun mernbawanya kepada OO: lld''* . 
O*

menyampaikan keluhannya itu' Abu Abdullah berkata'

"Nabi $ bersabda,'setiap Wng menabuldan ifu adalah hamnl, -atau

dia berkata: Khamer- dan dia tidak menrberi keringanan padanya"'
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582. Abu Abdullah menceritakan kepada kami, dari Al Ala' bin

Al Musalryib dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"Sesungguhnya anak-anak kalian ini dilahirkan dalam keadaan fitrah

maka jangan minumkan mereka dengan minuman memabukkan, karena

Allah tidak menetapkan bahwa obat kalian itu berasal dari apa yang

dihammkan."
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583. Abu Abdullah menceritakan kepada kami, Manshur

menceritakan kepada kami dari Abu wa'il, dia berkata: Ada seorang

laki-laki dari kami yang bemama Khaitsam bin Al Adda' menderita

penyakit yang biasa disebut Dhafra' -Sufyan berkata: orang arab biasa

menyebutnya shafr- lalu disebutkanlah obat untuknya tapi

memabukkan. Maka dia pun mengirim orang menanyakan hal itu

kepada Ibnu Mas'ud, dan dia pun menjawab, "sesungguhnya Allah tidak

pemah menetapkan obat kalian itu dari sumber yang diharamkan."

Bab: Profesi Menjahit
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584. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang menjahit

mulham, maka dia menjawab, "Kalau untuk pria maka tidak boleh, tapi

kalau untuk wanita maka tidak masalah."
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585. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "ApakJn o"r,u*,
saku baju boleh dijahit melebar?" Dia menjawab, "Kalau melebar maka

aku tidak menyukainya karena ini perkara baru, tapi kalau adanya di

pertengahan maka tidak masalah." Abu Abdullah juga tidak suka kalau

saku baju wanita dibentuk sama dengan saku baji laki-laki. Aku juga

pernah melihat ketika Abu.Abdullah membuatkan kemeja untuk anak

perempuannya, dan dia berkata kepada fukang jahit, "Buatkan sakunya

di depan." Dia juga pemah menjahitkan baju unfuk anak-anaknya yang

masih kecil, "Buatkan tufup sakun5a dari dalam.- Dia tidak suka kalau

tutup saku itu melebar
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586. Muhammad bin Hisyam Al Marwazi menceritakan

kepadaku, dia berkata: Aku mendatangi Waki' dengan memakai rompi

yang sakunya ada di depan. Ketika Waki' melihat itu maka dia pun

berkata, "Dimakruhkan bagi seorang laki-laki memakai pakaian mirip

pakaian wanita."
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587. Aku memotongkan sebuah jubah untuk Abu AMullah dan

aku mernbuatkan tutup sakunya tipis, aku katakan kepada Abu Abdullah,

'Apakah fuida tahu ada masyayikh yang mernakai tutup saku melebar?"

Dia menjawab, "Tidak."
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588. Abdushshamad bin Yahya Ad-Dahqan menceritakan

kepadaku, dia berkata: Yazid bin Harun pemah memanggil seorang

fukang jahit yang merupakan seorang ahli ibadah, dia berkata, "Tolong

potongkan pakaian untuk anak perempuan ini berbentuk jubah

panjang." lalu si tukang jahit ini pun mempersiapkan gunting, tapi dia

bertanya terlebih dahulu, "Wahai Abu Khalid, qaba' ini untuk siapa?"

Yazid pun terdiam.
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589. Pada suatu hari aku bersama Abu AMullah, lalu ada

seorang anak perempuan yang ler,vat memakai qaba' kemudian dia

bicara sesuatu. Aku katakan pada Abu Abdullah, "Apakah Anda

membencinya?" Dia berkata, "Bagaimana aku tidak membencinya

padahal Rasulullah $ telah melaknat para wanita yang menyerupai laki-

laki?"
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590. eU, nUarffah berkata kepadaku, "sampaikan kepada

tukang jahit unfuk membuatkan dasar gamis tebal, karena takutrya dia

membuatnya tipis sehingga cepat pufus." Kalau ada jahitan pakaian

yang putus maka dia biasa menyuruhku unfuk mernbeli benang lalu aku

berikan kepada tukang jahit untuk dijahitkan ke pakaian tersebut.
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591. Aku bertanln kepada Abu Abdullah tentang hadits hnu

Juraii, dari hnu Abi Mulaikah dari Aisyah bahwa Nabi $ bersabda,

"Pan wanib gng menyuttpi laki-lak ifu dilalsat."
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Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Hajjaj bin Muhammad

dari lbnu Juraij dengan sanad yang berbeda dari ini."
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Urr. O'rAbdullah juga menceritatlu. t npuau kami, dari Ikrimah

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Flasulullah $ melaknat para wanita yang

menyerupai pria dan pria yang menyerupai wanita."
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593. Aku menyebutkan kepada Abu Abdullah tentang seorang

laki-laki dari kalangan muhadditsin, maka dia berkata, "Aku

mengingkarinya karena pakaiannya bukanlah pakaian ahli ibadah."
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Bab: Memakai Sandal Sindi
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594. Aku bertanya kepada Abu AMullah tentang seorang yang

memakai sandal sindi, maka dia berkata, "Kalau aku sih, tidak akan

memakainya, tapi kalau untuk keluar atau dipakai ke tanah maka

kuharap tidak ada masalah, sedangkan kalau untuk perhiasan maka

tidak." Dia juga pernah melihat ada sepasang sandal sindi di pintu keluar

mal<a dia bertanya kepadaku, "Itu milik siapa?" Aku pun

mengabarlinnya lalu dia berkata, "Dia meniru-niru anak-anak raja."

Malrsudnya pemilik sandal tersebut.
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595. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Mereka di rumah

menyuruh aku untuk membeli sandal sindi untuk balita perempuan." Dia

menjawab, "Jangan kamu beli." Aku bertanya, "Apakah Anda

memakruhkannya pula untuk anak-anak dan wanita?" Dia menjawab,

"Ya, aku memakruhkannya. "
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596. Ziyad bin Ayyub berkata: Aku pemah bersama Sa'id bin

Amir, lalu datanglah anak. kecil yang merupakan cucunya memakai

sandal sindi. Dia lalu bertanya pada anak ifu, "Siapa yang memakaikan

kamu sandal ini?" Anak itu menjawab, *lbuku." Dia berkata, "Pergi ke

ibumu minta sandal ini dilepaskan."

Wsll - Alwara,



1 x .1
LP
tj tf

I
utAt

^E 
j1

,'/

Bab: MakruhnYa BerPakaian Merah
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5gT.AkubertanyakepadaAbuAbdullahtentangwanitayang

memakai pakaian bercelup wama merah' temyata dia sangat

mernbencinya dan berkata, "Kalau maksudnya untuk perhiasan maka

tidak." Dia juga berkata, "Konon yang pertama kali memakai pakaian

merah adalah keluarga Qarun atau kelualga Firaun." lalu dia membaca

ayat, 
,Mal<a ketwrtah l<arun kepda kaunnja dalam kemqahannSn.''

(Qs. Al Qasash l28lz 79lMaksudrBla dengan pakaian merah'
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Dari Mujahid, dia berkata tentang firman Allah, "Maka keluarlah

I{arun kepada kaumnya dalam kemegahannya" maksudnya adalah

pakaian Arjwran merah.

Qatadah berkata, "Dengan perhiasan dan jok (tempat duduk)

dari bahan ariuwan (sejenis pohon)."
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598. Dari Mujahid, dari Aisyah, dia berkata, "Nabi $ melarang

jok pelana (kudan atau unta) berwama merah."81
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8l HR. An-Nasa'i (pernbahasan: Perhiasan bab: 42) dergan redaksi, "Behau

melarang ernas melingkar dan jok pelana berwarna merah."
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599. Dari Malik bin Umair bahwa Sha'sha'ah bin Shuhan datang

kepada Ali bin Abi Thalib rg lalu dia mengucap salam kepadanva dan

berkata, "wahai Amirul Mukminin, laranglah kami dengan apa yang

dilarang Rasulullah ,$S kepada Anda." Dia

berkata, "Rasulullah,s melarang kita unfuk memakai qissi, sutera dan

jok pelana,merah.82 Setelah itu aku beraniak dari Abu Hammam dan

masuk menemui Abu Abdullah lalu aku mengeluarkan kitab. Aku

serahkan kepadanya dan di dalamnya ada beberapa hadits tentang

orang yang menunggang kendaraan menggunakan Ariuwan, maka dia

berkata, "lnilah masanya. Kamu menceritakan dengan yang seperti

ini?!" Dia membenci dan tidak menyukainya'

82 HR. fui-Nasa'i (pembahasan: Perhiasan, bab: 42) dengan re,dalsi lrang sama'
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600. Dari hnu Abbas, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

"Janganlah seorang dai kalian membaa (At Qur'an) dalam kadaan

ruku dan sujud dan jangan pula memakai pakakn berwama memh."83
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83 HR. Ahmad lMusnad Ahmad, 1/8O,82,105, 114, 716,723,726, 742,
155), Muslim (pembahasan: Shalat 207,214 dan pembahasan: Pakaian, 29),

Abu Daud (pembahasan: Pakaian bab 8), At-Tirmidzi (pembahasan: Waktu-

wakfu shalat, bab 80, panbahasan: Pakaian, bab 13), dan An-Nasa'i
(pembahasan: Tathbiq, bab 8, 9,67,62 dan pembahasan: Perhiasan, bab 63

dan 96).
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601. Dari Mujahid, itari Abdullah bin ernr, J,u berkata, 

,,Ada

seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi,$ memakai dua stelan pakaian

berwarna merah maka beliau tidak menjawab salamnya'"

Abu Abdullah melihat perrutup jubahku berwarna merah, maka

dia berkata, "Mengapa kamu celup dengan warna merah?" Aku

menjawab, "Karena ada robek padanya"' Dia berkata' "Memangnya

mengapa kalau ada robekannya." Aku bertanya, "Apakah Anda tidak

menyukainya?" Dia menjawab, "Ya."

Diajugapemahmenyuruhkumembelitalicelanadandia
berkata, "Jangan sampai ada wama merah padanya'" Aku bertanya'

"Apakah Anda tidak suka (wama merah)?" Dia menjawab, "Ya." Dia

jugapemahmenyuruhkuuntukmembelimud(takaran)danberkata,

"Jangan ada wama merahnya." Kemudian dia berkata' "ltu adalah

sesuatu yang tidak dimanfaatkan, tapi dia tampak dan aku tidak suka

karena ifu." Kemudian dia berkata kepadaku, "Jangan kamu tukar

dengan ja,vawut tapi timbanglah gandum satu sepertiga rithl sampai

setrkurannya yaitu seperernpat sha" "

9) 'reni,///
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Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Bolehkah kita menutup
jernzah dengan kaim merah?" Temyata dia mernbencinya dan aku

berkata, "Menurut Anda, apakah aku harus mencabutnya?" Dia

menjawab, "Ya."
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502. Harb bin Maimun Al Anshari menceritakan kepada kami,

dia berkata: Kami pemah melihat Muhammad bin sirin memandikan

Nadhr bin Anas dan Al Hasan menyaksikan. Harb berkata: Aku yang

mengambilkan keperluan mereka. Muhammad lalu berkata

kepadaku, "Ambilkan kami keranda." Lalu aku mengambilkan keranda

merah padanya. Muhammad berkata, "lni adalah perhiasannya Qarun."
Al Hasan juga berkata kepadanya, - "Betul." Muhammad

berkata, "Bawakan kepadaku yang lain." Aku pun lalu membawakan

keranda hijau lalu dia membungkusnya di dalam keranda itu."
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Bab: Kemakruhan Memakai Pakaian Tipis dan
Aksesoris yang Ada Pada Pakaian
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603. Dia berkata: Mereka yang di rumah Abu Abdullah

menyuruhku untuk msmbelikan pakaian untuk mereka, maka Abu

Auullah blrkata kepadaku, "Jangan sampai tipis. Aku tidak suka

pakaian tipis baik unfuk oftmg hidup maupun mati." Aku

berkata, "Mereka menyr.rrutrku gntuk membeli pakaian yang ada kitab

(gambar assesoris)n54.' Dia berkata, "Katakan kepada mereka, kalau

kalian mau akan kubelikan tapi gambamya harus ditanggalkan." Aku

berkata, "Justru mereka maunya gambar mode tersebut." Dia berkata,

"Kalau begifu jangan belikan."
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Bab: Inai Wanita dan Apa Saja yang Dimakruhkan
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604. Ada seorang wanita mengabarkan kepadaku, "Abu

Abdullah melarangku untuk mengukir dengan inai dan dia berkata,

'Hendaklah semua tangan itu dicelupkan ke dalam inai tersebut'."
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605. Aku mendengar Abu Abdullah menyebutkan tentang

wanita yang mengenakan inai maka dia berkata: Aisyah berkata, "Tarik

lalu cdupkan dia." Malsudnya inai tersebut
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606. Ibnu Aun menceritakan kepada kami, dia berkatat Abu

Sa'id saudara sesusuan Aisyah mengabarkan kepadaku dari Aisyah

bahwa dia pemah ditanya tentang inai maka dia meniawab, "Tarik dan

celupkan dia."
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, 607. Dari At-Taimi, dari Abu Utsman yang bukan An-Nahdi, dia

be,rkaia, Ummu Fadhl binti Ghailan mengirim orang kepada Anas untuk

bertanya kepadanya tentang celupan kuning, kalung di leher wanita, inai

.*'ris $i,t:dta rqt$i
-,
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dan nabidz. Maka Anas mengirimkan jawaban bahwa wanita

disunnahkan untuk mengganfungkan sesuafu di lehemya ketika shalat

meski hanya tali dari kulit... lalu dia menyebutkan haditsnya. Tentang

inai dia berkata, "Dia hendaknya mencelupkan tangan seluruhnya."
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608. Dari Ummu Athiyyah, dari salah ,"or*n wanita di

kalangan mereka, dia berkata, "Aku mendengar Umar melarang

mengukir dengan aneka wama dan hanya menginai ujung-ujung jari."

// t
:Uu ,4t sfr'L

/ / -/ t :r. '* ^kG 
U:u

i.o-( / oi.P P-d

:Jtl ,(-;') * -1 . 1

,y.Nu,. d,trill #f *
17 ou, j:6 \ :'dta ,,rtbit

609. Dari Takana, dia berkata: Aminah menceritakan kepadaku,

dia berkata: Aku biasa menghias pengantin wanita di Madinah maka aku

bertanya kepada Aisyah tentang inai, dan dia menjawab, "Tidak

mengapa asal jangan diukir."
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610. Dari Al Mughirah, dari lbrahim, dia berkata, "Dimakruhkan

mengukir dan diberi keringanan unfuk mencelup."
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Bab: Mencukur Bulu Tengkuk
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611. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang mencukur

tengkuk, maka dia berkata, "ltu adalah perbuatan orang Majusi dan

siapa yang menyerupai suafu kaum berarti dia adalah bagian dari

metreka."
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612. Dibacakan kepada Abu AMul,* O* * rn*d*nulkun,

dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Ubaidah, dia berkata: Hudzaifah pemah

diundang menghadiri sesuafu. Di sana dia melihat seragam orang ajam

(non Arab) maka dia pun keluar sambil berkata, "Siapa yang meniru

suatu kaunt maka dia adalah bagian dari mereka." Abu Abdullah juga

tidak pemah mencukur tengkuknya kecuali kalau mau berbekam. Aku

bertanya kepada Abu Abdullah, "Apakah dimakruhkan mencukur

tengkuk dan (bulu)wajah?" Dia menjawab, "Adapun aku maka aku tidak

mencukur tengkukku. Ada sebuah hadits mursal yang diriwayatkan

tentang ini dari Qatadah yang memakruhkan pencukuran tengkuk dan

bahwa itu merupakan perbuatan Majusi, tapi dibolehkan pada saat

berbekam."
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613. Aku mendengar Mutsanna Al Anbari berkata: Aku

bertanya kepada Abu Abdullah tentang mencukur rambut, maka dia

menjawab, "Tidak, kecuali untuk berbekam." Aku juga bertanya kepada

Abu Abdullah, "Apa pendapat Anda tentang menghilangkan bulu

wajah?" Dia menjawab, "Kalau wajah maka hendaknya pakai gunting."

Dia tidak suka menghilangkan bulu wajah dengan pisau cukur dan dia

berkata, "Flasulullah db telah melaknat wanita yang mencabut alis."&

4 HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, bab: 82, 84, 85 dan 87), Muslim

(pembahasan: Pakaian (120), Abu Daud (pembahasan: Bersisir tnb: 5), At-

Tirmidzi (pembahasan, Adab, tnb: 33), An-Nasa'i (pembahasan: Perhiasan

bab24,26,71),dan lbnu lvlalah (pembahasan: Nikah, bab: 52)'
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Bab: Penyambungan Rambut yang Dibenci

J-i gf?r

614. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang wanita yang

menyambung rambufurya dengan qamrnil (alat menyambung rambut)
maka dia memakruhkannya.

8s HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 9/296 dan 387).
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615. Dari Jabir, bahwa *Ot * melarang wanita menyambung

rambutnya dengan apa pun.85
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616. Aku mendengar seorang wanita yang biasa menyisir datang

kepada Abu Abdullah dan berkata, "Aku ini biasa menyambung rambut

wanita dengan qaramil dan menyisirnya, menurut Anda bolehkah aku

haji menggunakan hasil pekerjaan aku itu?" Dia menjawab, "Tidak."

Abu Abdullah tidak suka pekerjaannya karena melanggar larangdn

Nabi $ dan dia berkata, "Hendaklah dengan hasil pekerjaan yang lebih

baik dari itu."
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617. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Bagaimana dengan

wanita fua png menyambung mmbuhrya dengan qammil?" Temyata

dia tetap tidak mernbolehkannya dan aku rasa dia mengatakan,

"Meshpun dengan bulu kambing yang putih." Dia mengatakan itu

sambil tersenyum.
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618. Hislnm menceritakan kepada kami, dia berkata: Fathimah
binti Al Mundzir menceritakan kepadaku, dari Asma' binti Abi Bakr
bahwa ada seorang wanita dari kalangan Anshar yang berkata kepada
Rasulullah #, "Aku ini punya anak perernpuan yang jadi pengantin

baru dan rambufurya rontok, apakah aku berdosa kalau menyambung
rambutrnya?" Maka Rasulullah $ menjawab, "Allah melaknat wanita

yang menyabung rambut atau minta disamtbungkan rambuhtya."
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679. Abu Abdullah menceritakan kepada kami, dari Abdullah,

dia berkata, "Rasulullah $ melaknat wanita yar$menyambung rambut

dan wanita yang mentato atau minta ditato'"86

q; W"*,Gy it* -IY'o1
dl c1

I,JU
,z lo z. 

tl t-, '.
(, tAJt Ji bi4.ue

'i?;r 
c')j ;-a\t;

f 'r': *?'r Jb,klr
)*1
't)t// O //

{,*l-)l J-b

.aln"r#ft

520. Dari Ibnu Sirin, dari Ma'qil bin Yasar, bahwa ada seoang

laki-laki dari kalangan Anshar lpng menikahi wanita, dan temyata

rambut istrinya ini rontok. lalu dia bertanya kepada Nabi $ untuk

menyambung rambut (dengan rambut palt") maka beliau melaknat

orang yang menyambung atau minta disambungkan rambutnya (dengan

palsu.
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u HR. Al Bukhari (t/212 dan 213), Muslim (pernbahasan: Pakaian, 115)' At-

Tirmidzi (1759,2783), An-Nasa'i (pembahasan: Perhiasan, bab 23), hnu

Maiah (1988), dan Ahrnad lMusrnd Ahnnd,2/3391'
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627. Aku masuk menernui OO" O**ah lalu aku melihat

seorang wanita yang menyisiri anak kecil dan aku katakan kepada yang

menyisiri ifu setelah dia menyambung sambut anak tersebut dengan

qaramil, "Mengapa kamu tidak biarkan saja anak kecil itu?" Dia

menjawab, "Ayahku melarangku dan dia marah."

Bab: Mencukur Rambut
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622. Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang mencukur

rambut, maka dia membencinya. Aku bertanya, "Apakah Anda

membencinya?" Dia berkata, "sangat membenci." Kemudian dia

W61- Alwara,



berkata lagi, "Ma'mar tidak suka mencukur rambut dan aku juga tidak

men1rukainya.."

Dia berhujjah dengan atsar lbnu Umar bin Khaththab bahwa dia

pemah berkata kepada seorang laki-laki, "Kalau aku dapati kamu

bercukur (botak) maka akan kupukul apa yang menjadi tempat kedua

matamu."
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623. Dari lbnu Umar, dia berkata, "Fliasulullah'$ melarang

q&a'. Qaza' adalah mencukur sebagian rambut anak dan meninggalkan

sebagian rambut liinnya. "87
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87 HR. Al Buktnri (pembahasan: Pakaian, bb 721, Muslim (pembahasan:

Pakaian, 72 dan 113), Abu Daud (pembahasan: Masalah bersisir, bab 14),

An-Nasa'i (pembahasan: Perhiasan, bab, 5 dan 58), Ibnu Majah

pembahasan: Pakaian, bab: 38), dan Ahmad (Musnad Ahmad,2/4,39, 55,

67,82,83, 101, 118, 137, 143, 153).
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624. t*u melihat seorang sahabat kami shalat di samping Abu

Abdullah dan dia memotong rambutrya. Abu Abdullah mengira dia

mencukur, karena dia pemah melihafuiya di malam hari. Lalu dia

berkata kepadaku, "Apakah kamu mengenalnln?" Aku menjawab,

"Ya." Dia berkata, "Aku sungguh ingin mernberi teguran keras padanya

lantaran masalah mencukur rambut. "

Bab: Mengapur yang Dimalcuhkan
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625. l*u berkata kepada Abu Abdullah bahwa sebagian orang

berhujjah bahwa Nabi $ melarang mengapur kuburan, maka tidak ada
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masalah untuk mengapur tembok. s8 Maka dia berkata, "Hujjah apa

yang dipakai dalam halini?" Dia kemudian mengingkari hal itu.
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626. Dari Jabir bin AMullah, dia berkata'

"Rasulullah $ melarang mengapur kuburan atau membangun di

atasnya." Aku bertanya kepada Abu Abdullah, "Apakah seseorang boleh

mengapur?" Dia menjawab, "Kalau lantai rumah maka ifu bisa menjaga

penghuninya dari tanah," Tapi dia tidak suka mengapur dinding'
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88 HR. Mrrsllm (pernbalnsan: Jenazah, 94), At-Tirmidd (pernbahasan: Jenazah,

bab: 58), An-Nasa'i (pernbahasan: Jenazah, bab 96 dan 98)' Ibnu MaFh

(pembahasan:Jenazah-bab43),danAhrnadlM*mdAl'mad'3/295'232'
399,5/2991.
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627. Abu AMullah menyebutkan seseorang dan dia berkata,

"Aku telah melarangnya unfuk menggambar atap rumahnya dan

dinding." Kemudian dia ber{<ata, "Sungguh dia telah membangun dan

mengapur dinding yang merupakan perbuatan yang akan mendapat

dosa dan tidak mendapat pahala." Dia juga tidak suka mengapur

dinding.
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Bab: Siapa yang Memakruhkan Mengapur dan
Memperindah Masjid
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628. Aku berkata kepada Abu Abdullah, "sesungguhnya Ibnu

Aslam Ath-Thusi tidak mengapuri masjidnya dan tidak pula di Thus.

Masjid yang dikapuri kecuali dia akan menanggalkan kapumya." Abu

Abdullah berkata, "ltu termasuk perhiasan dunia."
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629. Dart Abu Ad-Darda', dia berkata, "Jika kalian menghias

mgshaf kalian dan memperindah masjid kalian maka kalian akan

mengalami kehancuran. "
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630. Dari Abu Qilabah, dari Anas bahwa Rasulullah $ bersabda,

,,Tidak akan datang Hari Kiamat sampai orang-orang berbangga-bangga

di masjid."8g
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8e HR. Ahmad (Musnad Ahmad,3/745),lbnu Majah (739), Al Baghapi (Syarh

As'Sunnah, 2/350\, Al Haitsami (Mawand Az-Zham 'an, 308), Abu Daud

(pembahasan: shalat, bab 12), Fath N Bari (1/539), dan Ibnu Khuzaimah

(1323).
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631. Dia juga berkata: Ibnu Abbas berkata, "sungguh masjid itu

akan dihiasi sebagaimana Yahudi dan Nashrani menghiasi tempat

ibadah mereka."
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632. Dan Abu Fazarah dari Yazid Al Ashamm, dari lbnu Abbas,

dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Aku tidak diperintahl<an untuk

mtenghiasi masjld."go
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633. Dari Abu Fazarah, dari Muslim Al Bathin, dia berkata: Ali
pernah meler*ati sebmh masjid di Taim yang ditinggikan maka dia

berkata, "lni (seakan) biara Taim."

90 HR. Abu Daud (pembatnsan: Shalat, bab 12).
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634. Disebutkan kepada Abu Abdullah tentang sebuah masjid

yang dibangun dan didanai dengan biaya besar. Mendengar itu dia

langsung mengucapkan kalimat istiria9l dan mengingkari apa yang aku

sebutkan.
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635. Dari Abdullah bin Maisarah, dari seorang syaikh di

kalangan mereka bahwa Utsman melihat buah Utrujah di aiah kiblat

masjid lalu dia pun memerintahkan agar itu dihancurkan'

J:" *ar tfu s:fill .ri ;'ls: -1r1
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91 Mengucapkan " innaa ftllaahi wa innaa llaihi maji'uud '
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636. Abu Abdullah berkata: Mereka (para sahabat) bertanya

kepada Nabi $ agar masjid itu diberi celak maka beliau bersabda,

" Ti&k, cukup berbentuk bangsal seperti bangsakya Musa.',92

Abu Abdullah berkata, "sesungguhnya itu hanyalah seperti celak
yang dicatkan." Artinya meski demikian Nabi $ tetap tidak

membolehkan.
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537. Dart Thawus, dia berkata: Mu'adz datang ke negeri kami

dan dia bermuamalah dengan kami berdasarkan seperti, seperempat

dan tidak mengubah ifu. Dikatakan kepadanya, "Mengapa Anda tidak

menyuruh orang mengumpulkan bebatuan ini beserta kuyu lalu

dibangunlah masjid unfuk Anda?" Dia menjawab, "Aku takut nanti di

e2 HR. AMunazzaq (5135) dan Ibnu Al Mubarak (Az-Zuhd, Z/SS).
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Hari Kiamat aku dibebankan dosa orang yang mernikul batu itu di atas

punggungku."

Bab: Makruhnya Mendekorasi AtaP
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638. Abu Bakar berkata: Aku melihat di kamar Abu Abdullah

ada dekorasi di atapnya yang memiliki wama putih dan hitam maka

kami menghapusnya bersama dengan Abu Abdullah dan kami putihkan

semua atapnya. lalu dia menyebutkan hadits Al Ahnaf bin Qais yang

baru datang dari safar lalu dia melihat atap rumahnya dimerahkan maka

dia pun berkata, "Aku tidak akan masuk sampai itu diubah'"
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639. Dari Al Hasan, dari Al Ahnaf bin Qais, O"n*" dia baru

datang dari safar maka berkatalah para sahabatnya, "Tidakkah kamu

lihat?" Dia berkata, "Mohon maaf kepada kalian aku tidak akan masuk

sampai atap rumah ifu diubah."
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640. Abu Abdullah secam munawalah: Dari Abu Abdurrahman

bahwa seorang pria bertamu ke rumah Ali. Maka Fathimah berkata,

"Alangkah baiknya kalau kita undang Rasulullah $ agar beliau bisa

makan bersama kita ...." Lalu dia sebutkan haditsnya dengan lengkap
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sampai perkataan beliau, "Aku atau pam nabi @ng lain tidak boleh

masuk rumah 5ang didekomsi."9s
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641. Disebutkan kepada Abu Abdullah tentang seorang laki-laki,

maka dia berkata, "Dalam diriku ada kesibukan yang membuatku tak

sempat membahas orang lain."

Bab: Ghibah yang Dibenci
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e3 HR. Ahmad lMusnad Ahmad, 5/222 hal. 108), Hakim (N Mustadnk'

2/ 7861 dan Ath-Thab arani lAl Kabir,T /99).
uh.KanzNUmmal(47584),danTahdzibTarikhDimaswl,2/297).
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642. Pernah pula disebutkan tentang seseorang di hadapan Abu

Abdullah tapi dia malah mengatakan, "Aku tida( tahu apa-apa

tenthngnya kecuali kebaikan." Ada yang mengatakan kepadanya,

"Perkataan Anda tentangnya berbeda dengan perkataannya tentang

Anda." Dia tersenyum dan berkata, "Aku tak tahu apa-apa tentangnya

kecuali kebaikan dan dia lebih tahu tentang apa yang dia katakan

(tentang diriku). Apakah kamu ingin aku mengatakan tentangnya

berdasarkan apa yang tidak aku ketahui?" [-alu dia berkata, "semoga

Allah merahmati Salim, ketika kendaraannya bersenggolan dengan

kendaraan orang lain maka orang itu berkata padanya, 'Kurasa kamu ini

orang tua yang buruk'. Dia menjawab, 'Betapa jauhnya dirimu'."
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643. Dari Sufi7an dari Sulaiman, dari Abu Razin, dia berkata:

Ada seorang laki-laki datang kepada Fudhail bin Bazwan dan berkata,

"Sesungguhnya si Fulan mengatakan hal yang buruk tentangmu." Dia

berkata, "Aku sangat marah terhadap orang yang menyuruhnya begitu.

17551 - Alwara,



semoga Allah mengampuniku dan dia." Ada yang bertanya kepadanya,

"Siapa yang menyuruhnSra begitu?" Dia menjawab, "Syetan'"
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6M. Jubair bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku melihat wahb bin Munabbih yang didatangi seorang laki-

laki yang mengatakan kepadanya, "sesungguhnya Fulan memaki

dirimu." Maka berkatalah wahb, "Apa tidak ada orang lain yang

dijadikan syetan sebagai pengantamya selain dirimu"' Tak berapa lama

orang yang dimaksud itu pun datang dan Wahb malah menyambut dan

memuliakannya.
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645. Aku mendengar salah seorang sahabat kami menyebutkan

tentang seorang laki-laki dia berkata: Ibrahim bin Adham melihat orang

yang membunuh pamannya di Makkah, latu dia menghadiahinya sesuatu.

Setelah itu dikatakan kepadanya, "Mengapa kamu menghadiahinya?"

Dia berkata, "Aku hanya ingin memperbaiki hatiku."
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946.Dibacakan kepada Abu Abdullah dan aku mendengarkan,

Abdul Wahhab tentang tafsir Sa'id dari Qatadah tentang ayat "Dan bagi

yang takut akan kdudukan Tuhannya makb dia akan mendapatkan dua

surga" (Qs. fu-Rahmaan [55]: 46) bahwa Allah itu punya suatu tingkat

kedudukan dan Dialah yang menegakkannya. Orang-orang beriman

akan takut dengan kedudukan itu maka mereka pun beramal karena

Allah, tegak berdiri baik malam maupun siang."
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Bab: Menyebut Nikmat
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647. Aku mendengar Abu Abdullah berkata, 
..Sejak tujuh puluh

tahun yang lalu aku selalu berada dalam kenikmatan." Piu juga berkata,

"Apa yang dikatakan tentang dunia akan lebih ringan untuk dihisab'"

Aku berkata padanya bahwa ada seseorang yang berkata, "Ahmad bin

Hanbal dan Bisyr bin Harits bagi mereka bukanlah zahid. Ahrnad punya

roti yang biasa dia makan sedangkan Bisyr punya dirham yang biasa

dikirim kepadanya dari Khurasan." Mendengar itu Abu Abdullah berkata,

"Memangnya aku seorang yang zuhud?"
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648. Aku membaca di hadapan Abu AMullah, dari Abu AI

Mughirah, Jarir menceritakan kepada kami dari Rasyid yang ditanyakan
kepadanya apa ifu nikmat, maka dia menjawab, "Kerelaan jiwa." Laru

ditanyakan pula padanya, "Apa ifu kaya?" Dia menjawab, "Kesehatan

badan."
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649. Dibacakan kepada Abu Abdullah, dari Al Hasan bin Musa

dan Yunus bin Muhammad, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata:

@ - Alwara,



Rasulullah,s, Abu Bakar dan umar mendatangiku lalu aku memberi

mereka ruthab (kurma basah) dan memberi mereka air sebagai minuman.

Nabi $ pun bersabda, "Ini termasuk diantara nikmat-nikmat Wng kalian

akan ditanya pda Hari Kiamat"g4
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650. Dibacakan kepada Abu Abdullah, dari hnu Abi Najih, dari

Mujahid tentang ayat, "Kemudian kalian pasti ditanya tentang nikmat-

nikmat itu" (Qs. At-Takaatsur [102]: 8) dia berkata, "Yaitu tentang

semua hal yang berhubungan dengan kesenangan dunia."
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651, Dibacakan kepada Abu Abdullah dari Bukair bin Atiq, dari

sa,id bin Jubair, bahwa dibawakan kepadanya minuman madu maka dia

s4 HR. An-Nasa'i (pembahasan: Wasiat bab 4), Ath-Thabarani (,4sh-Shaghir

L/6e).
lsh. Mawand Azh-Zham'an(25371, dan Musykil N Atsar(L/L95)'
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pun berkata, "lni termasuk nikmat yang akan ditanyakan kepada

kalian."
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OSZ. Dibacakan kepada Abu Abdullah dari Qatadah, dari

Mutharrif bin Abdullah dari ayahnya, dia berkata: Aku sampai kepada

Rasulullah $ ketika beliau sedang membaca, "Bermqah'megahan telah

melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubut' (Qs. At-

Takaatsur [102]: 1-2) beliau berkata, "Anak Adam akan bertanya-

tanya, 'Hartaku, hartaku! Padahal hartamu hanyalah apa yang kau

makan hingga habis, atau apa yang kamu sdel<ahkan hingga kamu

relakan, atau apa 5nng kamu pakai hingga usang."gs

e5 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/24), Hakim (Al Mustadrak, 4/534, 322),

Abu Nu'aim (HilWh N Autila', 2/2!1, 6/28), dan At-Tibrizi (N Msykah,

516e).
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653. Dibacakan kepada Abu Abdullah dan aku mendengarkan,

Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, tentang firman

Allah, ,,Bermqah-megahan telah melalaikan kamu" (Qs. At-Takaatsgr

[102]: 1) mereka berkata, "Kami lebih banyak dari bani Fulan, dan bani

Fulan lebih banyak dari bani Fulan." Hingga hal itu membuat mereka

lalai sampai mereka mati dalam keadaan tersesat.
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654. Dibacakan kepada Abu Abdullah dan aku mendengarkan,

A$urrazzaq: Ma'mar mengabarl6n kepada kami, dari Qatadah, tentang

fnnran Alhh, "llmul Yqk" dia b€rl€ta, "Kami biasa menafsirl€n itu

adalah kemafian."
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555. Dibacakan kepada Abu Abdullah, dari Abdurrazzaq dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, "Kemudian pada hari ifu

kalian pasti akan diAnya tmtang kenikmatan tersebuf' (Qs. At-

Takaatsur 1L021:8) dia berkata, "sesungguhnya Allah & akan menanyai

setiap yang memiliki nikmat tentang nikmat png Dia berikan kepada

orang itu."

Ma'mar berkata: AI Hasan dan Qatadah berkata, "Ada tiga harta

yang tidak ditanya dari anak Adam, sedangkan yang lainnya akan

ait*yu. Ketiga harta ifu adalah pakaian sekadar buat dia menutup aurat,

pakaian sekadar menguatkan tulang sulbinya, dan rumah tempat dia

tinggal menghindari panas dan dingin."
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656. Abu AHullah menceritakan kepada kami, dari Abu

Awanah, dari Ashim, Abu wa'il punya sebuah rumah dari bambu

tempat dia dan kudanya tinggal. Kalau dia pergi'berperang maka dia

melepaskan kudanya dan menyedekahkan gubug bambunya itu. Kalau

dia pulang maka dia kembali mernbangun gubug bambu tersebut.
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657. Abu Bakar bin Abi syaibah menceritakan kepada kami,

dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Nabi s melewati kami ketika kami

sedang membetulkan sebuah pondok milik kami yang hampir roboh.

Maka berkatalah Nabi {$, "Aku tidak melihat urusan (agama ini) kecuali
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akan lebih cepat (robohnya) daripada (pondok) itu."e6 Atau kalimat

senada.
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96 HR. At-Tirrnidzl (23351, Abu Daud (pembahasan: Adab bab: 170), Ahmad

(Az-Zuhd, hal. 29), dan At-Taryhib(4/244).
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658. Dibacakan kepada Abu AMullah dari Qatadah dan Yunus

tantang tafsir Syaiban dari Qatadah, " I{alian telah dilalaikan oleh

b*rnqah-mqahan,sampail<alianmasukkedalankubuf'(Qs.At.
Takatstf [102]: 1-2) dia berkata, "Mereka biasa berkata, 'Kami lebih

banlEk daripada bani Fulan dan kami lebih kuat dari bani Fulan' dan

setiap hari mereka berguguran di muka bumi -dalam riwayat Yunus:

Mereka berjatuhan ke akhirat-. Mereka senantiasa seperti itu sampai

mereka menjadi Penghuni kubur."

TentangfirmanAllah,"Janganlahbqitu,iikakamumengebhui

dangan pengetahuan gng wkin" (Qs. At-Takaatsur [102]: 5) dia

berkata, "Kami biasa menrbicarakan bahwa keyakinan di sini adalah dia

tahu bahwa Allah akan membangkitkannya setelah mati." Tentang

firrnan Allah, "Kemudian pada hati ifu mereka akan diang tentang

nilrnnt-nilonat itu" (Os. At-Takaatsur [102]: 8) dia

berkata, "sesungguhnya Allah akan menanyai setiap hamba-Nya

tentang apa saja yang dia simpan bempa nikmat dari-Nya atau

kamjiban hamba terhadaP-NYa. "

Yunus berkata, "Tentang apa yang dia simpan berupa nikmat

dan kamiiban terhadaP-NYa. "
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659. Dari Bukair bin Atiq, dia berkata: Aku datang kepada Sa'id

membawakan secangkir minuman, lalu dia meminumnya. Kemudian dia

berkata, "Kamu pasti ditanya tentang ini." Aku berkata, "Mengapa

demikian?" Dia berkata, "Karena aku meminum dan menikmatinya."
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660. Dari Al Hasan, dia berkata: Ketika ayat ini

turun, ,,sungguh kamu akan ditanya (dimintai pertanggungiawaban)

tentang nikmat ifu" maka mereka berkata, "wahai Rasulullah, nikmat

yang mana yang akan dimintai pertanggungiawaban kami padahal

pedang kami selalu di pundak dan bumi semunya adalah peperangan,

sehingga ada dari kami yang paginya tanpa sarapan dan malamnln

tanpa makanan?" Beliau menjawab, " Yang dimaksud dengan aPt ini

adatah kaum setelah katian dimana kalian lebih baik dartpada mereka-

Mereka biasa makan dengan nampan buar, pergi dalam kadaan

berperhiasan dan pulang dalam kadaan beperhiasan. Mereka menabiri

rumah-rumah merela sebagaimana kalian menabiri Ka'bah dan hngk

5nng ganzuk diantam mqela."97
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661. Dari Immn bin Hushain, dari Nabi $, beliau

bersaMa, "Sefuik-baik umatku adalah dimana aku di ufus di masz,nw,

kqnudian maa setelah merel<a, kemudian setelah merel<a1 Setelah itu

alan ada l<aun gng bqsal<si tanp dimntai percal<sian, be*umpah

s7 l-!n. AsySpjari (2/L691 hn Ad-Dun N Manbur l6/39LL
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tanpa dimintai sumpah, berkhianat bk pemah amanah dan merebak

kqendutan pada mereka."98
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662. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi g, beliau

bersaMa, "Allahl& bqffuman pada Hari Kiamat, 'Wahai anak Adam,

bul<anl<ah Aku telah merzempatkanmu di abs unk dan kuda latu aku
nilahlran kamu dangan wanib dan menjadikan l<alian puas dan

manjadil<an penimpin. Lalu mana ma qrukw unfuk ifu'?'99

HR. Mnslim (pembahasan: Keutamaan sahabat, 213), Al Baihaqi (10/7601,
Abu Nu'aim (Hilwh Al Auliw', (2/2601, Ahmad (Musnad,4tunad, 2/228,
4/440), Abdurrazzaq 1799961, At-'llrrnidzi (2222), dan Abu Daud
(pernbahasan: Sunnah bab 9).

l:h. Tafsir lbnu lktsirlS/ g$-
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663. Abu Bakar bin AMul Khaliq berkata, Qasim Al Warraq

mernberitakan kepada kami, Waki' memberitakan kepada kami,

Muhamrnad Syatik mernberitakan kepada kami, dari Amr bin Dinar,

dari Amr bin Aus, dari Urwah bin AzZubatr, dia berkata:

Rasuhdlatr $ bersaMa, "saunguhnla orang tang me'motong pohon

bfun fuafi db manunphlam nqala di keplan5m."
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664. Abu Bakar Ar Marwazi .,*o.T- #:*ff
Abdullah, "Siapa grang mati dalam keadaan Islam dan Sunnah apakah

dia mati dalam keadaan kebaikan?" Dia menlawab, "Diarnlah, siapa

yang mati dalam keadaan Islam dan sunnah rnalo dia mati dalam

keadaan kebaikan total. "
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665. Yahya bin Ayyub memberitakan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Ali bin Tsabit berkata, "Kalau kamu punya dua fals

yang ingin kau sedekahkan kemudian kau melihat sufyan dan kau tidak

mengenalnya pastilah kau akan mengira bahwa dia akan bersedia

menerima sedekahmu itu. Tak Pemah aku lihat Sufuan di muka majelis

kecuali dia duduk di samping dinding sembari mernadu kedua lututnya'

Aku juga pemah melihat sufi/an di jalanan Makkah lalu aku hitung

harga sernua pakaiannya terrnasuk sandalnya dan ternyata hanya sekitar

satu dirham ernPat dawanful-"

z lotlcl olo,-c iA.' rYrct-*''3t-4qP-qo-ttt
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666.Ya,qub ui,, v*ur menceritakarr kepadaku, Ibnu t(hubaiq

menceritakan kepadaku, dia berkata: Ada yang bertanya kepada Sufpn,

"AialGh bisa seseorang dikatakan zahid padahal dia punya harta?" Dia

menjawab, 
,,Bisa, kalau dia ditimpa bala dia sabar dan kalau dia

memperoleh karunia maka dia bersyrkur'"
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667. Dia berkata: hnu Khubaiq menceritakan kepadaku, dari

Yusuf Al Asbath, dia berkata: Aku pemah bersama Sufi7an Ats-Tsauri di

masjid lalu dia melihat ke arah kerumunan orang ramai, maka dia

berkata, "Kamu lihat orang ramai ifu? Betapa aku bahagia kalau bisa

bersaudara dengan mereka meski dengan mernbayar seqirath uang

logam."

z ,l O I o z z! ! c, o 16, ,(,J-,'t' f t' ir{l 4oS -114
a/,taaaa.ac-

'6tv Jt a|w U Ug t5! :Jt c,:ti*
,r/.

.*aJ.;bf fr*,"*;;*t q$, f)6r'if
668. Khubaiq juga menceritakan kepadaku, dari Yusuf, dari

Sufuan, dia berkata, "Kalau kamu punya keperluan kepada seorang

pembaca maka jangan menimpalinya dengan pembaca pula tapi

timpalilah dengan orang kuya karena itu lebih dapat memenuhi

kebutuhan.'

T76;S'- Al-rvara,
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669. Diaberkata: Ibnu Khubaiq juga ,rur,"ni,*n kepadaku,

dia berkata: Abdurrahman menceritakan kepadaku, dia berkata: Ats-

Tsauri berkata, "Banyaknya teman merupakan salah satu lemahnya

agama."
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670. Ya'qub bin Yusuf menceritakan kepadaku, dia berkata:

Aku mendengar Yusuf bin Yunus menceritakan dari Abdurrahman, dia

berkata: Aku mendengar waki' berkata: hnunya Sufuan Ats-Tsauri

berkatra kepada sufyan, "wahai anakku, kalau kamu menulis sepuluh

huruf maka lihatlah dulu apakah itu sudah membuatrnu bertambah takut
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(kepada Allah), bertambah lembut, dan wibarraa. Kalau kamu tidak
melihat itu pada dirimu maka ketahuirah bahwa perbuatanmu ifu hanya
akan membahayakan dan tidak bermanfaat bagimu."
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671. Waki' juga berkata: Ummu Sufun berkata kepada Sufipn,
"wahai anakku, funfutlah ilmu dan aku akan merrrbiagaimu dengan hasil
tenunku."
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672. lshaq bin Abi Yahya memberitakan kepada kami, .dia

berkata: Al Auza'i melihat ke arah orang-orang yang bersama d rgan

para penguasa maka dia pun menggelengkan kepala sambil berkata,

"Astaghfirullaah (aku mohon ampun kepada Allah)!" Dia berkata:

sedangkan Sufyan berkata, "Aku mohon ampun kepada Allah dari

dosa-dosa yang terhasil dari kita seperti mereka itu." Sufuan pemah

berada di mushalla ketika datang Isa bin Musa membawa panii-panii

maka Sufip pun "sesungguhnya perbuatan terhasil menimpa

kita pitu keberadaan ini, bukannya dari para pegawai 5nng

buruk."

Dari Sufuan, dia berkata, "Kalau bukan karena makian tenfu aku

tidak mau menyalati mereka yang datang kepada penguasa, supaya bisa

menjadi pelajaran."
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673- Ibnu Khubaiq menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu

Ismail Az-7ahid menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar

Abu lsham Al Asqalani berkata: Aku pemah shalat bersama Sufuan lalu

aku keluar bersamanya pula. Temyata ada seorang lakFlaki yang

mernaki laki-lak lain lalu aku berkata, "Wahai Abu AMullah (Sufuan)

tdakkah Anda lihat, mengapa Anda tidak menyuruh orang itu
(berhentip" Dia menjawab, 'Damlah, air laut telah fumpah."
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674. AB berkata: Abdunahman bin Muhamrrnd Al Khurasani

menceritakan kepadaku, Dikatalmn kepada Al Fudhail bin lyadh'

"Tidakkah Anda suka pergi ke daerah pe6atasan lalu mendapat pahala

jihad dan ribath di sana?" Dia menjawab, "Tentu, harya saja aku pemah

mendengar Sufinn Ats-Tsauri berkata, 'Sesungguhnya jika Allah murka

pada seseoftmg maka Dia alon membuatnya tinggal di daerah

perbatasan dan mengujinya dengan maksiat'."
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675. hnu Hunais memberitakan kepada kami, dia berkata: Alar

mendengar Ats-Tsauri berkata: Mereka akan dimintai pertanggungan

menjawab, demi Allah, tentang segala sesuafu bahkan tentang sen!rum

yang mereka lepaskan. Mera akan ditanya buat apa kamu senyrm di

hari anu dan itu. Itulah adalah firman Allah, "(Mueka bqkata), 'Aduhai

celat<a kami, kibb apkah ini yng tidak meninggall<an gng kecil dan

tidak (putd 5ang bmr, mekinl<an ia menatat smtuan5n.'.: " (Qs. Al

Kahft [18]: 49)
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676. Dia berkata: Aku mendengar Al Firlrabi berkata: Aku

mendengar Sufun berkata: Aku masuk menernui Abu Ja'far di Mina

lalu aku berkata kepadaqn, "Bertakunlah kepada Allah, karena

sesr.rngguhnp Anda mendapatkan ini sernua dengan pedang pam

Muhajirin dan. Anshar anak-anak mereka sekarang mati

kelaparan. Urnar bin Khaththab sendiri ketika berangkat haji hanya

mengahbiskan dana 15 dinar dan dia singgah di bawah pohon." Lalu

dia (Abu Ja'far) berkata kepadaku, "Kamu ingin aku seperti dirimu?"

Aku menjawab, "Jangan jadi seperti diriku, tapi jadilah dibawah apa

fng Anda sekarang dan di atas aku sekarang." Dia berkata kepadaku,

'Keluar!" .
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berkata, "Apabila sudah sampai penghujung dua ratus tahun maka
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lauhilah manusia dan mintalah kepada Tuhan kalian agar mendapat
keselamatan dari hal-hal yang akan terjadi di kampung-kampung kalian.,,

'a1r. ril :ot*aL J$) ii; JG -1v^
,4J.JL,J 6,

di*^r
I +G fr o*l) ,y; *.//l

e?rt 7\tr,1:rt1-Ju ca.iid ,f:* +t:,'lrt:At:fui 
Jll Jtf ,1t

678. Yusuf berkata: Sufuan juga berkata, "Kalau sampai berita
kepadamu tentang seoransl laki-laki di Timur bahwa dia adalah pembela
sunnah dan di Barat juga dikenal sebagai pembera sunnah, maka
kirimlah orang menyampaikan salam kepadanya dan berdoalah unfuk
mereka. Karena betapa sedikitrya ahlus sunnah wal jamaah."

679. Yusuf berkata: Sufuan berkata, .Ada dua nikmat yang bila
dikaruniakan kepada kefurunan Adam maka seyq]yanya dia memuji
Allah dan mensyrkurinya 3nitu menjauhi pintu penguat dan pinfu dokter
gadungan."
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680. Yafup bin Yaman berkata: Sufuan berkata, "Kalau kamu

melihat seoftmg qari' di pinfu sulthan, maka ketahuilah bahwa dia itu

tharnr."
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681. Dari SulBn, dia berkata: Ketika Basyir datang kepada

Ya'qub dia be*ata, "Atas agama apa kamu meninggalkan Yr.rsuP" Dia
menjawab, "Atas dasar agarna Islam." Maka Basyir pun berkata,

"Sekamng, sernpumalah kenikrnatan. "
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682. Abdunazzagmemberitakan kepada kami, dia berkata: Ada

seorang laki-laki ingin memotong kuku di sisi Sufyan dan hari itu adalah

hari Kamis. L^alu ada temannya, dia berkata, "Mengapa tidak besok

Jum'at saja kau lakukan?" Sufyan pun berkata, "Jangan funda

pelaksanaan Sunnah dengan apa pun."
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683. Dari Al Mu'afa, dia berkata: Sufuan itu kalau sudah petuh

konsentrasi maka dia bisa kencing darah dalam baskom.

Bisyr berkata, "Al Mu'afa sendiri adalah sahabat Sutpn Snng

ditimpa musibah kedua anak laki-lakinya dibunuh orang dan hartanya

habis, tapi tak pernah terlihat kegundahan padanya dan tak pernah pula

terdengar suara dari dalam rumahnya."
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684. Dari Ayryasy bin Ashim Al Kalbi, dia berkata: Sa'id bin

Shadaqah bin Muhalhil menceritakan kepadaku, dia berkata: Pada hari

aku bertemu Sufuan sungguh mataku benar-benar berbinar. Aku lalu

sengaja tak menemuinya beberapa,hari dan dia berkata kepadaku,

"Wahai Abu Muhalhil apa yang menyebabkanmu terlambat menemui

kami?" Kernudian dia meraih tanganku dan membawaku keluar menuju

gunung. lalu dia menyendiri dari kami di sebuah sudut jalan dan

menangis. Dia berkata, "Wahai Abu Muhalhil, dulu pada hari ini aku

benci kematian, tapi hari ini hatiku sangat ingin menemui kematian itu

meski lidahku tidak mengutarakannya." Aku bertanya, "Mengapa

begifu?" Dia menjawab, "Karena perubahan manusia dan banyaknya

kerusakan.l' Kemudian dia berkata kepadaku, "Kalau kamu mampu

unfuk tidak bergaul dengan manusia di zamanmu sekarang ini maka

lakukanlah. Jadikan perhatianmu hanyalah mempertajam peralatanmu.

Jangan sampai kau datang kepada para penguasa tersebut dan

gernbiralah dalam beribadah kepada Allah. Hendaknya kamu tidak

mernerlukan orang lain dan angkat sernua kebufuhanmu hanya kepada

1ang tidak ada kebutuhan membesar di sisi-Nya. Demi Allah, di Kufah

ini aku tidak menemukan orang yang kalau aku merninjam uang sebesar

sepuluh dirham kepadanya lalu dia merninjamiku maka dia akan

menyembunyikan hal itu dariku tapi kemudian dia akan pergi lalu datang

sambil berkata, 'Si Sufyan telah minia pinjaman kepadaku sehingga aku

pun meminjaminya'."
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685. Ya'qub menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdussalam

menceritakan kepadaku, dia berkata: Muzahim bin Zufar berkata:

Sufyan melihatku ketika dia baru furun dari menara dan berkata, "Wahai

bocah, kalau kamu kuat maka boleh, tapi kalau tidak kuat maka

mundurlah ke barisan kedua."

q- :Jti cq'; ;; *f,:, f -141
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686. Dari SSnnib bin Harb, dia berkatat Atu mendengar Sufi7an

berkata, "Ghibah itu adalah danjuh para qari'."
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U37. yalqub menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibrahim bin

AMullah menceritakan kepadaku, dia berkata: Sufuan berternu dengan

Syarik setelah Syarik diangkat menjadi hakim. Sufryan berkata

padanya, "Wahai Abu AMullah, setelah Islam dan berbagai kebaikan

kamu masih mau menjadi hakim?" Syarik pun berkata padanya, "Wahai

Abu AMullah, manusia harus punya hakim." Maka Sufyan pun

berkata, "Wahai Abu Abdullah, manusia juga harus Punya polisi'"
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688. Abu Nadhr berkata, "Sufun wafat tahun 151 H dan

Syr'bah wafat tahun L62H."
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689. Dari Ayy,rb bin AMullah bin Makraz auri iuUir'n*,, aiu

berkata: Aku mendatangi Rasulullah & dan aku ingin tak ada kebaikan

dan dosa kecuali akan kutanyakan kepada beliau. Aku melangkahi

orang-orang sampai mereka berkata, "Hei Wabishah, menjauhlah kamu

dari Rasulullah &." Aku berkata, "Biarkan aku mendekati beliau, karena

beliau termasuk orang yang paling aku cintai." Beliau pun berkata

Jt*tr,...^iijr *L1*
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kepadaku, " Wahai Wabishah, kamu mau mqnbqibhtdant k#lu,
pertan5aanmu abu aku gng akan mqtfuiblnnru ap
patanjaanmu?', Aku menjawab, "Silakan kabarlon keeadalot unttai

Rasulullah." Beliau menjawab, "I{amu ingin be.rbntp Naln tqfug
kebail<an dan dosa?' Aku menjawab, "Ya." Beliau lalu merarglun
jenrari dan meletakkannya di dadaku sambil berkata, "Walni Wru+
mintalah ktwa kepda lntimu, minblah ktwa kep& iiuannl lfuan
kebikan itu adalah tpng hatimu tanang dan iimmu dqant
melakukannSn, dos adalah aP t@lg ma nhat fu gMt
dan mwgukan dalam dada maki oftng-omlg srilah matfrftnlan
ke bol ehannSp k epdan u." lN

Inilah akhir dari kitab .4/ Wirra' llang diriu,alnatkan dni Ahr

Bakar bin AMul Khaliq, dari para gurunla. Segah ptS bagi Albh

sernata dan shalawablr{5ra sernoga senantiasa tercumtrlon lrcpada

junjungan Nabi Muhammad & d* para keluarga s€rta sahabatbdilt

lcn Uh At-Taryhib wa At-Tartib e/55n, Mistkat Al tbkslnfih @94, dunl

Hibah Al Auliw' 9/44ll.
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PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah, hanya Dia yang kita puji, minta

pertolongan dan merninta ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari

berbagai keburukan diri dan kejahatan perbuatan kami. Siapa yang

diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk, dan

siapa yang disesatkan niscaya dia tidak akan mendapatkan pelindung

dan pembimbing.

Aku bersaksi tiada ilah selain Allah, hanya Dia sendiri tiada

sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya,

sekaligus hamba pilihan-Nya, kekasih-Nya yang telah menyampaikan

risalah dan menunaikan amanah dengan menasehati umat. Beliau telah

berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenamya sampai datanglah

Al Yaqin dari Tuhan-Nya. Semo$a shalawat dan salam Allah senantiasa

tercurahkan kepada beliau, para keluarga dan sahabat semuanya serta

kepada siapa yang mengikuti jalan dan manhaj Sunnah beliau sampai

tiba Hari Pembalasan. '
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Amma ba'du, kitab ini adalah kitab .4/ Wara'yang ditulis oleh

Ibnu Abi Ad-Dunya. Saya men-tahqiqnya dengan harapan dapat

memberi manfaat dan pelajaran kepada saya pribadi yang banyak

kekurangan, serta untuk saudara-saudara saya kaum muslimin. Di

zaman sekarang, sikap wara' sudah menjadi hal yang terlupakan dan

cahayanya mulai meredup. Yang tinggal hanyalah secercah cahaya yang

terpancar di sana sini. Kalau saja Anas rS, pemah berkata kepada para

sahabatnya, padahal wakfu itu mereka masih berada di masa yang

utama, "Kalian biasa melakukan suafu perbuatan yang di mata kalian

lebih ringan dibanding rambut, padahal kami di masa

Rasulullah $ menganggapnya sebagai dosa yang mencelakakan." 1

Maka entah.apa yang akan diucapkan Anas rg kalau melihat kondisi

manusia masa kini.

' Bagaimana kalau dia melihat rumah dan pasar luta. ba haula

wa laa quvutata illaa billaah. Wara' tidak lain adalah buah dari sikap

takut kepada Allah i$. S"bub, siapa yang takut kepada Allah, maka dia

akan menahan dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal

yang menyebabkan Allah & murka. Jadi, siapa yang ingin mendapatkan

tingkat ketr,raraan maka dia harus menghidupkan rasa takut dalam

hatinya kepada Allah yang Maha Agung, karena siksa-Nya sungguh

pedih.

Allah S berfirrnan tentang para hamba-Nya yang beriman:

al'ib'o) @oti+t,@?t'iLGeu;fis
o;:G je ",-r2

1 HR. Al Bukhari (11/ga9l
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'Dan onng-omng tang takut terhadap adzab Tuhannla, karena

Sauryguhn5a adzab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman

(dari kdabnganng). " (Qs. Al Ma'aarij 17 0l: 27 -281.

Jika seseorcing merniliki ilmu tentang Allah S dan tentang

qnriat-Np rnaka tentunp msa takut itu akan timbul di dalam hatinya.

Berkenaan dengan hal ini, Allah & berfirman,

'lWgVb't'iipCl
'fuungguhn5a gng takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Njn,

lnnglah ulana."(Qs. Faathir [35]: 28).

Maka siapa saja yang ingin mendapatkan tingkatan wara' ini dia

hendakryn benrsaha sernaksimal mungkin sebelum ajal menjemput dan

1nng dimiliki pun hilang.

Sernoga buku kami ini bisa membanfu mencapai tujuan tersebut,

kereta pada lajumya, dan hanya Allah-lah ynng memberi

petunluk k"pad. orang png beriman ke jalan yang lurus.

Pembahasan Buku:

Penulis mernaparkan berbagai hadits yang diriwayatkan

berkenaan dengan sikap wam' dan berbagai jenisnya, antara lain wara'

dalam pendengaran, penglihatan, lidah (ucapan), tangan dan perut

Juga dipapar*an berita dari orang-oftmg yang wara' dan

kisah mereka. Sernua ifu disampaikan dengan sanadnya berdasarkan

metode para rnuhaddits, tapi dia tidak mernberikan penjelasan terhadap

apa Spng dia du,aTtlon
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Makna Wara' secara Etimologi

Penulis kitab Tajul Arus (22/313-314) berkata, "Wara' adalah

motor penggerak ketakwaan, dan menahan diri dari hal-hal yang

diharamkan."

Dalam bahasan Arab kalim at S*jt Ls: ^*niliki bentuk ,f7

sama dengah kata ,J;j (maxansi). Ini adalah bahasa yang masyhur dan

seperti itulah yang drgunakan oleh mayoritas bangsa Arab. Fi'l MudhartL

nya adalah Li,L37,{t-, tdungkan bentuk mashdarnyaadalah bttl,
dan bjj atau 6jii2 yang artinya adalah memsa berat dan terhalang

untuk melakukan yang dilarang.

Asal dari sifat wara' adalah menahan diri dari hal-hal yang haram,

kemudian dipakai pula untuk sifat menahan diri dari,hal yang halal dan

mubah. Bentuk ismdart kata wam' adalah Zblt uturtA.jt.

Biasa dikatakan P' , 7; eXi yang artinya kurang sifat

wara'nya. Kata wam' ini bisa pula diartikan penakut. Al-Laits

mengatakan dinamakan demikian karena si penakut itu biasanya

mundur."

Makna Wara' secara Terminologi

Makna wara' secara syar'i sebagaimana disebutkan oleh Al
Jurjani (At-Ta'rifat, ltm. 2521, "Wana' adalah menjauhi hal-hal yang

syubhat karena takut jafuh pada perbuatan haram. Ada pula yang

mengatakan dia adalah membiasakan diri melakukan segala perbuatan

baik."

Al Hafizh Al Muhaqqiq hnu Al Qayyim punya bahasan bagus

tentang wara' dalam kitabnya yang sangat berharga Madarij As-&likin,
saya rasa ini harus dinukil di buku ini karena punya hubungan yang erat

W1- Alwara'



dengan bahasan kita. Dia berbicara tentang wara' dan definisi yang

diberikan salaf terhadapnya, aneka macam dan tingkatannya.

Ibnu Al Qayyrm berkata: Salah satu tingkatan '!ri;i ';$l '!ri;
'cblfadalah tingkatan wpra'. Allah & berfirman,

bj;ryi;*is*,#rl blf J:-iri 4i

"Hai rasul-rasul, makanlah dai makanan 5nng baik-baik, dan

kerjakankh amal yang shalih. Saungguhnya aku Maha Mengebhui apa

gng kamu k*jakan. "(Qs. AI Mukminuun [23]; 51).

ifr6!;
Dia juga berfirman,

"Dan pakaianmu hendaHah kau be.rsihkan." (Qs. Al Muddatstsir

l74l 41.

Qatadah dan Mujahid berkata, "Maksudnya bersihkanlah dirimu

dari dosa."

Diri di sini diibaratkan seperti pakaian. Inilah lnng menjadi

pendapat hmhim An-Nakha'i, Adh-Dhahhak, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri dan

para muhaqqiq di kalangan ahli tafsir.

Sedangkan lbnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah jangan

pergunakan pakaian itu unfuk bermaksiat atau dosa."

Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Tidakkah kalian dengar

perkataan Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi:

# rrv'utjl;i rv'q-;| lt #,jl;?a-a

+
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" Dan sesungguhnya aku bukanlah pakakn pengkhianat yang aku pakai,

dan bukan pula dengan penipuan Snng kujadikan topeng."

Orang Arab biasa menyebut orang yang jujur dan menepati janji

ifu dengan sebutan ./EJl ,U, "bersih pakaiannya" sedangkan orang

yang suka berkhianaf biasa disebut c7*fr .r"', "kotor pakaiannya".

Ubay bin Ka'b pemah b.rkutu, "Jangan kamu pakai dia unfuk

pengkhianatan, kezhaliman dan dosa, tapi pakailah dalam keadaan

dirimu bersih."

Adh-Dhahhak berkata (tafsir surah Al Muddatstir itu), "Amalmu

maka perbaikilah."

As-Suddi berkata, "Biasa dikatakan kepada seomng laki-laki

yang shalih, 'dia itu bersih pakaiannya', sedangkan orang durjana maka

biasa disebut dengan, 'kotor pakaiannya'."

Sa'id bin Jubair berkata, "Bersihkanlah hati dan rumahmu."

Al Hasan dan Al Qurazhi berkata, "Perbaguslah akhlakmu."

Ibnu Sirin dan hnu 7-aid berl<ata, "lni adalah perintah untuk

mernbersihkan pakaian dari najis yang mana shalat harus bersih darinya,

karena orang-orang musyrik tidak bersuci dan tidak pula membersihkan

pakaian metreka."

Thawus berkata, "Pakaianmu maka pendekkanlah", karena

mernendekkan pakaian adalah pembersihan terhadapnya.

Pendapat pertamalah yang lebih benar.

Tidak diragukan lagi bahwa membersihkan pakaian dari najis

serta memendekkannya merupakan salah satu benfuk penyucian yang

diperintahkan, karena itu merupakan kesernpumaan amal dan akhlak.

Sebab, kotoran lahiriah akan menyebabkan timbulnya kotoran batin.

Makanya, pakaian seseorang keftka tidur akan menunjukkan hati dan
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keadaannya. Masing-masing dari keduanya alon saling mernpenganrhi

safu sarna lain.

Itulah sebabnln mengapa pernakaian sutera ernas dan kulit

binatang btns itr,r dilarang karena akan mernbekas pada hat berupa

ketiadaan sifat ubudiyyah dan kekhuslrukan.

Pengaruh jiwa dan hati pada paloian adahh hal 1Bng kasat rnata,

har,F bisa diketahui oleh alrli bashirah, dari keb€rsihan, kekotoran dan

baunya. Bahlon paloian orang lang baik akan bisa dibedakan dengan

pakaian oftmg 3nng duriana, meski tidak sedang dipakai oleh mere&a-

Nabi $ menggabungkan sifat wam' dalam safu katirrnt, bdiau

bersabda,

.#ivu k;,';rr>t:,l #;
'sutui *tu Mttuk k;;* A &bh kdb

dk maninggattan ap tpr{l ti&k banpnfat bgi dirin5a."2

Ini mencakup setnua hal ftg tidak bergrrna, baik p€rliataan,

pandangan, pendengaran, p€gangan, perialanan, pikiran dan sernua

geralon lahiriah rnaupun bafin. Inilah ungkapan lang menculnrpi dan

mernadai tentang wara'.

z Hadit irn l:asar-

t{R. At-Tirrnidd 14/588;1dan Ibnu l,laiah enSf$1316) dari Qt"rnh hn
Abdun:ahrnan dari Az-alhri dari Abu Sahrnah, dad Abu Hurahah sscan

marfu'.
At-Timridd berkomentar, "Hadits irn lwtan ghant.
Sanadqn lwsan. Arrah bin Abdurrahrnan Al Mu'afiri dinihi shadry dan

memiliki beberapa riwaSpt munl<ar*palFng dikatakan ol€h Al HaffztL

. HR. Malik (2/W31, Ahrnad (l/2oll, At-Tirmidd (4/5*5591, dari Az-ZrM,

dari Ali bi Husain bin Ali bin Abu Thalib, dari Nabi $ secara mnal
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Ibrahim bin Adham berkata, "Wara' adalah meninggalkan segala

yang syubhat, meninggalkan semua yang tidak berguna, meninggalkan

semua kelebihan (yang melebihi kecukupan)."

Dalam Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan secara marfu' (ucapan

Nabi $),

.,/6t'$l'6J ,(;r3 tf tt;;6 u

" Wahai Abu Huraimh kdilah oftng t/ang wara', niscaS/a l<anu

akan jadi manusia 5nng pling taat pazghanthannSa."

Apa png Bisa Mendorong kita Bersifat Wara'?

Ibnu Al Qayyrm melanjutkan: Penulis krtab Manazil As.h'irin
berkata, "Wara' adalah tindakan menghindari s@ara malrsimal larangan

dan merasa berat berbuat dosa karena mengagungkan Allah."

Maksudnya adalah menghindari yang haftrm, syrbhat dan apa-

apa lrang dikhawatirkan bisa mernbahayakan diri seseomng dengan

bentuk penghindaran sejauh mungkin, karena menghindar dan waspada

adalah dua hal yang mirip, hanya saja menghindari itu adalah perbuatan

anggota badan sedangkan waspada adalah perbuatan hati. Kadang ada

seorang yang menghindari sesuafu bulen karena dia waspada atau takut

pada sesuafu, melainkan alasan lain seperti menampakkan kebersihan,

kerruibawaan atau motivasi tasawuf, atau fujtnn lain seperti orang yang

pada dasamya tidak percaya akan hari kebangkitan, tak acuh dengan

adanya surga dan neraka. Mereka menghindari perbuatan dosa bukan

karena takut siksa melainkan terpuiang pada kepentingan pribadi,

misalnya bahaya duniawi, ingin dipuji dan lain sebagainya.
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Pemyataan "merasa berat karena mengagungkan Allah"

maksudnya adalah, motivasi untuk wara' dari segala yang haram dan

syubhat bisa karena takut akan mendapat siksa atau karena ingin

mengagungkan Allah &, menyucikan-Nya dari perbuatan yang Dia

larang.

Wara' terhadap maksiat bisa karena takut bisa pula karena

mengagungkan Allah &. Dia tidak lagi menyebutkan kecintaan sebagai

motivasi bagi seorang pencinta tidak mau bermaksiat kepada yang

dicintainya, karena itu tidak akan terjadi kecuali beriringan dengan

pengagungan terhadap Dz.at yang dicintainya. Kalau tidak ada

pengagungan dalam hati maka meski cinta tetap saja bisa mendurhakai,

seperti halnya kecintaan seseorang terhadap anak dan budaknya. Tapi

kalau cinta itu disertai dengan b'zhim (pengagungan) pastilah tidak akan

rnau mendurhakai.

Penulis N Manazitberkata lagi, "Wara' ada tiga tingkatan, yaitu:

(a) meninggalkan perbuatan buruk untuk menjaga diti [iwa), (b)

menabung kebaikan, dan (c)menjaga keimanan."

Inilah tiga pelajaran yang bisa dipetik dari meninggalkan

perbuatan buruk.

Pertama, menjaga jiwa, Snitu menjaga dan mernbentengi jiwa

dari segala yang dapat mangotori dan membuatr5n hina di sisi Allah,

para malaikat, orang-orang beriman dan seluruh makhluk. Barangsiapa

yang jiwanya besar maka akan besar pula penjagaannya dan bentengnya,

kesucian dan ketinggiannya serta itu bisa menempatkannya di posisi

tertinggi, iuga dikerumuni oleh para pemilik tekad baik dan sifat-sifat

kesernpumaan. Tapi orang png jiwanSn rendah dan kecil berarti dia

melernparkannya ke ternpat Snng kotor, melepas keliarannya, memutus

tali kekangnya sehingga tak terjala dari segala kebunrkan. Jadi, ketika
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orang bisa menjauhi perbuatan buruk maka paling tidak dia bisa

menjaga jiwanya.

Kedua, menabung kebaikan. Hal ini bisa dilihat dari dua sisi,

yaitu:

a. Menggunakan wakfu hanya untuk menghasilkan kebajikan.

Kalau dia sibuk dengan keburukan tentu waktunya untuk

berbuat kebaikan jadi berkurang.

b. Menjaga agar amalan baik yang sudah ada tidak berkurang

dengan semakin bertambahnya timbangan amal buruk dan

menunrnnya timbangan kebaikan sebagaimana yang sudah

disebutkan dalam kelas tobat. Di sana sudah dijelaskan

bahwa amal buruk terkadang bisa menghapus amal baik,

baik dengan menenggelamkannya sarna sekali atau
' menguranginya. Paling tidak amal buruk itu pasti akan

memrperlernah amal baik, sehingga dengan menghindari

amal buruk maka terjagalah tabungan amal baik.

Perumpamaannya sama dengan orang yang punya harta

kemudian dia memberi hutangan kepada orang lain dengan

harta itu. Piutangnya ifu bisa jadi menghabiskan seluruh

hartanya tadi, atau malah menambah, tapi juga bisa

menguranginya. Begifulah amal baik dan buruk.

Ketiga, menjaga irnan. Iman berdasarkan pendapat semua ahlus

sunnah akan bertambah karena taat dan berkurang karena maksiat. Hal

ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan lainnya dari para sahabat dan tabiin.

Maksiat akan melemahkan iman dan hanya bisa dirasakan

dengan kepekaan hati dan wujud materil. Sebab, sebagaimana dalam

hadits apabila seorang hamba melakukan suafu dosa maka ifu akan

menjadi safu titik hitam, kalau dia bertobat dan beristighfar maka
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hatinya akan kembali cemerlang. Tapi kalau dia kembali melakukan

dosa maka akan bertambah tifik hitam lainnya sehingga hatinya tertutup

olehnya. Itulah penutup hati yang difirmankan Allah &,

'061.1-j,( ( ** Ub'ot3 ",t
b

s<

"Sekali-kali tidak (demikian), sebenamya apa tpng selalu mqeka

ushakan itu menutupi hati merela."(Qs. Al Muthaffifiin [83]: 11+1s

Allah & menginformasikan bahwa perbuatan hati akan menjadi

penutup yang bisa mernbuatrya bertambah. Allah & jugu mengabarkan

kalau Dia membalikkan orang-orang munafik kepada kekaftran lantaran

apa yang mereka pe6uat. Dia berfirman,

"|$q#ifA
"Padahal Allah telah mqtbaliklan mereka kepada kekafiran,

disebabl<an usaha mqela sqdiri. "(Qs. An-Nisaa' [4J: 88).

g Sanadhadibini hasan.

HR. Ahrnad (2/297); At-Tirmi&i (5/4341; An-Nasa'i l,As-Sunan Al Kubm

sebagaimana disebut dalam At-fithfah,9/M3, dan Amal N Yaum wa Al'
Lalkh,418h hnu Mabh(2/7418), hnu Hibban (248, Mawaridt; Al Hakim
(2/5171, Al Baihaqi (Surun N hlhaqi TO/1881, semuanln dari Muhammad

bin Ajlan, dari AI Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah

secttria tnar{u'.

At-Tlrmidd berkomentar, "Hadits iri hasn slahih.?

Al Hahm b€rkata, "Hadits tun slnhk berdararkan qnrat Mr.slim tapi Al
Bulhart dan Mrslim fldak.meriua5atkan4n." Pendapat Al Hakim ini disbhrjui

oleh Adz-Dzahabt.

Sa;,n huhaqqid kabkan, sarndnya hasn larena ada periwayat bemama

Muharnmad bin Ailan.
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Dia juga menginformasikan bahwa pelanggamn terhadap

pedanjian yang telah Dia ambil dari para hamba-Nya merupakan sebab

mengerasnya hati. Dia berfirman,

"'^;,r,3 "& rtt ci+i "# "@ # q
byt,:;tE1;'t" -e4i f Aq 3r,;?

G

c-4)

"(Tebpil karena merela -)*ng* ianiin5n, Ihmi kutuki

mereka, dan lkmi ladikan hati mqel<a k as mqtbfu. mqeka sul<a

merobh pul<ataan 6nah) dari tanpt-tenpbtSa, dan mqel<a (sqgaftil

metupkan s&gian dari aF l@rrg mqela telah dipqwatl<an

denganrya. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 13).

Di sini Allah $ menptakan bahwa dosa akibat melanggar

perjanjian merupakan sebab kerasnya hati, laknat, mengubah kalam

Allah dan terlupakannya i}nu.

Seorang salaf berkata, "Maksiat adalah Posnya kekafiran

sebagaimana demam adalah posnya (persinggahan) kernatian. "

Imannya seorang pelaku maksiat seperti halnya tenaga seorang

yang sdang sakit, keadaannya tergantung seberapa kuat dia dengan

penyakit itu.

Ketiga perkara ini (menjaga jiwa, menabung kebaikan,

membentengi iman) adalah motivasi tertinggi seorang awatn unfuk

menggapai tingkatan wara', karena penriliknya adalah orang yang punya

perhatian paling tinggi yang berusaha menjaga kesucian jiwa dan

membentenginya, mempersiapkannp untuk sampal kepada Tuhan. Itu
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berarti dia menjaga jiwanya dari segala hal yang dapat menghalangi

dirinya dengan Tuhan, menjaga amal baiknya agar jangan sampai

berguguran atau hilang, karena amal-amal itu akan berangkat ke sisi

Tuhannya. Dia akan selalu mencari keridhaan Allah, menjaga kadar

keimanan kepada sang khalik, rasa cinta terhadap-Nya, maluifat-Nya,

muraqabah-Nya dari segala hal yang dapat memadamkan cahaya ilahi

atau memperlemah pancaran energinya.

Syukh Al Harawi (penulis Manazil As-& ihh) berkata, "Ketiga

sifat ini berada pada demjat pertama yang dilalui seorang murid

(penggapai cita)."

Maksudnya adalah seoftrng murid masih manpunyai dua

tingkatan lagi dalarn wata' di atas tingkatan pertama ini. Kemudian dia

menyebutkannln, "Tingkatan kdm adalah menjaga batasan-batasan

sampal pada hal yang masih fidak mengaPa, derni menyisakan

penjagaan dan takwa, agar naik dari tingkat terendah dan lepas dari

cengkraman batasan yang terlamng. "

Dia melanjutkan, "orang yang sudah naik dari tingkat pertama

menuju demjat kedua ini akan banyak meninggalkan hal-hal yang

sebenamya masih mubah demi mengekalkan penjagaan dan takut kalau

kejemihan hatinyra terkotori, dan cahayanya padam. Sebab, banyak hal

yang mubah berpotensi mengenrhkan kejemihan penjagaan dan

menghilangkan auranya, serta memadamkan cahayanya'

suatu hari, syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata kepadaku (hnu

Al Qayyrm) tentang sesuatu yang mubah, "lni menaftkan derajat tinggi

meskipun meninggalkannya bukanlah syarat unfuk bahagia", seperti

itulah kira-kira perkataannya kala itu.

seomng arif akan meninggalkan banr.k hal mubah demi

mengekalkan penjagaan, apalagi kalau yang mubah itu merupakan
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batasan antara yang halal dengan yang haram. Seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya bahwa antara yang halal dan haram itu ada

batasan, sehingga meninggalkannya adalah hal yang harus dilakukan

orang dengan tingkat demjat ini agar derajatnya tetap terjaga.

Perbedaan antara mereka yang berada di derajat pertama

dengan yang ada di derajat kedua ini adalah bahwa mereka yang di

derajat pertama berusaha untuk mendapatkan penjagaannya sedangkan

yang di derajat ini benrsaha unfuk menjaga kejemihannya agar jangan

sampai keruh, cahayanya jangan sampai padam. Inilah makna dari

perkataan "mengekalkan penjagaan". Sedangkan yang dimaksud

dengan naik dari tingkat Uawatr adalah meningkat"rya perbuatan.

Malrsud "terlepas dari hudud (batasan yang

dihammlon)" adalah, kata hudud b€rarfi segala png dilarang yang

perrufus antara halal dan. hamm. Dimana sudah sampai

pernutus antam keduanp maka itulah had Oatasannya). Siapa yang

masuk dalam cengkraman had itu b€rarfi dia terjebak maksiat.

Allah * sudah melarang pelanggaran terhadap hadnSn bahlon

mendekatinp saja dilarang. Dia berfirman:

'.. !z'z <a 47 t tt .'L;;:-pt6fii:b4

(Qs. ru Baqarah 121: t871.

Dia juga berfirman,

t;t'r;ZiJ3{t 3r;--l:,la,

"Itulah hukum-hukum Allah, mah jangBnkh kamu

melanggamtn "(Qs. Al Baqamh I2l: 2291.
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Hudud maksudnya adalah akhir sebuah kehalalan dan ketika dia

dilarang unfuk didekati berarti dia adalah awal sebuah keharaman.

Maksud dari kedua ayat ini Allah & mengatakan jangan kalian

lampaui (langgar batas) apa yang Aku bolehkan kepada kalian dan

jangan kalian dekati apa yang Aku haramkan'

Maka, wara' membebaskan seorang hamba dari mendekat

larangan atau melampaui kebolehan. Ifulah yang dimaksud masuk dalam

cengkraman hudud.

Dia berkata lagi, "Derajat ketiga adalah wara' terhadap segala

yang mengajak ke arah pemecahan waktu dan tergantung pada

pemecahan ifu, serta penghalang yang menghalangi kesafuan'"

Perbedaan antam pemecahan waktu dengan terganfung pada

pernecahan sama seperti perbedaan antara sebab dengan musabbab,

antara nafi du(Ian ib66,t Sebab, orang dalam demjat ketiga ini sudah

terpecah waktunya, sehingga dia tidak memperoleh kesempatan lain

kecuali tergantung kepada keinginannya yang benar. Karena, tidak ada

pengingkaran pada diri dan keinginan. BarangsiaPa yang bukan Allah

fujuannya maka dia akan menginginkan selain Dia. Siapa yang tidak

menjadikan Allah sebagai safu-satunya sernbahan maka ia akan

menyenrbah yang selain Dia. Siapa yang amalnya tidak hanya dituiukan

kepada Allah, maka dia akan berarnal dengan tujuan selain untuk-Np.

Ini semua sudah dibahas. 
.

seorang yang mukhlis akan dijaga oleh Allah ketika dia

beribadah hanya karena-Np, hanya menginginkan wajah-Nya, hanya

takut kepada-Nya sernata, berharap hanya kepada-Nya, meminta apa

pun dari-Nya, merendahkan diri kepada-Np dan hanF membutuhkan

Allah satu-satunYa
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Ini lebih tinggi dari demjat kedua karena orang yang memiliki

derajat kedua akan sibuk menjaga sifat tersebut dari segala yang

mengotorinya dan senantiasa mengevaluasinya. Padahal yang seperti itu

menurut mereka yang ada pada derajat ketiga adalah memecah fokus

dari Al Haq (Allah). Pemilik demjat kedua melatih hal yang tampak

sementara pemilik de.ralat ketiga melatih yang ghaib....la

Ar-Raghib Al Ashfahani mernbagi wam' dalam tiga tingkatan,

3nitut

1. Wajib, 3nifu menghindarkan diri dari segala yang hamm dan ini

berlaku unfuk sernua manusia.

2. Nadab (sunah), fitu tak mau melakukan hal png syubhat dan

ini berlaku unfuk golongan pertengahan

3. Fadhilah, yaitu fidak rnau melakukan banfk hal yang

diperbolehkan dan haq;a mencukupkan diri

sekedar kebufuhan dasar, ini berlaku unfuk para Nabi, shiddiqin,

ryuhada dan shalihin.s

Karya Tulis tentang Wara'

1. Xitai ru Wara'torya Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman As-

Sulami Dasi Al Albiri (17+238 H). Kitab ini terdapat dalam

benh* manuslaip di Madrid 577/6 berjumlah 22 lqrbar.
VarikhAlTurats oleh Ftnd Sazkin L/2/249I

2. Kitab Al Wam' karta Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin

Hajjaj Al Faqih Al Maruuadzi yang wafat tahun 275 H

4 I;h. MadanJ,4st*likinl2/20-2Tldengan sedikit ringkasan.
s Uh. Ad-Dzan'ah ila Matrarim Asyspd'ahgnm.2lG2l7 et. Darul Kutub Al-

Ilmi!,tah).
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(Tadzkirah N Huffazh, 2/631-633)' Kitab ini terdapat

manuskripnya di perpustakaan Az-7-hahitiyyah, tasawuf L29

|l-28o|.(AtMuntakhabminMakhthuthatAlHadlsolehAl
Albani hlm. 404).6

Al Wara' karya Muhammad bin Nashr Al Marwazi sang imam

yang terkenal, penulis kitab As-Sunnah, Qadrus Shalah dan

lain-lain, wafat tahun 394 H. Kitabnya ini disebutkan oleh Haji

I{halifah dalam Kasyf Az-Zhunun (2/14691, Al Baghdadi

dalam HudSntul fuifin l6/2L1, dan Fuad sazkin dalam Tarikh

At-Tumts(L/3/L981.

Kitab Al wara' oleh Irnam Ahmad bin Muhamrnad bin Hanbal

(L*-24L F0. Kitab ini disebutkan oleh fu-Rudani dalam

shilatu At KMf bi Mawhuuli As-sakf (maialah Ma'had Al

Malrtrthuthaat, 2g/2 trlm. 529) dan Sazkin (l/3/2231' Kjtab

ini disebutkan bahwa ada satu manuslaipn5n di Kairo, koleksi

157 dari Alif b'- 47 Alif.

Ada lagi manuskrip lain di Zhahiriyyah dan saSn pun3ra satu

copiannln.

Kitab ini juga sudah dicetak pada tahun 1340 H, iuga kenrbali

diterbitkan dengan tahqiq Dr. Zainab lbmhim at Qanrfr tahun

1403 H dan dia berkata dalam muqaddirnahnln, "Kami fidak

mengaahui bahwa kitab wam' ini punya rnanusluip, say'a

6 Manr.rskrip dengan nomor ini juga disehnkan oleh Fuad saddn dala,rrt Tankh

At-Tumb (l/L3t7l dan dia menisbahkannln kepada Abu Bakar Ahrnad bin

Ali bin Sa'id Al Urnawi Al Marwazi'

SdanglGn muhaqqiq kitab Qadrus stnkh kaqn Al },lartmzi (L/5||

menya-takan bahua mushannif (Al Maru,ad) Punl,a kitab lain mengenai wara'

lalu dia menyebutkan nomor tersebut'

Maka perlu diteh.rsuri ke manuskripnp langsung siapa 5ang benar di antara

mereka.

4.
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men-takhrij beberapa hadits dan atsar di dalamnya. Tapi

sungguh kitab ini masih perlu dikaji lebih mendalam. Juga

pemah dicetak lagi tahun 1406 H dengan penelitian dan

bhqiq.Di sampul tertulis, "tahqiq wa dimsah (diteliti dan di-

Ahqq\ Muhammad Sayyid Basyuni Zaghlul. Tapi siapa yang

membuka kitab ifu maka tidak akan menemukan hasil dirasah

dan bhqiq kecuali sedikit. Dia juga mengatakan bahwa

pentahqiqan itu berpedoman pada cetakan tahun 1340 H.

5. Kitab AI Wam' karya Abu Bakar bin Abi Addunya. Inilah

kitab yang sedang berada di tangan pembaca dan nanti akan

dibahas lebih lanjut.

Kernudian para ulama juga banyak 5ang menulis tentang wara',

berbagai macamnya dan fadhilahnyra dalam buku-buku fulisan

mereka, antara lain:

1. Al Ghazali dalam kitabnp lfup' Uumiddin (2/89't dan

seterusnya.

2. Ar-Raghib Al Ashfahani dalam kitabnla Adz-Dzaribh ila
Makartm Asy$ari'ah.

3. Ibnu Al Jauzi dalam kitabnp Shaidul Ktnttir.

4. hnu Al Qayyim dalam kitabnSn MadadiAs\htikin.

Sebelum kita bicam tentang kitab Al Wara' ini, kita akan bahas

secam ringkas dulu biografi lbnu Abi Ad-Duqn.
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BIOGRAFI PENULIS
(IBNU ABI AD-DUI'[YA)

Nama dan nasabqla

AMullah bin Ubaid bin SulBn bin Qais Al Quras!,i lnnuk

mereka) Al Baghdadi Al Mtnddib, terrnasuk maula bani umayph. Dia

lahir pada tahun 208 H.

Guru-gurunya

Gurugurunya banyak disebutkan oleh Al Mizzi berdasarkan

abjad dalam lttab Tahdzib Al l<anal 12/496437, manuslaip) sehingga

tidak perlu rasanya disebutkan di sini satu persatu'

Di sini saya hanya akan menyebutkan guru€urunya yang ada di

kitab ini tanpa menyebut nomor periwayatan mereka. Bagi yang ingin

melihat riwayat mereka silahkan cek ke daftar isiT:

7 Adz-Dzahabi lsgrar A'hm ArNubh', 13/3991berkata, "Dia (Ibnu Abi Ad-

Dunya)biasameriwaSntkandariorang.orangyangtidakdikenal...."
Makanlp banrk gurunya ini yang fldak kita temukan biosrafiryn.
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Ahmad bin Aban, saya belum menemukan biografinya.

Ahmad bin hrahim Ad-Dauraq i, tsiqah halizh (At-Taqnb).

Ahmad bin Ishaq AlAhwazi, shaduq(At-Taqri\.

Ahmad bin Hatim Ath-Thawil, dinilai tsiqaholeh Ibnu Ma'in dan

Ad-Daraquthni lAl Jarh wa At-Ta'dil,2/8, dan Tarikh Bagdad,

4/LL+tLs).

Ahmad bin Abdah Adh-Dhabb it, tshahdan dituduh berakidah

nashb (membenci ahlul bai$. Dia juga periwayat Muslim dan

keernpat kitab Sunan (At-Taqnbl.

Ahmad bin Imran bin Abdul Malik Al Akhnasi. Abu Hatim

menganggapnya sgnikh, Abu Zur'ah berkata, "Mereka (para

ulama hadits) meninggalkannp." lN Jarh wa At-Ta'dil,2/6+
65).

7. Ahmad bin Navaza. Sayra belum menernukan biografinya.

8. Ahmad bin Mani' Abu Ja'far Al Baghawi Al Ashamm, bhah
hafizh, periunyat jamaah. (At-TaqnQ

9. . Ibmhim bin Sa'id Al Jauhari, biqah haftzh, diperbincangkan

tanpa hujjah. Da juga periwayat Muslim dan keempat penulis

htab As-Sunan

10. Ibrahim bin Al Mundzir Al Huzami, shadrq. Irnam Ahmad

lantaran rnasalah Al Qur'an. Dia dipakai oleh Al
Bukhad dalam Shahibnya. At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan hnu
Majah. (At-TqnA.

11. Azhar bin Marwan fu-Raqqasyi, shaduq dan dipakai oleh At-

Tirmi&i serta hnu Majah. (At-TaqnA.

12. Ishaq bin Ibmhim bin Ya'qub Al Baghawi, tsiqah, dan dipakai

oleh Al BuL*rari dalam Shahilrnya. (At-TaqnA.

1.

2.

3.

4.

6.
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L3. Ishaq bin lbrahim bin Nisthas. Abu Hatim berkomentar, "Syekh

tidak kuat." (Al Jarh wa At-Ta'dil,2/206, dan Al Mughnil/681,.

14. Ishaq bin Ismail Ath-Thaliqani, tsiqah, hanya dipersoalkan

masalah apakah dia mendengar dari Jarir saja. Dia dipakai oleh

Abu Daud (At-Taqribl.

15. Ismail bin Abi Al Harits, yaitu Ibnu Asad Al Baghdadi, shaduq

dan dipakai oleh Abu Daud serta Ibnu Majah. lAt-Taqnbl.

16. Al Hasan bin Abdul Aziz N Janr.ri, tsiqah tsabat abid fadhil. Dia

dipakai oleh Al Bukhari dalam Shahibnya. (At-Taqrid.

17. Al Hasan bin Utbah fuy-Syami, menurut Abu Hatim dia adalah

periwayat majhuL (N Jarh wa At-Ta'dil,3/L3).

18. Al Hasan bin Qu'ah Al Hasyimi (maulaBani Hasyim) Al Bastui,

shaduq, dan dipakai oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i serta lbnu

Majah. (At-TaqnA.

19. Al Husain bin AMurrahman Al Jarjara'i, maqbul, dan dipakai

oleh Abu Daud, An-Nasa'i serta Ibnu Majah

20. Al Husain bin Ali bin Yazid Ash-Shuda'i, shaduq. Dia dipakai

oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

21. N Hakam bin Musa bin Abu Zuhair Al Baghdadi, shaduq. Dia

dipakai oleh Al Bukhari dalam Shahibnya secara mu'allaq,

Mnslim, Abu Daud dalam Al Mansildan hnu Majah.

22. Khalid bin l$idasy Abu Al Haitsam Al Muhallabi (maula

mereka), orang Bashrah, shaduq dan kadang melakukan

kekeliruan, Biasa dipakai Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufmd,
' Muslim, Abu Daud dalam MusnadMalik dan An-Nasa'i.

23. Khalid bin Ziyad Az-7.ayyat. hnu Abj Ad-Dunya sendiri

menyebutrln "Dia orang shalih". (Tarikh kghdad,8/308).
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24. Khalaf bin Salim Al Makhrami, tsiqah hafizh, penulis kitab .4/

Mwnad. Mereka mengecarrmya lantamn berpemikiran syi'ah

dan biasa ikut campur urusan pengadilan. Biasa dipakai oleh

An-Nasa'i.

25. Khalaf bin Hisyam AlBazzar, seorang muqri', orang Baghdad,

bi@h- Dia mernpunyai beberapa riwayat pilihan dalam qim'at.

Biasa dipakai oleh Muslim dan Abu Daud.

26. Daud bin Amr Adh-Dhabbi, Abu Sulaiman AI Baghdadi, tsiqah

dan terrnasuk guru senior Muslim. Biasa dipakai oleh Muslim

dan An-Nasa'i.

27. Daud bin Muhammad bin Yazid. Saya belum menernukan

biografinya

' AL Dahtsam bin Al Fadhl, disebutkan oleh Al l$athib dalam

Tlzril*lrnlya $/%61 tapi dia tidak mernberilmn panlaian jarh

rnaupun liadrl.

29. Rabah bin Al Jamh, Abu Al Walid; biqah, Vilikh hghdad,
8/42tt).

30. Raia' bin As-Sindi ArFNaisaburi, slmdtq@t-fqriq.

31. Sumii bin Yunus bin hrahim Al Baghdadi, tsiqah ahli ibadah.

Dh dipal€i oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i.

32. Sa'id bin Sulairnan Adh-Dhabbi digelari Sa'dawaih, biphhafizh,
dan dipaloi oleh Jarnaah.

33. Sa'id bin Al Halorn bin Muhammad bin Abi Ma4nm Al Jurnahi

(nisbah ke Jurnah karena ada hubungan wala'), Abu

Muhamrnad Al Mishri, seorang bhah, babt ahli fikih. Dia

dipaloi oleh Jarnaah
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34. Salamah bin Syabib Al Musmi'i An-Naisabui, tsiqah, dipakai

oleh Muslim dan keempat penulis kitab As-Sunan'

35. Sulaiman bin Manshur Al Khuza'i- bh- tahqiqno' l2l'
' 36. Suwaid bin Sa'id Al Harawi Al Haddatsani Abu Muhammad,

shaduq pada dirinya hanya saja dia buta sehingga didiktekan

oleh orang. Ibnu Ma'in berkata yang buruk tentang dirinya. Dia

dipakai oleh Muslim dan lbnu Majah.

37. Al Abbas bin Ja'far bin Abdullah bin Zabarqan Al Baghdadi Abu

Muhammad bin Abu Thalib saudara Yahya, shaduq dan dipakai

oleh lbnu Majah.

38. Abbas bin AMul Azhim Al Anbari Abu Fadhl Al Bashri, tsiqah

hafizh. Dia dipakai oleh Al Bukhari secara mu'allaq, Muslim dan

keempat penulis kitelb As-Sunan

39. AMullah bin Haitsam Al AMi Abu Muhammad AI Bashri, fidak

ada masalah padanya, dan dipakai oleh An-Nasa'i'

40. Abdurrahman bin Zabban Ath-Tha'i, disebut oleh Al Khathib

dalam Tarikl>nya (L0/267-268) tapi frdak muryet13ll<an iarh

dan k'dil.

41. Abdunahrnan bin shalih Al Ataki, Abu Muharnmad Al Kufi,

shaduqbertas4ayyt', dan biasa dipakai oleh An-Nasa'i.

42. Abdurrahman bin waqid bin Muslim Al Baghdadi, shaduq

narnun hapalannya tercampur. Dia dipakai oleh At-Tirmidzi dan

Ibnu Maiah.

43. Auurrahrnan bin Yuntrs bin Hasyim, Abu Muslim AI

Mustarnalli Al Baghdadi, shaduq. Ulama mengecamnlE d?lem

rnasalah ta'W. Da dipaloi oleh Al Bul$ari.
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214. Abdunahim bin Yahya Al Adami, dituduh berdusta oleh Adz-

Dzahabi (Mizan Al I'frdal,2/608lr.

45. AMushshamad bin Yazid, pembantu Fudhail bin Ayyasy Al
Baghdadi yang dikenal dengan gelar.Mardawaih. Disebutkan

oleh hnu Abi Hatim (6/52) tarrya jarh dan ta'dil.

215. AMul Mun'im bin ldris, disebut.oleh lbnu Abi Hatim (6/671dan

tidak memberikan komentiar apa pun.

47. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al Jusyami Al Qawariri,
b@ah babat, dan dituduh bertaslp5ryu'. Dia dipakai oleh Al
Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i.

48. Ali bin Ja'd Al Jauhari Al,Baghdadi, tsiqah tsaht dan tertuduh

taqpyyu'. Dia dipakai oleh Al Bukhari dan Abu Daud.

49. Ali bin Hasan bin Abi Maryarn. SaSn belum menernukan

biogmfinya. Uhat As-9lnmt lorta Ibnu Abi Ad-Dunya (hal.

217-218, tahqiq: Najm Abdurrahrnan Khalafl.

50. Amrnar bin Nashr As-Sa'di Abu Yasir Al Marwazi, shaduq. Da
dipakai oleh lbnu Majah dalam At-Tafsir.

51. Umar bin .Sa'id Ad-DimasSqi, Abu Hafsh, Abu Hatim
mengatakannya, "Saya pernah menulis darinya tapi kernudian

saya tinggalkan haditsnya." (Al Jarh tn At-Ta'dil,6/tL)

Muslim berkata, "Dia adalah dha'if al hadits." Sedangkan An-
Nasa'i berkata, "Dia tidak biqah." (Mizan Al I'frdal, g/t991.

52. Imran bin Musa N Qazzaz, Abu Amr Al Bash,ri, shaduq. Dia
dipakai oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, hnu Majah.

53. Aun bin Ibmhim bin Shalt AsySyami, saya belum menemukan

biografinya.
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55.

56.

54. Al Fadhl bin Ja'far bin AMullah Al Baghdadi, Abu Sahl bin Abu

Thalib, saudara Yahya, tsiqah. Dia dipakai oleh At-Tirmi&i'

Al Fadhl bin Ya'qub bin lbrahim Ar-Rukhami, Abu Al Abbas Al

Baghdadi, tsiqah hafizh.

Fudhail bin Abdul wahhab bin lbrahim Al Ghathfani, Abu

Muhammad Al Qannad As-sukkari Al Kufi, tstqah.Dra dipakai

oleh Abu Daud sebagai hujjah.

57. Al Qasim bin Hasyim bin sa'id As-simsar. Al Khathib

mengatakannya, "Dia shaduQ' ffarikhBaghdad 72/4294301

58. Al Mutsanna bin Mu'adz Al Anbari, saudara AMullah, Hqah.

Dia dipakai oleh Muslim sebagai hujjah.

59. Muharnmad bin lbrahim Adh-Dhabbi, salE belum menernr.rkan

biograftnya.

60. Muhammad bin Ishaq bin Yasar Abu Bakr Al Muthallibi, imam

dalam kisah-kisah pepemngan shaduq biasa ^or-illit,
tertuduh tasya5rgnr' dan tertuduh pula dalam masalah takdir. Da

dipakai oleh Al Bukhari secara mu'allaq, Muslim dan keernpat

penulis htab As-Sunan sebagai hujjah.

61. Muharnmad bin Ismail bin Samurah Al Ahmasi, ti'qah' A'a

dipakai oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lbnu Maiah s€bagai

hujjah.

Muhammad bin Yazid Al Adami Abu Ja'far, s9a belum

menernukan biografi ngn.

Mutnrnmad bin Basyir. Saya yakin dia adalah Abu Ja'far Al

Wa'izh yang disebutkan dalam Al Jarh wa At-Ta'dit Q/zL]^l

tanpa disa:lai iarhmauPun ra 7rl.

62.

63.
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Muhammad bin Hatim bin Buzai', Abu Bakar Al Bashri, tsiqah.

Dia dipakai oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i

sebagai hujjah.

Muhammad bin Hassan bin Khalid Adh-Dhabbi, Abu Ja'far Al

Baghdadi, shaduq la@ul hadits. Dia dipakai oleh Abu Daud

sebagai hujjah.

Muhammad bin Husain Al Barjilani, Abu Syaiktr. Ibrahim Al

Harbi ditanya tentangnya maka dia berkata, "Aku Udak tahu hal

lain tentangnya kecuali kebaikan." (Al Jarh wa At-Ta'dil,7/229,
dan Mian N I'tidal,3/5221.

Muhammad bin Sallam Al Jumahi, penulis latab Thabaqat Asy
Sy,tbm'. Abu Hatim pemah ditanyn tentangnp, maka dia

menjawab, "Saudaran5ra yaitu Abdurrahman bin Salam lebih

titqah dibanding dia." lAl Jarh wa At-Ta'dil,7/2781.

Muharnrnad bin Abbad bin Musa Al Ukf, digelari Sundul,

shadry dan sering melakukan kekelhnn. (At-TqriA.

Muhamrnad bin Abdullah Al Madini, saya belum menernukan

biografinln.

Muhammad bin Ubaid Al Ourasti {lEFh penulis sendiri},

disebutkan oleh Al Khattrib (2/3701dan da katakan, "fuiaknln

pitu Abu Balor biasa meriunptkan darirya hadits-hadits png
lunrs."

Muharrrnad bin Ali bin Hasan bin Syaqiq Al Marunzi, biqah,

ahli hadits. Dia dipakai oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i sebagai

hu[iah.

64.

65.

66.

68.

69.

67.

70.

7L.
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72. Muhammad bin Qudamah Al Jauhari Al Anshari, Abu Ja'far Al

Baghdadi, ada sedikit kelemahan padanya. Dia dipakai oleh Al

Bukhari dalam kitab Khatqu Af'al Al lbadsebagai hujjah'

73. Muhammad bin Nashih Abu Abdullah, disebutkan oleh Al

Khathib (g/g24) tanpa iarh mauptn ta'dil'

74. Muhammad bin Harun bin Ibrahim, Abu Ja'far N Bazzaz,

shaduq. Dia dipakai oleh An-Nasa'i sebagai hujjah'

75. Mahmud bin Ghailan Al Adawi, Abu Ahmad Al Manvazi, tsiqah.

Dia dipakai oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i

dan lbnu Maiah sebagai huijah.

76. N Mufadhdhal bin Ghassan, Abu AMurrahman Al Ghulabi,

tsiqah. (Tarikh hghdad, L3/L241'

77. Mahdi bin Hafsh Al Baghdadi. Maslamah bin Qasim, Al Khathib

dan Adz-Dzahabi menganggapnya tsiqah. Sedangkan Al Hafizh

dalam At-Taqribmelakukan kekeliruan dengan mengatakannya,

maqbul. Dia dipakai oleh Abu Daud sebagai hujjah'

78. Nashr bin Ali Al Jahdhami, tsiqah tsabat, pemah diminta

menjadi hakim tapi dia menolak. Dia dipakai oleh jamaah

sebagai hujjah.

79. Harun bin sa'd Al Ayli As-sa'di lmaula mereka), biqah punlra

keutamaan (fadhil). Dia dipakai oleh Muslim, Abu Daud, An-

Nasa'i dan Ibnu Majah sebagai hujjah'

80. Harun bin AMullah bin Manrran Al Baghdadi, Abu Musa Al

Hammal, biqah. Dia dipakai oleh Muslim dan keempat penulis

kitab As-Sunansebagai hujjah.

81. I'larunbinUrnarAlqras!,i. I-j/}rrt bhqiqno' 132' -'''
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82. Hasyim bin Walid Al Harawi, Abu Thalib, Al Khathib

berkomentar, "Dia tsiqah." (Tarikh Baghdad, 14/66-67).

83. Al Haitsam bin Khari;ah Al Mamrdzi, shaduq. Dia dipakai oleh

Al Buktiari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah sebagai hujjah.

84. Al Walid bin Sytrja' bin AI Walid As-Sukuni, tsiqah.Dia dipakai

oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah sebagai

hujjah.

85. Yahya bin Aktsam bin Muhammad At-Tamimi Al Manuazi,

fuqih shaduq. Dia dipakai oleh At-Tirmidzi sebagai hujjah.

86. Yahya bin Ja'far bin A'yun Al Azdi Al Bariqi, Abu Zakaria Al
Bukhari Al Baikandi, tsiqah. Dia dipakai oleh Al Bukhari

sebagai hujjah.

87. Yahya bin Yusuf Pz-Z;rmrni Al l(humsani, tsiqah. Dia dipakai
oleh Al Bukhari dan lbnu Majah sebagai hujjah.

88. Yusuf bin Musa bin Rasyid Al Qaththan, Abu ya'qub Al Kufi,
shaduq. Dia dipakai oleh Al Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi,
An-Nasa'i dalam Musnad Ni dan lbnu Majah sebagai hujjah.

89. Yunus bin AMurrahim Al Asqalani. Abu Hatim
berkomentar, "Dia datang ke Baghdad hfu pam ulama sana

mernpernasalahkannya, dia tidak kuat." lAl Jarh wa At-Tadil,
9/24L, dan Mizan Al I'tidal,4/4821.

90. Abu Bakar bin Abu Al.Astlnd Snitu AMullah bin Muhammad,
b@ah hafizh. Da mendengar hadits dari Abu Awanah ketika

masih kecil. Dia dipakai oleh Al Bul&ari, Abu Daud dan At-
Tirmidzi sebagai hujjah.

91. Abu Bakar At-Tamimi, saya belum mengetahuinya.

92. Abu Bakar Ash-Shufi, saya belum menemukan biografinya.
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93. Abu Bilal Al Asy'ari, nama dan kunyabnya sama. Disebutkan

oleh lbnu Abi Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (7350) dan

tidak menilai apa pun, tapi Ad-Daraquthni menganggapnya

dha'if. (N Mughni, 2/77 51.

94. Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb An-Nasa'i, tsiqah tsabat.

Muslim meriwayatkan darinya lebih dari seribu hadits. Dia

dipakai oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan

Ibnu Majah sebagai hujiah'

95. Abu Abdullah Al Kufi.

96. Abu AMurrahman AI Qurasyi, AMullah bin umar bin

Muhamrnad, dikatakan bahwa dia adalah Al Ju'fi (Misykadanah),

shadq sedikit taqplrytr'. Dia dipakai oleh Muslim, Abu Daud

dan An-Nasa'i sebagai huijah.

Murid-muridnln:

Yang biasa meriwayatkan hadits darinya adalah:

1: Al Harits bin Abi Usamah yang juga merupakan gurunln

sendiri

hnu Abi Hatim

Ahmad bin Muhammad Al-Lubnani (dia inilah yang

meriwayatkan ktab Al Wara' ini dari hnu Abi Ad-Duryn)

Abu Bakar Ahmad bin Salrnan An-Najjad

Al Husain bin Shafwan Al Bardza'i

Ahmad bin l$uzaimah

Abu Ja'far Abdullah bin Buraih Al Hasyimi

Abu Bakar Hamad bin AMullah Asy-Sffi'i

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.
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9. Isa bin Muhammad Ath-Thumari

10. Abu AliAhmad bin Muhammad Ash-Shahhaf

11. Abu Abbas bin Uqdah

12. Abu Sahlbin Ziyad

13. Ahmad bin Marwan Ad-Dinawri

14. Utsman bin Muhammad Adz-Dzahabi

15. Ali bin Faraj bin Abu Rauh

16. Ibrahim bin Musa bin Jamit AlAndalusi

17. Ibrahim bin Utsman Al Khasysyab

18. Ibrahim bin AMullah bin Al Junaid (salah satu teman
seangkatannya dan wafat sebelumnSn)

19. Abu Al Husain Ahmad bin Muhanirnad bin Ja,far Al Jauzi

20. AMunahrnan bin Hamdan Al Jallab

21. Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al fuhbahani Ash-
Shighar

22. AbuBasyr Ad-Dulabi

23. Abu Ja'far bin Al Bukhturi

24. Muhammad bin Ahmad bin Khanab Al Bukhari

25. Ibnu Al Marzuban

26. Muhammad bin Khalaf waki' (penulb kitab .4/ eudhahl dan
lain-lain.

Bahkan Ibnu Majah juga meriwaSntkan dariqn daram kitab tafsir.
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Pujian ulama terhadap lbnu Abi Ad-Dunya

Ibnu Abi Hatim lAl Jarh wa At-Ta'dil, 5/1631

berkomentar, "Aku menulis dari Ibnu Abi Ad-Dunya bersama ayahku.

Ayahku ditanya tentangnya maka dia menjawab, 'Dia orang Baghdad

yang shadu/."

Shalih bin Muhammad berkata, "Dia adalah shaduq. Dia biasa

bolak balik bersama kami. Hanya saja ia mendengar hadits dari seorang

bemama Muhammad bin Ishaq, orang Balkh yang biasa memalsukan

sanad pendusta dan meriwayatkan hadits-hadits munkar."

Menurutku, hnu Ishaq ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam

Mzan N I'b'dal 13/475476) dan dia berkomentar, "Salah seorang

hafizh, hanp saja Shalih Jazarah berkata, 'Dia pendusta'."

All$athib berkata, "Dia tidak dipercqya."

Ahmad bin Sayyar Al Marwazi berkomentar, "Dia salah satu

ayat hafizh, tidak ada yang bicara padanya melainkan dia dapat

melampaui orcmg ifu dalam berbagai disiplin ilmu."

Ibnu Adi berkomentar, "Aku tidak melihat haditsnya sama

dengan hadits orang ynng iujur."

Ibrahim Al Harbi berkata, "Sernoga Allah merahmati hnu Abi

Ad-Dunya, kami biasa menuju ke Affan untuk mendengar hadits darinya,

tapi kami malah melihat hnu Abi Ad-Dunp duduk bersama Muhammad

bin Husain Al Barjilani. Dia menulis darinya dan meninggalkan (majelis)

Affan."

Ismail bin Ishaq Al Qadhi berkomentar, "Semoga Allah

menyapngi Abu Bakar, dia meninggal dunia mernbawa banyak ilmu."

(At-TaMdb,6/L31.
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Ibnu Abi Ya'la menyebutnya dalam Thabaqat Al Hanabilah
(1/192-L95), dia berkata, "Penulis berbagai kitab. Abu Muhammad Al
Khallal menyebutnya sebagai salah seorang yang meriwayatkan dari

Imam Ahmad."

Dia juga menyebutkan ada dua pertanyaan yang ditanyakan Ibnu

Abi Ad-Dunya kepada Imam Ahmad.

Adz-Dzahabi (Tadzkinh Al Huffazlt, 2/677) berkata, "Muhaddits

yang alim, shadtq dan penulis berbagai kitab."

Al Hafizh Ibnu Katsir (Al Bidalph wa An-Nihayah, nnll
berkomentar, "Dia adalah Hafizh penulis berbagai bidang ilmu, terkenal

dengan berbagai karya tulis yang bermanfaat dalam bidang akhlak dan

lain-lain. Ada lebih dari 100 karya tulis yang dibuaturya. Ada yang

mengatakan jumlah bukuryn mencapai 300, ada yang mengatakan tebih,

ada pula yang mengatakan kurang dari itu."

Al Hafizh lbnu Hajar dalam At-Taqrib berkata, "Dia adalah

periwayat shaduq haftzh, dan penulis berbagai buku."

Keluasan llmu dan Amal Ibnu Abi Ad-Dun1n

Adz-Dzahabi dalam As-Sigrar menukil bahwa lbnu Abi Ad-Dunya
ini bila sudah duduk be6incang bersama seseorang, maka kalau mau

dia bisa membuafuiya tertawa, tapi dia juga bisa membuafuiya menangis

dalam safu saat yang bersamaan, saking luas pengetahuan dan

riwayatnya

Az-ZereLdi (Al A'lam, 4/LL8) berkata, "Dia adalah salah satu

oratorulrr,g dan yang mengerti berbagai gaya bahasa unfuk

menyampaikan nasehat menggugah lnng selams dengan tabiat manusia.
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Kalau dia mau dia bisa membuat teman duduknya tedawa, atau

menangis."

Ini menunjukkan betapa luas riwayat dan bahan pembicaraannya

tentang berbagai nasehat dan hal-hal yang jarang diketahui orang lain.

Itu juga bisa ditelusuri dari berbagai karya tulisnya sebagaimana yang

akan disebutkan nanti.

Mengenai pekerjaannya, Al l(hathib berkata, "Dia sudah menjadi

muaddib (semacam guru privat agama) banyak anak-anak para

khalifah."

Ahmad bin Kami berkata, "lbnu Abi Ad-Dunya adalah

muaddibnya Al Mu'tadhid. "

Al Khathib berkata: Abdullah bin Abi Bakr bin Syadzan

mengabarkan kepadaku, ayahku mengabarkan kepada kami, Abu Dzar

Al Qasim bin Daud bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Abi Ad-Dunya menceritakan kepadaku, dia berkata: Al

Muktafts masuk menemui Al Muwafftq dengan membawa batu tulis

(semacam buku tulis masa itu) di tangann3a. Al Muwaffiq pun berkata

padanya, "Mengapa batu tulismu ada di tanganmu?" Al Muktafi

menjawab, "Ghulamku (budak) telah mati dan dia sudah beristirahat dari

kuttiab." Al Muwaffiq berkata, "ltu bukan ucapanmu. Ini adalah fu-

Rasyid yang mernerintahkan anak-anaknya menyerahkan bafu tulis

mereka setiap hari Senin dan Kamis.

Suatu ketika disodorkan kepadanya lalu dia berkata kepada

anaknya, "Ada apa dengan ghulammu, kenapa bafu tulismu tidak dia

yang bawa?"

8 Dia adalah Al Muktaft bilhah Ali bin Al Mu'tadhid billah Ahmad bin Al

Mnrraffiq Thalhah bin Mutaunkkil.uh. Taril<h N lfiulafa ., karln As-suyuthi

(hlm.368-376).
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Anaknya menjawab, "Dia sudah meninggal dan bebas dari

kuttab."

Rasyid berkata, "Seakan kematian lebih mudah bagi kalian

daripada kuttab (belajar di kuttab)?"

Dia menjawab, "Benar."

Maka Ar-Rasyid pun berkata, "Kalau begitu tinggalkanlah

kuttab."

Dia berkata: Kemudian aku mendatanginya dan dia berkata

kepadaku, "Bagaimana kecintaanmu kepada muaddibmu?"

Dia menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak mencintainya,

sedangkan dialah yang pertama menggerakkan lisanku berdzikir kepada

Allah?! Di samping itu, kalau anda mau dia bisa membuat anda

menangis dan bisa pula membuat anda tertawa."

Dia berkata, "Wahai Rasyid, bawakan dia (tbnu Abi Ad-Dunya)

kepadaku.'

Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Aku pun hadir dan mendekat ke

singgasananya. l-antas aku mulai menceritakan riwayat dari para

Lhalifah dan pesan kesan mereka, sehingga dia menangis sejadFjadinya.

Tak lama kemudian datanglah kepadaku Raghib atau Yanis dan

berkata padaku, "Berapa kali kau membuat sang amir menangis?

Semoga Allah memufus tanganmu, ada apa antara kau dan dia wahai

Rasyrd, menjauhlah darinya. "

Aku pun mulai membacakan kisah-kisah lucu orang fuab badui

sehingga dia tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, "Kau telah

membuatku terkenal, kau telah mernbuatku terkenal."

Setelah itu dia menyebutkan kisah itu selengkapnya.
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Abu Dzar berkata: Dia berkata kepada Ahmad bin Al

Furat, "Berikan dia upah sebanyak 15 dinar perbulan."

Abu Dzar berkata, "Akulah yang mengambilkan uang ifu untuk

Ibnu Abi Ad-Dunya sampai dia meninggal."

Ibnu Abi Ad-Dunya terkenal derrgan banyaknya karya tulis' Adz-

Dzahabi dalam As-siyar menyebutkan ada 163 buku yang dia tulis

dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya di bidang nasehat dan petuah,

kisah tokoh dan berbagai cerita. Bukunya menjadi pegangan banyak ahli

sejarah seperti Al Khathib Al Baghdadi dan lain-lain. Karya tulisnya yang

hilang lebih banyak daripada yang ditemukan.

Di antara karya tulis yang pemah dibuat oleh lbnu Abi Ad-Dunya

adalah:

1. N Hilm

2. At-Tawakkal ala Allah

3. Dzanmul Malahi(tidak menyebutkan sanad)

4. Asy=$Wknt

5. Al Yaqin

6. @dha'Al Hawa'ij

7. Muhasbh An-Nafs

8. Husnu r4zh-Zhann

9. Ash-Shamtu

10. Al Auliw'

Dantam bukwbukunSn png rnasih berupa manuskrip:

1. At-Tahaiiud w QSPmul Lail
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Al Famj ba'da Asy-Syiddah

Qashrul Amal

Al Isyraf ala Manaqib Al Asyraf

Al Mamdh wa Al Kaffant

Man Asya Ba'dal Maut

Al Hamm wa Al Huzn

Al Muhtadhirin

Wafatnya'

AI Qadhi Abu Al Hasan berkata: Aku berangkat pagi-pagi
menuju Ismail bin Ishaq Al eadhi pada hari wafaturya lbnu Abi Ad-
Dunya, aku berkata padin5n, "semoga A[ah menguatkan AI eadhi,
Ibnu Abi Ad-Dunya sudah meninggal.',

Dia berkata, "semoga Ailah merahmati Abu Bakar, dia mati
meninggalkan banyak ilmu. wahai ghuram, pergirah kepada yusuf
supaya dia menyalati jenazahnya.',

lalu datanglah yusuf bin ya'qub dan menyarati jenazahnya di
SyuniziSryah dan dikuburkan di sana pada tahun 1g0 H.

Al lftathib menyebutkan pemptaan ini dalam Tarikbnya ralu
mengkritisi, "lni adalah kekeriruan. wafafuiya hnu Abi Ad-Dunya adalah
di tahun 281 H. Demikianlah yang dikabarkan kepada kami oleh Al
Hasan bin Abi Bakr, dari Ahmad bin lGmil Ar eadhi, dimana dia
berkata, "Pada tahun 28L Hwafat pula Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya al
Qurasyi, muaddibnya Al Mu,tadhid. "

selain itu, dinukil juga dari Ibnu eani' dan hnu Ar Munadi
seperti ifu.

lStT-l - Atwa'a,
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Kitab Al Wara' Karya Ibnu Abi Ad-Dunya,
Pemastian Bahwa Ini adalah Tulisannya

Kitab ini dinisbatkan kepada penulis lantaran beberapa hal:

Putama,judul yang tersebut dalam sampul berbunyi:

4)lL *V
$jokit*,f,alq

Kdua, sanad kitab yang tertulis di akhir halaman:

"Aku menyaksikan manusluip Al Hafizh Dhiva' Ad-Din Al

Maqdisi dengan tulisan tangannya sendiri: "Kitab ini diperdengarkan

secam keseluruhan di hadapan yrang mulia s5niLfi tersisa Abu Al Famj

Mas'ud bin Hasan bin Qasim bin Fadhl bin Ahmad bin Mahmud Ats-

Tsaqafi dengan riwayatnSra dari Al AShil Abu Amr Abdul Wahhab bin

sang imam dunia secara keseluruhan Abu AMullah Ibnu Mandah

sernoga Allah menempatkannya di surga Firdaus, dari Abu Muhammad

Yauh, dari Imam Abu Al Hasan Al-Lubnani, dari penulis dengan bacaan

dari Al Akh Al Alim Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abu

Al Qasim Al Muallim puta bibinya Mahmud bin Ahmad bin Muhammad

bin AMul Wahid Al Qaththan dan cucu bibin5ra Ar-Radhi Abu Abdullah

-J
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Muhammad bin Abu Sa'd bin-Abu Thahir Al Muadzdzin dan Sa'd bin

Ismail bin Muhammad....."

Berikut biografi mereka yang ada dalam sanad itu:

1. Abu Al Hasan adalah Imam Al Muhaddits Ahmad bin

Muhammad bin Umar bin Aban Al Abdi Al Ashbahani Al-Lubnani.

Adz-Dzahabi lSiyar A'lam An-Nubala ', 151311) berkata, "lmam

Muhaddits ... dia melakukan perjalanan dan banyak mendengar hadits

dari Ibnu Abi Ad-Dunya dan mendengar musnad sec-ara keseluruhan dari

Imam Ahmad."

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Al Hasan bin

Muhammad bin Aryuh dan Abu Abdullah bin Mandah, Abu Umar,

Abdul Wahhab Asy-Syilmi dan lain-lain.

Dia wafat pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 332H.s

2. Abu Muhammad bin Yauh

Dia adatah Al Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Yusuf bin

Yauh. Demikian yang tertulis namanya dalam sampul manuskrip buku
ini.

Adz-Dzahabi menyebutkannya termasuk orang yang biasa

meriwayatkan dari Al-Lrbnani. Sedangkan dalam versi yang telah

tercetak tertulis Ibnu Aryuh. Adz-Dzahabi menyebukrya dalam si5ar
Alam An-Nubala'(L8/4y';0l dalam biografi Abu Amr bin Mandah dalam
jajaran gurugurunya. Di sana dia katakan, "Abu Muhammad Hasan bin

Yauh."

e 65. DdkrAkhbar Ashbtnnll/L}7) dan Tadz*inh Al Hutrazh(g/8/;Bl.
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Saya belum menemukan biografinya. Tapi kitab ini diriwayatkan

dari lbnu Abi Ad-Dunya dengan beberapa sanad sehingga itu tidak

berpengaruh.

3. Abu Amr bin Mandah adalah Abdul wahhab bin Al Hafizh

Abu Abdullah Mdhammad bin Ishaq bin Al Hafizh Muhammad bin

Yahya bin Mandah Al Abdi Al Ashbahani, lahir tahun 388 H.

Dia biasa meriwayatkan dari ayahnya dalam banyak riwayat,

Abu Ishaq bin l(hursyid (meriwayatkan perkataannya), Abu Muhammad

bin Hasan bin Yauh, Abu Bakar bin Mardawaih, dan beberapa orang

lain di Ashbahan

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Al Mu'tamin As-saji,

anaknya yaitu Yahya bin AMul Wahhab Al Hafuh, Muhammad bin

Thahir, Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl Al-Yatmi, Abu Nashr Ahmad

bin umar Al Ghazi dan saudaranSn Khalid bin Umar, Mas'ud bin Hasan

Ats-Tsaqaft dan lainnya.

Abu. Sa'd As-Sam'ani berkata, "Aku melihat mereka di

Ashbahan sepakat memberikan pujian kepada Abu Amr.. Guru kami

yaitu Ismail Al Hafizh banyak meriwayatkan darinya dan beliau juga

memujinya bahlGn melebihkannp dibanding saudaranya yaitu

AMurrahman."

Al Mu'tamin As-Saii b€rkata, "Aku belum pernah melihat

seomng qnihh Fng lebih tahan lama duduknya dan lebih tepat

haf-alann5n dibanding Abdul Wahhab dalam masalah hadits. Aku juga

pemah membacakann5n di hadapannya hingga dia merasa puas dan

terkagum-kagum."

AlWara' - f$il
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Adz-Dzahabi berkata, "Syekh Al Muhaddits, tsiqah, Al Musnid Al
Kabir Abu Amr ...."10

4. Mas'ud bin Hasan, dia adalah putra Ar-Rais bin Abu Abdullah

Al Qasim bin Fadhl bin Ahmad bin Mahmud bin Abdullah Ats-Tsaqafi

Abu Al Faraj AlAshbahani. Dia lahir tahun 462H.

Dia biasa mendengar hadits dari kakeknya, Abu Amr bin AMul
Wahhab bin Mandah, Abu Isa Abdunahman bin Ziyad dan beberapa

ulama lain. Dia juga punya ijazah dari Abu Al Qasim bin'Mandah dan

lainnya.

Yang biasa meriwayatkan hadits darinya adalah Muhammad bin

Yusuf Al Amali, Abdullah bin Abu Al Faraj AI Jubba'i, Al Hafizh Abdul

Qadir fu-Rahawi dan lain-lain. Sedangkan yang meriwayatkan darinya

dengan ijazah adalah Abu Al Manja AMullah bin Al-lafi, Karimah Al

Qurasyiyyah dan saudarinya Shafiryah, serta Ajibah Al Baqidariyyah.

As-Sam'ani berkata, "Dia termasuk rumah hadits,

kepemimpinan dan keberanian. Dia berusia panjang sampai punya

riwayat eksklusif dari beberapa syaikh, dengan kitab-ktab dan ijazah."

As-Sam'ani juga berkata, "Aku tidak sempat mendengar darinya

karena kesibukanku mendengar dari orang lain dan mereka memujinya.

Allah yang menyayanginya. Dia juga menuliskan ijazah unfukku."

Adz-Dzahabi berkata, "Syekh yang diberi umur panjang, pmga
keutamaan, musnid masanya. "

10 lth. Al Muntazham(9/5), Al tbr(s/z%), Siyar A'lam An-Nubla' (18/1,r'l}-
442), N Bidajah wa An-Nlhayh (12/1231, dan Sg&ant Adz-Dzalnb
(3/3481.
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Dia juga berkata, "Aku mengeluarkan beberapa pelajaran

darinya dalam sembilan jilid dan awali (sanad-sanad tinggi). Dia berusia

panjang dan punya riwayat tersendiri bahkan mempertemukan anak

dengan ayah."11

5. Para ulama pun menyebutkan keberadaan kitab ini sebagai

karya Ibnu Abi Ad-Dunya, diantaranya:

A. Syekh Muhammad bin Ahmad bin hrahim Ar'Razil2 dalam daftar

gurugurunya, pada urutan ke 37 menyebutkan: Abu Abdullah Al

Husain bin Abdullah bin Husain bin AMullah bin Husain bin

Muhammad bin Syrwaikh.... Dia berkata, "Darinya saya punya kitab

AI Wara' karyu lbnu Abi Ad-Dunya, yang dia riwayatkan kepada

kami dengan sanad rendah pada tahun 45 dari Abu Al Hasan

Muharnmad bin Abdul Aziz bin JaTar Al Barda'i, dari Ahmad bin

[jh. At-Tahbir fr N Muhm N thbin kaqn As-Sam'ari (2/298-2991, N lbr
l4/l7g-7801, sijar Alam An-Nubla' (20/4694711, l*an Al Mizan 16/24'

25), dan Sjadzan t Adz-Dzahab 14/206-2071.

Dia adalah syekh Alim yang diberi umur panjang, biqah, musnid kota

Iskandari5xTah dan Mesir, Abu Abdullah fu-Razi, Al Msfui, Al Muaddal Sang

terkenal dengan nama lbnu Al Khaththab. Tentangnyalah Abu Thahir As-

silafi berkata, "Pada masanya tidak ada di dunia ini yang menandinginya

dalam hal ketinggian sanad." Ird dikatakan oleh Adz-Dzahabi'

Lahir pada tahun 434 H dan wafat tahun 525H. Vadkh kghdad,l/2691
hn Sipr A'hm,4n'Nubla' (19158&585).

]filgib Masyihhah(daftar guru) fu-Razi ini ada manuskripnya di perpustakaan

Zhahiriyyah, kumpulan 33, lembaran 13*172. Ada pula naskah lain yang

keduanSra disebutkan oleh Al Albani dalam Al MunbAlnb min Makhthuthat

N Hadib(hlm. 175), dia berkata, "D dalamnya dia menulis biografinSn para

gurunla dengan penulisan yang sangat bermanfaat, menunjukkan keluasan

ilmunya dan baryaknya dia mendengar riwayat dari berbagai kiab, flid, dan

pelajaran yang dipetik, tapi sedikit sekali dia menyebutkan tahun wafat

mereka. Ada salinannya di universitas Krnrrait dan aku (Al Albani) mempunyai

satu salinannya."

L-
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Muhammad bin Yusuf bin Dausat, dari Husain bin Shafwan Al

Barda'i, darinya (lbnu Abi Ad-Dunya)."

B. Ibnu Khair menyebut pula dalam htab N Fihnsaf (hlm. 282): "Salah

safu karya Abu Bakar hnu Abi Ad-Dunya ...." Kemudian dia sampai

menyebutkan kitab Al Wara' ini. Lalu dia berkata, "Kitab ini

diceritakan kepadaku secara keseluruhan oleh Syekh Abu Ja'far

Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz, dan Abu Ali Al Ghassani,

dari Abu Al Ashi Hakam bin Muhammad Al Judzami, dari Abu Al

Qasim Ubaidullah bin Muhammad bin Ja'far As-Siqthi, dari Abu

Umar Muhammad bin Abbas bin Muhammad bin Zakariya bin

Hayawaih N Hazaz, dari Abu Bakar Umar bin Satd Al Qarathisi,

dari Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya."

C. Adz-Dzahabi dalam SiSar A'lam An-Nu(nla' (L3/4041 juga

menyebutkan keberadaan kitab ini.

Manuskrip Kitab:

Dalam tahqiqan ini, ffiya berpedoman pada manuslaip

perpustakaan Az-7hahiri56rah Damaskus, bemomor 132, umum 3868

(lembar 158 sampai f80). Diantaranya ada kopian di perpustakaan

universitas Kuwait yang ditulis dengan fulisan tangan yang lumayan

bagus dengan satu gaya dari awal sampai akhir kitab. Jumlah

halamannya adalah 22lel,:rrbar, di setiap lembar ada dua halaman, setiap

halaman terdiri dari 23 baris.

Manuskrip ini dibandingkan dengan naskah Al Hafizh

Dhiya'uddin Abdul Wahid Al Maqdisi. Di dalamnya terdapat banyak

riwayat yang mendengar langsung kitab ini (simabi yang dibacakan di

hadapan banyak ulama terkenal. Ditulis pula di atasnya muqabalah di

beberapa tempat.
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Saya tidak menemukan manuskrip lain selain ini.

Kitab ini sendiri terdiri dari 37 hadits dan 194 atsar.

Yang Saya l-akukan dalam Kitab Ini:

1. Men-tahqiq nash kitab, mernbandingkan redaksi hadits dan

atsar yang terdapat di dalamnya berikut sanad-sanadnya

dengan sumber-sumber kitab hadits yang lain, serta

mengingatkan akan adanya kesalahan tulis dan kekeliruan, juga

beberapa kata yang tidak bisa saya baca karena terhapus.

Unfuk ifu, saya menuliskan seperti ini (...).

2. Menyebutkan sumber ayat AI Qur'an sesuai tempatrya di

dalam mushaf Al Qur'an Al Karim.

3. Mernberi nomor hadits-hadits dan atsar, merl.-#,khrlt'nya dan

. sumbemya langsurlg serta mernberinya penilaian berdasarkan

kaidah para ulama bidang ini.

4. 'Mernberi 
komentar terhadap beberapa hadits dan menjelaskan

pelajamn dan manfaat yang terkandung di dalamnp.

5. Saya mernbuat tiga daftar isi unhrk mernpermudah pembaca:

a. Daftar hadits nabawi

b. Daftar atsar

c. Daftar nama-narxl periwayat.

Saya memohon agar tulisan ini menjadi amal yang ikhlas karena

menghamp wajah-Nya, dan tidak untuk siapa pun, agar Dia menjaga

kita dari keburukan diri kita, selalu memberi bimbingan kepada kita.

Dialah yang Maha Mengunrs hal itu dan Dia yang berkuasa atasnya.

Tiada daya upiip dan kdnratan kectnli dengan izin-Nya.
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Shalawat, salam dan keberkahan Allah semoga senantiasa

tercurahkan kepada Nabi Muhammad S dan keluarganya.

Muhammad bin Hamad Al Hamud

6 Jumadil Ula1408 H.
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Kami diberitalon oleh Abu Al Hasan, dia berkata: AMullah bin

Muhammad bin Abi Ad-Dun1p rne.nceritakan ke,pada kami, dia berkata:

U #'t
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1. Al Haitsam bin Al Kharijah dan Al Hakam bin Musa

mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Al Hasan bin Yahya Al

Khusyani menceritakan kepada kami dari Shadaqah Ad-Dimasyqi, dari

AlWara' - Efl
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Hisyam Al Kinani, dari Anas bin Malik, dari Nabi $, dari Jibril, dari

Allah S, Dia berfirman, " Tidak ada yang dipersembahkan oleh hamba-

Ku melebihi (nilai) dia melaksanakan kewaiiban yang Aku bebankan

kepadanya."

Penjelasan:

Sanad hadits ini sangat dha'if.

Hisyam Al Kinani tidak aku jumpai biografinya. Disebutkan

sebagai salah satu orang yang meriwayatkan darinya adalah Shadaqah

putra Abdullah As-Samin Abu Muawiyah. Ahmad berkata tentangnya

(Shadaqah), "Kalau haditsnya marfu' mal<ahaditsnya munkar, tapi kalau

mursalmal<a ihr lebih ringan dan dia itu dha'if jiddan(sangat dha'ifi."

Di lain wakfu Imam Ahmad berkata, "Dia adalah periwayat

dha'it haditsnya tidak bemilai apa pun, dan hadits-haditsnya munkar."

Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Al Buktrari, An-Nasa'i dan lainnya

menilainya dha'if. (At-TahdziA.

Orang yang meriwayatkan hadits darinya adalah Hasan bin

Yahya yang juga dha'if, Al Hafizh hnu Hajar berkomentar, "Dia adalah

periwayat shaduq, dan sering melakukan kekeliruan."

Sebagai pengganti hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bukhari lshahih N Bukhari, LL/340-341) dan lainlain dari

hadits Atha', dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah$bersabda,

"(Allah & berfirman), .
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'Siapa yang memusuhi wali-Ku maka aku telah mengizinkan

agar mereka diperangi. Tidak ada arnal yang dipersembahkan hamba-

Ku kepada-Ku tebih aku sukai daripada ketil<a dia melaksanakan apa

Wng Aku wajibkan kepadan5a. Hamba-Ku akan senantiasa

mqdekatkan diri kepda-Ku dengan amalan sunah sampai Aku

mencinbinga....'."
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2. Fudhail bin AMul Wahhab menceritakan kepada *l',,, O,u

berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abu Thariq

/qs€a'di, dari Al Hasan, dari Abu Humirah, dia berkata: Rasulullah $
berkata kepadaku, "Jauhilah yng diharamkan, nisca5n angkau maniadi

manusia plkg abid (ahti ibadah)."
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Penjelasan:

Hadits ini hasan berdasarkan jalur periwayatannya yang banyak.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (Musnad Ahmad,2/310),

At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 4/55L), Al Khara'ithi (Makarim Al
Akhlaq wa Ma'aliha, hlm. 42), dari Ja'far bin Sulaiman.

Awal redaksi hadits ini berbunyi,

o( tu, 
',.o.1 ''o 't, 9z l,tlro,

"11 ,";ra rW (?17)Al ,Y3n & rrL A
(.llr 1';,
?1;tt /
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.Ljijt ir*t ,gvLst?;r
"Siapa Wng rnau mangambil l<alimat ini daiku, lalu dia

mengamalkann5m .atau mengaj,,arkan kepada siapa tang akan

mengamalkannSa?'

Aku (Abu Hurairah) menjawab, "Aku wahai Rasulullah."

Beliau pun meraih tangan Abu Hurairah lalu menghifungnya

manjadi lima. Beliau bersaMa, "Jauhilah Sang hamm niscaSn kamu

akan jadi manusia palks abid, terimalah dengan ridha ap gng Allah

f5Z-O-l - Alwara,
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bqil@n kepadatnu nisala l<amu maniadi orzng yang palhg kag,

berlakubaiktah kepada tetanggamu nisatla kamu akan iadi orang

beiman, cintailah apa Wng ada pada omng lain sebgaimana kau

mencintai apa tpng ada pada dirimu nbcaln kau al<an iadi muslim,

tertawakarqlabanyaktertawaakanmqnatikanhati.',

setelah meriwayatkannnya At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini

sharibkami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ja'far bin sulaiman'

Al Hasan tidak pemah menyimak hadits aPa pun dari Abu Hurairah.

Demikianlah yang diriwayatkan dari A56lub, Yunus bin Ubaid, Ali bin

?j,lid. Mereka semua mengatakan bahwa Al Hasan fidak pemah

menyimak hadits dari Abu Hurairah'"

Saya(muhaqqidkatakan,perrafianperryimakanhaditsAlHasan

dari Abu Hurairah rT secara kesduruhan perlu ditinjau ulang- Al Hafizh

(At-Tahdzib, 2/25g-27U, menyebutkan sanad dari sunan An'Nasa'i,

dimana di dalamnya disebutkan perkataan Al Hasan, 'Aku tidak pernah

menyimak hadits dari Abu Huraimh rS, selain hadits ini- Lalu Al Hafizh

hnu Hajar berkata, "sanad hadits ini udak ada kritikan pada setiap

periwayabrya. Ini menunjukkan bahwa Al Hasan pernah menyimak

hadits dari Abu Hurairah S."

AkantetapidisiniAlHasantidakdengantegasmengatakan
bahwa dia mendengar langsung dari Abu Humirah IS,. Selain itu, juga

ada sisi ketid*ielasan identitas Abu Thariq dimana Al Hafizh dalam '4f-

Taqribberkomentar, "Dia adalah periwayat maihul'"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarari (Ash-shaghir,

z/tClll,bahwaMuhamrnadbinAbdullahbinMahdiAlQadhitu-
Rarnahurmwi menceritakan kepada kami,. Ahrnad bin Hamad bin

l,Iarzri menceritakan kepada kami, Yusuf bin Harun Abu Ya'qub Al

Abdi menceritalGn kepada kami, Hiqram bin Hassan menceritakan

I
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kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda kepadaku,
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" Wahai Abu Hurairah, bnmalah aPa Wng diberikan Nlah

kepadamu dengan idha maka kau al<an meniadi kag; bersikaplah

umm' nisca5n kau akan jadi hamba Allah; hendaHah kau suka omng lain

mendapatkan apa yang juga suka kau dapatkan nisaSa kau meniadi

mukmin; perbaikilah pergaulan dengan tetangga nisca5a kau meniadi

muslim; janganlah kau terlalu banyak tqkura karena ifu akan

mematikan hati. Terbahak-bahak itu dari sydan dangl<an sanirum itu

dai Allah."

Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada'yang rneriwaSatkannya dari

Hisyam kecuali Yusuf bin Harun ...."

Menurutku, Yusuf ini belum aku ternukan biografinya, demikian

pula lbnu Marzuq.

Al Haitsami (Majma' Az-Zawa'id, L0/296) berkata, "Hadits ini

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah tanpa kata itiliiri
(terbahak-bahak). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam
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Ash-shaghir dan di datamnya ada periwayat yang tidak aku ketahui
siapa mereka."
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3. Aku mendengar Muhammad bin Ismair bin samurah Ar

Ahmasi menceritakan dari Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi,
dari Abu Raja', dari Burd bin sinan, dari Makhul, dari watsirah bin Al
Asqa', bahwa dia mendengar Abu Huraimh berkata, Rasurullah $
bersaMa, "Jadilah omng t^ng wnm', nisca5a kanu ar<an merradi
nnntsia pling abid." .

Penjelasan:

Hadib in haan.

Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Majah (sunan lbnu Majah,
2/l4l0l; Al Khara'ithi (Mateti, N Al<hlag, hlm. 39), Abu Nu,aim
(Hitph Al Aulw', to/g6s dan Ar<hbr Ashbahan, z/gozl, dan Al
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Baihaqi (Az-Zuhd, hlm. 329) dari berbagai jalur periwayatan melalui Abu

Raja'.

Kelanjutan redaksi hadits ini adalah,

a
u O.
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"Jadilah oftng yang qana'ah nisca5n kau akan iadi manusia Sang

palks sukailah omng lain mendapatkan apa gng iuga kamu

suka dapatkan unfuk dirimu sendiri niscaSn karnu akan iadi mukmin,

p*baikilah pergaulan dengan tetanggamu niscaln kau akan iadi muslim,

kumngilah tertawa, karena banSpk tertawa mematikan hati."

Dalam riwayat Al Khara'ithi tidak disebutkan tambahan ',y.ti

't:lZ,iA odan kumngilah tqbwa."

Dalam manuskrip Al Wara'yang ada pda kami nama Makhul

tidak disebutkan dalam sanad.

Al Bushiri (,42-Zavn'id,3/3OO) berkata, "Hadits ini sanadnya

hasan, dan Abu Raja' namanya adalah Muhriz bin Abdullah."

Menurutku, Abu Daud pemah berkomentar tentangnya, "Tidak

ada masalah padanya.Di lain waktu dia berkata, "Dia adalah periwayat

tsiqah.

hnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat dan berkata,

"Dia bisa men-tadlis dari Makhul dan lainlain. Haditsnya akan dianggap

,:Azh)t ,j?t
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bila dia menegaskan bahwa dia mendengar langsung dari Makhul dan

lainnya."

Di sini dia udak tegas menyatakan penyimakan haditsnya dari

Makhul, tapi dia tidak sendiri meriwayatkan hadits ini dari Makhul, ada

Sulaiman bin Musa Al Umawi (shaduq namun sedikit kdernahan

padanya)yang juga diriwayatkan oleh penulsi dalam kitab ini (no. 16). Di

sana disebutkan,

"Khalid bin Khidasy menceritakan kepada kami, AMul Aziz bin

Muhammad menceritakan kepadaku dari Ibnu Musa dari Makhul, bahwa

Rasulullah $ bersaMa kepada Abu Hurairah,

'Jadilah l<au omng tnng ewrm' dalam agana Allah nisca5n l<au

alan menjadi manusia gng pling abid'."

Demikian hadits ini diriwaptkan secam mutal tanpa

menyebutkan adanSn Watsilah bin Al Asqa', padahal Makhul udak

menyimak hadits dari Abu Hurairah 4p. Sedangkan AMul Aaz adalah

Ad-Darawardi. Jad, hadits ini menjadi haan dengan berbagai jalur

periwayatannya, umllahu a'lam.
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4. Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir

menceritakan kepada kami dari Yusuf Ash-shabbagh, dari Atha', dari

Aisyah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Siapa yang suka menang

dibanding orang yang mjin ibadah (dalam hal pahala) maka dia

hendakn5a menahan diri dari perbuatan dosa."

Penjelasan:

Hadits ini dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya

(8/361l'dari Suwaid bin Sa'id.

Al Haitsami menyebutkan riwayat ini dalam Majma'Az-Zawa'id
(10/200) dan dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, tapi

dalam sanadnya ada Yusuf bin Maimun dianggap tsiqah oleh lbnu

Hibban, sementara jumhur menganggapnya dha'if. 'Sedangkan

periwayat yang lainnya adalah periwayat kiab shahih."

Hal senada dikatakan pula oleh Al Mundziri dalam At-Targhib
(4/e0).

Menurutku, dia adalah Yusuf bin Maimum Abu l{huzaimah fuh-
Shabbagh, Al Bukhari berkata tentangnya, *ltn/<arul hadits jiddan

(sangat munkar haditsnya). "

. An-Nasa'i berkomentar, "Dia adalah periwayat yang tidak kuat.u

Di lain waktu dia berkata, "Dia bdak tsiqah.'Uh. Mizan Al I'tidal
(4/474.475).

Ada illat lain di dalamnya yaitu Suwaid bin Sa'id Al Haddatsani

yang dikatakan oleh An-Nasa'i, "Tidak tsiqahdan tidak terpercaya."

Hadits ini disebutkan oleh Ad-Dailami dalam Al lrdaus(3/5371.
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5. Muhammad bin Ali bin Al Hasan menceritakan kepada kami

dari lbrahim Al Asy'ats, dia berkata: Al Fudhail mengabarkan kepada

kami dari sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad, dari hrahim, dari Aisyah,

dia berkata, "sesungguhnya lGlian tidak akan menemui Allah dengan

sesuatu Sang lebih utarna daripada sedikihrya dosa."

Penjelasan:

Hadits ini dha'if munqathi'-

Ibrahim di sini adalah An-Nakha'i yang tidak valid bahwa dia

pernah menyimak hadits dari Aisyah 6.
Ibrahim bin Al fuy'ats adalah Al Bukhari pembantu Al Fudhail

bin lyadh. Ibnu Abi Hatim menyebutrya dalam Al Jarh (2/881dan dia

berkata, "Aku bertanya kepada ayahku tentang Ibrahim bin Al Asy'ats

dan aku sebutkan sebuah hadits yang dia riwayatkan dari Ma'n putra

saudara Ar-zjJh'it, dari Az-Zuhri, maka ayahku menjawab, 'lni adalah

hadits batil palsu. Tadinya, kami berprasangka baik kepada Ibrahim bin

Aql'ats ini, tapi kok bisa dia mernbawakan riwayat ini'." 
.

Adz-Dzahabi iuga menSrebutkan safu k*rabar darinya ddarn

Mian Al I'frdal (L /20-211.
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0," ,o"0, menceritakan kepada kami dari

Mu'adz Al Anbari, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman mengabarkan

kepada kami dari AIi bin 7:lid, dia berkata: Umar- bin Abdul Aziz

berkhutbah di Khunasharah, "Aku melihat bahwa ibadah terbaik adalah

menjauhi hal-hal yang haram dan melaksanakan kanrajiban."

Penjelasan:

Had its ni dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad lZawa'id
Abdullah bin Ahmad, terhadap kitab Az-Zuhdu, hlm. 296), dari

Ubaidullah bin Umar, bahwa Mu'tamir menceritakan kepada kami ....

Di dalamnya ada Ali bin Zaid ynitu lbnu Jud'an yang dinilai dha'if.

Dalam l<ttab Az-Zuhdu sendiri namanya salah tulis menjadi Ali bin

Za'idah.
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7. Khalaf bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia berkata:

Hazm menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al

Hasan berkata, "Kebaikan itu ada pada dua ini: Melaksanakan perintah

Allah dan meninggalkan larangan Allah."

Penielasan:

Sanad nuait tun hann.

. Hazm adalah puba Abu Hazm Mihmn AI Qathi'i. Abu Hatim

berkomentar tentang Hazm, "Dia shaduq, tidak ada masalah dengannya.

Dia termasuk orang terpacayayang tersisa dari muridnya AI Hasan-"

Ibnu Hibban berkata, "Dia biasa melakukan kekeliruan."

Khalaf bin Hisyam adalah lbnu Tsa'lab N Bazar Al Muqri',

b@ah.
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8. Al Hasan bin Abdul Aziz AlJarawi menceritakan kepada kami

dari Dhamrah bin Rabi'ah, dari Rala' bin Abi Salamah, dari Yunus, dari

Al Hasan, dia berkata, "Tidak ada peribadahan seorarig hamba yang

lebih utama dairpada meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah."

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

Para feriwayatnya tsiqah kecuali Dhamrah bin Rabi'ah AI

Filisthini, seorang periwayat shaduq namun sedikit mgu.

Yunus adalah lbnu"Ubaid bin Dinar Al Abdi, seorang abid yang

wara'dan tsabat
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9. Muhammad bin Qudamah AlJauhari menceritakan kepadaku

dari seomng syekh yang menceritakan kepadanya, ada seorang lelaki

berkata kepada Daud, "... berilah aku pesan!" Maka dia berkata,
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,,Jangan sampai Allah melihatmu dalam keadaan engkau mengerjakan

apa yang Dia larang, dan jangan sampai Dia tidak mendapatimu ketika

seharusnya mengerjakan apa yang Dia perintahkan."

Penielasan:

sanad hadits ni dha'if, di dalamryn ada yang tidak diketahui

yaitu yang menceritakan kepada Al Jauhari, dan Al Jauhari merniliki

kelenrahan pada dirinya
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10. Aun bin hrahim bin Ash-Shalt Aslrslnmi menceritakan

kepadaku, dia berkata: Ahmad bin Abu Al Hawari, dia berkata: Abu

aurrah Muhammad bin Tsabit menceritakan kepadaku dari salah

seorang sahabatrya, dia berkata, "Bamngsiapa lrang perhatiann5n

hanp pada pelaksanaan karajiban, rnale tak ada kdqatm baginya di

&mh hi."
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Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Muhammad bin Tsabit Abu Qurrah belum aku temukan

biografinya, demikian pula guru Ibnu Abi Ad-Dunya di sini. Seiangkan

Ibnu Abi Al Hawari adalah Ahmad bin Abdullah yang dinilai tsiqah.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim (Hilyah Al Aulig',
Ll/lO) dengan redaksi sebagaimana berikut:

Ahmad menceritakan kepada kami, Ibmhim menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Abi Al Hawari menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Tsabit Al Qari menceritakan kepada kami, (selanjutnya

sama dangan di atas).

Ibrahim adalah Ibnu Na'ilah -sebagaimana yang disebut pasti

oleh Abu Nu'aim dalam Hilph N Auliya L aku belum menemukan

biografinya.
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11. Al Qasim bin Hisyam bin Sa'id menceritakan kepadaku, dia

berkata: Sa'idah binti Hukamah menceritakan kepada kami, dia berkata:

ibuku Hukamah binti Utsman bin Dinar menceritakan kepadaku dari

ayahnya, dari Malik bin Dinar, dari Anas bin Malik, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, "Takut kepda Nlah adalah pokok dai segala

hiknah, wam' adatah pimpinan amal, siap 5ang tidak punp wara'

naka dia akan t*dorong unfuk bermal<siat kepada Allah sat dia

sendirian dan Allah fidak ma npdulll<an sdikit pun amaln5n."

Penielasan:

Hadits ini dha'if.

Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Nu'aim (Hi|rah Al Auliya',

2/3861dan Al Qudha'i (Musnad AsySyihab, L/594O1.

Sa'idah ini dikatakan dalam ldlotb lhsyf Al Ahwal dari hnu Al
Jauzi, bahwa dia biasa riwayaLriwayat batil dari ayahnya."

Aku juga belum menernukan biografinya dan ibunya. Hadits ini
juga disebutkan dalam Al Firdaus oleh Ad-Dailari (2/t931.
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12. Abu Ja'far Muhammad bin Yazid Al Adami menceritakan

kepadaku, bahwa Yahya bin Sulaim menceritakan kepada mereka dari

Umar bin Muhammad bin Al Munkadir, dari ayahnya, dia berkata:

Rasulullah$ bersabda, "Pokok dari takwa adalah sabar, hakekahya

adalah amal dan penyempumaannp adalah wam'."

Penjelasan:

Hadits ini mursal dha'if.

Yahya bin Sulaim adalah Ath-Tha'ifi, Ahmad berkata

tentangnya, "Yahya bin Sulaim itu begini dan begini, demi Allah,

haditsnya ada suafu hat." sepertinya dia tidak memuji Yahya ini.

Abu Hatim berkata, *Syekh, shalih, tempghrya adalah kejujuran,

tapi dia bukan hafizh, haditsnya bisa ditulis tapi tidak bisa dijadikan

hujjah."
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13. Al Qasim bin l{aslrim menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abdullah bin AMul Jabbar Al Khaba'iri Al Himshi menceritakan kepada

kami, dia berkata: Baqisnnh bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia

berkata: Amr bin Khdid menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari

Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Ehbs Islam

57ang meliputinp ifu ada antpt: Wam' dialah mia untsan, bercyukur

saat senang, dialah kemanangan di sutga, sabar ketika kqulitan, ifulah

kqelamatan dari api naal<a, dan tawadhtu' ifulah ketnuliaan seorang

mukmin."

Penielasan:

Sanad hadits in dha if. Amr bin Khalid belum jelas bagiku siapa

dia.
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14. Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Waki' menceritakan kepada kami dari Sufi7an, dari Amr bin Qals Al

Mula'i, dia berkata: Rasulullah,s bersabda, "Kelebihan ilmu lebih baik

daripada kelebihan ibadah, dan landasan agana kalian adalah wara'."

Penjelasan:

Hadih ini shahih dengan beberapa jalur periwayatannya, tapi

sanad ini mu'dhal.

Hadits ini diriwayatkan oleh Waki' (Az-Zuhdu, 2/471),lbnu Abi

Syaibah (Al Mushannat 8/728 dan 13/250), dan Ibnu Abdil Bar, (Al
Jami',7/25-271dari Sufi7an bin Amr bin Qais.

Amr bin Qais Al Mula'i adalah periwayat tsiqah, mutqin lteliti)
dan abid (ahli ibadah) termasuk generasi periode keenam, artinya dia

tidak pemah bertemu dengan seorang pun sahabat Nabi $.
Sufyan adalah Ats-Tsauri salah safu guru Waki', dan guru penulis

di sini adalah Al Baghawi seorang yang tsiqah dan juga guru Al Bukhari.

Akan tetapi hadits ini memiliki beberapa hadits penguat yang

shahihsecara mar{u':

Pertama: Hadits Sa'd bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh

Al Hakim (Al Mustadrak, l/921r, dan AI Baihaqi (Al Madkhal ila As-
Sunan, hlm. 302-303, dan Az-Zuhdu, hlm. 329), dari Al Hasan bin Ali
bin Affan, dari Khalid bin Makhlad Al eathwani, Hamzah bin Habib Az-

7-aylat menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Hakam, dari

l5s6l - alwara,



Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari ayahnya, dari Nabi '$, beliau

bersabda,

;il i;qt p'uUyUlijr J:i
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,,Kelebihan ilmu lebih aku sukai daripada kelebihan ibadah dan

sebik-baik agzilna l<alian adalah wan'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim lN Mustadnk, L/921dan

Muhammad bin AMullah bin Numair, I(halid bin Makhlad menceritakan

kepada kami, tapi dia tidak memberi penilaian shahih tidaknya.

Al Hakim berkomentar (untuk riwapt Hasan bin Al0, "Hadits ini

shahk berdasarkan qnmt Muslim tapi Al Bukhari dan Muslim tidak

meriwayatl.lannya. Dernikian bahwa Al Hasan bin Ali bin Affan adalah

tsiqah. sanad di sini sudah diluruskan tapi Bakr bin Bakkar

menyebutkan tanpa narna. "

Kemudian Al Hakim meriwayatkan dari Bakr bin Bakkar, dad

Hamzah .Az-7ay!at, AI A'masy menceritakan kepada kami, dari seorang

laki-laki sahabat Mush'ab.

Kemudian Al Hakim berkata, "Kemudian kami perhatikan dan

kami dapati bahwa Khalid bin Makhlad lebrilr. tsbitdan lebih hapal serta

lebih brQah dibanding Bat$ bin Bakkar, maka kami pastikan kekuatan

tambahan itu."

Sap (muhaqqrq) katakan, pemyataan Al Hakim bahwa itu

dntnhberdasarkan qrarat Al Bukhari dan Muslim serta persetujuan Adz-

Dzahabi terhadap pernptaan Al Hakim perlu ditinjau ulang, karena

, hadils rd /ra922 saia dan hanln besdasarkan syarat Mgslim. selain itu,
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Hamzah bin Habib dan lbnu Makhlad hanya berpredikat shaduq dan

Hamzah ini hanya dipakai oleh Muslim (tidak oleh Al Bukhari).

Kedua: Hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Al Bazzar

(t/85 - Zawa'rd, Ath-Thabarani (N Mu'jam Al Ausath, \/a/236 rl,

Abu Nu'aim (Hilyah N Auliya', 2/2LL-2721, Ibnu Adi lN Kamil,

4/L5L4l, Al Hakim (Al Mustadrak, l/92-93), Al Baihaqi dari jalur Al

Hakim (Al Madkhal, hlm. 303-304), dan lbnu Al Jauzi (Al llal Al

MutanahiSnh, l/761.

Semua meriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Quddus, dari Al

A'masy, dari Muthanif bin Abdullah, dari Hudzaifah, secara mar{tr"

O/
loz z -/ tl lt lo. . o

-*) 9)qrr P L-f,

) zzor, o 2 o

'LtJ'rx",
"Kelebihan ilmu lebih aku sukai daripada kelebihan ibadah dan

sebaik-baik (sikap) agama kalian adalah wara'."

Setelah itu Al Bazzar berkomentar, "Kami tidak mengetahuinya

diriwayatkan secara mar{u'dartjalur Hudzaifah kecmli dari sanad ini."

Ath-Thabarani berkomentar, "Tidak ada png meriwayatkan ini

dari Al A'masy kecuali AMullah bin AMul Quddus."

Abu Nu'aim berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya secara

maushuldan Al A'masy kecuali Abdullah bin Abdul Quddus, sedangkan

Jarir bin Abdullah Al Humaid meriwayatkannya dari Al A'masy, dari

Mutharrif, dari Nabi $ tanpa menyebutkan adanya Hudzaifah.

Sedangkan Qatadah dan Humaid bin Hilal meriwayatkannya dari

Muthanif sebagai perkataan pribadinya. "

Al Mundziri menganggap sanadnya hasan dalam At-Targhib

(L/e3).

':itUl
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Al Haitsami (Majma' Az-Zawa',id, 1/1201 berkata, "Hadits ini

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Ausath dan Al Bazzar' Selain

itu, di dalamnya terdapat Abdullah bin Abdul Quddus yang dianggap

tsiqah oleh Al Bukhari dan Ibnu Hibban, tapi dianggap dhaif oleh Ibnu

Ma'in."

Menurutku, Abdullah bin Abdul Quddus At-Tamimi'As-Sa'di,

Abu Muhammad diangap dha'if oleh Ibnu Ma'in, Abu Daud, An-Nasa'i

dan Ad-Daraquthni. Sedangkan Al Bukhari berkata, "Pada dasamya dia

shaduq,hanya saja dia biasa meriwayatkan dari orang-orang yang dha'if.

Uih. At-Tah dzi b (5/303).

Al Hafizh memberinya penilaian, "shaduq dituduh berakidah

rafidhah dan juga kadang salah."

Menurutku, ma]ra haditsnya hasan apalagi sebagai syahid'

Ketiga: Hadits Ibnu Abbas S, yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani lAt Kabir tl/38l,lbnu Adi (Al Kamil, 3/72931, Al Qudha'i

(Musnad AqrSyihab, l/591, Al l$athib flarikh-nya, 4/436), Ibnu Abdil

Barr (Al Jami" l/27),lbnu AI Jauzi (Al llal Al Mutanahigh, t/77) dari

siwar bin Mush'ab dari laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas secara

tnarfit',

d/-fur

')rt;t
" Kelebihan ilmu lebih utama daripada kelebihan ibadah, dan

landasan agama adalah wam'."
'j . .' I - 

Al Haitsami (Majma' Az-hwn'id, l/L20) berkata, "Hadits ini
',;sJ!::f'r'.'-iiiriirnftkan 

oleh Ath-Thabarani dalam Al Kabir, dan di dalamnya ada

Siwar bin Mush'ab yeng sangat dha'if

o ) o4 o o , - /

itqt'i ,jai #' ,wlt;,
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Di dalamnya juga ada l-aits bin Abi Sulaim yang lemah.

Keempat: Hadits lbnu Umar & yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani (As-Shaghia 2/L24 dan Al Ausaih dan Al Kabir sebagaimana

disebutkan dalam At-Targhib, l/93\, Al Haitsami (Maima' Az-hwa'id,

l/120) tapi Al Haitsami menganggapnya cacat lantaran dalam sanadnya

ada Muhammad bin Abi taila yang dha'ifkarena buruk hapalannya.

Kelima: Hadits Aisyah & yang diriwayratkan oleh Ibnu Adi (Al

Kamil,6/21701dari Muhammad bin AMu Malik Al Anshari, bahwa Az-

Zuhri menceritakan kepada kami, dari Unuah, dari Aisyah, dia berkatat

Rasulullah $ bersaMa,

,/'nt aiy i i;v i
€. ?&,t"w

.L.,r:t

"Kelebihan dalam hal ilmu lebih baik daripda kelebihan dalam

masalah ibadah dan landasan agama ifu adalah (silap) wam'."

Ibnu Adi berkata, "Muhammad bin AMul Malik punya riwayat

lain selain yang telah saya sebutkan dari Ibnu Al munkadir, Nafi', Atha'

dan lain-lain. Semua haditsnya tidak ada ynng diikuti oleh periwayat

b@ah dan dia sangat dha'if

Menurutku, Ahmad pemah berkomentar tentangnya, "Dia biasa

memalsukan hadits dan berdusta."

Sedangkan Al Bukhari berkata, "Dia munkar al hadits."

An-Nasa'i berkata, "Dia matuk." lih. Mizan Al I'tidat(9/6gl).

As-Suyuthi dalam Al Jami'menyebutkannya bersumber dari Al

Baihaqi dalam Syu'ab Al Iman tapi rdaksinya lebih pendek, natnun

kitab itu tidak ada padaku sekarang maka silahkan periksa sendiri,

apakah juga melalui jalur tadi atau ada jalur lain. Kalau jalumya masih

l-ffi61 - Alwara



sama dengan ini maka dia tidak bisa dijadikan syahid karena sangat

dha'if.

Sementara guru kami yaitu Syekh Al Albani menganggapnya

shahih (riwayat Aisyah ini) dalam Shahih Al Jami' (2/701), dan dia

berkata, "Hadits ini aku masukkan ke sini (shahih N Jamil karena dia

punya banyak syahid (penguat) yang menunjukkan ke-shahihannya. "

Keenam: Hadits Abu Hurairah rg, yang diriwayatkan oleh Ibnu

Abdil Ba'r (Al Jami', l/27l,, dari Bisyr bin Ibrahim, Khalifah bin

Sulaiman menceritakan kepada kami, 'dari Abu Salamah bin

Abdurrahman, dari Abu Hurairah secara marfiJ',

. Lt ilr,/'nt !>q itqt'a ;r $r
"Ilmu itu lebih baik daripada ibadah dan landasan agama adalah

il/ara'."

Menurutku, sanadnya aqith (gugur). Bisyr bin Ibrahim adalah Al

Anshari Al Mafluj, menurut Al Uqaili, dia biasa meriwayatkan hadits-

hadits palsu dari AI Auza'i.

Ibnu Adi berkornentar tentangnya, "Menurutku, dia termasuk

omng yang mernalsukan hadits."

Ibnu Hibban berkata, "Dia biasa mernalsukan hadits dari orang-

orang yang tsiqah." Uh. Mizan Al l'tidalll/3l71.

Sedangkan Khalifah bin Sulaiman belum aku temukan

biogralinya

Hadits ini masih mempunyai jalur periwayatan lain yang

rtiliriwayatkan oleh Ibnu Al Jauzi (Al llal N Mutanahiyah, 1/77) dan

Malik bin Wabidh, Abu Muthi' menceritakan kepada kami, dari Al

A'masy, dari Abu Shalih, dari,{bu Hurairah i& secara marfLt',

AlWara' - lml



/\t ,-33,y;qr,y'u p ijr J:;

"Kelebihan ilmu lebih baik daripada kelebihan ibadah dan umjah

agaffB adalah wara'."

Tapi dalam sanadnya ada Abu Muthi' Al Hakam bin Abdullah AI

Balkhi yang dinilai dha'if oleh Al Bukhari dan An-Nasa'i. Sementara

Imam Ahmad berkomentar tentangnya, "Tidak pantas meriwayatkan

darinya."

Abu Daud berkata, "Mereka meninggalkan haditsnya."

Lih. Mizan Al I'frdal(L/5741.

Ketujuh: Hadits Ubadah & yang diriwayatkan oleh As-Sugrthi

dalam N Jami'dqrgan redaksi,

,Lirst'*Ut |r>q ,itQt'u ? IJr
.!;'yr$;u&;t:

, " Ilmu lebih bik daripda ibadah dan raja agana ini adalah wara',
iI omng alim ifu adalah gng baamal dengan ilmunya."

As-Suyuthi menyebutrya bersumber dari Abu Sgnilfi.

Al Munawi dalam Faidh N Qadirberkata, "Dari Abu Syaikh ini

diriwayatkan oleh Ad-Dailami." Uh. At Fidaus(s/ffi!.

As-Suyuthi mernberi tanda kedha'ifawrya dan guru kami Al

Albani men- dha'ifl<arrrya. Uh. Al Jami' (4 /7 01.

! u rg,'Ltj
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Kedelapan: Hadits Al Hasan dan Ibnu Sirin yang diriwayatkan

oleh Al Hannad (Az-Zuhdu, 2/465), dari Aban dari Al Hasan dan Ibnu

Sirin, kedunya berkata: Rasulullah S bersabda,

'Lr?t
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" Kelebihan ilmu lebih baik daipada kelebihan ibadah dan sebaik-

baik agama kalian adalah wara'."

Hadits ini selain mursal juga sangat dha'if. Aban di sini adalah

Ibnu Abi AWaty yang dinilai matruk.

Kesembilan: Perkataan pribadi Muthanif bin Abdullah yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah lN llmu, 13), Ibnu Sa'd (Ath'

Thabaqat, 7/742); Ahmad lAz-Zuhdu, hlm' 240 dan Al Wara', hlm. 73

secara mu'allaq), Al Fasawi lAl Ma'ifah wa At'Taikh, 2/82-83), dan

Ibnu Abdil Bar, (Al Jami',1/53) dari Humaid bin Hilal, dari Mutharrif.
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15. Ismail bin Abi Al Harits menceritakan kepadaku, dia berkata:

Katsir bin Hisyam mengabarkan kepada kami, dia berkata: Isa bin

Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Muqatil bin Qais Al Azdi, dari

Alqamah bin Martsad, dari Salman, dia berkata: Rasulullah,$ bersabda,

"Ada dua kekasih Ntah baok (Hari Kiamat), taitu ahli wam' dan

zuhud."

Penjelasan:

Hadits ini dha'if.

Adz-Dzahabi (Mizan Al I'Mal, 4/1751berkata, "Muqatil bin Qais

dari Alqamah bin Martsad dinilai dha'if olehAl Azdi."

:Jb ,o<)# U. ,it;g U,:n!* 6:L - \ 1
o, ;; 41 * ,,H U 4iJr if, ,f?. tct ia.,* ,rfi J.l * c-\n>,t U. ;i^fll + i-r-
Jtt *3 ,lL hr Jb ^lt J;t Lf 4#J

,

Gr:'; s;; €7,
'rf6l

ig'$l 'SJ,ilt u)

t|.lftalid bin Khidasy bin Ajlan menceritakan kepada Uulr,,, Otu

berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepadaku dari lbnu

Musa, dari Makhul, bahwa Rasulullah $ bersabda kepada Abu

Huraimh, "Jadilah onng tnng wam'dalam agarna Allah, nisaSn lamu
akan jadi manusia tembid.tr
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Penjelasan:

Sudah dijelaskan di hadits nomor 3.

U #'St *';At # r5c-- -\v

*,i; r,fti; |*6?l i'Jtl'1.lY*

ilL hr Jb o;t * 1/& ut * ,!t{\sr
"*frp'iYlt flL ,;Ahr j6 :'Jt3,,rri

.r rltJ+ ,i;.;"5 ;Y>./'z

17. Abu Muhammad Al Ataki Abdurrahman bin Shalih

menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Hasyim mengabarkan

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, dari

Nabi s, beliau bersabda, "Allah bertirman kepada Musa #, 'Tidak ada

amalan yang bisa dipersembahkan orang kepadaku melebihi wara'."

Penjelasan:

Sanad hadits ini sangat dha'if.

Di dalam sanad hadits ini ada Juwaibir, putra Sa'id Al Azdi Al

Balkhi, muridnya Adh-Dhahhak. Ibnu Ma'in berkata tentangnya, "Dia

bukan apa-apa."

Sedangkan Al Jauzajani berkomentar, "Tidak perlu menyibukkan

diri dengannya."

AlWera' - IT6-tl
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An-Nasa'i, Ad-Daraquthni dan lain-lain menganggapnya matruk'

Lih. Mizan Al l\idalll/4271,.

Dalam sanadnya juga ada Amr bin Hasyim, Abu Malik Al Janbi

AlKufi yang dikatakan oleh Ahmad, "shaduqtapi bukan pemilik hadits."

sedangkan Al Bukhari berkomentar, "Padanya ada yang perlu

diperhatikan (fihi nazlni."

Abu Hati berkata, " Lat/tinul hadits, dan haditsnya ditulis'"

An-Nasa'i dan Abu Ahrnad Al Hakim berkomentar, "Dia tidak

ktrat. " l.jh. At-Tahdzib (8/ LLI-ll2).
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18. Khalid bin Khidasy menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMul A/rz bin Muharnrnad menceritakan kepadaku dari AMullah bin
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Sulaiman bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Manusia yang

bagaimanakah yang paling utama?" Mereka menjawab, "Orang-orang

yang shalat." Umar berkata, "Orang shalat itu ada yang jahat ada pula

yang baik." Mereka berkata lagi, "Orang yang puasa." Umar berkata,

"Orang yang puasa pun ada yang baik ada pula yang jahat. Akan tetapi

wara' dalam agama Allah ifulah yang akan menyempumakan ketaatan."

Penjelasan:

Sanad hadits ini munqathi'.

Abdullah bin Sulaiman adalah Ibnu Abi Salamah Al Aslami, tidak

ada masalah padanya. Dia disebut oleh hnu Abi Hatim dalam Al Jarh

wa At-Ta'dil (5/741 dan dia berkata, "Dia biasa meriwayatkan dari

ibunya, dari lbnu Umar, bahwa Ibnu Umar ini biasa mendatangi mereka.

Dia juga biasa meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar."

Menurutku, ini menunjukkan bahwa dia tidak mendapdti masa

Umar rg.

c)k,
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19. Salamah bin Syabib menceritakan kepadaku dari Ali bin

Bakkar, dari Hasan bin Dinar, dari Al Hasan tentang firman Allah, "Dlb

memberi hikmah kepada siapa saja Snng Dia kehendakl' (Qs. Al
Baqarah tzlt 269) dia menafsirkannya, "ltu adalah wara'.
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Penjelasan:

Hadits ini sangat dha'if.

Al Hasan bin Dinar adatah Ibnu Washil At-Tamimi Al Bashri,

yang menurut Imam Ahmad, tidak boleh ditulis hadits Hasan bin Dinar

ini. Sedangkan Abu Hatim berkomentar, "Dia matruk al hadits lagi
pendusta." Ljh. Al Jarh wa At-Ta'dil (3/1L-l2l dan Mian N I'tidal
(t/87-Bel.

tl'L :Jti c{:L, I 1, .r7tn.
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20. IGalaf O,l', 

"orurn 
menceritakan kepada kami, dia berkata:

Isa bin Maimun menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Qurrah,

dia berkata: Aku masuk menernui Hasan png sedang bersandar di bale-

balenya. Aku berkata, "Wahai Abu Sa'id, amalan apakah yang paling

a

,J*Ul
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disukai Allah?" Dia menjawab, "shalat di penghujung malam ketika

orang lain sedang tidur." Aku bertanya lagi, "Puasa yang bagaimana

yang paling utama?" Dia menjawab, "Di hari yang panas." Aku bertanya

lagi, "Budak yang bagaimana yang paling utama?" Dia menjawab,

"Yang paling berharga bagi keluarganya (fuannya) dan yang paling

mahal harganya." Aku bertanya lagi, "Apa pendapat anda tentang

wara'?" Dia menjawab, "ltu adalah pokok dari semua urusan ini."

Penjelasan:

Isa bin Maimun kalau dia Al Jurasyi maka atsar ini hasan, tapi

kalau dia Al Madani maka atsar ini dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad lAz-Zuhdu, hlm' 259)

d*s*;lT'o,n 
,,rru menceritakan kepada kami, Yahva bin Dinar

menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Qunah menceritakan kepada

kami, dia berkata: Kami pemah mendatangi Hasan dan bertanya

kepadanya, "hadah apakah yang paling dahsyat?" Lalu ada'salah

seorang dari kami yang berkata, "lbadah yang paling dahsyat adalah

jihad di jalan Allah." Setelah itu ada lagi yang menjawab, 'ilbadah yang

paling dahsyat itu adalah shalat." Ada lagi yang menjawab, "lbadah

paling dahsyat adalah zakat." Ada lagi yang berkata, "Puasa!" Aku pun

berkata dalam hati aku akan bicara padanya, maka aku pun

berkata, "Wahai Abu Sa'id, sungguh saya tak mendapati ada ibadah

yang lebih dahsyat daripada wara'."

Dia menjawab, "Hebat kamu! Apakah semua itu bisa

bermanfaat tanpa adanya sikap wara'." Lalu dia berkata, "Sungguh aku

tak mendapati ibadah yang lebih dahsyat daripada shalat di penghujung

malam ini."

I
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sanad riv-rayat ini shahih. Yahya bin Dinar adalah Abu Haryim

Ar-Rummani yang tsiqah, dan periwayat lainnya adalah tsiqah. Atsar ini

juga punya jalur periwayatan lain yang akan disebutkan nanti di no. 36.

Jalur periwayatan ketiga adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah

bin lAz-Zuhdu, hlm. 286), bahwa Al Hakam bin Musa menceritakan

kepada kami, Dhamrah menceritakan kepada kami, dari lbnu Syaudzab,

dia berkata, "Al Hasan dan Muawiph bin Qunah berkumpul"""'

Setelah itu dia menyebutkan kisah yang mirip dengan di atas. Sanadnya

hasan. Selain itu, Dhamrah adalah putra Rabi'ah Al Filasthini.

iJti ,o j)ti lo

U H$J;-Y\;)'1;T-
,)-& i ot* $L :Jti 1-illfit:*;/'-;t

,

,4tu;rf ii
't,'t ,Lt:St t) -bf

27. Muhammad bin Harun menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Al Mughirah Abdul Quddus menceritakan kepada karni,

dia berkata: Sahfi,van bin Amr menceritakan kepada kami dari l$alid

bin Ma'dan, dia berkata: Ada yang bertanya kepadanya, "Apakah kamu

mengetahui niat?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu niat, tapi aku tahu

wara'. Siapa yang wata' maka dia akan bertakuJa."
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22. Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata:

Musa bin AWub An-Nashibi menceritakan kepada kami, dia berkata:

Miskin bin Bukair menceritakan kepada kami dari Artha'ah, dia berkata:

Isa putra Maryam S berkata, "Seandainya kalian shalat sampai kalian

menjadi seperti busur (saking bongkok kebanyakan ruku) atau kalian

shalat hingga menjadi seperti pasak, lalu air mata kalian mengalir

bagaikan sungai, maka kalian tidak akan mendapatkan apa yang ada di

sisi Allah kecuali kalau kalian melakukannya dengan wara' yang benar."

AlWara'-1571 I

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan, dan para periwayafuiya tsiqah kecuali

Muhammad bin Harun yaitu Abu Ja'far Al Baghdadi N Bazzaz, yang

dinilai shaduq. Abdul Quddus adalah putra Al Hajjaj Al Khaulani,

seorang periwayat tsiqah.
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Penielasan:

Sanad hadits ni hasan sampai ke Artha'ah, dia adalah hnu Al

Mundzir Al Alhani Abu Adi Al Himshi yang merupakan tabiin yang

tsiqah.
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23- N Qasim bin Hasyim menceritakan kepadaku, dia berkata:

Ishaq bin Ibad menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Ismail Al

Muaddib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ada seorang laki-laki

datang kepada AI Umari dan berkata, "Berilah aku pelajaran." Maka Al

Umari pun mengambil sebuah batang kaytr dari tanah dan berkata,

"seberat ini sifat wara' yang masuk ke hatimu akan lebih baik daripada

shalat seluruh penduduk bumi." Dia berkata lagi, "Tambah lagi

(pelajarannya) buatku." Dia menjawab, "sebagaimana kau ingin

mendapatkan dari Allah besok, maka berikan untuk-Nya hari ini."
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Penjelasan:

Ishaq bin Ibad belum aku ketahui, kecuali kalau dia adalah Al

Khutali yang biografinya disebutkan dalam Tankh Baghdad (6/373-374),

tapi tidak disebutkan ;ia rh maupun ta'dil-

Al Umari adalah Ubaidullah bin Umar, salah seorang di antara

ketujuh ahli fikih, tsiqah tsabat.

Abu Ismail adalah lbrahim bin Sulaiman, seorang periwayat yang

'shaduq tapi suka punya riwayat aneh.
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24. Salamah bin Syabib menceritakan kepadaku, dia berkata:

Sahl bin Ashim menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Sa'ib,

dia berkata: Ada seorang salaf, dia berkata, "Pemah meninggalkan

sdaniq (seperenam dirham) dari apa yang diharamkan Allah lebih aku

sukai daripada lima ratus kali haji."

Penielasan:

AMul Aziz bin As€a'ib belum aku temukan biografinya,

sepertinya dia adalah Abdul Aziz bin Abi As-Sa'ib yang disebutkan

dalam Tarikh Abi Zur'ah (l/329,364, 365, 2/7171serta di beberapa

AIWara' - l-5731
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tempat lain. Biasa pula dinamakan Ubaid. Dia disebutkan daiam Af-
Tahdzib(6/267) dengan nama AbdulAziz bin Al Walid bin Sulainian bin

Abi As-Sa'ib Al Qurasyi Ad-Dimasyqi yang biasa dipanggil Ubaid, tapi

tidak disebutkan dalam At-Taqrib.

Abu Zur'ah dalam Tariklrnya (2/717) menukil dari Marwan bin

Muhammad, "Aku tidak pemah menemukan seseorang yang tebih baik

daripada Ubaid bin As-Sa'ib."

Dalam At-Tahdzib dinukil pula dari Abu Zur'ah, dia

berkata, "Dia (Ubaid As-Sa'ib) adalah orang yang paling wam' di
masanya."

Dia juga disebut dalam kitab Aa-Tsiqaf oleh hnu Hibban.

Sedangkan Sahl bin fuhim adalah fu-Sijistani disebutkan oleh

Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya (4/2021dan dia berkata, "Dia adalah

rekan ayahku, ayahku ditanya tentangnya,

menjawab, 'Syekh'."
maka dia
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25. Ahmad bin lbrahim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Sallam bin Abi
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Muthil menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, dia

berkata, "Tidak ada di dunia ini sesuatu yang lebih aku sukai dilakukan

orang daripada qiyamul lail." [-alu Abu Iyas berkata, "Bagaimana

dengan wara'?" Al Hasan menjawab, "Wah, wah, itukan landasan

urusan."

Penjelasan:

Sanad hadits ini shahih. Guru penulis di sini adalah Ad-Dauraqi

dan Yunus adalah hnu Ubaid bin Dinar Al Abdi.
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26. Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata:

Zafir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Basyy Abu Ismail,

dari Adh-Dhahhak, dia berkata, "Aku mendapati orang-orang

mempelajari wara', tapi sekarang mereka malah mempelajari ilmu kalam

(filsafat)."

Penjelasan:

Sanad hadits int shahih.
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Basyir di sini adatah hnu sulaiman Al Kindi Abu Ismail Al Kuft, 
'

seorang periwayat tsiqah biasa, bersendirian dalam meriwayatkan'

Zafir bin sulaiman adalah Abu sulaiman Al Ayadi yang dinilai

tsiqah oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in (Al Jarh,3/62+6251.

Guru penulis di sini adalah yang dikenaldengan nama Sa'duwaih,

tsiqah hafizh.

Dalam atsar ini terdapat keterangan bahwa dulunya para ulama

salaf sangat memperhatikan apa yang bermanfaat buat mereka di dunia

dan akhirat serta berusaha maksimal untuk mernperbaiki keadaan jiwa,

mempelajari perkara-perkara yang terpuji dan ilmu bermanfaat dari

Kitab dan Sunnah. Sampai kemudian masuklah ilmu-ilmu yang aneh itu

(ilmu kalam) di kalangan kaum muslimin dibawa oleh kaum zindiq yang

bertopengkan Islam. Merekalah yang memalingkan manusia dari hal

yang lebih bermanfaat dari Al Kitabdan As-Sunnah.
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27. Abdullah bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, dia

berkata: Syu'aib bin Harb menceritakan kepada kami dari Malik bin

Mighwal, dari Umar Al Mashir, dari Adh-Dhahhak, dia berkata, "Aku

sudah melihat keadaan'kami dan tidak ada yang kami pelajari satu sama

lain kecuali urara'."
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Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

. Umar Al Mashir adalah hnu Qais, adalah periwayat shaduq dan

kernungkinan wahm. Guru penulis di sini adalah Al AMi, tidak ada

rnasalah padanya. (At-TaqrtA.
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28. Salamah bin Syabib menceritakan U;" kami, dia'U"rt utu'

Sahl bin fuhim menceritakan kepada kami, dia berkata: An-Nadhr bin

Muhammad berkata, "lbadah seseorang itu berdasarkan seberapa besar
' wara'nya."

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

Sahl bin Ashim adalah hasan al hadits.lni sudah pemah dibahas

sebelumnya pada no. 24.
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29. N Hasan bin fuh-Shabbah menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Ja'far Ash-Shaffar menceritakan kepadaku, dia berkata:

Ada seorang wanita dari Bashrah, dia berkata, "Haramlah bagi hati yang

sudah dimasuki kecintaan pada dunia untuk dinrasuki pula sifat wara'

yang tersernbunyi."

Penjelasan:

Di dalam sanad hadits ini terdapat periwayat yang tidak

diketahui yaitu nama wanita yang tidak disebutkan namanya. Ash-

Shaffar di sini juga tidak aku ketahui.

Guru penulis di sini adalah Al Bazzar Abu Ali Al Wasithi,

seorang periwayat shaduq, biasa ragu tapi dia seorang abid yang

memiliki keutamaan.
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30. Ali bin Al Hasan menceritakan kepadaku dari Abu Wahb

Muhammad bin Muzahim, dia berkata: Ditanyakan kepada lbnu Al

Mubarak, "Apa hal yang paling utama?" Dia menjawab, "Wara'."

Mereka berkata, "Apa itu wara'?" Dia menjawab, "Sampai tercabut

yang seperti ini." Dia kemudian mengambilsesuatu dari tanah.

Penjelasan:

Muhammad bin Muzahim Abu Wahb Al Marwazi, yang dinilai

shaduq.

Dalam manuskrip asal tertulis Muhammad bin ila Muzahim dan

itu adalah kesalahan.

Guru penulis di sini tidak saya ketahui. Kalau dia orangnya sama

dengan yang ada di riwayat 185 yang akan datang maka aku belum

menemukan biografinya.
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31. Salamah bin Syabib menceritakan kepadaku, dia berkata:

Sahl'bin Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Shalih Al Murri

berkata: Biasa dikatakan, "Orang yang wara' ketika terjadinya fihah

sarna dengan ibadahnya para nabi di saat damai."
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Penjelasan:

Shalih Al Murri adalah hnu Basyir Az-Zahid, yang dinilai dha'if
dalam meriwayatkan, tapi sanad sampai kepada dirinya hasan.
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31. AUdurrahman bin Waqid menceritakan kepada kami, dia

berkata: Dhamrah bin Rabi'ah.menceritakan kepada kami, dia berkata:

Tsaur bin Yazid memberitakan kepada kami, dia berkata: Aku tidak tahu
yang lain kecuali bahwa ini dari Khalid bin Ma'dan, dia

berkata, "Barangsiapa yang tidak punya kelembutan sebagai pengendali

kebodohannya, wara' sebagai penahan dirinya untuk melakukan apa

yang diharamkan Allah, dan etika bersahabat kepada sahabatnya maka

Allah tidak memerlukannya. "

Penjelasan:

Sanad hadits ni hasan.
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Abdunahman bin Waqid adalah lbnu Muslim Al Baghdadi, Al

Hafizh berkata, "Dia shaduq, namun hapalannya bercampur."
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33. Muhammad bin Ali bin Hasan menceritakan kepada kami

dari Ibrahim bin Al Asy'ats, dia berkata: Aku bertanya kepada Fudhail

bin lyadh, "Amalan apakah yang paling utama?" Dia berkata, "Apa

yang seharusnya dilakukan." Aku pun jawab, "Ifu adalah melaksanakan

kalajiban dan menjauhi yang dilarang." Dia berkata, 'Ya, bagus

jawabanmu wahai orang Bukhara, itulah wara'."

Penjelasan:

Sanad hadits ni dha'if, karena di dalamnya ada Ibrahim bin

Asy'ats penrbantu Al Fudhail, yang sudah dibahas pada riwayat no. 5.
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34. Ibnu Ishaq berkata: Aku melihat Fudhail dalam mimpi, aku

berkata kepadanya, "Berilah aku nasehat." Dia berkata, "Hendaklah

engkau melaksanakan ka,trajiban, karena aku tidak melihat ada yang

lebih utama darinya."

Penielasan:

Sanad hadits ni dha'if karena muallaq (tanpa sanad sampai ke

Ibnu Ishaq -penerj).
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35. Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada tunlt, a,u berkata:

Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami dari Abbad bin Abbad,

dari Hisyam bin Unrah, dia berkata: Ayahku biasanya memperpanjang

pelaksanaan amalan wajib dan berkata, "lfulah modal."

o a -tula o

,f ')V J.
,o

a2r -ilt )/' -J l2t
/.

.62
:L-e

1'a
* ,tlr u Jj,
4 ok i,lv ,i)'-b

fsT7l - Alwara'



Penielasan:

Sanad hadits ini hasan.

Abbad bin Abbad adalah Ibnu Habib bin Muhallab bin Abu

Shafrah Al Ataki, seomng periwayat shaduqdan ada kemungkinan salah

sebut.

Khalaf bin Al Walid adalah Abu Al Walid Al Atak yang dianggap

biqah oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. l'-h. Al Jarh

(3/371). Guru penulis di sini ada,lah Ad-Dauraqi.
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35. I(halaf bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia berkata:

Aun bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Mmwifnh bin Qurr:dh berkata: Mereka berdiskusi di hadapan Al Hasan

tentang arnal apa yang paling afdhal. Sepertinya mereka sepakat bahwa

ggrg,, p3lng afdhal itu adalah qiyamul.lail, lalu aku berkata,

'Marforggalkan yang hariln." Mendengar itu Hasan kemrudian teringat

dan mengatakap, "Seinpumalah urusan, sernpumalah umsan."
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Penjelasan:

Sanad hadits ni shahih, dan semua periwayakrya tttqah.

Aun bin Musa adalah Abu Rauh yang dinilai biqah oleh lbnu

Ma'in dan Abu Hatim sebagaimana dalam Al Jarh (6/g86.,.

Khalaf bin Hisyam adalah AlBrrzzar.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam

riwayat tambahan atas kitab ,42-Zuhdu (hlm. 263), dengan redaksi laits
bin Khalid menceritakan kepada ka?ni, Abu Rauh Aun bin Musa

menceritakan kepada kami, "... Selanjutnya sama dengan di atas.

Dalam sanad Abdullah ini ada Laits bin Khalid Abu Bakar Al
Balklri yang disebutkan oleh lbnu Abu Hatim dalam kitabnya (z/l8ll
dan dia tidak menyebutkan jarh maupwr ta'dil kepadanya, tapi yang
jelas ada penguatnya yaitu riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya di atas.

Atsar ini juga sudah pemah disebutkan sebelumnya dengan

redaksi lain beserta pembahasan no'. 20.
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37. Ali bin AI Ja'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Ar-
Rabi' bin Shubaih mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, dia

berkata, "lbadah yang paling afdhaladalah tafakkur dan wara'."
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Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Ar-Rabi' Shubaih As-Sa'di Al Bashri, adalah periwayat shaduq

dan hapalannya buruk meski dia ahli ibadah.

Hadits ini diiiWayatkan oleh pula oleh Abdullah bin Ahmad

dalam riwayat tambahannya terhadap kitab ,42-Zuhdu (l:/lm. 2651:

Abdullah bin umar menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak

menceritakan kepada kdmi, dari Ar-Rabi', dari Al Hasan, dia berkata,

"llmu yang paling utama adalah wara' dan tawakkal'"
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38. Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata:

saSyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir bin Yasaf

menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Abi Katsir

menceritakan kepadaku, dia berkata, "Orang-orang biasa

mengatakan, 'si fulan itu ahli ibadah, si Fulan itu ahli ibadah', padahal

ahli ibadah yang sejati ifu adalah orang yang wara'."

Penielasan:

Sanad hadits irn hasan.
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Amir bin Yasaf disebut dalam N Jarh wa At-Ta dil(6/3291, dan

Abu Hatim berkata, "Dia shalih."

Sa5ryar adalah Ibnu Hatim Al Anzi, adalah periwayat shaduq

namun punya beberapa kesalahan.

Guru penulis di sini adalah Abu Musa Al Baghdadi yang dikenal

dengan narnEr Harun Al Hammal, seorang periwayat biqah.

Atsar ini juga diriwaptkan oleh Abu Nu'aim (Hilph Al Auli5n',

3/681 dengan redaksi:

Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Abu

Syu'aib menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdullah menceritakan

kepada kami, Abdurrahman bin Amr Al Auza'i menceritakan kepada

kami, dia berkata: Aku mendengar Yahya bin Abi Katsir berkata ...."

Saelah itu dia sebutkan yang sama seperti di atas, tanpa pengulangan

kalimat, "Fulan se-rang ahli ibadah".
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39. Al Qasim bin Hasyim menceritakan kepadaku, dia berkata:

Dari Al Khaththab bin Utsman Al Fauzi -dia dikabarkan merupakan

salah satu wali abdal- dia berkata: Abtsar bin Al Qasim Al Asadi

menceritakan kepada kami dari Al Ala' bin Tsa'labah Al Asadi, dari Abu

Malih, dari Watsilah bin Al Asqa', dia berkata: Aku mencari-cari

Nabi S di masjid Khaif, maka para sahabat beliau berkata padaku, "Hei

Watsilah, menyingkir kamu dari wajah Rasulullah,$!" Maka berkatalah

Rasulullah #t, "Biarkan dia, dia datang untuk bertanSa." Aku pun

b€rkata kepada beliau, "Ayuh dan ibuku menjadi tebusan untuk Anda,

bailah kami fatwa akan sesuatu yang bisa kami ambil (sebagai bekal)

sepeninggalmu nanti." Beliau bersabda, "HendaHah kau memberi fatula
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pada dirimu sendiri." Aku bertanya, "Bagaimana aku melakukannya?"

Beliau menjawab, "Kamlr apa yang meragukanmu menuju

apa yang fidak memgukanmu, meski ada omng lain gang memberi

fatwa kepadamu." Aku b*tanya lagi, "Bagaimana aku melakukan ifu?"

Beliau menjawab, "Lebkkan tanganmu di hatimu, karena hati ifu akan

tenang dengan yang halal, dan tidak akan tenang dengan jang haram.

Sesungguhnya sikap wam' seomng muslim akan maninggalkan dosa

kqil lantaran takut jafuh pda dasa b&r."

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la (Majma' Az-hwa'id,
10/294), Afi-Thabarari (Al Kabir, 22/781, dan Abu Nu'aim (Hilph Al
Aulijn', 9/M) s@ara ringkas dari Abtsar bin Al Qasim, Al Ala' bin

Tsa'labah menceritakan kepada karni, ....

Kelanjutan redaksi hadits ini adalah,

Dia berkata, "Ayah dan ibuku jadi tebusan untukmu, apa itu

ashabiyyah?" Beliau menjawab, " Yaifu orang yang menolong kaumnya

melakukan k ezha lim an."

Aku bertanya lagi, "Siapa itu serakah?"

Beliau menjawab, " Yang menunfut penghasilan sebelum

wakfunya."

Aku bertanya lagi, "Apa itu wara'?"

Beliau menjawab, " Yang berhenti terhadap hal-hat gng
s5rubhat."

Aku bertanya lagi, "Siapa itu mukmin?"

Beliau menjawab, "Ketika oftng lain memsa.arnan terhadap

harta dan damh mereka."

lffil - Alwara,



Aku bertanya lagi, "Siapa ifu muslim?t'

Beliau menjawab, "Yaittt yang orang-omng selamat dari

gangguan lisan dan tanganqn."

Aku bertanya, "Jihad yang bagaimana gnng lebih utama?"

Beliau menjawab, " I{alimat tegas kepada Penguasa zhalim'"

Muhaqqiq kitab A/ Mu'iam Al Kabir At-Thabamni yaitu syekh

Hamdi As-Salafi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al

Hafizh dalam Al Majlis min Al Amali (31)."

Selanjutnya dia berkata, "lni adalah hadits hasan gharib, para

periwayatrya adalah pam periwaSnt lfitab shahih kecuali Al Ala' bin

Tsa'labah dimana Abu Hatim berkata tentangnya, maihul' Aku

menitainya hasan hadits ini karena isinya banyak pengUat secara

terpisah."

' Perkataan Abu Hatim itu dapat dilihat dalam l.otab Al Jarh

l6/3s3)..

AlHaitsami berkata, "Di dalamnya ada Ubaid bin Al Qasim yang

dinilai matruk."

Saya (muhaqqq) katakan, demikian yang tertulis dalam Maima'

Az-7aw'id "Ubaid bin AI Qasim" sebagai ganti Abtsar bin Al Qasim.

Hal yang sama terjadi pada manuskrip asalAth-Thabarani sebagaimana

yang diingatkan oleh muhaqqiqnya, bqlitu pula gnng tertulis dalam Al

Hilyah. sedangkan dalam manuskrip kami (kitab Al wara) ini tertulis

Ubaidullah bin Al Qasim dan ini adalah tahrif (salah tulis) karena aku

tidak menemukan periwayat dengan nama ifu. Yang benar adalah

Abtsar bin Al Qasim, dia tidak mabukmelainkan tsiqah, dianggap tsiqah

oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. Abu Hatim menilainya shaduq (Al Jarh,

7/43-4/ll dan ini tidak diperhatikan oleh muhaqqiq Ath-Thabarani'

:.ti- i,,{4",;.:j!.-.,;l*:ii! ::<,.
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Catatan:

Justru yang benar dia adalatr Ubaid bin Al Qasim sebagaimana

dikatakan oleh Al Haitsami dan memang begifu yang tertulis dalam

sernu€r yang meriwaSntkan'hadits ini termasuk dalam Musnad Abu Ya'la.

Tidak ada indikasi bahwa itu adalah Abtsar bin Ai Qasim. Al Mizzi dalam

Tahdzib N Kamal k€fika menyebutkan biogmfi Ubaid bin Al Qasim

menuliskan bahwa salah safu gurunya adalah AI Ala' bin Tsa'labah ini,

maka hadits ni dln'if jiddan$angat dha'ifi karenanya.
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40. Al Qasim bin Hasyim menceritakan kepadaku, diu b"rkulu'

Al Musayyab bin Wadhih menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Abdurrahman berkata, "Jika seorang hamba itu wara', maka

dia akan meninggalkan apa yang meragukannya menuju yang tidak

meragukannya."

Penjelasan:

Sanad hadits ni dha'if.

Al Musayyab bin Wadhih dikatakan oleh Abu Hatim, " Shaduq

narnun banyak salahnya. Kalau diingatkan maka dia tidak menerima."

Lih. Al Jarh(8/294).
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Abu Abdurrahman belum jelas bagiku identitasnya, sepertinya

dia adalah lbnu Al Mubarak, karena dia termasuk salah seorang gunr

Musayyab.
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41. Muhammad bin Sallam Al Jumahi menceritakan kepada

kami, dia berkata: Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari

fuySyaibani, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Telah sampai kepadaku

bahwa Rasulullah S bersabda, " TidaWah seoftng hamba Altah ifu

meninggalkan sesuafu dari un$an dwia ini kquali Allah akan

menggantikannSn dengan perkara dunia gng lebih baik dari apa Wng

dia tinggalkan itu."

Penjelasan:

Hadits in mual hasan.

:, {}i;i.4 l.Aqp$pibani adalah Abu Isfiaq Sulaiman bin Abi Sulaiman,

ltrtiryperiuayat Hqah.
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Khalid bin Abdullah Ath-Thahhan Al Wasithi Al Jumahi penulis

lttab Thabaqat AqrSyt'ara'. Abu Hatim pemah ditanya tentangnya,

maka dia menjawab, 'lSaudamnya yaitu Abdunahman bin Sallam lebih

b@ah daripada dia." Uh. Al Jarh(7/2781.

Menurutku, saudaranya ini dikatakan oleh Al Hafizh, seorang

periwaSrat shaduq.

Hadits ini juga diriwayatkan s@ara mauquf danAsy-Sya'bi oleh

Abu Nu'aim (Hilwh Al Aulitp', 4/3121dengan redaksi:

Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Musa menceritakan kepada kami, Ismail bin Sa'id menceritakan kepada

kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Asy-Sya'bi

dengan redaksi yang'mirip di atas.

Hadits ini juga shahih secara mar{u', diriwayatkan oleh Waki'
(Az-Zuhdu, 2/635), Ahmad (Musnad Ahmad, 5/78, 79, 862), Al
Marwazi dalam riwayat tambahannya terhadap Az-Zuhdu karya lbnu AI
Mubarak (hlm. 412), Al Qudha'i (Musnad AsSrSyihab, 2/LZ8), N
Baihaqi (Az-Zuhdu, hlm. 339), dari Sulaiman bin Al Mughirah, dari
Humaid bin Hilal, dari Abu Qatadah dan Abu Ad-Duhama', keduanya

berkata:

Mereka berdua biasanya banyak melakukan perjalanan di
seputar Al Bait (Ka'bah) dan berkata, "Kami datang kepada seorang

laki{aki fuab badui." Si badui ini berkata, "Rasulullah $ memegang

tanganku dan mengajariku apa yang diajarkan Allah kepadanya, beliau

bersabda, 'Kamu tidak akan meninggalkan sesuafu lantaran takwamu
kepada Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, kecuali Allah akan

menggantikan dengan yang lebih baik bagimu'."

Sanad hadits ni shahih, dan para periwayatnya tsiqah, semua

terpakai dalam Shahih Muslim. Orang Arab badui yang meriwayatkan
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itu termasuk kategori sahabat sebagaimana disebutkan dalam biografi

mereka berdua (Abu Qatadah dan Abu Ad-Duhama') dalam At-Tahdzib.
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42. Suraij bin Yunus menceritakal f.ruau f"rri dia berkata:

Yazid bin Hanrn menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin

hrahim menceritakan kepada kami dari hrahim bin Al Ala', dari

Mr.rslim bin Syaddad, dari Ubaid bin Umair Al-[-aitsi, dari Ubay bin Ka'b,

da berkata, "Tidaklah seorang hamba itu meninggalkan sesuafu lantaran

ketaatan kepada Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang

lebih baik dari arah yang tidak dia sadari. sebaliknya, iika dia

merenrehkan lamngan Allah (dosa) lalu mengambilnya dengan cara yang

titdak pantas maka Allah akan menimpakan kepadanya apa yang lebih

berat dari itu."

t c/e-f
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Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Muslim bin Syaddad disebutkan oleh lbnu Abi Hatim dalam Al
Jarh (8/186) dan dia berkata, "Biasa meriwayatkan dari Ubaid bin

Umair, yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Harun Al Ghanawi

Ibrahim bin Al Ala', aku mendengar ayahku mengatakan ifu."

Tapi dia tidak menyebutkan;brrl maupun ta'dil, mal<a dia majhul.

Catatan: Dalam manuskrip asli terhrlis, "Muslim bin Yasar atau

Syaddad", kemungkinan pertama adalah kesalahan, bukan keraguan.

Ibrahim bin Ala' Al Ghanawi dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan

Abu Zur'ah. Abu Hatim berkomentar, "Tidak ada masalah padanya."

l-jh. Al Jarh (2/L2O).

Yazid bin hmhim adalah

seorang periwayat tsiqah.
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43. Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, dia berkata:

sahl bin Ashim menceritakan kepada kami dari Khallad bin Buzai" dari

suhail bin Abi Hazm, dia berkata: Aku mendengar Malik bin Dinar

berkata: Umar bin Abdul Azizberkata, "Tidak pemah aku meninggalkan

suatu perkara duniawi melainkan Allah & akan melimpahkan ke dalam

hatiku yang lebih baik -yakni zuhud- dari itu. Apa yang Allah

karuniakan kepadaku dalam halberagama itulah yang lebih utama."

Penielasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Suhail bin Abi Hazm Mihran atau Abdullah Al Qutha'i adalah

dha'if. Dalam manuskrip asli tertulis Suhail saudam Hazm dan itu salah

tulis.

Khallad bin Buzai' disebutkan oleh lbnu Abi Hatim dalam

kitabnya (9/367-368) dan dia berkata, "Abu zur'ah ditanya tentang

Khallad bin Buzai" maka dia menjawab, 'Aku tidak mengenalnya'."

Adz-Dzahabi memasukkannya dalam Al Mughni fi Adh-

Dhu,afa' (l/zll) dan dia berkata, "Dari Mubarak bin Fadhalah yang

dinilai dha'if."
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44. Suraij bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami dari Sufiyan, dia

berkata: Al Hasan berkata: Aku mendapati suafu kaum yang menyeru

pada yang halal dan mereka bersungguh-sungguh di dalamnya.

Kemudian mereka meninggalkannya seraya berkata, "Kami takut ifu
akan merusak kami sampai mereka mati dalam keadaan susah payah."

Penjelasan:

Sanad hadits ini shahih, dan para periwayatrya tstqah.

Sufuan di sini adalah Ats-Tsauri, Muhammad bin Humaid adalah

Al Yasykuri seomng periwayat tsiqah.suraij bin Yunus adalah Abu Al
Harits Al Baghdadi, seorang periwayat tsiqah abid,.

Abdullah mengatakan dalam tambahannya terhadap lutab Az-
Zuhdu (hlm. 265): Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, Ibnu
Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Jarir bin Hazim, dari Al
Hasan, dia berkata, "Aku pemah melihat beberapa orang yang

disuguhkan dunia kepada mereka dan itu halal, tapi mereka tidak mau

meneruskannya. Mereka berkata, 'Kami tidak tahu apa yang akan terjadi

pada kami nanti di dalamnya'."

Sanad hadits ini hasan. Abdullah bin Umar adalah Ibnu

Muhammad Al Umawi, seorang periwayat shaduq namun sedikit

tasyagryu'.
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45. Sumij menceritakan kepada kami, dia Berkata: utsman bin

Mathar menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, dia

berkata, "Aku pemah mendengar orang-orang yang lebih zuhud

terhadap yang halal dibanding kalian terhadap yang haram'"

Penjelasan:

Sanad hadits ini shahih.

Hisyam adalah putra Hassan Al Azdi Al Firdausi, seorang

periwayat tsiqah,tapi riwayatnya dari Al Hasan ada pembicaraan.

Ibnu ulayyah berkata, "Kami tidak menganggap apa pun riwayat

Hisyam bin Hassan dari hadits ini hasan-"

Mu'adz bin Mu'adz berkata, "syu'bah menjauhi riwayat Hisyam

bin Hassan dari Hasan dan Atha'."

Abu Daud berkata, "Mqrel<a memperbincangkan haditsnya dari

Hasan dan Atha' karena dia biasa meriwayatkan secara mursal, mereka

menganggap dia mengambil kitab Hausyab." lth. At-Tahdzib (L1/34-

s7l. ,. ]

Utsman bn Mathar adalah Asy-Syaibani Abu Al Fadhl seorang

periwayat dha'if.
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. Tapi ada penguat untuknya dan Hisyam di sini jelas menyatakan

bahwa dia mendengar ifu langsung dari Al Hasan sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Ahmad(Az-Zuhdu, hlm. 260):

Shafiruan menceritakan kepada kami, dari Hisyam yang berkata,

Aku mendengar Hasan berkata, "Demi Allah, aku telah mendapati suafu

kaum yang meski salah seorang dari mereka meru,rarisi harta yang

banyak dia akan berkata, 'Sungguh, demi Allah, ini adalah hasil usaha

yang sangat keras'. Maka dia berkata kepada saudaranya, 'Wahai

saudaraku, kamu tahu bahwa aku punya banyak warisan dan ini adalah

harta yang halal, tapi aku takut kalau ini akan merusak hati dan amalku,

maka sekarang dia menjadi milikmu dan aku tidak membufuhkannya'.

Dia sama sekali tidak mengurangi harta ifu dan dia berkata, 'lni, derni

Allah,.menrpakan hasil usaha yang keras'."

Dia (Hisyam) berkata lagi, "Aku juga mendengar Hasan

berkata, 'Demi Allah, aku pemah bertenru beberapa kaum yang lebih
zuhud terhadap apa yang dihalalkan Allah kepada mereka dibanding

zuhudnya kalian terhadap apa yang diharamkan Allah kepada kalian.

Mereka juga lebih takut kalau kebaikan mereka tidak diterima lebih

besar daripada ketakutan kalian mendapat siksa lantaran dosa kalian'."

shafiruan adalah Ibnu Isa Az-zuhn Abu Muhammad Al Bashri Al
Qassam, seorang periwayat tsiqah.

Inilah keadaan para sahabat dan siapa yang mengikuti jejak

mereka. Mereka bersikap zuhud terhadap yang halal karena takut kena

fitnah dan tidak menyibukkan diri dengan yang halal hingga lalai

terhadap dakwah, dzikir dan jihad. Sedangkan manusia masa kita

sekarang ini -kecuali yang disayangi Allah- tidak lagi peduli dari mana

mereka mernperoleh harta mereka, apakah halal ataukah haram.

Bahkan ada dari mereka yang berlomba mendapatkan apa yang

diharamkan oleh Allah, Innb lillaahi qn innaa ilahi maji'uun (sungguh
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kita ini milik Allah dan hanya kepada-Nya kita kembali)untuk pembahan

keadaan ini.
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46. Ahmad bin lbrahim bin Katsir menceritakan kepada kami,

dia berkata: Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, dia berkata:

Makhlad -yakni hnu Husain- menceritakan kepada kami, dia berkata:

Kami pernah dudukduduk dan kami bersama Yunus bin Ubaid. Kami

pun ma.rdiskusikan sesuafu. Mereka lalu menyinggung masalah amalan

yang paling dahsyat, lalu mereka sepakat bahwa itu adalah wara'.

Kemudian datanglah Hassan bin Abi Sinan dan mereka pun berkata,
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"Telah datang Abu Abdullah." Dia pun duduk dan mereka

menyampaikan kepadanya apa yang baru saja mereka diskusikan.

Hassan lalu berkata, "Shalat ifu punya beban, puasa juga punya beban,

sedekah juga punya beban, dan apalah wara' kectnli bahwa ketika kamu

ragu akan sesuafu maka kamu pun meninggalkannya."

Penjelasan:

Para periwayatnya tsiqah kalau saja Muhammad bin Isa adalah

Ibnu Najih AlBaghdadi Au Ja'far Ath-Thabba', yang dinilai tsiqahfaqih.
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47. Muhammad bin lbrahim menceritakan kepada kami, Al

Ashma'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Salah seorang sahabat

kami menceritakan kepadaku -dan dia ini termasuk orang yang baik

dan ahli fikih-, dia berkata: Yunus bin ubaid berkata: Hal paling

berkesan yang pemah aku dengar di dunia ini adalah tiga kalimat:

Pertama, perkataan lbnu sirin, "Aku tidak pemah dengki dengan siapa

pun untuk apa pun". Kdua, perkataan Muwarriq, "Aku telah berdoa

kepada Allah minta sesuatu sejak empat puluh tahun yang lalu dan Dia

belum mengabulkannya tapi aku tak pemah berpufus asa dari itu".

Ketiga, perkataan Hassan bin Abi sinan, "Tidak ada sesuafu grang lebih

ringan daripada wara'. Kalau kamu ragu maka tinggalkan"'

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'it karena tidak diketahui siapa yang

menceritakan kepada Al Ashma'i.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim (Hilyah Al Auli?"
3/1231 dengan redaksi:

Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

dia berkata: Ahmad bin Ja'far bin Ja'far bin Bahmarad menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Rauh Al Ahwazi menceritakan kepada kami,

Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin

ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ada tiga perkara yang

semuanya adalah perkataan yang tidak bisa disalahkan: perkataan Ibnu

Sirin, "Aku tidak pemah dengki kepada siapa pun, meskipun dia adalah

wali Allah, maka bagaimana mungkin aku akan dengki padanya dalam

masalah dunia padahal dia menuju ke surga", perkataan Muwarriq Al

Iili, "Aku tidak pemah mamh sama sekali yang menyebabkan aku

menyesal selepas marah itu", dan perkataan Hassan bin Abi
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sinan, "Tidak ada sesuafu yang lebih ringan bagiku daripada wara',
kalau aku ragu akan sesuafu maka aku meninggalkannya."

Ahmad bin Rauh dan Ahmad bin Ja'far belum aku temukan
biografi mereka.
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48. Aun bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dia berkata:

Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin
Ibrahim bin Nisthas Al Katsiri menceritakan kepada kami, dia berkata:
Murba' menceritakan kepadaku dari ummu Anas, bahwa dia
berkata, "Berilah aku wasiat wahai Rasulullah." Beliau
bersabda "Hijrahlah dari maksiat karena ifutah hijnh patins utama,
jagatah snua amalan wajib karana ifu adatah jihad gng paring utama,

Ijon - Allvara,



perbangkkh dzikir kepada Allah karena baok kau tidak al<an bisa

mandatangi Allah dengan squatu yang lebih Dia sukai melebihi dzikir

kepda-N5n."

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (Al l{abir, 25/129

dan N Ausath sebagaimana dikatakan dalam Maima' Az'Zawa'id,

l0/751dari Muhammad bin Ismail Al Anshari, dari Yunus bin Imran bin

Abi Anas, dari neneknya, yaifu Ummu Anas, dia berkata,
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"Aku pemah mendatangi Rasulullah S lalu aku

berkata, 'Semoga Allah menempatkan anda di Ar-Rafiq Al A'la (tempat

tertinggil di surga dan aku bisa bersama Anda. Wahai Rasulullah,

ajarkan kepadaku suafu amal shalih yang bisa kuamalkan'. '

Beliau menjawab, 'Dirtkan shalat karena ifulah iihad terutama,

hijmhlah dari maksiat karena ifulah hiirah terutama, ingatlah Allah
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banyak-ban5mk karena ifukh amal yang paling disukai Ntah untuk kamu

bawa menghadapnya nanti'."

Al Haitsami berkomentar, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dalam Al lkbir dan Al Ausadh. Ummu Anas di sini bukanlah

ibu Anas bin Malik. Ath-Thabarani meriwayatkannya dari jalur

Muhammad bin Ismail Al Anshari dari Yunus bin Imran bin Abi Anas,

keduanya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim tanpa disertai pa;rilaian jarh

maupun ta'dil, sdangkan periwayat lainnya tsiqah."

i Lih. Al Ishabah Fi Tamyiz Ash".ghahabah(4/431).
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49. Yahya bin Yusuf Az-Zimmi menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Al Malih menceritakan kepada kami dari Maimun bin
Mihran, dia berkata, "Dzikir itu ada dua: Dzikir kepada Alrah dengan

lidah dan itu baik, tapi yang lebih utama dari itu adalah seorang hamba

ingat Allah ketika hendak melakukan maksiat hingga dia berhenti dari
maksiat ifu."

Penjelasan:

Sanad hadits ini shahih, dan para periwayatrya tsiqah.
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Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim (Hiltah Al Autiya',
4/871 dengan redaksi:

Ahmad bin As-Sindi menceritakan kepada kami, Ja'far bin
Muhammad Al Firyabi menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim Al
Halabi menceritakan kepada kami, Abu AI Malih Ar-Raqqi menceritakan
kepada kami, lalu dia menyebutkan redaksi yrang mirip dengan di atas.
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50. Al Qasim bin Hiqnm menceritakan kepada kami, dia
berkata: Al Khaththab bin utsman Al Fauzi menceritakan kepada kami,
dia berkata: Abtsar bin AI Qasim Al Asadi menceritakan kepada kami,
dia berkata: AlAla' bin Tsa'labah AlAsadi menceritakan kepadaku dari
Abu Al Malih, dari watsilah bin Al Asqa', dia berkata: Aku berkata,
"Wahai Rasulullah, siapa yang wara'?" Beliau menjawab, ,, yang

berhenti pada sesuafu 5nng s5rubhat"
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51. Salamah bin Syabib menceritakan kepadaku, dia berkata:
Sahl bin Ashim nienceritakan kepada kami dari Ishmah bin AlMuwakkil,
dia berkata: Luqman Al Hakim berkata, "Hakekat wara' adalah menjaga
diri dari perbuatan haram."

Penjelasan:

Ishmah bin AlMutawakkil, belum aku menemukqp biografinya.
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Penjelasan:

Sudah disebutkan takhrit'nyadi no. 39.
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52. Salamah bin Syabib menceritakan kepadaku, dia berkata:

Sahl menceritakan kepada kami, Abu Yazid Al Faidh menceritakan

kepada kami, dia berkata, Aku bertanya kepada Musa bin A'Wn tentang

ftrman Allah, "sesungguhnSa Allah harya menerima dai omng-omng

gng bertakun" (Qs. Al Maa'idah [5], 271 dia berkata, "Maksudnya

adalah mereka membersihkan diri dari banyak hal yang halal karena

takut jafuh ke dalam yang haram, maka Allah pun menamai mereka

muttaqin."

Penjelasan:

Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur(3/57) dan dia berkata, "Hadits ini bersumber dari Ibnu Abi Ad-

Dunya dari Yazid Al Aish (demikian yang dia sebutkan)." Sementara

yang tertulis dalam manuskrip kami adalah Abu Yazid Al Faidh dan aku

tidak menemukan biografinya.

O/
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53. Ayahku dan Ahmad bin Mani' menceritakan kepadaku dari

Manran bin Syula', dari Abdul Karim Al Jazari, dia berkata, "Orang
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yang wara' tidak akan pemah bersengketa sama sekali -maksudnya
dalam agama-."

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

Marwan bin syuja'adalah Al Jazari.

Ahmad dan Abu Daud berkata, "Tidak ada masarah padanya."

' Sedangkan Ibnu Ma'in, ya'qub bin Suftyan dan Ad-Daraquthni
berkomentar, "Dia tsiqah.;'

Abu Hatim berkata, "Shalih tapi tidak b"srtu kuat, ada sebagian
riwayat munkar dalam riwagnbrya, tapi haditsnya ditulis."

Al Hafizh berkata, "Dia adarah periwayat shaduq dan punya
beberapa keraguan."

sedangkan ayah penulis disebutkan oleh Abu Bakar Al lGathib
dalam Tarikbnya (2/ZTO) dan dia berkata, .yang 

meriwayatkan darinya
adalah anaknya Abu Bakar beberapa hadits yang lurus.,,

Jadi, dia berstafus hasan al hadits insya Allah.
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54. Salamah bin Syabib menceritakan kepadaku dari Zuhair bin

Abbad Ar-Ruasi, dia berkata: Daud bin Hital menceritakan kepadaku,

dia berkata: Biasa dikatakan, "Yang bisa menegakkan wajah seorang

hamba di sisi Allah adalah tals,r.ra, kemudian cabang keuraraan."

Penjelasan i

Daud bin Hilal disebut oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya

(3/4271tanpa menyebut Tbrh maupun ta'dil. Sdangkan Zuhair pemah

ditanyakan kepada Abu Hatim dan jawabannya, "Dia tsiqah." Ljh. Al
Jarh(3/591).
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55. Muhammad bin Ali bin Al Hasan menceritakan kepada kami

dari Ibrahim bin Asy'ats, dia berkata: Aku bertanya kepadanya (yaifu

Fudhail) tentang wara', maka dia berkata, "Menjauhi yang haram-

tlerram."

Penielasan:

Di dalamnya ada lbrahim bin Al fuy'ats yang sudah dibahas di

no.5.
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56. Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepadaku, dia beikata: Abu
Al Jawwab menceritakan kepada kami dari Ammar bin Ruzaiq, dari
Khalid bin Abi Karimah, dari Abu Ja'far Al Madayini, dia berkata, "Amal
yang kau yakini akan pahalanya lebih baik bagimu daripada bersusah

payah melakukan sesuatu yang kau tidak bisa jamh terhindar dari
dosanya. Berhenti pada hal-hal yang syubhat lebih baik daripada
menceburkan diri dalam kecelakaan."

Penjelasan:

sanad hadits ini hasansampai ke Abu Ja'far Ar Mada'ini yaitu
Abdullah bin Al Miswar bin Aun, Abu Ja'far Al Hasyimi Al Mada'ini.
Ahmad dan lainnya berkata tentangnya, "Haditsnya palsu.,'

Adz-Dzahabi berkomentar, "Dia tidak fstearS',

i.jh. Mizan At I'tidat(2/504).

Namun begifu penukilan di sini adalah merupakan perkataan

pribadinya.
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57. 
^ 

O*,* bin Hasyim menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ali bin A5ryasy menceritakan kepada kami, dia berkata' Utbah

bin Dhamrah bin Habib menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia

berkata, "Jangan kalian terperangah dengan banyaknya shalat dan

puasa seseorang, tapi lihatlah bagaimana kewara'annya. Kalau dia

wara' beserta apa yang dikaruniakan Allah kepadanya berupa ketekunan

beribadah barulah dia hamba Allah yang sejati."

Penjelasan:

Sanad hadits ni hasan.
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58. Aku diceritakan dari Muhammad bin Al Mubarak Ash-Shuri,

dia berkata: Aku berkata kepada seorang rahib, "Apa tanda wam'?" Dia

menjawab, "[ari dari tempat-tempat syubhat."

Penjelasan:

Di dalamnya ada ketidakjelasan siapa yrang menceritakan ini

kepada penulis.

Bab: Wara' dalam hal Pandangan
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59. Ishaq bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ya',la bin ubaid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aban bin Ishaq

mengabarkan kepada kami dari fuh-shabbah bin Muhammad, dari

Murrah, dari Abdullah, dia berkata: Nabi $ bersabda pada suatu hari

kepada para sahabat beliau, "Malulah kepada Nlah dengan malu yang

sebenamya." Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami sudah

melakukannya." Beliau menjawab, "Ifu bukan malu kepada Allah. Akan

tetapi bamngsiapa yang malu kepada Allah dengan malu yang benar

maka hendaHah dia menjaga kepala dari apa yang dia pikirkan, perut

dari apa Snng dia tampung dan hendaHah dia mengingat mati serta

kernusnahan. Siapa yang melakukan itu barulah dia malu kepada Allah

dengan malu yang sebenamya."

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (Musnad Ahmad, l/g871,

At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 4/6371, Abu Ya'la. (8/461)' Al Hakim

(Al Mustadrak, 4/323), dan Al Baghawi lslnrh As-Sunnah, 74/234)

dari Aban bin Ishaq, dari Ash-shabbah bin Muhammad, dari Murrah Al

Hamdani, dari Abdullah bin Mas'ud secarEl marfu'.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini ghanb. Kami tidak

mengetahuinya dari sanad ini bempa hadits Aban dari Ishaq dari

Shabbah bin Muhammad."
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Menurutku, dalam sanadnya ada Shabbah bin Muhammad bin

Abi Hazim Al Bajali AI Ahmasi Al Kufi. Ibnu Hibban berkomentar, "Dia

termasuk yang biasa meriwayatkan hadits-hadits palsu dari orang-orang

tsiqah. Dialah yang meriwayatkan dari Murrah, dari Abdullah, dari

Nabi $, 'Malulah kepada Allah dengan malu yang sebenamya'."

Al Uqaili berkata, "Dalam haditsnya banyak kesalahan, dia biasa

meriwayatkan secara marfu'hadits yang berstatus mauquf."

Al Hafizh berkata, "Dia dha'if, dan lbnu Hibban berlebihan

dalam menilainya."

Catatan:

Dalam riwayat Al Hakim tertulis, "shabbah bin Muharib" dan itu

adalah kesalahan, karena dia tidak pemah meriwayatkan dari Murrah.

Selain itu, Aban juga bukan orang yang pemah meriwayatkan darinya.

Hadits ini mempunyai sanad lain dari Ibnu Mas'ud yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (Al Kabir, LO/188 dan Ash-Shaghir,

t/L771, dan Abu Nu'aim (Hil@h Al Auliq', 4/209]ldari Abdullah bin

Rasyid, dari Maja'ah bin Zubair, dari Qatadah, dari Uqbah bin Abdul

Ghafir, dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud secara marfu'.

Abu Nu'aim berkata, "Hadits ini gharib dari hadits Uqbah dan

Qatadah. Kami tidak menulisnya melainkan dari hadits Abdullah bin

Rasyid dari Maja'ah."

Menurutku, Maja'ah ini menurut penilaian Imam Ahmad, tidak

ada masalah padanya. Tapi Ad-Daraquthni dan ulama lain

menganggapnya dha'if. Sedangkan ayahnya yaitu Ubaid bin Abdullah

bin Mas'ud tidak pemah menyimak hadits dari ayahnya.

Hadits ini juga diriwayatkan secara murcal oleh Abu Nu'aim

(Hilwh At Aut|n', L/3581 dari Baqiyyah, dari Isa bin lbrahim, dari

I-6iil - Alwara'



Musa bin Abi Habib, dari Al Hakam bin Umair secara marfu'dengan

redaksi yang sama.

Al Hakam bin Umairah ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam

N Mughni (1/185), dia berkata, "Al Hakam bin umair, dari Nabi $.
Dia membawakan hadits-hadits munkar, dan dia tidak pemah menjadi

sahabat nabi dan dalam sanadnya pula ada an'anahBaqiSryah'"

Dalam bab ini ada hadits Abdullah bin Umar yang diriwayatkan

oleh Ath-Thabarani (At l<abir, 25/1721, dari Utsman bin Abdrurahman

Ath-Thara'ifi, dari Al wazigh bin Nafi" dari salim bin Abdullah bin

Umar, dari Ummu Al Walid binti Umar, dia berkata, "Pada suatu malam

Rasulullah $ bersabda, 'Wahai sekalian manusia, tidakkah kalian maltl'

Mereka bertanya, 'Dari apa wahai Rasulullah?'

Beliau bersabda, 'Kalian mengampulkan aPa yang tidak kalian

makan, kalian membangun apa wng tidak kalian makmurkan, kalian

berharap apa yang tidak kalian mampu! Tidakkah kalian malu dengan

ifu'?'

Al lraqi (Takhrii Al lhg', 4/2201 berkata, "Ath-Thabarani

meriwayatkannya dari hadits ummu Al walid binti Umar bin Khatthab

dengan sanad yang dha'if."

Al Haitsami lMajma' Az-Zawa' id, 10/2841 manyebutkannya dan

dia berkata, "Di dalamnya ada Al wazigh bin Nafi'yang dinilai matruk."
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60. Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: Ari bin Ar
Hasan bin Syaqiq memberitakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin
Al Mubarak mernberitakan kepada kami dari Daud Ath-Tha'i, dia
berkata, "Mereka tidak suka melihat yang tidak perlu."

Penielasan:

Sanad hadib im hmnlantaran aph penulis.
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61. Muhammad bin AIi bin Hasan Jin svuqiq menceritakan

kepadaku dari Hibban bin Musa, dia berkata: Aku mendengar Abdullah
berkata, "Menjaga pandangan lebih berat daripada menjaga lisan.',

Penjelasan:

Sanad hadits ni dha'if.

Hibban bin Musa adalah Al Marwazi, disebutkan oleh Ibnu Abi
Hatim dalam kitabnya (3 /271t tanpa jarh dan tadil.
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62. Muhammad bin Qudamah dan Abu Hammam menceritakan

kepada kami dari Muhammad bin sabiq, dari Malik bin Mighwal, dari

Abu sinan, dia berkata: Amr bin Munah berkata, "Aku tidak suka jadi

orang melek. Aku pemah melihat sebuah pemandangan ketika aku

masih muda."

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

Amr bin Murrah adalah Al Jumali, s@rang periwaynt tsiqah abid.

Abu Sinan adalah Sa'id bin Sinan.

Abu Hammam adalah Al walid bin Syula' As-Sukuni yang dinilai

tsiqah.

Muhammad bin Qudamah adalah Al Anshari Al Jauhari yang

dikatakan oleh Ibnu Ma'in, "Bukan apa-apa." Sedangkan Abu Daird

berkomentar, "Dia dha'if-" Tapi di sini dia diiringi oleh riwayat lain

sehingga tidak ada masalah.

Hadits ini diriwayatk4n oleh Abu Nu'aim (Hilph Al Aulit/a',

5/g5l dengan redalsi: Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin

AlWara, - 
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Sahl dan Al Jauhari menceritakan kepada kami, keduanya berkata:

Muhammad bin Sabiq menceritakan kepada kami, dengan atsar di atas.
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63. Muhammad bin Hassan As-Samti menceritakan kepadaku

dari Khalaf bin Khalifah, dari Abu Hasyim, dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata, "Fitnah yang menimpa Daud S adalah karena pandangan."

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Muhammad bin Al Hassan adalah Ibnu Khalid Adh-Dhabbi As-

Simti, seorang periwayat shaduq namun ada sedikit kelemahan padanya.

Sedangkan Khalaf mengalami kekacauan hap'alan. (At-Taqribl.

Atsar ini juga termasuk kisah Israiliyat dan tidak sah

penisbatannya kepada Nabi Daud &, bahkan ini termasuk cerita

bohong orang Yahudi terhadap para nabi. Penisbahan mereka terhadap

para nabi bahkan tidak pantas dinisbahkan kepada orang shalih

sekalipun, semoga Allah memburukkan mereka.

Lih. Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifahlno.313 dan 314).
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64. Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi menceritakan kepadaku dari

Hammad bin 7aid, dia berkata: Aku mendengar ayahku

mengisnadkannya, dia berkata: "Betapa banyak pandangan yang mana

kau diterkam singa lalu mernakanmu akan lebih baik daripada kau

melakukan pandangan itu. Tidakkah apa yang menimpa Daud ... apa

yang dia temui kecuali lantaran pandangan tersebut."

Penielasan:

Ayah Hammad bin Zaid dikatakan oleh AlHafizh, dia maqbul.
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65. Telah sampai kepadaku &ri Sa'id bin Abi Maryam

berdasarkan apa yang sampai kepadaku dari Yahya bin Ayryub, dari

Ubaidullah bin Zahr, dari Khalid bin Abi Imran, dia berkata, "Janganlah

kalian ikuti pandangan dengan pandangan berikufurya, barangkali

seorang hamba akan melihat dengan suafu.pandangan yang membuat

hatimu membusuk seperti membusuknya kulit dalam penyamakan dan

tidak bisa dipakai."

Penjelasan:

Dalim sanadnya ada yang tidak diketahui yaitu siapa yang

menceritakan dari Sa'id bin Abi Maryam, juga siapa yang menceritakan

ini kepada penulis.

Ibnu Al Atsir menyebutnya dalam An-Nhayah (5/88), kemudian

dia berkata, "Kata $lr 6sr.rt1 kerusakan. Kalimat ,f; ,y':artinya adalah

orang yang rusak. Sedangkan kulit yang rusak adalah yang busuk ketika

disamak."
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66. Raja' bin As-sindi menceritakan kepada kami, dia berkata:

Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami keluar bersama

Sufuan Ats-Tsauri di Hari Raya lalu dia berkata, "sesungguhnya hal

pertama yang harus kita lakukan hari ini adalah menjaga pandangan

kita."

Penjelasan:

Sanad hadits tni shahih-

Raja. bin As-sindi adalah An-Naisaburi Abu Muhammad Al

Isfiraini, seorang periwayt shaduq-

Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (Hilwh Al Auli5a"

7/231dengan redaksi: Muhammad bin hrahim menceritakan kepada

kami, Umar bin Abduwaih Al Hadhrami -hakim di Haramain-

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Ad.Dunya ... selanjuhya dia

menyebutkan redaksi hadits yang sama.
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67. Ahmad bin hmhim menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abdullah bin Isa menceritakan kepada kami, dia ber{<ata: Muhammad

bin AMullah Az-7anad, menceritakan kepada kami, dia berkata: Hassan

bin Abi Sinan keluar menuju shalat Id, lalu ketika pula dikatakan

kepadanya, "Wahai Abu AMullah, kami belum pemah melihat Id yang

lebih banyak wanitanya daripada sekarang." Dia pun berkata, "Aku

tidak berternu dengan wanita sampai aku pulang."

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (Hityah Al Aulija',
3/Ll5) dengan redaksi: Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada

kami.... r

Abdullah bin Muhammad Az-Zanad belum aku temukan

biografinya. Abdullah bin Isa adalah Al llhazzaz. seorang periwayat

dha'if.
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68. Ahmad bin lbrahim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ghassan bin Al Fadhl menceritakan kepadaku, dia berkata: seorang

syekh kami biasa dipanggil Abu Hakim menceritakan kepadaku, dia

berkata: Hassan bin Abu Sinan suafu hari keluar menuju shalat Id'

Ketika dia pulang istrinya berkata kepadanya, "Berapa banyak wanita

cantik yang sudah anda lihat hari ini?" Dia berkata, "Celaka kamu ya!

Aku tidak melihat apa pun kecuali jempolku ini sejak aku keluar sampai

aku kembali kepadamu."

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim lHilwh Al AuliSn"

g/Ltill dengan redaksi: Abdullah bin Muhammad bin Ja'far

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Nashr menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Ibrahim bin Karcir menceritakan kepada kami....

Ghassan bin Al Fadhl (dalam Al Hiltilhtertulis 'Al Mufadhdhal'

dan itu salah) adalah As-Sijistani Abu Amr tidak ada yang menilainya

tsiqah selain hnu Hibban. sedangkan Al Hafizh lbnu Hajar

berkomentar, "Dia maqbul." Sedangkan gurunya di sini nafiul'
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69. Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, dia berkata:

Syarik memberitakan kepada kami dari Abu Rabi'ah Al lyadi, dari Ibnu

Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah $ bersabda kepada Ali,

"Jangan kau ikuti pandangan dengan berikutnya. Bagimu

5ang pertama tapi bul<an yang selanjutnya."

Penjelasan:

Hadits ini hasan lighairth.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (Musnad Ahmad, 5/351-
352, 353), Abu Daud (2/602), At-Tirmidzi (5/101), Ath-Thahawi(Syarh

Ma'ani Al Atsar, 2/L5 dmr Musykil Al Atsar, 2/352), Al Hakim (.4/

Mustadrak, 2/194), Al Baihaqi (Sunan Al Baihaqi, 7/80), dan AI

Baghawi (Syarh Sunnah, 9/231 dari berbagai jalur periwayatan dari

Syarik.

At-Tirmidzi mengatakan hasan gharib kami tidak mengetahuinya

kecuali dari hadits Syarik.

Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih berdasarkan syarat

Muslim."

Pendapat Al Hakim ini kemudian disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Menurutku, Syarik adalah prt Rbdullah, dia seorang qadhi,

shaduq dan hapalannya buruk.
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Abu Rabi'ah Al Iyadi dikatakan oleh Al Hafizh, adalah periwayat

maqbul.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad (Musnad Ahmad,

5/357) dengan redaksi:

Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Syarik

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq dan Abu Rabi'ah Allyadi.

Hadits ini mempunyai safu jalur periwayatan lain yang juga

diriwayatkan oleh Ahmad (Musnad Ahmad, l/759, 1369, 1373 -tahqiq

Ahmad Syakir, dan Fadha'il Ash-Shahabah, 2/601, 648), Ad-Darimi

(2/2981, Ath-Thahawi (Asy-Syarh, 2/14-15 dan Musykil Al Atsar,

2/350), Al Hakim (Al Mustadrak, 3/123) dari Hammad bin Salamah,

dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari

Salamah bin Abi Thufail, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa

Nabi $ bersabda kepadanya,

.if\l
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" Wahai Ni, sesungguhnSa bagimu ada harta karun di surga, dan

kau punya kedua tanduknya, maka j,anganlah mengikuti pandangan

dengan pandangan berikuhtya, karena bagimu yang pertama tapi tidak

gang selanjuhtya."

Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih dan mereka berdua

tidak mengeluarkannya. "

Adz-Dzahabi menyetujui pemyataan Al Hakim ini.

Syekh Ahmad Syakir berkata, "Sanad hadits ini shahih."
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Menurutku, akan tetapi di sini ada anbnah Muhammad bin

Ishaq padahal dia seorang mudallis, dan Salamah bin Abi Thufail

disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat Al Husaini menukil dari

Ibnu Khirasy bahwa dia majhul, tapi dikritik oteh Al Hafizh dengan

berkata, "Dia menyetujui pemyataan hnu Hirasy padahal ifu tertolak

karena juga ada yang meriwayatkan darinya yaifu Qathr bin Khalifah

sebagaimana dipastikan oleh lbnu Abi Hatim. Dia juga memberi

tambahan ilmu bahwa ayahnya adalatr Amir bin Watsilah adalah seorang

sahabat yang haditsnya diriwayatkan dalam ldtab shahih." Uh. Ta'jil Al
Manfaiah (hlm. 160).

Pemyataan Ibnu Abi Hatim bisa dilihat dalam N Jarh(4/166).

Dengan kedua jalur periwayatan ini maka hadits tersebut

menjadi hasan insya Nlah.

Ath-Thahawi berkata dalam Al Musykil, "Redaksi, 'Jangan ikuti
pandangan dengan kamu hanya punya yang pertama tapi
tidak yang selanjutnya', ifu karena yang pertama tidak sengaja sehingga

tidak bisa dihindari, dan tidak dianggap berdosa. Jadi, itu adalah bonus

baginya.

Sedangkan redaksi 'tapi tidak Wng ' karena
pandangan berikutnya pasti disengaja, dan apa yang ditulis sebagai dosa
maka ifu bukan bonus."
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70. Khalaf bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Syihab memberitakan kepada kami dari Yunus, dari Amr bin Sa'id,

dari Abu Zur'ahbin Amr bin Jarir, dari Jarir bahwa dia bertanya kepada

Rasulullah,$ tentang pandangan yang tiba-tiba (terpandang) maka

beliau menjawab, " Palingkan pandanganmu."

Penjelasan

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (Musnad Ahmad, 4/358,

361), Muslim (shahih Muslim, 3/1699,1700), Abu Daud (Sunan Abu

Daud, 2/609-610), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 5/t0ll, Ath-

Thahawi (Ma'ani N Atsar,2/LS dan N Musykil,2/3521, semuanya dari

Yunus bin Ubaid.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib."
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71. Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdullah -yakni Ibnu Al Mubarak- memberitakan kepada kami dari

Abdul Wahhab bin Ward, dari Utharid, dari lbnu Umar, dia berkata,
!'Salah satu tindakan menyia-nyiakan amanah adalah melihat ke kamar

dan rumah-rumah (orang lain)."

Pqnjelasan:

Utharid ini disebut oleh hnu Abi Hatim dalam Al Jarh 17/331
dan dia berkata, "Dia biasa meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia

berkata, 'Salah safu penyia-nyiaan amanah adalah melihat rumah-rumah

dan kamar-kamar (orang lain)'.

Yang meriwayatkan darinya adalah Wuhaib bin Ward Al Makki

Al Abid, aku mendengar ayahku mengatakan itu."

Di sini lbnu Abi Hatim tidak menyebut jarh maupun ta'dil.

Abdul Wahhab bin Ward yaitu Wuhaib adalah periwayat tstqah

lagi abid.
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72. Abdurrahman bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Abu Usamah, dari Abu Rauh, dari Anas, dia berkata, "Kalau ada

seorang wanita ler,vat di hadapanmu maka pejamkanlah matamu sampai

dia berlalu."
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Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

Abu Rauh adalah Syabib bin Nu'aim Al Wahhazhi termasuk gr-rru

Huraiz bin Utsman, Abu Daud berkata, "sernuanya tsiqah'"

Ibnu Hibban mernasukkannya dalam Ats-Tsiqat Yang biasa

meriwayatkan darinya adalah syu'bah dan AMul Malik bin Umair.

Al Hafizh lbnu Hajar berkata, "Dia biqah."

Abu Usamah adalah Hammad bin Usamah Al Hafizh'

Guru penulis di sini adalah Al Atak Al Azdi, adalah periwayat

shaduq, namun berpaham tasyag6nr'.
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73. Al Qasim bin

berkata: Umar bin Hafsh
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Hasyim menceritakan kepada kami, dia

Al Asqalani menceritakan kepadaku, dia
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berkata: Ibrahim bin Adham menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu
Isa Al Marwazi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

sa'id.bin Al Musa5ryab berkata di masa pemerintahan Abdul Malik bin

Marwan, "Jangan kalian penuhi mata kalian dengan memandang para

pemimpin yang zhalim dan para antek mereka kecuali dengan

keingkaran dalam hati kalian agar amal shaleh kalian tidak terhapus."

Penielasan:

Sanadnya dha'if,

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim {HiW Al Auli5n',
2/L70,8/571dari Umar bin Hafsh Al fuqalani dari lbrahim bin Adham.

Abu Isa Al Marwazi adalah Al Khurasani sebagaimana dalam z4l

Hilyah. Dia dimasukkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat, sedangkan

Ibnu Al Qaththan berkomentar, 'llkedibilitasnya 'tidak diketahui
(majhul1."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dia maqbul."

Umar bin Hafsh di sini belum aku temukan biografinya, kecuali

bahwa dia memang salah satu periwayat dari Ibrahim bin Adham
sebagaimana dalam Tahdzib N Kamal(2/28).

Dalam Hibah N Auliya ' di tempat pertama tertulis,
"Muhammad bin Abd Amr Al Asqalani", sedang di tempat kedua tertulis,
"Abdullah bin Amrah Al Asqalani", di lain tempat, "lmran bin Kharid Al
Asqalani".
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74. Muhammad bin Abbad bin Musa menceritakan kepadaku,

dia berkata: Katsir bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia berkata:
Sufyan Ats-Tsauri pernah duduk di Bashrah, ralu dikatakan kepadanya,
"lni adalah Musawir bin sawwar sedang rewat. Dia adalah pengawal
Muhammad bin sulaiman." Maka sulyan pun bergegas masuk ke
rumahnya dan berkata, "Aku benci melihat orang yang bermaksiat
kepada Allah sedang aku tidak mampu mengubahnya."

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

Muhammad bin Abbad adalah Al Akli adalah periwayat shaduq
namun sering keliru.
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75. Ali bin Hisan menceritakan kepadaku, dia berkata: Fudhail

bin Iyadh berkata, "Jangan katian melihat ke rombongan kendaraan

mereka, karena melihat itu akan memadamkan semangat untuk

mengingkari perbuatan mereka. "

Penjelasan:
" Sanad hadits ni shahih.
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76. Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Al

Hasan bin Rabi' menceritakan kepada kami dari Yahya bin Yaman, dia

berkata: Aku pemah bersama dengan Sufuan Ats-Tsauri, Ialu dia melihat
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sebuah bangunan, aku pun mengangkat kepala untuk melihat ke sana,

tapi Sufuan berkata, "Jangan kamu lihat bangunan itu, dia hanya

dibangun untuk dilihat oleh orang sepertimu."

Penielasan:

Sanad hadie ini dha'if.

Yahya bin Yaman Al ljli Al Kufi dikatakan oleh Zakaria As-Saii,

"Dianggap dha'if oleh Ahmad dan dia katakan, "biasa meriwayatkan

dari Ats-Tsauri dengan riwayat-riwayat yang aneh."

Al Hafizh lbnu Hajar berkata, "Dia shaduq, abid, sering salah

dan hapalannya pun berubah."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya',

6/37-38) dari Sulaiman bin Daud, dari Yahya bin Al Mutawakkil, dia

berkata, "Aku bersama Sufyan melewati seorang laki-laki yang sedang

membangun sebuah bangunan, setelah membangun dia pun

memperindah bangunan itu." Sufyan berkata kepadaku, "Jangan

lihat...." lalu dia menyebutkan kalimat senada dengan di atas.

Tapi dalam sanadnya ada Yahya bin Al Mutawakkil Al Bahili

yang dikatakan 6leh Ibnu Ma'in, 'Aku tidak mengenalnya". Ada pula

Sulaiman dia adalah Asy-Syadzakuni yang tertuduh berdusta.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad (Al Warai hlm. 96) dari

Abu Khalid AI Ahmar, dia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata,

"Jangan melihat ke rumah-rumah mereka, jangan pula melihat mereka

bila mereka la.,rrat dengan kendaraan."

Dia (Ahmad) berkata: Aku juga mendengar Waki' berkata, 'Aku

pemah bersama Sufyan mele',ruati sebuah rumah yang dibangun, lalu aku

mengangkat kepalaku melihatnya tapi Sufyan berkata, 'Jangan angkat
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kepalamu unfuk melihatnya, karena rumah itu hanya dibangun unfuk ifu

(dilihat)'."

iwt ui tr- oz t o

:dte ,*-f LJ
u

Ga\La,it;jr-,r,

:J_n )6-) U$,Jt *\)

U :rtt) cY cL- U. Sit Ela -vv

.#.!:H 
€ Y

o/o / , t z . A ,

..-Lrlt e;3iHt F_ Ft;tp
z-a

77. Al Mutsanna bin Mu'adz menceritakan kepada kami,

Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Suwaid,

dia berkata: Aku mendengar Al Ala' bin Ziyad berkata, "Jangan kamu

ikuti pandanganmu ke arah bagusnya boncengan seorang perempuan,

karena pandangan akan membangkitkan syahwat dalam hati."

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

Al Ala' bin Ziyad, Ziyad adalah Ibnu Mathar Al Adawi Abu

Nashr Al Bash'ri salah seorang ahli ibadah yang tsiqah.

Ishaq bin Suwaid adalah Ibnu Hubairah Al Adawi, seorang

periwayat shaduq, sedangkan para periwayat lainnya tsiqah.
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78. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata:

Mu'tamir memberitakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Ishaq berkata, "lni adalah pandangan pertama, lalu bagaimana dengan

pandangan selanjutnya?"

Penjelasan:

Sanad hadits rni hasan seperti sebelumnya.

Bab: Wara' dalam Pendengaran
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79. Umar bin Sa'id Ad-Dimasyqi menceritakan kepadaku, dia

berkata: Sa'id bin AMul Aziz memberitakan kepada kami dari Sulaiman

bin Musa, dari Nafi', dia berkata: Aku pemah bersama dengan Ibnu

Umar di suatu jalan, lalu dia mendengar suara seruling gembala, maka

dia pun menutup telinganya dengan kedua jari, lalu pergi meninggalkan

jalan tersebut. Selanjutrya dia berkata, "Wahai Nafi', apakah kau masih

mendengar?" Aku menjawab, "Tidak." Barulah dia mengeluarkan jari

dari telinganya, kemudian kembali ke jalan itu. Setelah itu dia

berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah $ melakukan."

Penjelasan:

Hadits ini shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (Musnad Ahmad, 2/8, 38,

4535, 4965 -tahqiq: Ahmad Syakir), Abu Daud (Sunan Abu Daud,

5/222), Al Khallal (Al Amr bil Ma'ruf, hlm. 102), Ibnu Hibban (2013 -
mawarid), Al Ajurri (Tahrim An-Nard, 64), Abu Nu'aim (Hilyah Al
Aulip',6/L291, Al Baihaqi (Sunan Al Baihaqi,l0/222l,lbnu Al Jauzi

(Talbis lblis, tlm. 2321 dan berbagai jalan bermuara pada Sa'id bin

Abdul Azu, dat'. Sulaiman bin Musa, dari Nafi', dari lbnu Umar.
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Abu Ali Al-Lu'lu'i berkata, "Aku mendengar Abu Daud berkata,

'lni adalah hadits munkal."

Dalam Aun Al Ma',6uddisebutkan, "Demikianlah kata Abu Daud,

tapi kami fidak melihat sisi kemungkarannya. Hadits ini semua

periwayakrya tsiqah dan tidak bertentangan dengan riwayat dari orang

yang lebih biqah;'

As-Suyuthi berkata, "Al Hafizh syamsuddin bin Abdil Hadi

berkata, 'Hadits ini dianggap dha'if olehMuhammad bin Thahir (hnu Al

Qaisarawani), berhubungan dengan sulaiman bin Musa dimana dia

bersendirian dalam meriwayatkannya, padahal tidak demikian. Sulaiman

itu hasanul hadits, dianggap tsiqah oleh banyak ulama. Dia juga

dikuatkan oleh Maimun bin Mihran dari Nafi' yang riwayatnya ada

dalam musnad Abi Ya'la, dan Muth'im bin Miqdam fuh-Shan'ani dari

Nafi' yang riwayatnya ada pada Ath-Thabarani. Inilah dua orang yang

menguatkan Sulaiman bin Musa."

Saya (muhaqqid katakan, Sulaiman bin Musa Al Umawi (maula

mereka) Ad-Dimasyqi Al Asydaq, seorang ahli fikih Syam di masanya.

Az-Zuhri berkata, "sulaiman bin Musa lebih hapal daripada

Makhul."

Duhaim berkomentar, "Dia tsiqah."

Ibnu Ma'in diriwayatkan bahwa dia berkata, "Dia tsiqah ketika

meriwayatkan dari Az-Zuhri."

Abu Hatim berkata, "Ternpatnya adalah kejujuran, tapi dalam

haditsnya ada sedikit keguncangan. "

Al Bukhari berkata, "Dia punya beberapa riwayat munkar"'

An-Nasa'i berkata, "Dia adalah salah seorang ahli fikih, tidak

l(llat dalam hadits."
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Ibnu Sa'd berkata, "Dia tsiqah." Demikian pula perkataan Ad-

Daraqtuhni

Apa pun keadaannya dia punya dua orang penguat

Pertama, Muth'im bin Al Miqdam.

Riwayatnya diriwayatkan oleh Abu Daud (Sunan Abu Datud,

' 5/222-223), Ath-Thabarani (Ash-Sha7hir l/L3) Al Ajuni (Tahnm An-
Nard,65)'dan Al Baihaqi (Sunan Al Ehihaqi,10/2221, dari Mahmud bin

Khdlid, ayahku menceritakan kepada kami, Muth'im menceritakan

kepada kami, sama seperti riwayat di atas.

Mahmud bin Khalid bin Yazid As-Sulami, adalah periwayat

tsiqah, ayahnya disebut oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat, sedangkan

Al Hafizh berkata, "Dia maqbul" Muth'im bin Al Miqdam statusnya

shaduq.

Sanad ini menjadi hasan berdasarkan riwayat sebelumnya.

sedangkan perkataan Abu Daud bahwa antara Muth'im dengan Nafi'
ada Sulaiman bin Musa, tapi kenyataannya bahwa Mu$r'im memang
biasa meriwayatkan dari Nafi' sebagaimana dalam biografinya dalam .4f-
Tahdzib (10/1761, sehingga perkataannya tersebut masih perlu ditinjau
ulang. Wallahu a'lam.

Kdua, Maimun bin Mihran

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (sunan Abu Daud,
5/223) dan Al Baihaqi (sunan Al Baihaqi, lo/222) dari Ahmad bin
Ibrahim, Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi menceritakan kepada kami, Abu Al
Malih menceritakan kepada kami, dari Maimun.

Abu Daud berkomentar, "lnilah yang paling munkar di
antaranya."
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Dalam Aun Al Ma'bud disebutkan, "Kami tidak tahu sisi

kemungkarannya, padahal sanadnya kuat dan tidak berlawanan dengan

riwayat yang lebih tsiqah."

Menurutku, betul kata penulis Aun At Ma'bud. Hadits ini dengan

ketiga jalumya di atas dari Nafi' adalah shahih.

. Bahkan hadits ini masih punya beberapa jalur yang lemah nanti

akan disebutkan di no. 83.

Hadits ini merupakan dalil akan kehamman mendengarkan alat

musik. Ini adalah madzhab salaful ummah dan para imamnya. Tidak ada

pedoman pada penyelisihan sebagian ulama, karena setiap alim pasti

ada salahnya. Orang yang mencari celah dalam kesalahan seorang alim

maka dia akan mengumpulkan semua keburukan.

Salah satu yang memperkuat masalah ini adalah hadits

Abdurrahman bin Ghanm Al Asy'ari yang berkata: Abu Amir -atau Abu

Malik- Al Asy'ari menceritakan kepadaku, demi Allah dia tidak akan

mendustakanku, dia mendengar Nabi $ bersabda,

.Yqt i;,4 j)G's'i; ; ifl *-')
"Akan ada kaum dart umatku ini yang menghalalkan zina, sutera,

khamer dan alat musik. Akan ada suafu kaum yang singgah ke samping
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sebuah puncak gunung, lalu ada pengembala yang melewati mereka

membawa hewan ternak mereka. Para pengembala ini mendatangi

mereka unfuk suafu keperluan, tapi mereka berkata, 'Kembalilah besok'.

I-atu Ntah membinasakan mereka pada malam ifu dan meletakkan

g.nung ifu di atas mereka, sedangkan 5nng lain diubah meniadi kem

dan babi sampai Hari Kiamat."

(HR. Al Bukhari IO/SL secara maushulmenurut pendapat yarig

benar).

berharga dalam menjelaskan keharaman alat musik dan nyanyran ini

dalam kitabnya Madani As-Salikin Di antaranya disebutkan:

"Bagian kedua dari pendengaran adalah apa yang dibenci oleh

Allah atau dimakruhkan untuk didengar, sebaliknya orang yang tidak

mau mendengamya malah mendapat pujian. Yaifu mendengarkan

sexnua yang membahayakan si hamba baik untuk hati rnaupun

agamanya, seperti mendengarkan yang semua yang batil-batil, kecuali

kalau mengandung penolakannya, pembatalannya dan pengambilan

pelajaran darinya serta mernaksudkan untuk tahu bagaimana bagusnya

lawan dari perbuatan ifu, karena lawan dari sesuafu akan menampakkan

kebagusan lawannya. Misalnya mendengarkan laghw (kata tak

bermanfaat) yang mana orang yang tidak mau mendengarkannya malah

mendapat pujian dengan firman Allah, 'I{alau mereka mendengarkan

laghw maka mereka berpaling darinya...'." (Qq. Al Qashash [28]: 55)

dan firman-Nya,'Kalau mereka melewati oftng 5nng melakukan laghw

maka mereka meleuntinya dengan meniaga kehormatan diri mereka'."

(Qs. Al Furqaan 1251:72).

Muhammad bin Al Hanafiyryah mengatakan bahwa maksud

laghw di sini adalah nyanyian, sedangkan Al Hasan dan lainnya

l?rd.'l - Alwara'



mengatakan maksudnya adalah bahwa mereka memuliakan diri mereka

dengan tidak mau mehdengarkan laghwtexsebut'

Ibnu Mas'ud berkata, "Nyanyian ifu menumbuhkan kemunafikan

dalam hati sebagaimana air bisa menumbuhkan sayuran'"

Ini adalah perkataan seorang arif tentang efek samping dari

nyanyian, tidak pemah ada orang ynng membiasakan diri dengannya

kecuali akan tumbuh kemunafikan pada hatinya sedang dia tidak

menyadari. Kalau saja dia tahu hakekat kemunafikan dan tujuannya

tentu itu akan tampak dalam hatinya karena tidak akan bisa berkumpul

dalam safu hati seorang hamba kecintaan terhadap nyanyian dengan

kecintaan terhadap Al Qur'an. Salah safu dari keduanya akan menolak

kehadiran yang lain.

Kita dan yang lain sudah menyaksikan bagaimana beratnya Al

Qur'an masuk dalam diri orang yang suka nyanyian dan suka

mendengarkannya. Mereka akan merasa bising dengan suara pembaca

Al Qur'an kalau terlalU lama mereka dengarkan. Selain itu, hati mereka

pun tidak bisa mengambil pelajaran dari bacaan itu, tidak tergerak tidak

pula terguncang, tidak pula tergairah unfuk meminta. Tapi kalau datang

Al Qur'annya syetan maka tiada ilah selain Allah, meleka begifu

khusyuk mendengarkannya, gerak badan mereka pun tunduk pada

suara ifu, hati mereka menjadi tenang dan tenteram mendengarkannya,

bahkan bisa sampai menangis, getaran hati, tertuang dalam gerak lahir

maupun batin. Akibatnya, mereka pun tak peduli dengan berapa uang

dikeluarkan untuk itu dan berapa pakaian terpakai karenanya, merasa

enak dengan begadang dan berharap panjangnya malam. Kalau ini

bukan kemunafikan maka ini adalah akar dari kemunafikan itu sendiri."

Uh. Al Madarij,As-&likin (7/487 -50t).
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80. Daud bin Amr Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Malik

bin Anas, dari Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata: Jika Hari

Kiamat sudah tiba maka ada yang akan menyeru, "Mana ifu orang-

orang yang membersihkan diri mereka dan pendengaran mereka dari

majlis lahw dan seruling setan?! Berikan ketenangan pada mereka

dengan putihnya kesfuri!" Kemudian malaikat berkata, "Perdengarkan

kepada mereka pengagungan dan pujian terhadap-Ku."

Penjelasan:

Sanad hadits ini shahihsampai kepada Ibnu Al Munkadir.
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81. Dahtsam bin Fadhl menceritakan kepadaku, dia berkata:

Rawwad bin Al Jarrah memberitakan kepada kami, dia berkata: Al

Auza'i menceritakan kepada kami dari Abdah bin Abi Lubabah, dia

berkata, "Di surga nanti ada.sebuah pohon yang buahnya adalah yaqut,

zabarjad dan lu'lu' (semua adalah jenis mutiara). Allah membuatnya

mengalirkan angin sehingga menimbulkan irama yang tak tertandingi

kenikmatan mendengamya. "

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Rawwad bin Al Jarrah adalah periwayat shaduq tapi di akhir

umur hapalannya bercampur sehingga haditsnya ditinggalkan.
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82. Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepadaku, dia berkata: Ali

bin Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abi Sa'id

Al Haritsi menceritakan kepadaku, dia berkata, uAku diceritakan bahwa

di surga nanti akan ada pepohonan dari bambu berbahan emas

mengandung mutiara. Bila penduduk surga ingin mendengarkan suara

indah maka Allah akan mengirim angin ke pepohonan ifu yang bisa

membuatnya mengeluarkan suara indah sesuai mereka inginkan."

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if,l<arena siapa yang meriwayatkan kepada

Sa'id tidak diketahui identitasnya. Sa'id ini sendiri belum aku temukan

biografinya

Ali bin Ashm adalah lbnu Shuhaib Al Wasithi, seorang periwayat

shaduq, namun suka salah tapi bandel dengan kesalahannya itu.
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83. Al Fadhlbiir Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada kami, dia

berkata: Tsa'labah mencdritakan kepadaku dari laits, dari Mujahid, dia

berkata: Aku pemah berjalan bersama lbnu Umar lalu dia mendengar

suara kecapi. Dia'pun memasukkan jari ke dalam telinganya lalu berjalan.

Kalau suaranya berhenti barulah dia membuka telinganya. Dia lakukan

itu dua atau tiga kali kemudian berkata, "Demikianlah yang biasa

dilakukan Rasulullah $. "

Penjelasan:

Sanad hadits in dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (Sunan lbnu Maiah,

l/613\ dari Muhammad bin Yahya, dari Al Firyabi, dari Tsa'labah bin

Abi Malik At-Tamimi, dari Laits.

Al Bushiri (Az-Zawa'id, 2/90-91) berkata, "Menurutku,

denrikian yang tertulis dalam Sunan lbnu Maiah 'Tsa'labah bin Abi

Malik', tapi itu adalah wahm (kesalahan) dari Al Firyabi, yang benar
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adalah Tsa'labah bin Suhail Abu Malik sebagaimana yang disebutkan

olehnya (Al Mizzi -penerj)dalam At-Tahdzib maupun Al Athraf."

Dalam sanad ini ada l-aits bin Abi Sulaim yang dinilai dha'if oleh

jumhur. Lih. Tahdzib At-Tahdzib (2/23, biografi Tsa'labah).
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84. suwaid bin sa'id menceritakan kepadaku, dia berkata: Ar

Hakam bin sinan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dia
berkata: Ada seorang reraki penduduk Madinah yang mempunyai
seorang saudari perempuan di tengah kota. Saudarinya ini kemudian
meninggal dunia. Laru dia pergi ke pasar membeli keperruan dan dia
bertemu seseorang yang mernbawa bungkusan berisi dinar dan dia
masukkan ke dalam pangkuannya. Seterah selesai menguburkan
saudarinya ini, dia teringat bahwa bungkusan itu ikut terpendam di
dalam kubur, maka dia pun minta banfuan seorang temannya. Mereka
pun membongkar kubumn ifu dan menemukan bungkusan yang dicari.
si pria ini berkata kepada temannya, "Menjauhrah, supaya ... atas para
pria saudariku."

Dia lalu membuka apa yang ada di daram rahad temyata kuburan
itu menyalakan api. Dia pun mengembalikan lahad tersebut lalu
memanggil temannya dan kembari meratakan kuburan tersebut.
Sesampainya di rumah, dia bertanya kepada ibunya, ,,Apa yang telah
diperbuat oleh saudariku?" hunya bertanya, ,,Mengapa 

kau bertanya
tentangnya?" Dia menjawab, "Ada rahasia yang terbawa mati.,, Ibunya
pun menjelaskan, "saudarimu ifu sering mengundur peraksanaan sharat
dan tidak shalat sebagaimana dengan wudhu. Dia juga suka mencuri
dengar di balik pinfu tetangga. Dia biasa menernpelkan teringanya di
pinfu rumah tetangga unfuk mendengar pembicaraan mereka raru dia
menceritakannya ke tuar. "
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Penjelasan:
' 

Sanad hadits ini dha'if.

Al Hakam bin Sinan Al Bahili dinilai dha'if oleh Ibnu Ma'in, An-

Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Sa'd dan lain-lain.

Lalu guru penulis di sini iuga dha'if sebagaimana dilelaskan

sebelumnya.
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85. Muhammad bin Qudamah menceritakan kepadaku dari An-

Nadhr bin Yazid, dari Muhammad bin Fudhail, dari ubaidullah, ..... dia

berkata, "Apabila seorang qadhi (hakim) di kalangan bani Israil, maka

dia akan disimpan di puncak selama empat puluh tahun. Kalau jasadnya

berubah maka menurut mereka hakim ini telah berbuat tidak adil ketika

memutuskan perkara. [-alu ada seorang hakim mereka yang mati dan

mereka pun menempatkannya di puncak yang ditentukan oleh kefua

mereka. Ketika sapu meng enai ienaz-ah si hakim ini tiba-tiba saja telinga

itu memancarkan nanah. Hal itu membuat keresahan di kalangan bani

Ismil, lalu Allah meurahyukan kepada seorang nabi di kalangan mereka

bahwa hakim itu sebenamya tidak ada masalah kecuali bahwa suafu

ketika dia mendengarkan alasan salah safu orang yang bersengeketa

lebih banyak dibanding lawan sengketanya. Itulah yang membuatnya

dihukum sedemikian ruPa. "

Sanad hadits ini dha'if.

An-Nadhr bin Yazid belum aku temukan biogmfinya' Guru

penulis di sini iuga dha'if.

)o

U i;f $:L -^l

,*Atl/

.l'ii

C*

ui7 ,i(; GI::I i:J$*t1)G
lo

U.

,F\t'o fibil

L-i ,!r;l ilv
,C/
-r/o../cL,c):e 69 to)

//ao

AIWara' - ff-.491

4



//a
:Jlr r&

o4, ,o . -l

*_ dr

z\A
'J * int J-*
'. I t l, o'-o34 ) ?-f

.,
.3]f,

'-rort 'i o.,-t-f G.t f

Oul u
a,cJ!P

86. Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami,'dia berkata:

Yazid bin Harun memberitakan kepada kami, dia berkata: Hammam'

mernberitakan kepada kami dari Qatadah, dari lkrimah, dari Abu

Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda, "Bamngsiap tlang

mendengarkan pembiaraan suafu kaum padahal mereka tidak suka

kalau pembicaraan mereka ifu didengarkan mal<a si pendmgar ini akan

dit Buk telinganSp dengan bai panas (dari neraka)."

Penjelasan:

Hadits ni shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari secara mu'allaq dalam

shahilrnya (12/427), setelah hadits Awub dari lkrimah, dari Ibnu

Abbas, dari Nabi $, beliau bersabda,
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" Barangsiapa yang pura-pura bermimpi padahal sebenam5n

tidak pemah bermimpi seperti itu maka (hukumannya) dia akan disuruh

mengikat kedua rambut pdahal dia tidak bisa. Barangsiapa yang

mendengarkan pembicaman suafu kaum yang mereka tidak suka atau

menghindar dainya maka nanti di Hari Kiamat telinganya akan ditusuk

bai panas. Barangsiapa yang menggambar sebuah gambar maka akan

disiksa dengan perintah meniupkan ruh padanya padahal dia tidak akan

bisa melakukan."

Kemudian Al Bukhari berkata, "Qutaibah berkata: Abu Awanah

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari lkrimah, dari Abu

Hurairah dengan kalimat, 'Barangsiapa berdusta tentang mimpinya'."

Al Hafizh lbnu Hajar (12/429) berkata, "Yang ada dalam

manuskrip kami, Qutaibah dari Abu Awanah, riwayat An-Nasa'i darinya

dari jaluar Ali bin Muhammad Al Farisi, dari Muhammad bin Abdullah

bin Zakaria bin Hayawigyah, dari An-Nasa'i. Redaksinya berasal dari

Abu Hurairah, dia berkata, Skpa iang berbohong tentang mimping

maka dia akan dibebankan unfuk mazgikat dua uiung rambut, dan siapa

yang mendengar penbicaman ... dan siapa 5nng membuat gambar -..'-"

Abu Nu'aim meriwayatkannya secara maushul dalam N
MustaAhraj dari jalan l$alaf bin Hisyam, dari Abu Awanah, dengan

sanad ini pula s@ara mauquf.

Menurutku, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (Musnad

Ahmad, 2/504), dan An-Nasa'i (Sunan An-Nasa'i, 8/215) dari

Hammam bin Yahya, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah,

dari Nabi #, ... lalu dia menyebutkan hadits di atas dengan lengkap.
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Sedangkan An-Nasa'i hanya menyebutkan kalimat, "Siapa Wng
menggambar suafu gambar ...."

Qatadah juga dikuatkan oleh Abu Hasyim Ar-Rummani yang

disebutkan oleh Al Bukhari secara mu'alkq (72/427): Syu'bah berkata

dari Abu Ashim fu-Rummani: Aku mendengar Ikrimah bahwa Abu

Hurairah berkata, "Siapa yang menggambar sebuah gambar, siapa yang

berdusta tentang mimpi dan siapa lnng menggambar."

Al Hafizh lbnu Hajar berkata, Telah ada pada kami sanad yang

bersanibung dalam Mustakhraj N Ismaili dari jalan Ubaidullah bin Mu'ad

Al Anbari, dari ayahnya, dari Syutbah, dari Abu Hasyim dengan sanad

ini, tapi dia hanya menyebutkan perkatan Abu Hurairah, 'Siapa yang

berdusta tentang rnimpi...'. "

Dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far Ghundar dari

Syu'bah, lalu dia menyebutnya seperti ifu pula.

Bab: Wara' dalam Penciuman

(r;l :Jte

"r"

c , ! o !!,2 .r(A.(J-p d .:jl: ti-,F -AV
I

* ci'.etr: *fU t 7i&'u ;a7u;;\

C iyl' ,& t:; *.t ,;€'"; :Jts ,;;it
'&il 

?"-A, u; ,# #tt 1*i

li-52-l - AIWara'



# y)trt:o-*'; ,;;,* u;"Jte"{tgf
J?;:rJ-,;4 Utt Uf *'&il t6.
b 

^*:r 
t;t';r Ly ilw;$) e

,;tc. At L4,Ut) l;fX. ?rtf

u/1I -. .?t
.1,t9 $sl\)'/ / /ii

Y
o/

dl
O/t.

Clri9

.oai' eatr&G/
87. Daud bin Amr menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ismail bin A5yasy memberitakan kepada kami dari seorang syekh

penduduk Bashrah, dari Al Hasan, dia berkata: "lsa putra Maryam &
bersama para sahabatnya meleurati bau yang busuk, maka sahabatrya

menutup hidung mereka, sedangkan Isa sendiri tidak. L-alu mereka

meleunti bau yang wangi maka para sahabatnya menarik tangan

mereka dari hidung, sertentara Isa malah menutup hidung dengan

tagannya. Ketika ditanya tentang hal itu maka dia

menjawab, 'Sesungguhn5a bau yang wangi ifu adalah nikmat dari Allah,

maka aku takut tidak dapat mensyukuri nikmat Allah, sedangkan bau

yang busuk itu adalah bala dari Allah sehingga aku suka untuk bersabar

menghadapi bala-Nya'." ,

Penielasan:

Sanad hadits ni dha'if, karena siapa yang menceritakan kepada

Ismail fdak diketahui identitasnya.
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88. Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia Uof,utl,

Muhammad bin Marwan Al Uqaili mernberitakan kepada kami dari

Yunus bin Abu Al Furat bahwa Umar bin AMul Aziz db dibawakan

rampasan perang berupa kesfuri, lalu dia menufup hidung. Mereka

bertanya, "Wahai Amiml mukminin, mengapa Anda menutup hidung

seperti ifu?" Maka dia menjawab, "lni hanya dimanfaatkan baunya,

maka aku takut kalau menikmati baunya tanpa disertai kaum muslimin

yang lain."

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

Ibnu Abi Al Furat adalah tsiqah.

Al Uqaili adalah periwayat shaduqdan punya bebempa keraguan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim lHilwh Al Auliya',

5/326) dengan dua riwayat yang mirip.
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89. Ishaq bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata:

Jarir memberitakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Amr Asy-

Syaibani, dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata: dia berkata, "Penuhngra

paru-paruku karena menghirup bau bangkai lebih aku sukai daripada dia

penuh karena menghirup bau wanita."

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasandan para periwayatuiya tsiqah'

Abu Amr Asy-Syaibani adalah Sa'd bin lyas'

Ishaq bin Ismail adalah Ath-Thaliqani, seorang periwayat tsiqah

dan dia hanya dikritik dalam masalah penyimakan haditsnya dari Jarir.
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90. Muhammad bin Abdullah Al Madini menceritakan kepada
kami, dia berkata: Mu'tamir bin sulaiman menceritakan kepada kami,
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bahwa dia mendengar ayahnya menceritakan dari Nu'aim bin Abi Hind

bahwa Umar bin Al Khaththab pemah menyerahkan minyak wangi milik

kaum muslimin kepada istrinya. Istrinya ini pun lalu menjualnya' Dia

menimbang minyak itu tapi timbangannya agak labil, sehingga dia

memecahkannya dengan tangannya sehingga minyak itu jadi stabil. Tapi

dia mengoleskan sedikit dari minyak itu ke jilbabnya. Selanjutnya

datanglah Umar dan berkata, "Bau apa ini?" Istrinya lalu menceritakan

kejadian tersebut. Mendengar ifu Umar berkata, "Beraninya kamu

memakai minyak kaum muslimin?" Umar pun lalu mencopot jihab

istrinya dan menggosoknya dengan tanah lalu mencucinya sampai dia

yakin baunya hilang.

Kemudian datanglah tukang minyak wangi pada kali berikutnya,

dia menjual minyak ifu kepada istri Umar ini, dan ada tetesan minyak

wangi yang jafuh ke jarinya, lalu dia mengulum jari itu kemudian

menggosokkannya ke tanah. Si fukang minyak wangi berkata, "Tidak

seperti ini yang Anda lakukan biasanya?" Dia menjawab, "Kau tidak

tahu apa yang aku alami, aku mengalami begini dan begifu'"

Penjelasan:

Para periwayatnya tsiqah, secuali guru penulis di sini yang belum

aku temukan biografinya

Imam Ahmad meriwayatkannya dalam Az-Zuhdu (llm' 119)

dengan redaksi:

Abti Sa'id mawla Bani Hasyim menceritakan kepada kami,

Abdul fuiz, yaitu lbnu Abi salamah menceritakan kepada kami, Ismail

bin Muhammad bin Sa'd bin Abi waqqash menceritakan kepada kami,

dia berkata, "Datang paket minyak wangi kepada Umar kesturi dan

anbardaiBahrain, maka umar pun berkata, 'Demi Allah, aku sungguh

senang bila menemukan seorang wanita yang cermat dalam menimbang
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untuk menimbangkanku minyak wangi ini supaya bisa dibagikan kepada

kaum muslimin'. Mendengar itu istrinya Atikah binti Zaid bin Amr bin

Nufail berkata, 'Aku cermat dalam menimbang. Sini aku timbangkan

untukmu'.

Umar berkata, 'Tidak'.

Atikah bertanga,'Mengapa?'

Umar menjawab, 'Aku takut kamu mengambil dan

mengoleskannya begini ke lehermu sehingga mengenai bagian yang

seharusnya untuk kaum muslimin'."

Sanad hadits ini hamn. Abu Sa'id maula bani Hasyim adalah

Abdurrahman bin Abdullah bin Ubaid Al Bashri, seorang periwayat

shaduq namun bisa jadi salah. Sedangkan periwayat lainnya tsiqah

se[nua.

Bab: Wara'dalam Ucapan
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91.. Imran bin Musa Al Bashri menceritakan kepadaku, dia

berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abu Ash-

shahba" dari sa'id bin Jubair, dari Abu sa'id Al Khudri, aku mengira

dia meriwayatkannya secara mar{u', (Rasulullah r$) bersabda, "Apabila

seorang anak Adam bangun pagi maka selnua anggota fubuh

mengingkari lidah, mereka berkata kepada lidah, Bertakwalah kepada

Altah unfuk kami, karana bila kau lurus mal<a kanti pun akan lurus, bpi

bila kau bengkok maka kani pun akan bengkok'."

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh penulis (Ash-Shamt, 121, Ahmad

(Musnad Ahmad, 9/95-96), At-Tirmid zi (Sunan At-Tirmidzi, 4/ 605-606),

Abu Nu'aim (Hilyah Al Aulig', 4/3091, dan Al Baghawi ($nrh As-

Sunnah, L4/316) dari Hammad bin Zaid, dari Abu Ash-Shahba'.

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini tidak kami ketahui kecuali

dari hadits Hammad bin Zaid, banyak yang meriwayatkannya dari

Hammad dan tidak meriwayatkannya secara marfu'."

Menurutku, ada beberapa orang tsiqah yang meriwayatkan dari

Hammad dengan cara meriwayatkannya s@ara marftt', seperti

Musaddad, Arim, Affan dan lain{ain. Akan tetapi dalam sanad hadits ini

ada Abu Ash-shahba' Al Kufi, tidak ada yang menilang tsiqah kecuali

Ibnu Hibban. Al Hafizh mengatakannya dalam At-Taqrib, dia maqbul.
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Artinya kalau ada yang menguatkan, kalau tidak berarti haditsnya ada

sedikit kelernahan.
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92. Abu Ali Abdunahman bin Zaban Ath-Tha'i menceritakan

kepadaku, dia berkata: Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan

kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Zaid bin Aslam, dari

ayahnya, bahwa Umar bin Al l(haththab pemah melihat Abu Bakar

menjulurkan lidahnya. Maka dia bertanya, "Apa yang kau lakukan wahai

khalifah Rasulullah?" Abu Bakar menjawab, "Aku teringat sesuatu

bahwa Rasulullah $ pemah bersabda, 'Tidak ada stu pun dalam tubuh

ini kecuali akan mengadukan lidah kepda Allah tentang

ketajamannya'."
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Penielasan:

Hadits ini hasan.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh penulis (Ash-shaml, 13), dari

Abdul AzizbinTaban(dalam kitab Ash-shamt yang ditahqiq Muhammad

fuyur tertulis "bytyarr" dan itu keliru)Ath-Tha'i.

Abdurrahman ini disebutkan oleh Al l(hathib dalam Tarikbnya

(10/267-268) tanpa menyebutkan iarh maupun ta'dil, sedangkan

periwayat lainnya shalih. Akan tetapi Abdurrahman ini pun ada lnng

menguatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la (Musnad

Abu Ya'la,l/17), dan dari jalan Abu Ya'la diriwayatkan oleh Ibnu sunni

dalam Amal Al Yaum wa Al-Iailah dari Musa bin Muhammad bin

Hagryan, Abdushshamad mengabarkan kepada kami, selanjutnya

sama.

Riwayat Abu Ya'la ini disebutkan oleh Al Haitsami (Maima'Az'

hwa'id, 8/l6U dan dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu

Ya'la dan para periwayatnya adalah periwayat shahih."

Menurutku, selain Musa bin Muhammad, dia adalah Abu Imran

Al Bashri yang disebutkan oleh Abu Hatim dalam Al Jarh (8,/161), "Abu

Zur'ah meninggalkan haditsnya dan tidak membacakannya kepada kami.

Memang dulu dia pernah mengeluarkan haditsnya dalam Fawa'idnya."

Al l(hathib juga menyebutkannya dalam At-Tarikh (73/4L) dan

dia berkata, "Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin

Ishaq Ash-Shaghani, Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar Ash-Shufi,

Abdullah bin Ahmad bin lbrahim Al Maristani, hadits-haditsnya lurus."

A&-Dzahabi (Mizan N lTidal, 4/221) berkata, "Abu Zur'ah

menganggapnya dha'iftapi dia tidak ditinggalkan. "

Menurutku, haditsnya hasan apalagi di sini dia tidak sendirian

membawakan hadits ini.
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Ibnu Sunni meriwayatkannya pula, "Abu Ahmad Ash-Shairafi

mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Asykab menceritakan kepada

kami, dia berkata: AMushshamad mengabarkan kepada kami."

Muhammad bin fuykab ini shaduq, tapi Abu Ahmad Ash-

Shairafi belum aku temukan biografinya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik (,4/ Muwaththa' 2/9881,

Abdullah bin Wahb (Jami'-nya, hlm. 49), dan Ahmad (Az-Zuhdu, hlm.

112), dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa Umar bin Khaththab

masuk menemui Abu Bakar ... lalu disebutkanlah hadits itu sampai pada

perkataannya, "lni mengingatkanku akan sesuatu." Sanadnya shahih. -

Ada juga riwayat Ahmad dalam Az-Zuhdu (hlm. 19) dengan

redaksi:

Abdunahman menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari Zaid

bin Aslam dengan hadits di atas. Abdunahman di sini adalah lbnu Mahdi.

Ibnu Abi Ad-Dunya juga meriwayatkan lagi dalam kitab .4sr1-

Shamt (19) dari Ismail bin Abi l(halid, dari Qais, dia berkata, "Aku

melihat Abu Bakar ...." Selanjutnya dia menyebutkan redaksi hadits

yang sama.
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93. Al Mufadhdhal bin Ghassan menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Hasan bin Ha5n7 berkata, "Aku memeriksa tentang wara'

maka aku tak menemukannya lebih sedikit dilakukan pada lidah."

Penjelasan:

Sanad hadits ini shahih.

Al Hasan bin Hayy adalah Hasan bin shalih bin shalih, bin

Ha5rya Al Hamdani, seorang periwayat tsiqah, faqih, seorang abid tapi

tertuduh berpaham tasYa5iYu'.

Abu Nu'aim adalah Al Fadhl bin Dukain

Al Mufadhdhal bin Ghassan adalah Abu Abdurrahman Al

Ghulabi, seorang periwayat tsiqah, dan dia disebutkan dalam Tarikh

Bashdad (13/L24't.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (Hilyatul Auliya"

7/329) dengan redaksi:

Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ishaq bin

Ahmad menceritakan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami,

Aku mendengar Abu Nu'aim .... Selanjutnya dia menyebutkan redaksi

yang sama.
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94. Muhammad bin Ali bin Al Hasan menceritakan kepada kami

dari Ibrahim bin Al Asy'ats, dia berkata: Aku mendengar Al Fudhail bin

Iyadh berkata, "Wara' terterat adalah pada lidah.

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if, karena di dalamnla ada Ibrahim bin Al

Asy'ats yang sudah disebutkan di nomor 5.
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95. Al Abbas bin Ja'far menceritakan kepadaku, dia berkata: 

l

Abu Mu'awiyah Al Ghalabi menceritakan kepada kami dari Salm bin Abi 
l

Nadhr, dia berkata: Aku mendengar Yunus bin Ubaid berkata, i

"sesungguhnya engkau akan mengetahui bahwa wara'nya seseorang ifu 
I

-I:..t,..- l^.,: -^-1,^l ,, Idiukur dari perkataannya. "

Penjelasan:

Salm bin Nadhr belum aku temukan biografinya, begitu pula Abu

Muawiyah.
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96. salamah bin Sydbib menceritakan kepadaku dari Abu

Rizmah, dia berkata: Abdullah -yakni lbnu Al Mubarak- dit6,nya,

"Wara' yang bagaimanakah yang paling berat?" Dia menjawab, "Udah'"

Penielasan:

Sanad hadits ini shahih.

Ibnu Abi Ruzmah adalah Abdul Aziz N Yasykuri, seorang

periwayat tsiqah.
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97. Abu Bakar Ash-Shufi menceritakan kepadaku, dia berkata:

Aku mendengar Fudhailbin Iyadh berkata, "Wara' itu ada pada lidah."

Penielasan:

Abu Bakar fuh-Shufi belum aku ketahui.
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99. Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Sufuan berkata, Muthanif bin Abdullah mendengar seorang

laki-laki berkata kepada yang lain .... maka dia berkata, "Biarkan, bila

kamu menyebut Allah maka lihaflah apa yang kau palingkan

kepadanya."

,#irri ok :Jve ,ior$t ot? ,4 * ,\;

98. Ishaq bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Abu Ha54Bn At-Tamimi, dia

berkata, "Biasa dikatakan bahwa seorang yang berakal itu hendaknya

lebih bisa menjaga lidahnya daripada tempat kedua kakinya."

Penjelasan:

Sanad hadits ini shahih.

Abu Hayyan At-Tamimi adalah Yahya bin Sa'id bin Ha5ryan Al

Kufi, seorang yang tsiqahdan ahli ibadah.

l-66-6-l - Alwara,
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Peniehsan:

Sanad hadits ini shahih-

Sufyan di sini adalah lbnu Uyainah'
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100. Abdushshamad bin Yazid **""* kepadaku, dia

berkata: Aku mendengar Fudhail berkata, "Ada di antara sahabat kami

yang kami masih ingat kata-katanya dari Jum'at ke Jum'at'"

Penjelasan:

Abdushshamad bin Yazid adalah pembantu Fudhail bin lyadh,

orang Bagdad, yang dikenal dengan nama Mardawaih, disebutkan oleh

Ibnu Abi Hatim l5/571tanpa penilaian.
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101. Dia berkata: Aku juga mendengar AMul Mun'im bin Idris
beikata, "Adalah wahb bin Munabbih, kami menghapal kata-katanya
setiap hari kami menghifungnya. Kalau itu baik maka dia memuji Allah,
tapi kalau bukan maka dia membaca istighfar."

Penjelasan:

Abdul Mun'im bin Idris adalah putra dan putrid wahb bin
Munabbih, dia biasa meriwayatkan dari ayah dan kakeknya yaifu wahb
bin Munabbih. Dia disebut oleh hnu Abi Hatim dalam Al Jarh (6/26)
tanpa penilaian.

4t :Jts (& iy.o:)a g* -\.y
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L02. Harun bin sa'id menceritakan kepadaku, dia berkata:
seorang penduduk Kufah menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku
mendengar Hasan bin Hagy berkata, "Aku sungguh tidak tahu kalau ada
seseorang yang perkataannya dihitung. Mereka sebelumnya mengira
bahwa dialah yang seperti itu."

Penjelasan:

status siapa yang menceritakan kepada Harun tidak diketahui
dengan jelas, sedangkan Harun sendiri adalah Abu Ja'far Al Aili,
seorang periwayat tsiqah dan memiliki keutamaan.
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103. Muhammad bin Nashih menceritakan kepadaku, dia

berkata: Baqi5ryah bin Al walid menceritakan kepada kami dari Arthah

bin Al Mundzir, dia berkata, "seorang laki-laki belajar diarn selama

empat puluh tahun menggunakan kerikil yang dia taruh di mulutrya dan

dia tidak meletakkan keriki! itu kecuali kalau hendak makan dan

minum."

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Dalam sanadnya ada Baqigryah bin Al walid seorang mudallis

dan di sini dia melakukan an'anah.

Guru penulis di sini adalah Muhammad bin Nashih Abu Abdullah

yang disebut oleh Al Khathib dalam Tarikbnya(3/3241tanpa penilaian.
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104. Muhammad bin Basyir menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdunahman bin Jarir mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Abu Hazim menceritakan kepada kami d1i Sahl bin Sa'd, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Mana ada orang Snng bertakwa kepada Nlah

sementara lisannSn fumpul dan tidak bisa memadamkan amarahnSa."

Penielasan:

Hadits ini dha'if.

Hadits ini disebutkan oleh fu-suyuthi dalam AlJami'bersumber

dari Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab At-Taqwa dan dia memberi tanda

ke-dha'if-annya.

Al Iraqi (Takhrtj N lhya', 3/1491 berkata, "Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Manshur Ad-Dailami dalam Musnad N Firdaus

dari hadits Sahl bin Sa'd dengan sanad yang dha'if. Karni meriwayatnya

dalam kitab Al Arba'in Al BuldaniStyahkarya As-Silafi."

Menurutku, di dalamnya pula ada Abdurrahman bin Jarir yang

disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya (5/22U tanpa penilaian.

Guru penulis di sini secara zahir adalah Abu Ja'far Al Wa'izh

yang diterjemahkan dalam Al Jarh wa At-Ta'dil(7/2lL) tanpa penilaian.

lSio-l - Atwara,
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105. Ahmad bin lbrahim menceritakan kepada kami, dia

berkata: Anbasah bin sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Al

Mubarak, dari seorang lald-laki, dari shalih bin Kaisan, dia berkata: Aku

mendengar umar bin Abdul Aziz berl<ata, "sungguh aku mendapati

orang yang bertakwa kepada Allah itu terbungkam."

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Abdullah bin Muslim bin Yasar adalah maula bani umayyah Al

Bashri, Ibnu Abi Hatim memuatnya dalam Al Jarh (5/165l. tanpa

penilaian.

Sedangkan ayahnya adalah periwayat tsiqah, disebutkan pula

dalam N Jarh(8/L98).
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106. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Bistham menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku berkata
kepada salah seorang tetangga Dhaigham, "Apakah kamu pemah

mendengar Abu Malik mengucapkan syair?" Dia menjawab, "Aku tidak
pemah mendengamya mengucapkan syair kecuali safu." Aku bertanya

lagi, "Apa itu?" Dia menjawab,

"Seomng wai'sejati kadang menyimpan lisannya

menghindari pernbicaraan sementan dia ifu sebenamya fasih bicam."

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Ibnu Bistham belum aku temukan biografinya, ditambah lagi
tidak jelasnya siapa yang menceritakan kepadanya.
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Bab: Wara' dalam Hal Pegangan (Tangan)
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107. Al Mutsanna bin Mu'adz Al Anbari menceritakan kepada

kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Syr'bah, dari

Manshur, dari hrahim, bahwa ada seorang ahli ibadah yang berbicara

kepada seorang wanita. Begitu dia seterusnya sampai dia (berani)

memegang paha wanita itu. Akhimya dia pun pergi dan meletakkan

tangannya ke dalam api sampai melepuh."

Penjelasan:

Sanad hadits ini shahih.

Ibrahim di sini adalah puba Yazid An-Nakha'i'
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108. Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepadaku, dia berkata:

Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Al Mubarak bin
Fadhalah, dari Abdullah bin Muslim bin Yasar, dari ayahnya, dia

berkata, "sungguh aku sangat benci menyenfuh kemaluanku sendiri

dengan tangan kanan, padahal aku sangat berharap tangan ifu dipakai

untuk mengambil kitabku. "

Penjelasan:

Sanad hadirc ini dha'if.

Abdullah bin Muslim bin Yasar adalah maula bani uma5yah Ar
Bashri disebutkan oleh hnu Abi Hatim dalam kitabnya (s/l6sl tanpa
penilaian. sedangkan ayahnya adalah tsiqah sebagaimana disebut dalam
Al Jarh (8/798).

Mubarak bin Fadhalah adalah periwayat shaduq hanya saja dia
biasa men- tadlis dan melakukan taswi5nh (men-tadlisdi semua tingkatan)
dan di sini dia melakukan an'anah.
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109. Ibrahim bin Sa'id men*n *" kepadaku, dia berkata:

Musa bin Ayyub menceritakan kepada kami, dia berkata: Baqiyyah

memberitakan kepada kami dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan, dia

berkata, "Hati-hati kalian dengan sikap gayagayaan, karena seorang

taki-laki kadang tangannya menampakkan hal berteda dengan anggota

tubuhnyra yang lain."

Penielasan:

Sanad hadits im dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (HilWh Al Aulig',

5/212) dari Baqiyyah. Di sana ada tambahan, "Ditanyakan, 'Apa ifu

khathran (gayagayaan)?' Dia menjawab,'seorang memukul-mukulkan

tangan ketika berjalan'. "

Baqiyyah adalah mudallisdan di sini dia melakukan anbnah.

Kata l{hathir artinya Al Mutabakhtir (lagak, sok jago) itu adalah

tindakan mengancam. Dalam hadits Marhab disebutkan, "Dia keluar

dalam keadaan membanggakan pedangnya", artinya menghunusnya

sambil membanggakan diri dan siap menantang tanding. Lih. Al-Lian

l2/1L95-tL96).
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110. Ahmad bin Aban menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu'Uyainah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ali bin Husain

sama sekali tidak pernah terlihat berjalan sambil tangannya begini

(seolah dia bergaya dengan tangan itu)."

Penjelasan:

Guru penulis di sini belum aku temukan biografinya.
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111. Abu Muhammad Abdunahman bin Shalih Al Ataki

menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibrahim bin Hirasah memberitakan

kepada kami dari Sa'id bin Hazim Abu Abdullah At-Taimi dari seorang
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laki-laki, dah Al Hasan bin Ali bahwa karau dia berjalan maka tangan
kanannya tidak pernah mendahului tangan kiri.

Penjelasan:

Sanad hadits ni dha'if.

Di dalamnya ada periwayat yang menceritakan kepada.sa,id
yang tidek diketahui, dan sa'id ini sendiri belum aku ternukan
biografinya

Ibrahim bin Hirasah Al Kufi Abu Ishaq Asy-syaibani dikatakan
oleh Abu Zur'ah, "Dia adalah periwayat.tidak kuat."

Abu Hatim berkata, "Dia dha'if, dan mabukul hadits.,, Lih. At
Jarh(2/L431.
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11.2. Yunus bin Abdurrahim Al Asqalani menceritakan kepada

kami, dia berkata: Arnr bin Salamah memberitakan kepada kami dari

Shadaqah bin Abdullah, dari Ubaidullah bin Ali, dari Sulaiman bin Habib,

dia berkata: Asrrrad bin.Ashram AlMuharibi mengabarkan kepadaku, dia

berkata, "Berilah aku pesan wahai Rasulullah!' Beliau pun bersaMa,

"Jangan kamu ulurkan bnganmu kecuali untuk kebaikan, dan jangan

katakan dengan lidahnu kuuali ucapn yang baik."

Penjelasan:

Hadits ini hasan.

Hadits ini diriwayatkan oleh penulis (Ash-Shamf, 5), AI Bukhari

(AFTartkh, L/M3-4441, Ath-Thabarari (Al Kabir, t/28U,lbnu Asakir

(3/15) dan AI Hafizh Ibnu Hajar (N Ishabah Fi Tamyiz Ash-Shahabah,

l/42], menyebutkan bahwa hadits ini bersumber dari Ibnu Sakan dari

Amr bin Abi Salamah.

Di sini penulis menyebutkannya secara ringkas, sedangkan

redaksi yang ada di kitab Ash-Shamtdan Ath-Thabarani:

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku nasehat."

Beliau menjawab, "Kamu punya kedua tanganmu?'

Aku menjawab, "Apalagi yang aku punya kalau tidak memiliki

kedua tanganku?"

Beliau berianya lagi, "Kamu punq lidahmu?'

Aku menjawab, "Apalagi yang aku punya kalau bukan lidahku?"

Beliau berkata, " Janganlah kamu julurkan...."

Redalsi selanjutnya sama dengan di atas.

Al Bukhari berkata, "Dalam sanadnya perlu ditinjau kembali."
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Menurutku, Shadaqah bin Abdullah Ad-Dimasyqi adalah

periwayat dha'if.

ubaidullah bin AIi (demikian yang tertulis dalam Ash-shamti

sedangkan dalam riwayat AI Bukhari, Ath-Thabarani dan lbnu fuakir

tertulis "Abdullah bil Ali" Ath-Thabarani menambahkan "Al Qurasyi".

Al Hafizh berkata tentangnya, "Dia adalah periwagnt mas.fur." Mungkin

inilah yang benar.

Guru penulis di sini adalah Yunus bin Abdurrahim Al Asqalani,

Abu Hatim berkata tentangnya, "Dia tidak kuat." Uh. Al Jarh(9/2471.

Dengan ini maka Al Haitsami (Maima' Az-hwa'id, LO/3001

berkata, "Sanad hadits ini hasan." Demikian pula muhaqqiq Al Mu'iam

Ath-Thabaranimasih perlu ditinjau ulang.

Hadits ini punya jalur periwayatan lainnya yang diriwayatkan

oleh Ath-Thabarani (l/28L-282), Ibnu Asakir (3,4embaran 5 aliO, Al

Baghawi (Mu'jam Ash-Shahabah sebagaimana dalam Al Ishabah Fi

Tamyiz Ash-Shahabah, L/421 dari Muhammad bin Salamah, dari

Abdunahim, dari Abdul Wahhab bin Bukht, dari Sulaiman bin Habib Al

Muharibi, dari Aswad bin Shuraim Al Muharibi, bahwa dia pemah

datang ke Babil membawa seekor unta gemuk bersusu banyak ke

Madinah di masa paceklik dan kekeringan. Ketika penduduk Madinah

melihat unta itu maka mereka pun kagum akan kegernukannya dan itu

dilaporkan kepada Rasulullah $.
Selanjutnya Rasulullah,$ mendatanginya lalu melihat unta itu

dan berkata (kepada Al Aswad), " Mengapa tidak kau perah susunya?'

Dia menjawab, "Aku ingin menjualnya (barter) dengan seorang

pembantu (khadim, budak wanita)."

Maka Rasulullah # put bersabda, "Siapa yang puntn khadim?'

Utsman bin Affan rS, menjawab, "Aku punya wahai Rasulullah."

AlWara' - 
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Beliau berkata, " Coba bawa kemart."

Ketika Utsman membawanya dan dilihat oleh fuwad maka dia

pun berkata, "Nah, yang seperti ini yang aku mau."

Beliau pun berkata, "AmUllah unfukmu!'

Lalu Rasululuh 6$ mengambil unta tersebut.

Setelah itu Aswad berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,

beriFh aku nasehat."'

Beliau pun bertanya , "Apakah kamu pw5n lidah?'

Aswad menjawab, "Apalagi yang kupunya kalau bukan ifu yang

kumiliki?"

Beliau bertanya lagi, " Apakah kamu punln tangan?'

Aswad menjawab, "Apalagi yang bisa kumiliki kalau tidak

memiliki kedua tangan ini?"

Beliau lanjut berkata, "Maka j,anganlah mengucapkan apa pun

dengan lidahmu kauali yang makrul dan jangan mengulurkan

tanganmu kecuali unfuk kebaikan."

Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami (Majma' Az-Zawa'id,

4/106) dan dia berkata, "Dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Bakht

yang belum aku temukan biografinya, sedangkan periwayat lainnya

adalah periwayat shahih."

Demikian yang tertulis dalam Al Majma"'Abdurrahman" dan ifu

adalah salah tulis makanya Al Hafizh Al Haitsami tidak menemukan

biografinya. Yang benar adalah AMul Wahhab bin Bakht sebagaimana

dalam semua sumber yang disebutkan di atas dan juga dalam Al Ishabah

Fi Tamyiz Ash-Shahabah.

Abdul Wahhab ini adalah periwayat tsqah dan disebutkan dalam

At-Tahdzib.
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Sedangkan ayah Abdurrahim adalah Khalid bin Yazid, dikatakan

pula lbnu Yazid Al Umawi Al Harrani, dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan

Ahmad. Sedangkan Abu Hatim berkata, "Tidak ada masalah padanya."

Muhammad bin Salamah adalah Al Harrani, seomng periwayat

b@ah.

Dengan denrikian hadits ini hasan dengan sanad di atas.
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113. Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia

berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Abu

Bakar Al Hudzali, dia berkata: Ketika kami bersama dengan Al Hasan

tiba-tiba ler,vatlah Ibnu Al Ahtam di hadapannya hendak ke Maqshurah

sambil memakai jubah sutera yang beraneka wama sebagian lebih

mencolok dibanding yang lain. Tak ada lengkungan yang tembus dan

dia be4alan dengan gaya berlagak. Ketika Al Hasan melihatnya dia pun

berkata, "Ugh...ugh...." Dia kemudian mengangkat hidung (pertanda

sombong), membungkukkan ketiak, terpaling pipinya melihat ke pundak

... kemana kau melihat dua ketiakmu untuk berbagai nikmat yang tidak

disyukuri dan tak pula diingat, tidak diambil dengan perintah Allah dan

tidak pula Allah berikan hak padanya. Demi Allah, kalau salah seorang

dari mereka berjalan dengan tabiatnya kalau dia berjalan melenggang

seperti lenggangan orang gila maka setiap uratnya ada nikmat bagi Allah

dan permainan bagi syetan."

Itu didengar oleh lbnu Al Ahtam lalu dia mohon maaf kepada

Hasan. Al Hasan berkata padanya, "Jangan minta maaf kepadaku, tapi
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bertobatlah kepada Tuhanmu, tidakkah kau dengar firman Allah, 'Dan

janganlah kamu berialan di muka bumi ini dengan sombong, karena

Saungguhnya kamu sekati-kati tidak dapat menembus bumi dan sekali-

kali kamu tidak akan sampi setinggi gunung'."(Qs' Al Isma' llTl:37l.

Penjelasan:

sanad hadits ini sangat dha'it dan Abu Bakar Al Hudzali

Akhbari matu* al hadib.
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114. Muhammad bin Hatirn menceritakan kepada kami, dia

berkata:.Syadzan memberitakan kepada kami dari Al Hasan bin Shalih,

dari Manshur, bahwa dia berada di diwan (semacam pendopo tempat

kumpul), dalam diwan itu ada sebuah tenipayan yang memuat tanah.

Maka ada seorang yang berkata kepadanya, "Tolong ambilkan aku

tanah itu trnfuk rnenutup kitab ini." Dia balik bertanya, "Berikan dulu

htabmu itu biar aku tahu apa isinya."

AIWara, 
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Penjelasan:

Sanadnya shahih, dan para periwayatnya tsiqah-

syadzan adalah Al Aswad bin Amir. Muhammad bin Hatim

adalah Buzai'.

uhatlah, bagaimana wara'nya ulama salaf dan takutnya mereka

jatuh ke dalam maksiat atau menolong kezhaliman. Manshur di sini

adalah putra Al Mu'tamir fu-sulami Al Kufi, seorang yang tsiqah tabat.

Dia menolak memberikan penutup bagi seorang pria yang hendak

menutup kitabnya kecuali setelah dia pastikan dulu isi kitab itu apa.

Karena bisa jadi kitab itu berisi kezhaliman dan kemungkaran sehingga

dia malah menolong orang yang zhalim dan mungkar demi

mengamalkan isi kitab Allah, " Dan kalian tolong mmolong

dalam dosa dan permusuhan." (Qs.Al Maa'idah lSlt 2).

Bab: Wara' dalam hal Perut
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115. Sa',dawaih dan Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami

dari Al Fudhail bin Marzuq, dari Adi bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari

Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "sesungguhnya

Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali inng baik-baik. Nlah

juga memeintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana peintahnya

kepada para msul, dimana Dia berfirman, 'Hai msul-rasul, makanlah

dari makanan yang baik-baik, dan keriakanlah amal 5nng shalih...i (Qs.

Al Mukminuun [23]: 51) Juga firman-Nya, 'Hd orangorang yang

buiman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik gng Kami berikan

kepadamu...'. "(Qs. Al Baqarah 12] L72)

Kemudian beliau menyebutkan, "Ada seorang hamba gng

metakukan perjalanan iauh, dan rambuhtya acak-acakan lagi berdebu.

Dia kenudian mengangkat tangan sambil berda, 'wahai Tuhanku,

wahai Tuhanku! Tapi makananng hamm, minumann5n hanm,

pkaiannya hanm, dia fumbuh dengan gizi gng hamm, maka

bgaimana mungkin bisa dil<abulkan danya'!'
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Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (Musnad Ahmad, 2/328't,
Muslim (Shahih Muslim, 2/7031, dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi,

5/220), semuanya bersumber dari Fudhail bin Marzuq.

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini hasan ghartb."

Kami hanya mengetahuinya dari hadits Fudhail bin Marzuq. Abu

Hazim adalah Al Asyja'i, namanya Salman maulalzzah NAsyja'iyn7ah.

Sanad hadits rni hasansebagaimana kata At-Tirmi&i.

Fudhailbin Marzuq Al Aghar adalah periwayat shaduq, ragu dan

tertuduh berpaham tasya16ru'.
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116. Al Haitsam bin l(harijah menceritakan kepada kami, dia

berkata: Al Mu'afa bin Imran menceritakan kepada kami dari Abu Bakar

bin Abdullah bin Abi Maryam, dari Dhamrah bin Habib, dari Ummu

Abdullah saudari syaddad bin Aus bahwa dia berkata: Aku pemah

diutus untuk membawakan secangkir susu untuk buka puasa beliau di

siang hari yang panjang dan panas. Tapi utusan beliau mengembalikan

susu ifu dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan susu ini?" Ummu

Abdullah menjawab, "Dari kambing milikku." Ufusan itu bertanya lagi,

"Dari mana kamu mendapatkan kambing itu?" Dia menjhwab, "Aku

membelinya dengan uangku sendiri." Maka beliau pun meminulnnya.

Keesokan harinya ummu Abdullah mendatangi Nabi $ dan

menyatakan, "Wahai Rasulullah, aku mengirim susu ifu kepada Anda

guna menghilangkan haus dari siang yang panjang dan panas yang terik,

tapi utusan anda mengembalikannya kepadaku." Beliau menjawab,

"Bqitulah para rasul sebelumku diperinbhkan agar kami tidak makan

kauali dai yang baik dan tidak melakukan aw pun kecuali amal

shalih;'
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Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (Al Kabir, 25/17+
175) dari Abu Bakr bin Abi Maryam.

Al Haitsam i' lMajma' Az-Zawa' id, lO / 29U menyebutnya dan dia

berkata, "Di dalamnya ada Abu Bakar bin Abi Maryam yang dinilai

dha'if."

Mernang benar apa yang dikatakan Al Haitsami, karena dia

sudah dilemahkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan

Iain-lain. Ljh. At-Tahdzib (L2/29).

Al Hafizh dalam Al Ishabh Fi Tamyiz Ash-Shahabah (4/47L1

menyebutkannya bersumber dari Ahmad dalam Az-Zuhdu,lbnu Mandah

dan Al Mu'afi bin Imran dalam Tarikh Maushil.
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117. Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepadaku, dia berkata:

Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad

bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Musa bin Yasar, dari Abu
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Hurairah, dia berkata: Rasulullah$ bersabda, "seomng dai kalian

mernasukkan tanah ke datam perutng tebih baik bagiryn daipada

mqnasukkan makanan gng dihammkan Allah-"

Penjelasan:

Sanad hadits im dha'if.

Muhammad bin Ishaq adalah mudallisdan di sini dia melakukan

an'anah.

Musa bin Yasar Al Muthallibi adalah periwayat tsiqah. Dia juga

dikuatkan lagi dalam riwayat Ahmad (2/2571dari Muhammad bin Ishaq,

dari sa'id bin Yasar maula Al Hasan bin Ali dari Abu Hurairah, dia

berkata, Rasulullah $ bersabda,
oA

4,511)
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"Demi yang iiwaku bemda di tangan-Nya, seorang dai kalian

mengambil klinya lalu pergi ke gunung mencari kayu bakar dan

mengikahya dengan tali ifu di punggungnia lalu meniualnya ke pasar

dan makan dari itu lebih baik baginya daipada dia harus mengantis.

Seorang dai kalian memasukkan bnah ke muluhya lebih baik bagtnW
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daripada memasukkan makanan yang diharamkan Allah ke muluhya

ifu."

As-Suyuthi memasukkannya ke dalam Al Jami' dan

menyebutnya bersumber dari Al Baihaqi dalam 95ru'ab Al Iman.

Al Munawi (Faidh Al Qadir, 5/258) berkata, "Dalam sanadnya

ada Ibrahim bin Sa'id Al Madani yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi,

majhul munkar al hadits (identitasnya tidak diketahui dan haditsnya

munkar)."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, hnu Mani' dan Ad-

Dailami.
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118. Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, dia berkata: Al

Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al Qasim, dia berkata: Abu

Bakar punya seorang pembantu yang biasa membawakan hasil

pekerjaannya setiap maleim. Abu Bakar selalu bertanya darimana dia

mendapatkan hasil pekerjaannya itu. Dia pun menjelaskan sumber

penghasilannya. Pada suatu malam dia mendatangi Abu Bakar

membawakan hasil usahanya dan Abu Bakar baru saia berpuasa hingga

dia lupa bertanya seperti biasanya. Abu Bakarpun meletakkan tangan

mencicipi makanan yang dibawa pembantunya ini' Tapi kemudian

pembantu ini berkata, "Wahai Abu Bakar, biasanya anda bertanya

kepada saya dari mana mendapatkan makanan ini, tapi mengapa kali ini

tidak bertanya lagi?" Abu Bakar pun berkata, "Kalau begitu kabarkan

kepadaku dari mana kamu mendapatkan ini." Dia menjawab, "Aku

pura-pura menjadi dukun untuk suatu kaum Jahili5nh dan mereka tidak
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memberikan upah kepadaku sampai kemudian di hari ini mereka

memberikannya. Sebenamya itu hanyalah tipuanku. "

Mendengar itu Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam

mulut agar bisa memuntahkan apa yang telah ia makan. Kemudian si

pembantu ini pergi kepada Nabi $ dan mengabarkan hal itu kepada

beliau, tapi dia berkata, "Sebenamya saya berbohong kepada Abu

Bakar." Mendengar itu Nabi $ tertawa -aku mengim dia mengatakan

tertawa lebar- dan bersaMa, "SaungguhnSn Abu Bakar ini tidak mau

perutntm dimasuki mal<anan kecuali Sang baik."

Penjelasan:

Hadits ni murcal dha'if.

Al Mas'udi Abdunahman bin Abdullah, dia mengalami

pencampuran hapalan (ikhtilathl. Ahmad mengatakan dia mengalami

ilfitilath di Bagdad. Salah satu yang mendengar haditsnya di Bagdad

adalah Ali bin Ja'd sebagaimana dalam kitab N lGwakib An-Mrat lhlm.
290).

Al Qasim adalah putra Abdurrahman bin Mas'ud Al Kufi, tsiqah

seorang ahli ibadah, biasa meriwayatkan secara mursal dari Abu Dzar

dan lainnya.

Dalam hadits ini Al Mas'udi diselisihi oleh Yahya bin Sa'id baik

dalam sanad maupun matan. Al Bukhari meriwayatkan dalam Shahib

nya (7 /149) dari Yahya bin Sa'id, dari Abdunahman bin Al Qasim, dari

Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah,agu, dia berkata,

"Abu Bakar punya seorang pembantu yang biasa menghitung

harta kharaj untukku. Abu Bakar biasa makan dari kharajnya. Suatu hari

dia datang membawa sezuatu yang kemudian dimakan oleh Abu Bakar.

Si pembantu itu berkata, 'Tahukah anda apa itu?' Abu Bakar

@ - Alwara'



bertanya, 'Memangnya ini apa?' Dia menjawab, 'Aku pemah berpura-

pura menjadi dukun untuk seseorang di masa jahiliyah, dan betapa

bagusnya perdukunan itu hanya saja saya sebenamya menipunya. Dia

pun memberikan ifu untukku, itulah yang Anda makan''

. Mendengar itu Abu Bakar memasukkan tangannya dan

memuntahkan sanua yang ada dalam peruftya."

Kisah ini juga punya jalur yang hasan sebagaimana diriwayatkan

oleh Ahmad dalam l$tab Az-Zuhdu (hlm. 109) dengan redaksi:

Muhammad bin Fudhail mengabarkan kepada kami, dari Ismail

bin Qais, dia berkata, "Abu Bakar punya seorang pembanfu. Kalau dia

datang membawa hasil usahanya maka Abu Bakar tidak mau makan

kecuali menanyakan dulu dari mana dia mendapatkan itu. Kalau itu dari

hal yang dia sukai maka dia memakannya, tapi kalau dari hal yang tidak

dia sukai maka dia tidak mau memakannya.

Pada suatu malam dia lupa menanyakan itu dan langsung saja

memakannya. Kemudian setelah makan dia bertanya, dan si pembantu

ini mengabarkan. Temyata itu dari hal yang tidak disukai Abu Bakar

sehingga dia pun memasukkan tangan ke dalam mulut lalu

memuntahkan (yang dia makan tadi) dan tidak meninggalkan sedikit

pun."

Qais adalah lbnu Abi Hazim, Ismail adalah Ibnu Abi Khalid.

Ahmad juga meriwayatkan dalam kitab yang sama di halaman 111 dari

Ismail bh Auf, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku tidak

mengetahui ada orang yang memuntahkan makanan yang sudah

dimakannya kecuali Abu Bakar. Dia pemah diberikan suatu makanan

dan dia langsung memakannya. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa

makanan itu dibawakan oleh hnu Nu'man, dia pun berkata, 'Kalian

memberiku makanan hasil perdukunan Ibnu Nu'man?!' [-alu dia

memuntahkannya."
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Abdurrazzaq meriwayatkan dalam Mushannafnya (Ll /209-210)
dari Ma'mar dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dengan kisah yang panjang,

tapi di sana disebutkan An-Nu'aiman sebagai ganti Ibnu An-Nu'man.

Periwayat kedua riwayat ini tsiqah, hanya saja Ibnu Sirin tidak

mendapati masa Abu Bakar.

Lalu ada pula Ya'qub bin Syaibah yang meriwayatkan dalarn

musnadnya kisah lain dari Abu Bakar. Lth. Al Fath(7/LS4).
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119. Abu Bakar 0,., olb, Al Aswad menceritakan'k"pudu ku-i,
dia berkata: Abu Awanah memberitakan kepada kami dari eatadah,
dari Al Hasan, dari Jundab bin AMullah, dia berkata: Rasulullah $
bersabda, " Barangsiapa dari kalian bisa han5n memasukkan sesuafu
yang baik ke dalam perutnya maka hendaHah dia lakukan, karena hal
pertama yang akan membusuk dai seorang manusia adarah perub4m."

Penjelasan:

Hadits ini shahih.
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Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani lAl l{abir, 2/160,

dan N Ausath sebagaimana Maima' Az-Zawa'id, 7/297) dari Abu

Awanah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Jundab bin Abdullah, dia

berkata, Rasulullah $ bersabda,
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"Barangsiapa yang sangguP unfuk menghilangkan p*gna*S

antara dia dengan surga segenggam damh gng dia fumpahkan

bagaikan ketika menyembelih ayam, setiap kati dia maiu menuiu salah

safu pintu surga maka ifu akan menghalanginya. Barangsiapa Snng

sanggup agar perutnya tidak dimasuki kecuali oleh yang baik saia...."

Selanjutnya disebutkanlah hadits yang senada dengan di atas'

Al Haitsami lMaima' Az-Zawa'id, 7/297) berkata, "Para

periwayatnya adalah periwayat kitab shahih'"

Memang seperti itulah adanya. Guru penulis di sini adalah

Abdullah bin Muhammad, seorang periwayat tsiqah hafizh. Ibnu Al

Madini mengatakan bahwa dia menyimak hadits dari Abu Awanah

ketika masih kecil. Tapi di sini dia dikuatkan oleh yang lain karena iuga

diriwayatkan oleh Abu Kamil Al Jahdari Fudhail bin Husain dari Abu

Awanah yang ada dalam riwayat Ath-Thabarani'
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Hadits ini terdapat an'anah Hasan Al Bashri dimana Abu Hatim

berkata, "Tidak benar bahwa Hasan pemah menyimak hadits dari

Jundab." Lih. N Marasil (hlm. 42)

Tapi dia juga dikuatkan oleh riwayat lain.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (Shahih Al Bukhari,

13/L28-L29) dan Ibnu Abi Ashim lN Awa 'iI hlm. 77) secara ringkas

dari Tharif Abu Tamimah, dia berkata:
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Aku melihat Shafwan dan Jundab bersama para sahabatnya dan

dia sedang menasehati mereka. Mereka berkata, "Apakah Anda

mendengar sesuafu dari Rasulullah $?"

Dia menjawab, "Aku mendengar beliau bersabda, 'Siapa yang

suka memperdengar sesuafu maka dia iuga akan diperdengarkan Allah

dengan sesuafu ifu di Hari Kiamat'.

Beliau juga bersabda, 'Siapa yang menentang maka dia juga

akan dipecah di Hari Kamaf .

[-alu para sahabat berkata, 'Berilah kami nasehat'' Beliau

bersabda, 'Sesungguhnya hal pertama yang membusuk dari seseorang

itu adalah perutnya, maka siapa gng bin tidak makan kecuali yang baik

maka dia hendaknya lakukan. siary tang sanggup agar tidak terhalang

antara dia dengan surga sqenggam damh yang dia tumpahkan maka

dia hendakng lakukan'."

Aku bertanya kepada Abu Abdullah (maksudnya Al

Bukhari), "Siapa yang mengatakan 'aku mendengar Rasulullah $',
apakah Jundab?"

Dia berkata, "Ya, Jundab."

Menurutku, Shafirran adalah putra Mutriz, Tharif adalah putra

Mujalid Al Hujaimi, seorang periwayat biqah. Hadits ini diriwayatkan

oleh Ath-Thabarani (2/L65-166) dari Tharif dengan panjang lebar,

kalimat awalnya,

* ,;;r ;-Jt,r6t& rs$ l,at $
.... t-liltrF

" Perumpamaan seomng alim yang mengaiar kebaikan pada

manusia tapi melupakan dirinya sqdiri adalah sepefii pelita ...."
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. Di dalamnya tidak ada kalimat, e ,yU I bf $, e@, i
N. "Siapa yang bin unfuk tidak masuk ke dalam perutnya...." tapi

,anadrryu hasan.

Hadit sini diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarari (2/767) dari

laits, dari Shafi,van bin Muhriz, dari Jundab senada dengan hadits di

atas.

Laits di sini adalah hnu Abi Sulaim, png dinilai dha'if tapi dia

dikuatkan oleh orang lain sebagaimana dijelaskan pada keterangan lrang

lalu.
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120. Muhammad bin Abbad bin Musa menceritakan kepadaku,

dia berkata: Ismail Al Arqath menceritakan kepada kami dari seorang

laki-laki: Aku pemah menemani Ats-Tsauri ke Makkah. lalu kami

meler,vati seorang laki-laki di sebuah tempat rindang pada hari yang

sangat panas. Di sisinya ada sebuah ember yang dia pergunakan

mengambil air. Kami pun bemaung di naungannya dan minum dari

aimya. Kemudian Sufi7an bertanya tentang unrsannya ini dan dia

menjawab, "sesungguhnSa kaum ifu yang mernberikan upah kepadaku

untuk pekerjaan ini."

Mendengar itu Sufi7an langsung berdiri dan menjauh kemudian

mernuntahkan apa yang dia minum sampai jiwanya hampir keluar.

Selanjutnya dia duduk di bawah terik matahari dan tak mau berteduh.

Kami pun berkata kepada kusir onta, "Ayo kita berangkan jangan

sampai orang tua ini mati." Akhimya kami pun berangkat.

Di dalam sanadnya orang yang menceritakan kepada Ismail tidak

diketahui identitasnya. Sementara Ismail Al fuqath ini sendiri belum aku

temukan biografinya
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121. Sulaiman bin Manshur Al l(huaa'i menceritakal t"pudukr,

dia berkata: Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami, dia

berkata, "Aku menemani Abu Bakar bin Ayyasy ke Makkah, ternyata

dia termasuk orang yang paling wara' yang pe-uh aku lihat. Dia pemah

dihadiahi kurma basah coklat, setelah itu dikatakan kepadanya bahwa

itu dari kebun Khalid bin Salamah yang sedang dipenjara, dia pun

mendatangi Khalid bin Salamah dan minta keridhaannya untuk mereka

(yang makan kurma ifu), lalu dia menghifung harga kurma tersebut

kemudian bersedekah dengan uang senilai ifu."

Penjelasan:

Guru penulis di sini belum aku temukan biografinya, kecuali

kalau dia adalah Al Jark Al Balkhi yang disebut dolam At-Tahdzib

(4/221) dimana An-Nasa'i berkomentar, "Tidak ada masalah padanya."

Ibnu Hi6ban memasukkannln dalam Ats-Tsiqat dan dia

kata, " Mustaqimul haditC' .
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t22. Ahmad bin lbrahim menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Abdullah Al Marwazi menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Ali bin Abi Bakr Al Asfadzni berkata: wuhaib

bin Ward pemah irigin minum susu, maka bibinya membawakan susu

kambing milik keluarga Isa bin Musa kepadanya. Dia bertanya kepada

bibinya ini dari mana mendapatkan susu itu, lalu sang bibi pun

menerangkan. Itu membuakrya tak mau minum susu tersebut, sampai

bibinya ini mendesak dan akhimya berkata, "Minumlah aku harap kalau

kau minum maka kau akan diampuni (maksudnya karena menuruti

keinginan bibinya." Dia menjawab, "Aku tidak mau meminumnya meski

Allah mengampuniku." Bibinya bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab,

"Aku tak suka mendapat ampunan Allah dengan cara bermaksiat pada-

Nya-"
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Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim lHilph N Auliya',
8/LSLI dengan redakis:

Abu Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad (yakni lbnu

Al Husain) menceritakan kepada kami, Ahmad (yakni lbnu hrahim)

menceritakan kepada kami, Abu AMullah Ahmad bin Nashr Al Marwazi

menceritakan kepadaku ....

' 
Ahmad bin Nashr Al Manrrazi belum aku temukan biografinya,

kecuali kalau dia adalah Al Khuza'i sang imam yang tsiqah. Sebab,

Ahmad bin Ibrahim Ad-Daumqi memang biasa meriwayatkan darinya.

Hanya saja belum ada yang menyebut nisbahnya kepada Al Manrnzi.

Al Al fufadzni adalah periwayat shaduq namun kadang salah.

Demikian keta Al Hafizh.
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123. Ahmad bin lbrhaim menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muammal bin Ismail menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku
mendengar Wuhaib berkata, "Kalaupun kamu bergabung dengan

W - l\lwara,



pasukan ini maka itu tidak akan bermanfaat bagimu sampai kamu

perhatikan apa yang masuk ke perutmu apakah halal ataukah haram."

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (Hilwh N AulW',
' 8/L541 dengan redaksi:

Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad menceritakan

kepada kami, Ishaq menceritakan kepadaku ....

Dalam sanadnya ada Muammal bin Isrnail, shaduq buruk

hapalan.
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124. Sa'dawaih menceritakan kepada kami, Or. O* *,

mendengar Abdullah bin Abdul Aziz N Umari berkata: Ada seorang laki-

laki berkata kepada Isa putra Maryam, "Nasehatilah aku." Maka dia

berkata, "Lihat rotimu dari mana dia."

Penjelasan:

Para periwayatnya tsiqahtapi termasuk Israiliyat.

AlWara' - I ?otl



'Jv ilu a&

a!;'J,3;l:'J

tojz.o,. lA.

J.J.*r-Jl CbJe -\Yo

G ,oy'i't g,rtAt i 4.,|Yt
.'aaLi"&',

L25. Al Hasan bin Utbah menceritahan kepadaku, dia berkata:

Seomng laki-laki berkata kepada Bisyr bin Harits, "Nasehatilah aku."

Maka Bisyr berkata, "Jangan sampai namamu terkenal dan perbaiki

makananmu."

Penjelasan:

Guru penulis di sini disebut oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya

(3/21') dengan redaksi:

Al Hasan bin Utbah Asy-Syami lalu dia berkata, "Meriwayatkan

dari ... yang meriwayatkan darinya adalah ...." Aku mendengar ayahku

berkata, "Dia itu majhul."

Menurutku, titik-titik tersebut memang hanya putih dari sumber

manuskripnya.
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t26. Abu Bakar At-Tamimi menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ar-Rabi' bin Nafi' memberitakan kepada kami, dia berkata:

Atha' bin Murslim memberitakan kepada kami, dia berkata, "Ketika

hilang pertekalan Ibrahim bin Adham di MaL:kah maka dia pun hanya

menelan pasir selama lima belas hari."

Penielasan:

Sanad hadits ni dha'if.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (Hibah Al Auliya',

7 /381) dengan redaksi:

Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami,

Abdurrahman bin Sanjur Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Abu

Bakar bin Ath-Thabba' menceritakan kepada kami, Abu Taubah

menceritakan kepada kami, dari Atha' bin Muslim.

Atha' bin Muslim adalah Al Khaffaf Abu Makhlad Al Kufi, Abu

Zur'ah berkomentar, "Bukunya terkubur kemudian dia meriwayatkan

berdasarkan hafalan sehingga keliru. Dia sendiri adalah seorang yang

shalih."

Abu Hatim berkata, "Dia tidak kuat."

Abu Daud berkomentar, "Hadits ini dha'if."

Al Hafizh berkata, "Dia ini shaduq, namun suka keliru."

Sedangkan guru penulis di sini tidak aku ketahui.
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Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (Hilyah N Aulig',
7/3871dari sanad lain sampai ke Abu Taubah.
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127. l\Inlaf bin Salim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Ibrahim

bin Muhajir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Abdul Malik bin Umair berkata: Ada seorang laki-laki dari Tsaqif

menceritakan kepadaku, "Aku ditugaskan oleh Ali ke daerah Ukbara.

Tidak ada yang hitam ... orang-orang yang shalat. Dia berkata kepadaku

di hadapan mereka. Minta dengan penuh kharaj dari mereka dan jangan

sampai mereka menernukan sikap maaf dan memberi keringanan dari

dirimu."

Kemtidian dia berkata kepadaku, "Datang kepadaku ketika

Zuhur." Aku pun mendatanginya kala itu, tapi aku tidak mendapati ada

pembatas antara aku dengan dia. Ketika aku datang dia sedang duduk

dengan gelas dan cangkir jubung berisi air. [-alu dia minta dibawakan

nampan Aku berkata dalam diriku, "Dia memberiku keamanan

manakali dia mengeluarkan kepadaku sebuah mutiara. Temyata di

atasnya ada sebuah stempel yang kemudian ia pecahkan. Dalam

stempel itu ada sawiq (roti gandum) yang kemudian dia tuangkan ke

dalam gelas, lalu dia meminumnya dan memberikan kepadaku.

Aku tidak sabar hingga aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin,

Anda melakukan ini di Irak padahal makanan Irak lebih banyak dari

ini?" Dia berkata, "Aku hanya membeli sekadar yang mencukupi diriku

saja. Aku takut dia akan basi sehingga dibuatkan dari yang lain. Aku

tidak menyembunyikannya karena baLtril melainkan karena ingin

menjaganya. Aku tidak suka ada yang masuk ke perutku kecuali yang

thayyib. Ketika aku mengatakan itu di hadapan mereka maka itu karena

'tt+0Vr: ,* C.6') #llrL|i
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mereka adalah kaum yang suka menipu, dan sekarang aku

memerintahkan kepadamu dengan perintah yang sekarang ini. Kalau

kamu memperlakukan mereka sesuatu perintahku maka itu bagus, tapi

kalau tidak, maka Allah yang akan menghukummu. Kalau sampai

kepadaku laporan bahwa kau tidak melaksanakan apa yang aku

perintahkan maka aku akan memecatmu. Jangan kamu jualkan untuk

mereka rezeki mereka yang biasa mereka makan, jangan pula pakaian

musim panas maupun misim dingin. Jangan pemah memukul

seorangpun dari mereka dengan cambuk hanya meminta uang (pajak).

Jangan pula menegakkannya hanya lantara uang, karena kita tidak

diperintahkan untuk itu. Jangan pula menjualkan hewan yang biasa

mereka pakai bekerja. Kita hanya diperintahkan untuk mengambil harta

sisa kebufuhan mereka."

Aku berkata, "Kalau aku bisa melaksanakan apa yang anda

perintahkan?" Dia berkata, "[-akukanlah." Aku pun pergi dan

melaksanakan perintah ifu,.kemudian aku kembali kepadanya dan tak

ada satu dirhampun yang tersisa padaku.

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if,l<arena di dalamnya ada orang yang tidak

disebutkan namanya.

Ismail bin Ibrahim sendiri dha'if, dan guru penulis di sini adalah

AlMakhrami yang tsiqah hafizh.
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128. Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami menceritakan kepada

kami, dia berkata: Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami dari

Ibnu [-ahi'ah, dari Abdullah bin Hubairah, dari Abdullah bin Zurair Al

Ghafiqi, dia berkata: Kami masuk menemui Ali bin Abi Thalib pada hari

Idul Adha. Dia lalu menghidangkan daging unta kepada kami. Kami

berkata, "Wahai Amirul Mukminin, alangkah kalau anda hanya

menghidangkan pada kami daging bebek dan angsa saja. Ini sebuah

kebaikan yang banyak." Beliau berkata, "Wahai lbnu Zurair, sungguh

aku telah mendengar Rasulullah $ bersabda, 'Tidak halal bagi seorang

khalifah kecuali dua nampan, safu nampan unfuk dia makan beserta

keluarganya dan satu kgi untuk dia bei makan ke orang lain''"

Penjelasan

Sanad hadits tni hasan.
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Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad (Musnad Ahmad, l/78
dan Fadha'il Ash-Shahabah, 2/724) dengan redaksi:

Al Hasan dan Abu Sa'id Musa bin Hasyim menceritakan kepada

kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Hubairah

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Zurair .... Selanjutnya

sama dengan di atas.

Al Haitsami menyebutnya dalam Majma' Az-Zawa'ld dan dia

berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, tapi. di dalamnya ada

Ibnu [-ahi'ah yang haditsnya hasan dengan sedikit kelemahan padanya."

Menurutku, sanadnya hasan, dan para periwayatnya tsiqah

semua kecuali Ibnu Lahi'ah, karena dia mengalarti ikhtilaih setelah

buku-bukunya terbakar. Tapi periwayat darinya di sini adalah Ibnu Wahb

dan dia adalah sal'ah satu dari para Abdullah yang mana para ulama

menerima riwayatnya dari lbnu [ahi'ah, seperti Abdul Ghani bin Sa'id

Al Azdi, As-Saji dan lainnya.

Al Hafizh berkata, "Riwayat Ibnu AI Mubarak dan Ibnu Wahb

dari Ibnu Lahi'ah adalah riwayat yang paling lurus dibanding riwayat

orang lain darinya. Dia juga menegaskan bahwa dia mendengar

Iangsung dalam riwayqt Ahmad sehingga hilanglah syubhat tadlis. Guru

penulis di sini berstatus shaduq, Imam Ahmad mempersoalkannya

dalam masalah Al Qur'an. {At-Taqnb).
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129. Abu Abdurrahman Al Qurasyi menceritakan kepada kami,

dia berkata: Abu Usamah memberitakan kepada kami dari Sufyan dari

AlJahhaf, dari seorang laki-laki dari Khats'am, dia berkata: Aku pemah

datang menemui Hasan dan Husain ketika mereka sedang makan roti,

cuka dan sayur. Aku katakan kepada mereka, "Kalian kan putra Amiml

Mukminin, kalian makan makanan seperti yang kulihat ini, sedangkan di

teras itu banyak yang lebih baik? Mereka menjawab, "Betapa sedikitnya

pengetahuanmu tentang Amirul Mukminin, yang ada di teras ifu adalah

milik kaum muslimin."

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'ifl<arena identitas orang Khats'ami itu tidak

diketahui.

Sedangkan Abu Al Jahhaf adalah Daud bin Abi Auf, shaduq

orang syiah yang mungkin saja salah. Demikian dikatakan oleh Al

Hafizh.

Sufi7an adalah Ats-Tsauri.

Sedangkan guru penulis di sini adalah Abdullah bin Umar bin

Muhammad Masykudanah, seorang periwayat shaduq sedikit tasyaSryu'.
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130. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin AI Hakam,
dia berkata: Ibuku menceritakan kepadaku dari ummu utsman bahwa

Ummu Walad yang pemah dimiliki Ali, dia berkata: Aku pemah

mendatangi AIi dan di depannya ada qaranful yang bertimbun. Maka
aku berkata padanya, "wahai Amirul Mukminin, berikanlah beberapa

qaranful itu kepada putriku untuk diladikan kalung." Dia menjawab,
"Berikan kepadaku sebuah dirham." Lalu dia melakukan dengan

tangannya seperti ini, "lni adalah harta kaum muslimin. Bersabarlah

sampai aku bisa mendapatkan bagian hingga aku bisa berikan
kepadamu. Dia tidak mau memberikan qaranful itu sedikit pun padaku

saat ifu."
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Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if karena status Ummu Al Hasan bin Al

Hakam yang majhul. Ummu Ulsman kernungkinan adalah Ummu

Utsman binti Sufuan, ada yang mengatakannya, binti Abi Sufuan yang

sempat menjadi sahabat. lih. At-Tahdzib llz/ 47 3).
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131. Ishaq bin Isrnail menceritakan kepada kami, dia berkata:

Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amr bin Murrah

dari Abu Shalih Al Hanafi, dia berkata: Aku masuk menemui Ummu

Kaltsum, dia berkata, "Berikan Abu Shalih makanan." Mereka pun

membawakan makanan untukku berupa sop yang di dalamnya ada

janub. Aku katakan kepada mereka, "Kalian membedku makanan ini
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padahal kalian adalah pemimpin?" [Jmmu Kartsum berkata, ,,Kamu

belum pemah melihat Amirul Mukminin Ari. Dia biasa dibawaku'hunyu
buah utruj. Lalu datangtah Hasan atau Husain mengambir safu biji untuk
diberikan kepada anak-anak mereka yang masih barita, tapi Amirur
Mukminin malah mengambirnya kembari dan membagikannya kepada
kaurn muslimin."

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan,dan para periwayatnya tsiqah.

Ummu Kurtsum adarah putri Ari bin Abi Tharib dari Fathimah q
yang dilahirkan seberum kematian kakeknya $. Dia menikah dengan
umar dengan mahar 40 ribu. Dia mempunyai anak bemama Zaid dan
RuqaSryah. Lth. Tajrid Asma, Ash_Shahabah (2/383_334).

Abu sharih Ar Hanafi adarah A*urrahman bin eais, orang
Kufah.

Guru penuris di sini adarah Ath-Thariqani, seorang periwayat
tsiqah dan diperbincangkan rantaran pendengarannya dari Jarir semata.
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132. Harun bin Amr Al Qurasyi menceritakan kepada kami, dia

berkata: Asad bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

lahi'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Hubairah

menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ghanm Al Asy'ari

bahwa dia keluar menuju Umar dan singgah menginap di rumahnya.

Umar punya seekor unta betina yang dia perah. Suafu hari

pembanfunya memerahkan susu unta untuknya, tapi ketika susu itu

dibawakan kepadanya dia malah mengingkari dan bertanya, "Celaka

kamu, dari mana kamu dapatkan ini?" Sang pembanfu menjawab,

"Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya unta Anda dikerumuni anak-

anaknya dan meminum susunya, maka aku memerahkan susu unta
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harta Allah untuk Anda." Umar berkata, "Celaka kamu!'Kamu mau

meminumkan aku api neraka?! Panggil Ali bin Abi Thalib

menghadapku!" Dia pun memanggil AIi dan datanglah Ali, lalu Umar

berkata padanya, "Pembantuku ini memerahkan susu dari unta milik

Allah (maksudnya harta baitul mal) dan memberikannya kepadaku,

apakah itu halal bagiku?" Ali menjawab, "Ya, itu halal wahai Amirul

Mukminin, halal bagimu begitupun dagingnya. Aku takut nanti ada

orang yang berpendapat bahwa kita tidak punya hak terhadap harta

itu."

Penjelasan:

Sanad hadits in dha'iflantaran status lbnu lahi'ah yarg dha'if.

Abdurrahman bin Ghanm (dalam catatan kaki yang ada di

manuskrip terfulis "bin Auf") belum aku temukan biografinya. Ada

kemungkinan bahwa yang benar adalah apa yang kami tuliskan. Dia

adalah Al Aiy'ari karena dialah yang biasa meriwayatkan dari Umar, dan

ada perbedaan pendapat apakah dia sempat menjadi sahabat nabi atau

tidak. Al Ijli memasukkannya dalam kategori tabiin yang tsiqah.

Guru penulis di sini belum aku temukan biografinya kecuali kalau

dia adalah Al Makzumi Ad-Dimasyqi yang dikatakan oleh Abu

Hatim, "tempatnya adalah kejujuran". Lih. Al Jarh (9/93).
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Bab: Wara' dalam Hal Kemaluan
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133. Ishaq bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata:

Jarir mernberitakan kepada kami dari Laits, dari Abu Najih, dari

Abdullah bin Amr, dia berkata, "Anggota tubuh pertama yang

diciptakan Allah unfuk manusia adalah kemaluannya, kemudian Dia

berfirman, 'lni adalah amanahku unfukmu, jangan meletakkannya

kecuali di tempafurya yang benar. Maka, kemaluan adalah amanah,

pendengaran adalah amanah dan penglihatan juga amanah."

Penjelasan:

Hadits ini mauquf dha'if.

Abdullah bin Abi Najih (Abu Najih ini namanya adalah Yasar) Al

Makki, disebut oleh Ibnu Al Madini.sebagai seorang yang tidak pemah

bertemu dengan satupun dari kalangan sahabat nabi. Lih. Jami' At-

Tahshil (hlm. 265).

l^aits di sini adalah Ibnu Abi Sulaim yang dha'if.
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134. Ashim bin Umar bin Ali Al Muqaddami menceritakan

kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Abu

Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: Rasulullah $
bersabda, "hmhgsiapa yang menjamin unfukku (unfuk menjaga) apa

Sang ada di kdua bibir dan kakinya (kemaluannya) maka aku juga akan

menjaminkan surga unfuknya."

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad(Musnad Ahmad,5/333), Al

Bukhari (Shahih Al Bukhari, lL/308, l2/Ll3l, dan At-Tirmida (Sunan

At-Tirmidzi,4/606) dari Umar bin Ali.

Redaksinya di tempat kedua pada Shahih Al Bukhartadalah, g,.

A W- " siapa yang menjamin unfukku" . Sedangkan dalam riwayat At-

Tirmidzi menggunakan redaksi, A'Ji<ti ;1t "siapa yang meniaminkan

untukkd'.

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini hasan shahih gharib dan

hadits Sahl bin Sa'd."
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Menurutku, Umar bin Ali disifati sebagai mudallis, tapi di sini dia

tegas menyatakan penyimakan pada riwayat Al Bukhari. Sedangkan

guru penulis di sini dikatakan oleh lbnu Ma'in tidak ada masalah

padanya. Lih. Al Jarh(6/3471.

Apa yang' ada diantara kedua kakinya maksudnya adalah

kemaluan. Apa yang ada antara kedua bibimya adalah lidah, ada pula

yaog mengatakan "pembicaraan". Uh. Al Fath (L2/173).

135. Abu Muslim Abdurrahman bin Yunus menceritakan kepada

kami, dia berkata: Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, ayah

dan pamanku mengabarkan kepadaku dari kakekku, dari Abu Hurairah,

dia berkata: Rasulullah $ pemah ditanya tentang apa yang paling

banyak memasukkan orang ke dalam surga? Beliau menjawab, " Takwa

kepada Nlah dan kebaikan akhlak."Beliau juga ditanya apa yang paling
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banyak menyebabkan orang masuk neraka, maka beliau menjawab,

"Dua anggota berongga gifu mulut dan kemaluan"'

Penjelasan:

Hadits ini hasan-

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi lsunan At-Timidzi,

4/g63l,lbnu Majah lsunan lbnu Maiah, 2/L4L8l Ibnu Hibban (L923 -
mawarid), dan Al Hakim (N Musbdmk,4/3241danAMullah bin ldris'

i At-Tirmidzi berkata, "Hadits ni shahih Sharib. AMullah bin ldris

i adalah Ibnu Yazid bin AMurrahman Al Audi'"

I Al Hakim berkata, "Sanadnln shahih,tapi mereka berdua tidak

meriwalratkannlra." t:..

Pemyataan Al Hakim inidisetujui oleh A&-Dzahabi'

Menurutku, AMullah bin ldris adalah seorcmg yang biqah, abli

Iikih dan ahli ibadah. ASrahnya iuga tsiqah, sedangkan pamannya akan

dibahas nanti dan tidak disebutkan di beberapa sumber'

Adapun kakeknya dianggap biqah oleh Al ljli, serta disebutkan

, oleh hnu Hibban dalam Ats-Tsiqat(5/il21.

, Al Hafizh berkata dalam At-Taqrib, "Da adalah periwayat;(
, maqbul."
I

i fupi hadits ini punya jalan lain dari Abu Hurairah yang

diriwqyatkun oleh Ahmad (Musnad Ahmad, 2/29L1 dengan rdaksi:

Yazid menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari Daud bin

Yazid, dari Abu Hurairah, dia berkata,

I

i
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"Rasulullah $ pemah ditaqa tenbng apa yang paling banyak

menyebabkan manusia rnasuk neraka, rnalo beliau menjawab, 'Dra
gang berongga 5aifu mulut dan kqmlmn'. Lalu beliau ditanya lagi

tentang apa lpng paling banSr.k menyebabkan manusia masuk surga,

maka Rasulullah $ bersaMa,' Elailmla al<hkk'."

Sanad hadits ini dtn'if. Daud bin. Yazid adalah hnu
Abdurrahman Al Audi. Abu Yazid Al Kufi parnan dari AMullah bin Idris

yang dinilai dha if olehbanf.k ulama.

Ibnu Adi berkata, "Aku belum melihat ada haditsnya yang

munkaryarrg melampaui batas bila yang meriwayatkannp adalah tsiqah.

Meski dia ini tidak kuat dalam hadits tapi haditsnyra tetapi ditulis dan

diterima bila yang darinln adalah oftmg y1ng Aiqah-

Al Mas'udi mengalami ikhtilath dan salah safu yang mendengar

haditsnya setelah ikhtilath adalah Yazid bin Harun sebagaimana

disebutkan dalam N lGunkib An-Nintttm.Z8fll.

Al Mas'udi juga meriwa5ntkan dari Daud bin Abi yazid, dari

ayahnya, dari Abu Huraimh sama dengan hadits di atas. D sini dia

menambahkan, "dari alnhnya". Ini diriun5aatkan oleh Ahrnad (Musnad

Ahmad, 2/3921dengna redaksi: Hasan menceritakan k"pada kami, Al
Mas'udi mencerihkan keeada lorni ....

lW - Alrtrrtr'



Mungkin riwayat inilah yang benar, karena Daud tidak diketahui

pemah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dan Al Mas'udi juga tidak

sendirian meriwayatkan demikian. Dia dikuatkan oleh Muhammad bin

Ubaid yaitu Ibnu Abi Umayyah Ath-Thanafusi yang dinilai tsiqah.

Haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad lMusnad Ahmad, 2/M2l dengan

radaksi:

Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Daud

menceritakan kepada kami, .... [-alu dia menyebutkannya seperti di atas.

Kalimat awaln5n adalah, .rt3r ./61 EU 6 'tt ltt
... gtirltr "sesungguhnyn Sang paling barypk menyebabkan manusia

masuk nenka adalah kdua anggob fubuh gng berongga...."

Dernikian pula oleh Al Baihaqi (Al Adab, hlm. 403).

Ini dikuatkan juga oleh Abu Nu'aim sebagaimana riwa5nt AI

Baihaqi dalam Az-Zuhdu ttlm. 363-364).

Hadits ini dinilai shahih oleh Syekh Ahmad Syakir dalam

Musnad Ahmad (15/7 8941.
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136. Abdurrahman bin Waqid dan lainnya menceritakan kepada

kami dari Khalaf bin Khalifah, dari Humaid Al A'rai, dari AMullah bin Al

Harits, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, "Yang mencelakakan

AlWara, - Wl1
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anak Adam itu adalah dua anggota tubuh berongga yaitu kemaluan dan

mulut."

Penielasan:

Sanad hadits ni dha'if.

Humaid Al A'raj adalah Al Qaash Al Muta'i, Fng dinilai dha'it

Sedangkan Abdullah bin Harits adalah Az-Zubaidi Al Mukat6b, tabiin

yang tsiqah.
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. 137. Amrnar bin Nashr menceritakan kepada kami, dia berkata:

BaqigaTah mernberitakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin

Abi Margnm, dari Al Haitsam bin Malik Ath-Tha'i, dia berkata:

Rasulullah e b€rsabda, "Tidak ada dm -setehh syirik kepda Allah=

5png lebih b6ar di dsi Allah danryda air mani yang dilebklan s@rang

lald-kki di ta npt yrg Nak lmlal bgintn."
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Penjelasan:

Hadits ini mursal dha'if.

Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsh-nya 13/326)
dan dia berkata, "Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya berkata, 'Ammar bin

Nashr menceritakan kepada kami, ...'." Redaksi selanjutnya sama

dengan di atas, dan hnu Katsir tidak mengomentarinya.

As-Suyuthi menyebutr5a dalam N Jami' tapi tidak

mengisyamtkan bahwa dia mursr,laluaupwr dha'if.

Hadits ini punya tiga illat(kekurangan atau cacat):

1. Tadlisfuiyyah

2. Abu Bakar bin Abdullah dinilai dha'if

3. Al Haibam bin Malik Ath-Tha'i scara
muwl, dia sendiri adalah s@rang tabiin penduduk Syam sebagaimana

dalam At-Tarikh Al IAbir(8/2L41 N Jarh{9/801, N Ishabh Fi Tamyiz

Ash-Shahabh l3/62ffi261

Guru penulis di sini adalah As-Sa'di, seorang periwayat shaduq

(At-TaqnA.
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138. Khalid bin lftidary menrberiAkan kepada kami, dia

berkata: Salm bin Qutaibah menceritakan kepadaku, dia b€rlota: Aku
mendengar Sufipn berkata, "Kalau ada seorang laki-hki bernain
dengan ghulam (anak kecil) di antara dm iari dari iari-iari kakinp dan

dengan ifu dia mdampiaskan q,rahwat rnala ifu sarna dengan liwad?

(homo seksual)."

Penjelasan:

- Sanad hadits ni hann.

Sufun di sini adalah hnu Uyainah. Salm adalah Al Bahili,

seormg periunyat shadry.
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139. Ahmad bin Imran bin Abdul Malik Al Akhnasi

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Khalid

menceritakan menceritakan dari hnu Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id AI

Maqburi, dia berkata: Salah satu doa Nabi Daud S adalah, " Ya Allah,

pada hari Kau lihat aku melangkahi mailis orang-orang yang berdzikir

menuju majlis orang yang menyombongkan diri maka patahl<anlah

kakiku, karena ifu adalah nikmat yang dikaruniakan kepadaku."

Penjelasan:

Sanad hadits ni dha'if.

Guru penulis di sini disebutkan oleh hnu Abi Hatim dalam

kitabnya (2/6+651dm dia berkata, "Aku mendengar ayahku berkata,

'Aku tidak menulis dairrya meski aku mendapatinya'. Aku (hnu Abi

Hatim) bertanln, 'Bagairnana keadaanngn?' Dia menjawab, 'Syaikh'.

Aku juga mendengar Abu Zur'ah berkata, 'Aku menulis darinya'. Abu

Zur'ah juga pemah ditanya tentangnya, 'Aku menulis darinya di Bagdad,

dia orang Kufah, mereka meninggalkannga'."

Atsar ini pun termasuk cerita Israiliyah.

j6 :JL' cullj u
t'o. ! zto',J,^*, G*t -\ t.

tz

.;!r;31
{r jt prrrrt & t, ;)t)'; ; ,il.lt:^?

140. Muhammad bin Qudamah mengabarkan kepadaku, dia

berkata: AMul Malik bin Marwan berkata,'"Aku tidak pemah berialan

membawa Al Qur'an ke ternpat ynng hina sejak aku metrnbacan5a."
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Penjelasan:

Guru penulis di sini ada kelernahan padanya, sudah pemah

dUelaslon.
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141. Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata: Dari

Sufun, dari hnu Al A'raj, dari Wahb bin Munabbih tentang hikmah

keluarga Daud, "Sudah kauajiban bagi orang png berakal unfuk tidak

terlihat berjalan semalam suntuk kecuali untuk tiga hal, persrapan ke

nqpri akhirat, atau mencari nafkah atau bersenang-senang dalam hal

yang rdak ditnramkan."

Penielasan:

Ibru Al A'rai, di atasqTa tertulis Abu Al Aghar, mungkin Snng

pertarnalah png benar. Dia adahh Hurnaid bin Qais Al A'rai Al Makki,

tidalr ada rnasalah padanp. Walahu a'lam.
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Atsar ini adalah cerita Israiliyat
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L42. t<tu,.rltbin Hisyarn menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Awanah menceritakan kepada lGmi dari Qatadah, dia

berkata, "seomng *rt *i" fidak akan terlihat keruali di Uga tempat: di

masjid yang dia makmurkan, atau di rumah tempat dia berlindung, atau

keperluan yang tidak dilamrg."

Penielasan:

Sanad hadits fun shahihdan para periwalnbrya tsiqah-
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143. ubaidulhh bin Urnar Al Juq,ami mencerih&an keeada

kami, dia trerlata: f lammad bin Ail menceritakan keeada kami, dia

berkata: Ashim Al Atg,al menceritalon keeada kami, da b€r*ata

Fudhail Ar-Raqgaslri b€rkata keeadalnr setelah lnrtanga, 'Wahai Anda

1nng di sana, Irnganlah tau disihrkkan dengan bantBlmtp rarg di

sekitarmu, kayra p€*ara ini lEr[,a akan mengenai dirimu bnpa

menyertakan mereka. Jangan fuh lou katakan, P€qgilah ke sfoii dan

kesana sampai terputuslah u,alfu siang darilu, karern uusannya tsFga

atas dirimu. Tilak pernah terlihat ada sesuatu lprg lebih baik

tunfutann5a dan lebih cepat merdapat daripada kebaikan fnng baru

unfuk dosa yang lalu."

Penjelasan:

Sanad hadits ni sdhih,dan para periura3atnya eah.

Fudhail Ar-Ramoslli adalah hnu 7afl dirnana lbnu Ma'in

berkomentar, 'Dia adahh periuayat shadtq, orang Bashmh, ta$

biqah." Lih. N,IarhVnq-

Gum penulis di dni adalah Al aawariri strar'g periuratEt wh
ba&e,t
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Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (Hit1ph At Autiq',
3 / 102-L03) dengan redaksi:

Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin

Hasan Al Baghdadi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Musa

Al Hirsyi menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada

kami, .... I-alu dia menyebutkan redaksi yang sama dengan di atas-

Tapi dalam sanad Abu Nu'aim ada Muhammad bin Musa Al

Hirsyi yang dianggap dha'if oleh Abu Daud, sedangkan Abu Hatim

berkomentar, "Dia adalah syaikh." Sedangkan An-Nasa'i berkata,"Dia

shalih." Ibnu Hibban menyebutrya dalam l$tab Ats-Tsiqaf. Al Hafizh

berkomentar, "Pada dirinya terdapat sedikit kelemahan."
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1214. Ahmad bin Hatim Ath-Thawil menceritakan kepada kami,

dia berkata: Telah sampai berita kepadaku bahwa Urwah bin Az-Zubair

memotong kakinya lantaran penyakit akalah (semacam diabetes). Dia

berkata, "Yang membuat hatiku tenang terhadapmu (kaki) bahwa aku

tidak pemah mempergunakanmu berjalan menuju maksiat Allah sama

sekali."
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Penielasan:

Hadits im dha'ifl<arqasanadnp terputus.

Sedangkan guru penulis di sini dianggap tsiqaholeh Ibnu Ma'in

dan Ad-Daraquthni dalam Tadkh hgMad (4/lL+L751-

hnu Abi Hatim menyebiukrSn dalam kitabqp l2/4Sl tanpa penilaian.
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145. Al Husain bin AMurmhrnan menceritakan kepadaku, dia

berkata: Al Hasan bin Abdurmhrnan Al Fazari menceritakan kepadaku,

dia berkata: Alnr mendengar Yrsuf bin Asbath berkata kepada seorang

laki-leki 37ang' biasa dipanggil,'Muhamrnad bin Abbad Aqrslnibani",
"jalan rnana yang kau ambiP" Dia menjawab, 'Aku mau ke kampung

anu....' Yustrf b€rlota, 'Til:lakkah kau tahrt akan dibenamkan oleh

Allah, ifu addah kampnng thaghut. Mendengar itu Muharnrnad pun

diam dan mengangguldan kepahqn."
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Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Al Hasan bin Abdunahman Al Faari dikenal dengan nama Al

Ihtiyathi, dan ada pula yang menamainya Husain. Ibnu Adi menuduhnyra

mencuri hadits dan dia berkata, "Haditsnya tidak sama dengan hadits

orang yang jujur." Lih. Al l<amil(2/746-747).

Guru penulis di sini adalah Al Jajara'i yang disebut oleh lbnu

Hibban dalam Ats-Tsiqat, sedangkan AI Hafizh berkomentar, "Dia

maqbul."
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1216. Ahmad bin Imran menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami dari hnu Abi Khalid, dari

Syabil bin Auf, dia berkata, "Tidak pema\ kedua Fkiku berdebu demi

menuntut dunia. Aku tidak pernah pula mernbuka kaki di sebuah arah

sejak aku tahu bahwa aku ... dan aku tak pemah duduk di sebuah

AlWaral - Ilml



majlis ... kecuali menunggu jenazah atau suafu yang trarus

dilakukan."

Penielasan:

Hadits ni slnhih.

q/ubail bin Auf dalah Al Ahrnasi Abu Thufail Al Kufi Al

Hadhrami, seorang periwapt gryh.

Ibnu Abi Khahd adalah tsrnail s€bagainnna dalam riunSpt Abu

Nu'aim yang akan disebud<an nanti.

Gum penulis di sini sudah diielaskan kelernatranrun pada no.

139.

Tapi dia dihntkan ol€h Abu Sa'il Al Asya, Abdulhh bin Sa'id Al

Kufi yang dinilai biqah.

Riwayakryn diriwa3ptkan oleh Abu Nr'aton Vliiqh N Aulit/a"

4 /L6Ol dengan redal<si:

Ayahku menceritakan knpad. kami, Ibrahim bin Muhamrrnd bin

Hasan menceritakan kepada kami, (ha ) lGmi irya diceritakan oleh Abu

Muhamrrnd bin Hayyan, Ahmad bin Ali Al Janrd menceritakan kepada

kami, Abu Sa'id Al Ast/aii menceritakan keeada karf, AMullah bin I&'rs

menceritakan kepada kami, ..-. I-alu dia menyehrtkan ritrayat di atas

dengan lebih rhgl<as pada kaknat pertama sap.

Ahmad bin Ali bin Al Jarud dis€but oleh Mz-Dzahabi dalam

Tdz*inh Al HuffazhPnsll dil dia ber*ata, "Al Flaftzh Al lrnam Abu

Ja'far Atunad ... Dia unfat tahrm D9 H.'

Abtr Muhammad bh tl4rllan adalatr Abu qpilrh Al tlaffzh 1Bng

t€rkenal.
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L47. A*ar bin Manpan fu-Raqgasyi menceritakan keeada kami,

dia berkata: Ja'far bin Sulairrnn merrceritaftan kePada l6mi, diia berftata:

Abu Imran Al Jauni menceritakan kepada l6rni dari Abdullah bh Rabah

Al Anshari, dari Ka'b, dia Hata: Ada tiga orarg ahfi ibadah Bani Israil

yang berkumpul dan mereka berkata, "Mari k€rnari, supalra rnasirlg:

masing dari kita menyebut dosa terbesar 3ang p€rnah dia lalnrkan-"

Salah safu dari mereka berkata, "Kalau alil, aku tak irgat ada dca png

lebih besar p€rtah aku lakukan melainkan bahwa alru Pernah bsarna

seomng ternan, tba-fiba ada sebatang pohon mdintarg di hadapan

kami. Lalu aku pun kehnr di atasnln dan dh ketahtalr al€n dfoilo

sanrbil berkata, 'Allah antara alan dan kau'."

[-alu yang lain b€rkata, "Ak, p€rnah plnlp ibu lBqI
merranggilku dari amh berlawanan dengan angin, s€hingsa k€filra aku

menjawab dia tidak mendengar. Akhimp dia mendatangiku dahrn

keadaan marah dan melenrparku derrgan kerildl. Aku prn --F.tbit
sebatang kayr dan duduk di hadapanryp agar dia bisa mernulolkan

dengan kayu itu, tapi dia rnahh ketakutan mdihatku dan waphnya

sampai terkena bafu dan luka. Ifulah dosa terbesar frg pernah du
lakukan."

Penjelasan:

Sand hadits fuir lnsn, tapi ini ternasuk c€rita IsraiEtplL

Ka'b di sini adalah Al Ahbar Al Anshari, sffig p€riulatpt

tdqah.
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Abu Amr Al Juni adalah Abdul Malik bin Habib Al Azdi, seorang

periwayat tsiqah.

Zahir bin Marwan adalah periwayat shaduq.lAt-Taqrib)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (Hityuh Al Autiw"

6/8-9) dengan redaksi:

Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Auullah bin Rastah menceritakan kepada 'kami,

Qathan bin Nusair menceritakan kepada kami, Ja'far bin sulaiman

menceritakan kepada kami, .-. lalu dia menyebutkannya dengan paniang

lebar.

Awalryn adalah:

"Ada tiga omngahli ibada bani Israil yang berkumpul di sebuah

tanah lapang. setiap orang dari mereka mernbawa safu nama Allah.

sElah safu dari mereka berkata, 'silakan minta kepadaku, aku akan

berdoa agar itu dikabult{an Allah sesuai keinginan kalian''

Mereka berkatia, 'Mintalah kepada Allah agar memperlihatkan

kepada kami mata air yang mengalir di tempat ini disertai kebun hiiau

gemerlap'.

Dia pun berrdoa ke,pada Allah dan terlihatlah mata air mengalir

dan kebun nan hiiau gernerlaP.

Kernudian yang kedtra berkata, 'silakan minta, aku akan berdoa

kepada Allah agar dikabulkan sesuai keinginan kalian'.

Mereka berkata, 'Mintalah kepada Allah agar memberi kita

buah-buahan surga'.

Dia pun berdoa kepada Allah, lalu dih[unkanlah kepada mereka

busrah (buah kurrna). Mereka lalu menrakann5;a, tak berapa larna buah

itu kenrbali diangkat.
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Kemudian yang ketiga berkata, 'Mintalah kepadaku, niscaya aku

akan berdoa kepada Allah unfuk mengambulkannya sesuai keinginan

kalian'.

Mereka berkata, 'Kami ingin difurunkan hidangan dari langit

seperti yang difurunkan kepada Isa putra Ma4nm'.

Dia pun berdoa dan ditunrnkanhh hidangan tersebut sehingga

mereka bisa makan s€puasnln kernr.rdian hidangan ifu diangkat.

Setelah itu mereka berkata, 'Doa kta sudah dikabulkan,

permintaan kita sudah dib€ri, s€karang marilah hta mengingat apa dosa

terbesar yang pemah kita hkukan ...'."

Kemudian disebutkan seperti di atas.

I{isah ini ada beberapa lofimat 1yarg mmlar.
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148. Al Walid bin s${a' dan Muhamrnad bh Abbd bin Musa

menceritakan kepadaku, keduarrya berkata: Yadd bin Hann

mernberitakan keeada l6rni dari Al Mas'udi, dari Atrn bin Abdulhh, dh

berkata: Ada dr.ra omng bersaudara di lolangpn bani Ismil. Salah sahr

dari keduarryp be*ata pada llang lain, "PerhEtan aF yang palirg kau

talilt dan p€rnah kau lalarkan?' Dia rnenirurab, 'Tak da png paling

al(tl tahfi lGrrali bahun al(tl p€rnah lcryat di dt a ladarg gardwn, lalu

alm rneng3rnbil satu hiir dari salah antara kedua ladarg ihr. Kernudian

aku nEr{psal s€hirgga alal b€rniat meng€rnbalilGn hllir itu ke

ladar$,6 scnruh. Tapi aku hPa di ladang png rrnna aku arnbil bulir

ihr tad, s€hir{ga ulp, e rn maerreartar ke salah satrrrya. Al{ll tahd

Irahu terrqpta al(tr mdernparkan bulGn d ternpat sernula ahr

AtWare' - I 739l
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mengambil. Tak ada perbuatan lain yang paling aku takutkan selain itu.
Kamu sendiri perbuatan apa yang paling kamu takuti?"

Saudaranya menjawab, "Perbuatan yang paling aku takutkan
adalah bahwa aku pemah shalat aku takut membebani salah satu kakiku
melebihi kakiku yang satunya lagi." Ayah mereka mendengar
percakapan ifu dan berdoa, "Ya Allah, kalau mereka berdua benar maka

matikanlah mereka, agar.mereka tidak terkena fifurah." Akhimya mereka

berdua pun meninggal.

Penjelasan:

Sanad hadits iru dha'if, karena di dalamnya ada Al Mas'udi yang

mengalami ikhtilath. Yazid bin Harun adalah yang menyimak hadits
darinya setelah ikhtilath sebadaimana diterangkan dalam N lku,rah'b
An-Nimt(hlm. 288).

Atiar ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (Hitph N Autirn.,
4/249) dengan redaksi:

Abu Muhammad bin Ha5yan menceritakan kepada kami,
Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, Ahrnad bin Katsir
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada
kami, ....
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l4g.AbuSahlAlFadtrlbinJaTarmencerrta}.<a,rrkepadalru,dia

berkata: Yahp bin urnaimh Al Bashd mernberitakan kepada karni'

Hunaid AttrThawil mernberitakan kepada karni dari "' dia berkata:

K€fil<a Isa putra Marpm b€rralan dilereng gurury tba-'fiba dia melihat

seekor fitans besar rna$k ke lubangnlB' maka db pun b€rkah' "Sernua

b€nda Prr[B ternpat kernbali, hanlB Isa putra lt'tartpm png tak Punln

ternpat kenrbali., Mal(a Allah mcunhy.rkan kepadanp, "wahai Isa,

naildahkeguntrrg.,Alhhmernerintatrkanitrragardiabisamelihat
kesalatran ucaPanq,a tad' Dia pun naik ke guntrng terrryata di sana dia

menernukan seorang lald-lah uerpalaian kumuh. Dfta bertanlB padaq/a'

.wahai hamba Allah, $dah berapa hrna kamu di atas gunung ini?" Dia

i

t

AlWera' - @

.ro ,
lit>-z

t,,
,y6

:'Jr;s d)

,g'iv ,rs"sV

lzt t z lz o 11

ia::2b; o-P.

i,sw Jti
,

zC'.r2 .. , a

"It*tt 
V

Ir
4lll

1,, o,lrl.tU'

;i';

fk ,v;';,'

ui ;'Ui J.9

2O

J*Jl



menjawab, "Sejak lima puluh tahun yang lalu, aku tak pemah bemaung
di bawah apa pun baik di musim hujan atau panas maupun musim
dingin." Isa bertanya, "wahai hamba Allah, apa dosa terbesarmu
sampai kau menjadi seperti ini?" Dia menjawab, ',Aku mengatakan

bahwa sesuatu itu akan terjadi, tapi temyata tidak pemah terjadi. Aku
mencampuri ilmu Allah, sehingga aku takut Dia akan mengadzabku."

Penjelasan:

Yahya bin Umairah belum aku temukan biografinya.

Kisah ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim juga (Hit Eh Al
AulQn', LO/1361tapi ada beberapa perubahan redaksi.

i? 6:i :Jts ,,;tl U; ;;. d'c -\ o.

//t *:; J"r G?l 'j6 ,# U.,J,tr'
,* 

"ru* t-f',
ok dL..*bt
'ffr, ,.;b)r ,); "ry

O/At

:?'rJt gil, ,y: ? hr J6 iU;r iift; t,
I eit )qJtu; €, C;:')r',r),. . +l'

.W$Ardlo,U"g;

W - AIWar.a'

'of itx,,,6l
6*kU

U **; ok ,JG (
i n..

€Pl
eq

zl

or<r
! .?..

'#-S



150. Yahrra bin Aktsam menceritakan kepadaku' dia berkata:

Abdul A'la bin M,shir mernberitakan kepada kami, dia b€rl'ta: sa'id

bin Abdul Aziz At-Tanukhi mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Yahf bin Akaria tidak pemah makan apa !'ang ada pada rnantlsia'

karena dh takut ada kuhaliman yang tercampun di dalamnya' Dia

harSB makan dari tetumbuhan bumi, berpakainn dari sikat burung'

Ketrka ajal menielangnp rnaka Allah & mernerintahkan kepada

rnahikat rnaut, -pergilah ke ruh dari dalam tubuh yans tak pernah

mdalnrkan dosa dan tak pernah m€nginginkanqE, cabutlah'"

Penielasan:

Sanad hadits ini rtasar,. 
:

Sa,idbinAbdulAzizArTanu}rhiadalahirnamyargts,*$ah,

namun m€ngatarni ikhfrkkdi akhir usia'

YahsnbinAktsamadalahAt-Tamirnirrrgdiinilaislnduq,
tqtuduh mencr.ui hadits, tapi ihr tak Pernah dia lal(llkan' Dia hanln

berpendapat bahwa meriwalntkan itu boleh'melalui iiaah dan wi4ah

Dernikian dikatakan oleh Al Hafizh. Atsar ini sendiri ternnsuk tsraililEt'
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151. Aun bin Ibrahim bin Ash-Shalt Asy-Syami menceritakan

kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Rauh menceritakan kepadaku

dari Abbas bin Sahm, "Sesungguhnya ada seorang wanita shalehah

yang mendapat kabar kematian suaminya ketika dia sedang mengadon

roti. Dia lalu mengangkat tangan dari adonan dan berkata, 'Makanan ini

telah mengandung sekufu bagi kami'.

Penielasan:

Guru penulis di sini belum aku temukan biogmfinp. Pemah

disebutkan di no. 10 dan zA. Dernikian pula dengan {bbas bin Sahm.
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152. Aun juga menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Rauh

menceritakan kepadaku dari seomng ulama, bahwa ada seorang wanita

yang mendapat kabar kematian suaminya sedangkan lampu masih

menyala. Lalu dia mematikan lampu ifu dan mengatakan, "Minyak ini

sudah menjadi ada sekufu di dalamnya bagi kami."
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Penielasan:

Guru penulis sarna, dan identitas siapa prg rn€nc€riDakan

kepada hnu Rauh bdum diketahui'
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153. Aku membaca dalam kitab Abu Ja'far AI Adami dengan

fulisannya sendiri, dia berkata: ... Aku berada di Yaman di sebuah ...

Tiba-tiba ada seorang laki-laki bersama anaknya yrang masih muda.

Anaknya ini berkata: Sungguh ayahku ini adalah ayah terbaik. Suatu

ketika dia pemah melakukan sesuafu yang aku takutkan menimpanya

(dia berdosa karenanya). Aku bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Aku

punya seekor sapi yang aku perah setiap sore, kemudian aku

mendatangi ayahku mernbawakannya, dan aku ingin agar keluargaku

hanya minum dari sisa susu yang diambil ayahku. Temyata dia sdang
shalat, maka aku pun menunggunya berdiri dengan bejana tetap di

tangan. Dia pun selesai shalat, tapi baru menemuiku setelah terbitrSn

Fi;ar." Aku bertanya kepada si orang tua (sang ayah), "Bagaimana

pendapat anda?" Dia menjawab, "Anakku ifu benar, udzurku wakfu ifu

dalah ketika aku masuk ke dalam shalat dan membaca Al Qur'an maka

aku tak ingat apa pun tagi. Aku baru tersadar ketika menjelang Subuh."

Salamah berkata: Aku pun menanyakan hal itu kepada Abdullah

bin Marzuq maka dia berkomentar, "Kedua orang ifu bisa menolak (bala)

seluruh penduduk Yaman." Kemudian aku menanyakannya kepada hnu
Uyainah, maka dia menjawab, "Kedua orang ini bisa menolak bala

seluruh penduduk dunia. "
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Perrft{asan:

Abu Ja,far Al Adrni adalah Muhamrnad bin Yazid, seoftIng

periunyat WalL
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154. Al @sim 6in Hasr/im menceritakan kepada'i*tni, diu

ber*ata: Abu Yusrd Al Jid menceritakan kepadaku, dia berkata: Al

Murnrnal bin Isrnail mencermkan kepada kami, dia berkata: Wuhaib

bin ward tdak p6nah sh+t di baurah natrngan di masjid Al Hry:
Dia tetap shalat di lapangan terbr.rka baik di musim panas maupun

diqgin. Diia prr4p enrber kedl untuk minum an amzam' Dia pemah

ber*ata,. "I(alau sap al{[r PurllE sa!'aP alal ingin terbang untuk
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memasuki masjid AI Haram. Dia sendiri tidak pemah berjalan di
belakang kami, dan dia be4alan di atas kuda.',

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'id lantaran dha'if.rrya Al Muammal bin
Ismail

Abu Yusuf AlJizi belum aku temukan biogmfinya.
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155. Abu Bakar Ash-Shufi menceritakan U"j**u, dia berkata:
AIi bin Bakkar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku berkata
kepada hrahim bin Adham, "Mengapa anda tidak minum an zamzarre"
Dia menjawab, "Kalau aku punya ember maka aku akan minum."

Penielasan:

Guru penulis di sini belum aku dapatkan biografinya.
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155. Ahrnad btui hnhim menceritakan keeada l(alni, da

trerkata: Mrmmrnal bin Isrnail mernberitakan keeada karni, di. berkata:

urnamh bin zadzan menceritakan kepadaku, dia bertata lGhrnas Abnt

AMullah berkata kepadaku, "wahai Abu salamah, al([l p€rnah

melakukan suafu dosa gnng mernbuatku menangisiqB sdarm ernpat

prhh tahun." Aku bertanya, "Apa itu wahai Abu AMrlhh?" Dra

menjawab, "Ada seorang saudamku yang mengunjungi}m' lalu aku

menrbelikannya ikan 1Bng dipanggang dengan danq' K€fika dia rnaka

aku berdiri di dinding salah seorang tetanggaku yang terlilst dari bah'

Aku mengambilnlp sepotong untuk diiadikan pernbasrh tarlgaffIlNa' Alu

menangisi ihr seiak ernpat prl,h tahun Snng lalu'"

Penielasan:

sanad hadits m dtn tf,karena dln'if<ryaAl lt[uarrrnaL

UrnarahbnTdzanAshshaidalaniAbuSalarmhAlBa*ui,
sfiaduqbanlpk salah s€bagairnana dikatalon oleh Al rlafiztL
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Kahmas adalah Ibnu Al Hasan At-Tamimi, Abu Al Hasan Al
Bashri.

Di sini dan di Al Hilyah Abu Nu'aim tertulis, "Abu Abdullah" dan

itu berbeda dengan apa yang disebutkan dalam At-Tahdzib.

Dari sanad ini pula diriwayatkan oleh Abu Nu'aim lHilph Al
AuliSn',6/2LL).
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157. Ahmad bin hrahim menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muammal menceritakan kepadaku, dia berkata: Salah seomng

sahabat kami memberitalon kepada kami bahwa telah latuh dari tangan

Kahmas safu dinar. Kemudian dia mencari-carinya. Lalu ada yang

bertanya padanya, "Apa yang kau cari wahai Abu Abdullah?" Dia

menjawab, "Sebuah dinar lang jafuh dariku." Mereka kernudian

mengambil ayakan lalu mengayak tanah, lalu mereka mendapatkan

sebuah uang dinar tapi Kahmas menolakn5ra dan berkata, "Jangan-

jangan ini bukan punyaku."
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Penjelasan:

Sanad hadits ni dha'ifl<arura dha'iftrya Muammal dan majhul-

nya siapa yang menceritakan kepadanln'

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim lHilwh Al Aulitra"

6/2111 dengan redaksi:

hrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq menceritakan kepada karni, Abbas bin Abi Thalib

menceritakan kepada kami, Ghassan bin Al Muf-adhdhal menceritakan

kepada kami, Abu Abdurmhman Al Hanafi menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ada sebuah dinar jatuh dari tangan Kahmas di perialanan. D)ia

lalu kernbali dan mencarinya, sampai dia menernukan sebuah dinar.

K€trka sudah ada di tangan dia rnalah berkata, "Ahmad! Aku tidak tahu

ini yang punlnku atau bukan."

Ghassan bin Al Mufadhdhal adalah Ghilabi disebut oleh hnu Abi

Hatim (7 /521 tanPa Penilaian.
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158. Al Abbas bin AMul Azhim menceritakan k"pada lGrni, dia

berkata: Aku mendengar Abu Al walid m€qr€futl(an dari ubaid bin ....

Dia berkata: Alnr berkata kepada sufi7an bin ll/ainah, "siapa Snng
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paling wara' yang pemah Anda lihat?" Dia menjawab, "Utsman bin

Za'idah."

Penjglasan:

Ubaid di sini tidak jelas siapa nama ayahnya dalarn manusluip.

Utsman bin Za'idah Al Muqri Abu Muhammad dikatakan oleh

Ibnu Uyainah, "Ketika kami datang ke lrak tidak ada yang lebih afdhal

darinya."

Ibnu Hibban berkomentar dalam Ab-Tsiqat, "Da termasuk ahfi

ibadah 5nng wam' dan teliti serta sangat bersungguh-sungguh."

Abu Al Walid adalah Ath-Thayalisi, Hiqpm bin AMul Malik.
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159. Al Abbas Al Anbari menceritakan kepadaku, dia berkata:

Aku mendengar Abu Al Walid berkata: Aku tak pemah mendengar

Utsman bin Taidah bicam dengan satu kalimat kecmli dia akan
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mengucapkan insya Atlah. Dia juga pemah berkata, "wahai Abu Al

walid, kalau dia sedang membacakan hadits kepada Abu Al walid. Da

pemah bicara padaku selama satu siang yang panjang' kemudian dia

berkata: Apa pun yang terjadi antam aku dan kamu maka ifu kalau

demikian ins17a Altah(kalau Allah menginginkan)""

Penielasan:

Sanad hadits ittr shahih-
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160. Ahrnad bin hrahim menceritakan kepada kami, dia

trerlota: Zal<ada.... Al MarrrEzi menceritakan kepada lGmi, dia berkata:

Ada seseorang mendatangi Abu Jurnail dan berkata PadanF, "lni kitab,

AlWara' - f75T1



Anda pikul." Abu Jumail menjawab, "sampai aku minta disuruh oleh

kuli angkut." Kemudian dia datang kepada Abdullah bin Al Mubarak dan

berkata, "trni kitab anda pikul." Dia menjawab, "Berikan kepada

pembantu." Orang ifu berkata, "Aku mendatangi Abu Jumail tapi dia

malah mengatakan, "Sampai aku diminta oleh kuli angkut." Ibnu Al
Mubarak berkata, "Memangnya siapa yang kuat seperti Abu Jumail."

Dua kali dia ucapkan itu.

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

7al<ana Al Marwazi adalah Ibnu Sahl bin Bassam, disebut oleh

Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya (3/602) dan doa berkata, "Ayahku

ditanya tentangnya maka dia menjawab, 'Dia shaduQ."

Abu Jumail belum aku ketahui identitasnya.
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161. Al Husain bin Abdunahman menceritakan kepada kami

dari Syibl bin Wazigh, dia berkata: Aku menderrgar Syuaib bin FIa6

berkata, "Aku ditemani dua orang di dalam kaPal, lalu ada sorang dari

mereka mengambil sebutir gandum dan melempamya ke muhrkrga-

Maka berkatalah temannya, "Hus! Apa png kau lalnrkan?" Dia

menjawab, "Eh aku lupa." Temannya berkata, "Aku dirnakan binatarg

buas lebih aku sukai daripada ditemani seorang 1nng lalai akan Allah-"

Kemudian dia berkata, "Wahai juru mudi daratkan aku." Kernudian dia

keluar (dari kapal)

Syuaib berkata: Tak lama kemudian kami mendengar aulnan

singa, setelah itu tak tahulah kami apa yang teriadi berikub4za kepada

ofttng itu. Kemudian temannya tadi menoleh kepadaku dan berkata,

"Temanku ini sejak empat puluh tahun lebih tidak pernah mdihatku

tergelincir salah seperti tadi."

Penielasan:

Syibl bin Wazigh belum aku ternukan biografin!,a.
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Bab: Wara' dalam Jual Beli
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162.MuhammadbinAbbadbinMusamenceritakankepada

kami, dia berkata: Muhammad bin Umar Al Aslami merrgabarkan

kepada kami, dia berkata: Rabi,ah bin Utsman menceritakan kepada

kamidariMuhammadbinAlMunkadir'daripamannya'yaituRabi'ah

bin Abdullah bin Al Hudair, dari Abu sa'id Al Khudri, bahwa dia pemah '

menawarkambingkepadaseorangdanmerrrberikannyatigadirham,dia

bersumpah tidak akan menjualnya dengan harga segitu' I-alu dia pun

pergikepasr(meniualkambingnyartu)tapiternyatatakadayangmau
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membeli dengan harga yang dia mau. Akhirnya dia kembali kepada Abu

sa'id dan berkata, "sekarang silakan kamu yang beli (dengan harga tadi).

Tapi Abu Sa'id tidak mau. Dia kemudian melaporkan hal itu kepada

Rasulullah S dan beliau pun bersabda, 'Dia telah menjual akhiratnya

dengan dunia'."

Penjelasan:

Sanad hadits ini sangat dha'if, namun ada satu sanad yang lebih

baik daripada ini.

Muhammad bin Umar Al Aslami adalah Al Waqidi, yang dinilai

matruk al haditsbahkan tertuduh berdusta. Ljh. At-Tahdzib.

Rabi'ah bin AMullah bin Al Hudair adalah seorang tabiin yang

tsiqah. Dia disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam Ash-Shahabah,

sedangkan Rabi'ah bin Utsman adalah pufua dari Rabi'ah sebelumnya,

seorang periwayat shaduq dan mempunyai beberapa keraguan

Akan tetapi hadits ini punp jalur lain yang diriwayatkan oleh

hnu Hibban (1099 -mawarid) dan dia berkata: Abdullah bin Shalih AI

Bukhari mengabarkan kepada kami di Bagdad, Ya'qub bin Humaid bin

Kasib menceritakan kepada kami, Ibnir Abi Fudaik menceritakan kepada

kami, dari Rabi'ah bin AMullah bin Al Hudair .... Redaksi hadits selanjut

sama dengan riwapt di atas.

Sanad hadits in hasan.lbnu Abi Fudaik adalah Muhammad bin

Ismail, seorang periwayat shaduq, sedangkan Ya'qub bin Humaid juga

shad uq bar angl<ali pemah keliru.

Abdullah bin Shalih Al Bukhari adalah periwayat tsiqah tsabat

Biografinya disebutkan dalam Tarikh Baghdad (9 / 48L-492').

i

I

I
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Perbuatan orang ifu menunjukkan kurangnya wara' dan rasa

takutnya kepada Allah. Sebab, dia bersumpah tidak akan meniualnya

dengan harga segifu, dan meski dernikian dia melanggar sumpah itu

dengan tidak terlebih dahulu menebus sumpahnya malah menjualnya

dengan harga yang sebelumnya dia tolak sampai bersumpah tersebut.

Di sini dia lebih mernentingkan kehidupan duniawi yang fana

dibanding akhimt y'ang kekal abadi, malGnya Nabi $ bersaua, "Drb

telah manjual al<himt dangan dunia."

Datam hadits ini terdapat peringatan keras bagi mereka Snng

suka menggnnakan sumpah sebagai cam unfuk mernbuat dagangan

mereka laku, agar dipercalp orang bahwa bamngnlra bagut tak bercacat

dan setenrsnga.

ia.,eotr? ,j6 ,:;;
,* €j i t'y- d c$ U !.rt:i

tAlrA'!zt'

.U*lt J; $6'q'_rlt?" li! olslj ott

lc
U ,u ,4t(L?J

I ctl
- \ 1r

i,lv

163. Sumii bin Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata:

Mubamk bin Sa'id menrberitakan kepada kami dari Salim bin Hafshah,

dia berkata, "BiasanSla ?iJzln ifu kalau mcrnbentangkan bahan pakaian

maka dia mengarrbil lnrga unfuk kedua sisi'"

Penlelasan:

Sanad hadits hi lnen.

fEi-l - Alvyrr.'



ZadzanadalahAbuAbdullahyangbiasapuladipanggilAbuAmr

AlKindi(maulaKindah),seorangperiwayatshaduqnamunsedikit
tasyayryu'.

'salim bin Hafshah Abu Yunus dikatakan oleh Ahmad "Aku tidak

merasa ada masalah padanya dalam hadits, tapi memang haditsnya

sedikit." Ibnu Ma'in menganggapnya tsiqah

Amr bin Ali berkata, "Dia dha'if al hadils (haditsnya dha'ifi-"

SedangkanAbuHatimberkata,..Diatermasukorangyang

dibebaskan(dariperbudakan)olehorangsyiah,shaduqhaditsnyaboleh

dihrlis tapi tidak boleh dijadikan hujjah." L-th. Al Jarh (4/t80).

Mubarak bin Sa'id, Ibnu Masruq At-Tsauri, seorang periwayat

shaduq.

Guru penulis di sini adalah tsiqah'

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim (Hilwh Al Aulig"

4/lggl dengan redaksi:

Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepadaku,HasyimbinAlQasimmenceritakankepadakami,Al
Mubarak menceritakan kepada kami, dengan redaksi: "sesungguhnya

dia pemah menjual pakaian, maka kalau dia membentangkan pakaian

itu (mengukumya) maka dia mengambil ujung yang terburuk dari kedua

ujung tersebut."
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164. Ishaq bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata:

dia berkata: Sufuan memberitakan kepada kami dari Ms'ar, dia berkata:

Mujammi' At-Taimi datang mernbawa seekor kambing unfuk dia ;ual,
lalu dia berkata, "Sungguh aku mengira atau menyangka bahwa di

$rsunya ada rasa agak pahit."

Penjelasan:

Sanad hadits ni shahih, dan para periwaSratrya tsiqah.

Mujammi' adalah Ibnu Sam'an Al Haik Abu Hamzah Al Kufi.

Da berdoa kepada Allah agar mematikannya sebelum t€riadi fitrah dan

dia pun meninggal pada malamnya. Keesokan harinp barulah zaid bin
Ali keluar melakukan pernberontakan.

hnu Ma'in berkata, "Aa.bigah." Urh. Al Jarh(B/29*29G1.

Mis'ar adalah putra Kidam, Sut/an adalah Ats-Tsauri, Ishaq

adalah Ath-Thalhani.

:Jte ,ii i # U !jr; $'L -\1o
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165. Daud bin Muhammad bin Yazid menceritakan kepadaku,

dia berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, dia berkata: sakan

Al Kharsyi memberitakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Ubaid

datang kepadaku membawa seekor kambing dan berkata, "Juallah ini

dan kau nyatakan pula bahwa kau tidak bertanggungjawab kalau dia

pemah melnbalikkan tempat makanan hetrran dan pemah mencabut

pasak. Jangan kamu berlepas diri setelah menjual, sebelum menjual,

maka terangkan semuanSla. "

I

Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if.

sakan Al Kharsyi adalah Rutua Aby t$alid yang punya kambing

itu, karena dialah yang biasanya meriwayatkan dari Yunus bin ubaid

dan salah satu yang biasa meriwayatkan darinya adalah Al fuhma'i. Dia

disebut oleh Ibnu Abi Hatim dalam At Jarh(4/2881tanpa penilaian.

Ibnu Hibban menganggapnya adalah Al A'rabi yang juga disebut

dalam N Jarh(4/287l.lbnu Hibban menganggap mereka salna.

Guru penulis di sini belum aku ternukan biogmftnya'

AlWara' - lJiiil

L



( o.
(4,r1 .'9,-' lJ

... cl iy.it:A,/

-^ i
G-*t - \ 11

'r3 ti,ti 6:r:-:'6?t3.rr>t1:+ifr ok;,1i otS't ,UtC ; q; fo/#o.
) L) ul .';

t., o z zo z lz

Jt + ,l,t,"-,j-of;tf:r,y; erWt Jyet;b'
- ', 

. 
t, 

^ 4a " 
'

L'L1i i ;at U;s ;\,ii)$ i€6, y ; b,
tk Hir'r-,G ,|fut try tf,^;- W?fu,
'c,)*3 t# i eSt,4l;t *y';{" cl,S j
'O'^bi, ,dy ':)ti tty ,!.,':)€;f t1 ',J)t

.is'.J-tiy;-'l
166. Sulairnan bin Abi ... mengabrkan kepadaku dari ayahryn

dari Ayyub bin Samiri, dirnana dia mernang biasa singgah kepada kami.

Dia diutus mernbarrn rnalonan bersarrn seomrg lah-lah ke Bashmh,

dia merryrruhnln unfuk menitnl rnalrarnn ifu dengan harga berlaku hari

ifu pada saat mereka rrnsuk Bashmh. I-atu datanglah surafuigra, "Aku

datang ke Bashmh dan lndapati rnalranan ini bdum rnatang lalu aku

ingin m€nahannya dan ternpta rnakanan rnahh bertambah, mal<a

akupun ingin mdalrulon foii dan ifu.'

Kernudian Al Hafrei mernrlis surat padarqTa, 'Ses.ulgguhnla kau

mengkhianati lorni dan kau lah.rkan berbeda dengan 5nng lomi

perintahkan. IGhu surailnr ini sdah sampai keeadamu rnalo

@-Atwrn'
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sedekahkan semua harga dari makanan itu kepada penduduk Bashrah

yang miskin. Semoga aku menerima kalau kau lakukan ifu.''

Penjelasan:

Dalam sanadnya ada yang tidak aku ketahui'

ilu,ii; *UettGL -\Iv
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L67. AlHusain bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Biasanya kalau

Amr bin Qais menjual bahan pakaian potongan maka dia berkata, "Aku

tak berlepas diri kepadamu dalam masalah lebar kali panjang atau

paniang kali lebar dan apa yang mernbatalkan akad'"

Penielasan:

Sanad hadits ni hasan.

Guru penulis di sini adalah Al Husain bin Ali bin Yazid bin'.Salim

Ash-Shuda'i, seorang periwa9rat shaduq.
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Sedangkan alphnya dilotalen oleh Ahrnad, 'Tidak ada masalah

padanya". Tapi Abu Hatim kkata, 'Dia tdak kr.rat. Haditsnya munl<ar

dari omng-omng b@ah-"

Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqal hlu Al Hafizh

berkata,'Padanln ada kelernahan.'
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168. Ahrnad bin Ibmhim menceritakan kepadaku, dia berkata:

Syuja' bin Al Walid menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku melihat

Hilal Ash-Shaimfi mengambil biji besi. Dia menjadikan delapan biji besi

sankumn danh (seperenam dirham).

Penielasan:

Sanad hadits tn hasan.

Hilal Ash-Shairafi adalah Hihl bin Abi Humaid atau Ibnu

Humaid Al Kufi, seorang periuayat tsiryh.

Syuja' bin Al Walid adalah Ibu Qais As-Sul{uni, seorang

periwaSnt slnduq, wan'tapi punya keraguan.

Guru penuli" di shi adalah Ad-Dauraqi, dernikian pula pada

atsar berikuhrya

lffiin - ^llTyrnr'
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L6g. Ahmad bin lbrahim menceritakhn kepada kami, dia

berkata: Ali bin Hasan bin syaqiq menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Seomng

ghulam (budak laki-laki) milik Hassan bin Sinan menulis surat kepadanlp
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dari Al Ahwaz bahwa kebun tebu mengalami penyakit maka belilah gula

di ternpat Snng ada di sekitarmu.

AI Hassan pun membeli gula dari seorang laki-laki dan yang

datang kepadanp hanyalah sedikit. Temyata dari yang dia beli itu ada

karnfungan sampai 30 ribu. Dia pun mendatangi si pemilik gula dan

mengatakan, "Hei b*g, sesungguhnya pembantuku menulis surat

kepadaku tapi aku tidak memberitahukannya kepada Anda, maka mari

kita batalkan saja apa Snng aku beli dari Anda." Omng itu berkata,

'selorang Anda telah mernberitahun5la kepadaku, dan aku pun telah

mengikhlaskanngla."

Al Flassan pun kernbali tapi hatinyn tetap tak enak maka dia

mendatangi lagi p"nirul gula ifu dan memintanya berkali-kali, "Bung,

aku tdak melaksanakan dengan cam yang seharusnya rnaka aku ingin

pernbelian dibatallon saja-" Dia tenrs seperti itu hingga akhimya penjual

guh m€narik kernbali

Penjelasan:

Sanad hadits ini shahih, dan para periwayatn5n biqah.

Abdullah adatah hnu Al Mubarak.

Hadits ini diriu4ptkan juga oletr Abu Nu'aim (I{itph At Auliq',
3/Ll8l deqgan sanad di atas.
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llo.NashrbinAliAlYahmudimenceritakankepadaku,dia
berkata: Ziyad bin Rabi' Al Yahmudi menceritakan kepada kami. dari

ayahnya, dia berkata: Aku melihat Muhammad bin wasi' membeli

seekor keledai di pasar Balkh, lalu ada yang berkata padanya, '"Apakah

kamu ridha ini untukku?" Dia menjawab, "Kalau aku ridha maka aku

tidak akan menjualnYa. "

Penielasan:

ziyad bin Rabi' Al Yahmudi adalah periwayat tsiqah', tapi

pyahnya belum aku ketahui-
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. 171. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami,

dia berkata: Abu Abdurrahman Al Muqri mmceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Al Aswad Hurnaid bin Aun menceritakan kepadaku,

bahwa dia berkata kepada seomng laki-laki, "Aku ingin berbuat baik

padamu." Kemudian dia mernbawakan barang-barang dari sebuah

ternpat lalu memanggil orang itu tadi. Dia berkata, "silakan letah*an di

atasnya safu-safu bagian rrnna saja yang kamu mau." Orang itu pun

melakukannya. Setelah ifu hnu Aun berkata, "Kalau aku berikan selnua

kepadamu apa yang kau letakkan itu apakah aku sudah berbuat baik

padamu?" Dia menjawab, "Ya." Ibnu Aun pun berkata, "Kalau begifu

silakan ambil." Setelah itu dia bertata l4i, "Aku belum tahu apakah aku

sudah sampai pada tingkat berbuat baik atau belum."

Penjelasan:

Sanad hadits in ha,sn.

hnu Aun adalah seomng peritra3Tat biqah babat, nama$ra

Abdullah bin Aun bin Arthiban Al Muzani (nnulamereka).

Al Anshari berkata, "hnu Aun tidak mau menplami Qadari!ryah,

biasa puasa sehari dan berbuka sehari sampai matinya." lAt-Tahdziq.

Humaid adalah Ibnu Al Aswad Al Bashri Abu Al Asr,trad Al

Karabisi, seorang perivuapt shaduq narnun sedikit mgu.

Abu AMurmhman Al Muqri adalah AMullah bin Yazid.

Guru penulis di sini berstatus shaduq.
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172. Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dia

berkata: hnu Amrnar bin sufuan menceritakan kepada kami dari Abu

umamh, dari Anas, darii:Nabi $, beliau bersaMa, 'samng dari lalian

manalai pl<aian bqaneh warna l&ih baik bginya daripda dia harus

buhubng (mqnbeti pakaian stu uanna -pqqi) pdahal dia bk

mampu memfu5ar."

Penielasan:

Hadits ni dha'if.

Abu Urnarah belum aku ketahui.

Guru penulis di sini adalah Al Adarni, Ibnu Ammar adalah

Hisyam. Sufi7an adalah Ibnu Uyainah

Hadits ini juga punya jalur periwayatan lain dengan redaksi yiang

lebih panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad (Musnad Ahmad,3/243'

2M): 
:

Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, Abu Salamah

pemilik makanan menceritakan kepada kami, dia berkata, Jabir bin

AIWara' - @
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Yazid tapi bukan Jabir AlJu'fi mengabarkan kepadaku, dari Ar-Rabi' bin

Anas, dari Anas bin Malik, dia berkata,
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-Rasulullah $ mengufusku kepada seorang Nashrani ,"*
berhutang beberapa pakaian sampai waktu lpng lapang untuk

mernbayamln. Tapi si Nashrani ini berkata, 'Apa itu waktu lapang unfuk

mernbayar? Muhammad itu fidak punya kambing dan unta?'

Aku pun pulang dan melaporkan kepada Nabi $ dan ketika

beliau melihatku, beliau bersaMa, 'Si musuh Allah ifu telah berdusta.

Dqi Allah, aku adalah sebaik-baik pernbeli. Seomng dai kalian

W1- Alwara'
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memakai pakaian lmng beraneka bmbalan lebih baik daripda dia

mengambilamanah yang tidak sanggup dia laksanakan""

Abu Abdurrahman (AMutlah bin Ahmad) berkata, "Aku juga

mendapati hadits ini dalam kitab ayahku dengan hrlisan tangann5n.

Menurutku, inilah yang menurut para muhadditsin dinamakan

wijadah.

Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-hvn'id

(4/125-126) dan dia berkat, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad- Juga

ada riwayat Anas oleh Ath-Thabarani dalam Al Ausath dan Al hzat
dengan redaksi mirip Ath-Thabarani, hanya saja redaksinya, 'Dia adalah

yang tidak punya pertanian tak pula punya temak'. Kernudian dia

menyebutkan haditsnSn. "

Kernudian dia b€rkata, "Di dalamnya ada periwapt bemarna

Jabir bin Yazid yang bukan Al Ju'fi, aku belum menemukan biografinln,

tapi periwa5nt png lain biqah."

Jabir ini disebut oleh Al Hafizh dalam At-Tandzib (2/51-521- at

sana dia meneliti ulang siapa periwayat ini tanpa tambahan. Dia be*ata,
.Jabir bin Yazid seorang syekh yang aku yakin dari Khurasan. Yang

meriwayatkan darinya adalah Abu Salamah pemilik makanan, dari Ar-

Rabi' bin Anas AI Khurasani. Haditsnya diriwa5ratkan oleh Ahmad ..'."

Kemudian AlHaftzh menyebutkan riwayat Ahmad di atas'

selanjutrya dia berkata: Dia disebutkan pula oleh Al Khathib

dalam Al Mutbfaq wa N Muftaraq dan dia menyebut riwayatnln dari

Musnad Ahmad. Aku membacanya sendiri dengan tulisan tangannp

yang bagus: "Jabir bin Yazid" dengan penambahan huruf p' di awal.

Sedangkan Al Hakim Abu Ahmad menyebutnya dari Al Baghawi dari

surarj bin Yunus, dari Muhammad bin Yazid, dari Abu Salarnah, Jabir

bin Zaid mengabarkan kepadaku, .... Demikian yang ada pada Abu

Ahmad Al Hakim terhrlis Zaid (tanpa huruf ya' di awal)- Kefika

AlWara, - ffi1



menyebut biografinya dia menyebutkan, "Dia meriwayatkan dari Abu

fuy-Sya'tsa' Jabir bin Zaid".

Dalam hal ini Abu Ahmad keliru dengan mengira Abu Zaid itu

adalah Abu Sya'tsa', karena Abu Asy-Sya'tsa' ini lebih senior dari segi

usia dan peringkat (dibanding Jabir Yazid -penerj). Ibnu Abi Hatim

sendiri memastikan bahwa Jabir bin Yazid ini bukan Abu Sya'tsa'.

Setelah menyebut biografi Jabir Al Ju'fi, Ibnu Abi Hatim menyebutkan

nama Jabir bin Yazid yang diberi kunyah Abu Al Jahm, biasa

meriwayatkan dari Ar-Flabi' bin Anas, barangkali antara mereka masuk

nama Syaiban Az-7-ayyat. Yang meriwayatkan darinya adalah Abu

Salamah Utsman si pemilik makanan dan dia bukan AI Bani bukan pula

Al Batti (maksudnya Utsman ini). Juga ada Sulaiman Ar-Rifa'i yang

meriwayatkan darinya. Aku bertanya kepada ayahku tentangnya (Jabir

bin Yazid) maka dia menjawab, "Aku tidak mengenalnya."

Ini kembali meyakinkan bahwa Abu Ahmad AI Hakim keliru

mengira bahwa Jabir itu adalah Abu Sya'tsa', karena berbeda dari segi

usia dan thabaOah(generasi). Hanya Allahlah yang memberi taufik.

Sedangkan AJBazzar meriwayatkannya dari jalan Abu Bakar bin

A5ryasy, dari Ashim Al Ahwal, dari Anas, dia berkata,
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"Rasulullah $ mengirim utusan kepada seorang Yahudi unhrk

minta pinjaman sampai waktu lapang bisa membayamya' Tapi si Yahudi

ini malah berkata, 'Memangnya dia punya kesempatan luang untuk

membayar? Padahal dia tidak punya ladang tidak pula temak?!' Ketika

hal itu disampaikan kepada Nabi $ maka beliau pun bersaMa,

'Dustalah si musuh Attah ifu, sungguh aku ini oreng yang menepati ianji
difunding mqeka'-"

NBazzar berkata, "Kami tidak tahu ada yang meriwayatkann5ra

dari Ashim Al Ahunl dari Anas kecuali Abu Bakar."

Menurutku, Abu Bakar ini kacau kalau sudah meriwayatkan dari

orang Sang bulen penduduk negerinSa, dan ini salah safunya karena

Ashim adalah orang Bashrah.

Hadits ini juga diriuaSratkan oleh Al Khathib dalam Tariktmya

(3/155) dari AI A'rnasy, dari Anas, tapi dalam sanadnya ada

Muharnrnad bin Yunus Al Kudaimi seoftrng pendusta.
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173. Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata:

Baqiyyah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abdullah, dari

Hasyim Al Awqash, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Barangsiapa membeli

pakaian dengan sepuluh dirham dan ada satu dirham yang haram dari

uangnya itu maka Allah tidak akan menerima shalat yang dia dirikan

menggunakan pakaian itu." Kemudian dia mernasukkan jarinya ke

kedua telinganya sambil berkata, "lni akan tuli kalau aku tidak

- mendengar kalimat itu dari Rasulullah $."

Penjelasan:

Sanad hadits ini sangat dhaif.

Hadits ini diriwa5ratkan oleh Ibnu Asakir (Tarikh Dimas5q,4/2f)
dari lbnu Al Mubamk dari Baqi54ph.

Hadits ini diriwaptkan pula oleh Ibnu Hibban lAt Majruhin,
2/A31, Al lftathib l4/2U, dan dari jalumya diriwayatkan lagi oleh hnu
Asakir melalui Abu Utbah, Baqig4Tah menceritakan kepada kami, yazid

bin Abdullah Al Juhani menceritakan kepada kami, dari Abu Ja'unah,
dari Hasyim Al Awqash, dari Ibnu Umar.

Mereka menambahkan nama Abu Ja'unah dalam sanad.

hnu Hibban berkata, "Sanad ini fidak ada apa-apanya."

Menurutlar, Hasyim Al Auqash -uju pula yang mengatakan

hnu Al Auqash- dikatakan oleh Ibnu Adi dalam At lkmil
(7/2576), "Aku mendengar lbnu Hamrnad berkata: Aku mendengar AI
Bukhari berkata, 'Hasyim Al Auqash frdak biqah'."

Hadits, ini diriwayatkan oleh AI Khathib (14/2L) dan darinya
diriwayatkan oleh Ibnu Asakir l4/2Bl dari jalur periwayatan Harun bin
Abi Harun Al Abdi, Baqigyah menceritakan kepada kami, dari

Maslamah Al Juhani, Hasyim Al Auqash menceritakan kepadaku.
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Ada lagi syaikh keempat yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/98)

dan dari jalumya diriwayatkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam At-Tahqiq

(1/261), juga Ibnu Asakir (4/28) dari Aswad bin Amir, Baqiyyah

menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Zufar, dari Hasyim, dari

Ibnu Umar secara marfu'.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Hasyim ini maihul, kecuali kalau dia

adalah lbnu Zaid Ad-Dimasyqi, karena itu biasa meriwayatkan dari Nafi',

tapi dia sendiri dianggap dha'if oleh Abu Hatim. Juga disebut oleh Al

Khallal dan dia katakan, Abu Thalib berkata: Aku bertanya kepada Abu

Abdullah tentang hadits ini, maka dia menjawab, 'Tidak ada apa-apanya,

tidak ada sanadnya'.'

Menurutku, kita sudah tahu Hasyim dan penilaian Al Bukhari

terhadapnya, dan haditsnyra berporos padanya.

Perkataan Abu Thalib tidak ada dalam versi tercetak dari kitab

At-Tahqiq tapi ada dalam kitab Absh6 Ar-Rayah(2/325).
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174. Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdurrazzaq memberitakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar

memberitakan kepada kami dari lbnu Thawus, dari ayahnya, dia

berkata, "Perumpamaan Islam adalah seperti sebuah pohon yang

akamya adalah syahadat, batangnya adalah ini dan ini, daunnya adalah

anu (dia sebut sesuafu), buahnya adalah wara'. Tidak ada kebaikan bagi

pohon yang tidak ada buahnya, dan tidak kebaikan bagi seorang

manusia yang tidak ada sifat wara'nya."

Penjelasan:

Sanad hadits itn shahih.
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175. Abu Abdullah 

^ 
,,, ,,*in bin Ali menceritakan kepada

kami, dia berkata: Abu usamah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid bin Sinan menceritakan kepada kami dari orang yang

menceritakan kepadanya, dia berkata: umar bin Khaththab berkata

kepada anggota majelisnya, "Apa yang bisa membuat wajah kita tegak

di hadapan Allah & di Hari Kiamat?" Ada seorang yang menjawab'

*shalat." umar berkata, "Tapi shalat ifu bisa dilakukan oleh orang baik

maupun orang jahat." Mereka berkata, "Puasa." Umar berkata, "orang

baik maupun orang iahat bisa berpuasa." Mereka berkata, "sedekah'"

Umar berkata, "orang baik maupun orang jahat bisa bersedekah."

Mereka berkata, "Haji," umar berkata, "orang baik maupun jahat bisa

berhaji." Akhimya Umar berkata, "Yang bisa membuat wajah kita tegak

di sisi Allah adalah melaksanakan ka,,vajiban yang Dia perintahkan,

mengharamkan apa yang diharamkan-Nya serta mernperbaiki niat

dalam ibadah kepada Allah."

Penielasan:

Sanad hadits ini dha'if.

Ada yang tidak diketahui yaitu siapa yang menceritakan kepada

Yazid bin sinan, yaitu At-Tamimi Abu Faru,rah fu-Rahawi yang juga

dha'if.
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. Guru penulis di sini dikatakan oleh Ahmad, "Aku tidak

mengenalnya".

Abu Hatim berkata, "Dia shaduq."

Ibnu Adi berkata, "Dia biasa mencuri hadits. Hadits-haditsnya

tidak ada yang menguatkan."

Al Azdi berkata, "Dia sangat dha'if, para ulama rnembicarakan

haditsnya."

Al Hafizh berkata, "Dia shaduq, dan sering melakukan

kekeliruan."
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L76. N Husain bin Ali Al Kufi menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ahmad bin Ubaid fu-Rarani menceritakan kepadaku, dia

berkata: Adh-Dhahhak bin Musa Al Bastui menceritakan kepada kami

dari Abu Bakar Al Hudzali bahwa Sulaiman bin Abdul Malik berkata

kepada Abu Hazim, "Arnal apakah yang paling utama?" Dia menjawab,

"Melaksanakan amalan wajib disertai menjauhi yang haram."
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Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if iiddan(lemah sekali)'

Abu Bakar Al Hudzali adalah Al Bashri Al Himyari yang dinilai

dha'if oleh lbnu Ma'in, Abu zur'ah Ali bin Al Madini dan lainlain. An-

Nasa'i, Ali bin Al Junaid dan Ad-Daraquthni berkata, "Dia matruk." Lih.

A t-Ta h d z i b (12 / 45-461.

Adh-Dhahhak bin Musa belum aku temukan biografinya,

demikian pula Ahmad bin Ubaid
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177. NQasim bin Hasyim menceritakan ;;*rr" J;"'
Muhammad bin AMul Malik Al Himshi mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Al Auza'i menceritakan kepadaku, dia berkata: Yahya bin Abi

Katsir menceritakan kepadaku, dia berkata, "Tidak akan bagus sifat

wara' seseorang sampai dia mampu mengekang keinginan lrang

sebenamya bisa dia dapatkan, tapi dia meninggalkannya karena Allah."
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Penjelasan:

Muhammad bin Abdul Malik Al Himshi belum aku temukan

biografinya
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178. Ahmad bin Ishaq Al Ahuazi menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Affiurmhrnan Al Muqri' menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Al Asyhab menceritakan kepada kami dari Yazid bin

Abdullah bin syikhkhir, dia berkata, "Kami biasa menceritakan bahwa

ada seomng penduduk neraka yang tidak takut akan murka Allah

melakukan sesuafu yang tersembunyi darin1p."

Penjelasan:

Sanad hadits ni hasan-

Yazid bin Auullah bin syikhkhir adalah Al Amiri Abu A AIa' Al

Bashri'yang dikatakan oleh An-Nasa'i dan hnu Sa'd, "Dia tsiqah'"

Al Ijli berkata, "Dia adalah tabiin yang berasal dari Bashrah lagi

bAah;'
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Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab Ats-Tsiqat'

Abu Al Asyhab adalah Ja'far bin Hayryan As-Sa'di yang tsiqah'

Al Muqri. adalah Atdullah bin Yazid, seorang periwayat tsiqah.

Guru penulis di sini berstatus shaduq.
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179. Khalid bin Khidasy bin Ajlan dan Khalaf bin Hisyam Al

B62111r menceritakan kepada kami, kedmnya berkata: Aun bin Musa

menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin bin Qurrah, dia berkata:

Abu Ad-Darda' punya seekor unta jantan yang diberi nama Ad-Damun.

Kalau ada orang yang ingin meminjam untanya ini maka dia berpesan,

,,Jangan bebankan barang yang tidak sesuai dengan kernampuannya."

Ketika unta ini sekarat maka dia berkata, "wahai Damun, jangan funfut

aku di hadapan Tuhanku, karena aku tak pemah membawakan beban

bemt yang tak kau mampu di atas punggungmu."
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Penjelasan:

Para periwayatnya tsiqah semua kecuali Khalid bin l(hidasy

karena dia ini shaduq dan sering melakukan kekeliruan. Tapi

penyimakan Muawiyah bin Qurrah kepada Abu Ad-Darda' masih perlu

ditinjau ulang, karena riwayatnya dari Ali adalah mursalsebagaimana

kata Abu zur'ah, sedangkan Abu Darda' meninggal di akhir masa

kekhalifahan Utsman, ada pula yang mengatakan bahwa dia masih

hidup setelah itu.
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"" 180. Ahmad bin Anbasah Al Abbadani menceritakan kepadaku,

dia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: Dari

Hisyam bin Hassan, dia berkata, "Muhammad bin sirin meninggalkan

ernpat puluh ribu yang rrEna pada saat ini kalian menganggapryn tidak

misalah."

Penjelasan:

Guru penulis di sini belum aku temukan biografinya'
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Bab: Pahala Orang-Orang Yang Wara'
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181. Abu Muhammad Al Ataki AMun:ahman bin Shalih

menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Hasyim menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari hnu Abbas, dari

Nabi $, beliau bersabda, "Allah newahSairan kepda Mua *' "Wahai

Mus tidak ada s@mng hamb pun yang bertanu denganku di Hai

Kiannt kquali akan dihadang oteh hiab tanbng aPa t/ang ada padanya'

Kquali oftng-omng SDng uhm', sunlgAh aku al<an mqnuliakan mere'l<a

dan mqtasul<kan meteka ke surga bnp hisab'"

Penjelasan:

Sanad hadits ini sangat dha'if'
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Juwaibir adalah Ibnu Sa'id Abu Al Qasim Al Balkhi yang dinilai

dha'if oleh para imam. An-Nasa'i, Ali bin Al Junaid dan Ad-Daraquthni

berkata, "Dia matruk."
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l82.AunbinlbmhimAsySyamimenceritakankepadaku,dia
berkata: Ahmad bin Abi Al Hawari menceritakan kepadaku, dia berkata:

Aku mendengar Abu Abdullah Al Banaji berkata: Ada seorang hamba

nanti di bawa di Hari Kiamat lalu hilang dalam cahaya, kemudian

diberikanlah kitabnya. Dia membaca di dalamnya tercatat dosa kecil tapi

dia tidak melihat ada dosa besar yang seingatrya pemah dia lakukan'

Kemudian dipanggillah seorang rnalaikat png diberikan sebuah kitab

yang disegel, dikatakan kepadanya, "Pergilah ke hamba-Ku ini dan bawa

dia ke surga. Kalau sudah sampai di akhir jenrbatan maka berikan kitab

ini padanya dan katakan, 'Tuhanmu berfirman padamu, "wahai

kekasihku, Udak ada yang menahan-Ku untuk membuatmu berhenti di

atasnya kecuali karena malu pada diri-Mu dan sebagai penghormatan

kepadamu. Aku sudah mengampunimu."

sesampainya di akhir jernbatan sang malaikat pun menyerahkan

kitab itu padanya dan terlepaslah segel kitab dan dia pun membaca kitab

itu dan terdapat di dalamnya dosa besar png dia ingat tadi' Dia berkata

kepada malaikat, "Aku sudah tahu." Sang malaikat berkata, "Aku tidak

tahu apa isinya, kitab ini diberikan kepadamu dalam keadaan tersegel'

Yang jelas Tuhanmu berfirman kepadamu, 'wahai kekasihku, tidak ada

yang menahan-Ku unfuk mernbuahnu berhenti di atasnya kecuali karena

malu pada diri-Mu dan sebagai penghorrnatan kepadamu''"
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Penjelasan:

Guru penulis belum aku temukan btografinya.
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183. Hasyim bin Al Walid Al Harawi menceritakan kepada kami,

dia berkata: Abdullah bin Isa AI Bashri mengabarkan kepada kami dari

Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dia berkata: Rasulullah &l

bersabda, "Jika Allah hendak menufup dosa samng hamba di Hari

Kkmat maka dia hanya akan memperlihatkan dosa omng ifu harya

antara Dia dengan si hamba tetsebut, kemudian Dia akan

mengampuninya."

Penielasan:

Hadits.ini muwl dha'if,

Abdullah bin Isa adalah Nl\hazzaz, Abu Khalaf Al Bashri.

Ibnu Adi (N l<amil, 4/L5641berkata, "Dia meriwayatkan dari

Yunus bin Ubaid dan Daud bin Abi Hind riwayat yang tidak selaras

dengan riwayat-riwayat omng-orang yang tsiqah-"
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Setelah mengetengahkan beberapa hadits yang diriwayatkan

oleh Abdullah bin Isa ini lbnu Adi berkomentar, "Dia ini mudhtharibul

hadits, selnua haditsnya adalah riwayat yang bersendirian."

Dalam Mian N I'tidal lz/47}\disebutkan: Abu Zur'ah berk'ata,

"Dia munkaral hadits."

An-Nasa'i berkata, "Da tidak tsiqah."
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184. Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdul Aaz mqrceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Sufuan berkata, "Hendaklah kau bersikap wara' supaln Allah

mernperingan hisabmu. Tinggalkan apa yang meragulmnmu kepada apa

ynng tidak meragukan. Tolaklah kemguan dengan kq/akinan niscaya

agamamu akan selamat."

Penielasan:

Sanad hadits ln shahih.

Hadits ini diriuayntkan oleh Abtr Nu'aim (Hi$Eh Al Aull3p.',

7/z}ldengan redaksi:

i

I

L
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Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad

menceritakan kepada kami, dari lbnu Abi Ad-Dunya, selanjutnya sama

di atas. Kalimat awalnya adalah: "Hendaklah kau berzuhud niscaya Allah

akan memperlihatkan kepadamu aurat-aurat dunia, dan hendaklah kau

bersikap wara'...."

Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri.

Abdul Aziz adalah Al Qurasyi -sebagaimana dalam Al Hilyah-

dia adalah putra Abdulah bin Yahya Al Ausi, seorang periwayat tsiqah.
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185. Ali bin Hasan bin Abi Maryam menceritakan kepadaku dari

Abu Mas'ud Al Qabban Amr bin Isa, dari Ibnu As-Simak, dia berkata:

Ada tiga orang ahli ibadah berkumpul, lalu salah satu dari mereka

ditanya, "Mengapa kamu beribadah?" Dia menjawab, "Karena berharap

pahala." Yang lain ditanSa, 'Mengapa kamu beribadah?" Dia menjawab,
*Karena takut siksa." Yang ketiga ditaqn, "Mengapa kamu beribadah?"
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Dia menjawab, "Karena malu dengan maqam (tempat, posisi,

kedudukan."

Penjelasan:

Ibnu As-Simak adalah Muhammad bin Shubaih Al Iili.

Adz-Dzahabi (SiWr AIam An-Nubala', 8/3281 berkata, "Dia

adalah orang yang zuhud, tokoh teladan, penghulu para guru."

Dalam Mizan Al I'frdal penulis berkata, "hnu Numair berkata,

'Dia shaduQ. Di lain waktu ia berkata, 'Haditsnya bukan apa-apa'. Ia

wafat tahun 183 H."

Sedangkan periwa3nt lainrya belum aku ternukan biografi

mereka.

:Jts,',;it#UH$;6-\^1
Uf:, u) ,'i^ilt'>:rtl: U J**\ d-
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186. Muhammad bin Ubaid Al Qurasyi menceritakan kepada

kami, dia berkata: Isrnail bin Daud Al Mishali menceritakan kepadaku,

aku belum pemh melihat seomng syekh yang lebih afdhal darinya. Aku

tak pemah melihatrya tenggelam sedikit pun dalam urusan dunia, "Tak

AlWara' - f7-Sil



ada hal lain yang kulalui terasa lebih berat dibanding malu kepada

Allah 6."

Penjelasan:

Aku belum menemukan siapa yang dinamakan Ismail bin Daud

selain Ibnu Mihraq Al Mihraqi yang disebutkan dalam Al Jarh (2/167),

Abu Hatim berkata, "Dia sangat dha'ifhaditsnya'"

Biografinya disebutkan pula dalam Tankh Baghdad(6/347)'

Muhammad bin Ubaid Al Qurasyr adalah ayah penulis'
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187. Al Hasan bin Qaz'ah menceritakan kepada kami, dia

berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari ayahnya,

dia berkata: Aku masuk menernui seorang teman kami yang sedang

dalam keadaan naza' lse)<arat menjelang ajal). Aku melihat bagaimana

dia sekarat, aku pun berusaha menghibur .dan meningkatkan
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hampannya. Dia lalu berkata kepadaku, "Wahai kamu yang di sifu, derni

i Allah, seandainya datang ampunan dari Tuhanku unfukku ... malu

kepadanya, tentu tidak akan kupergunakan padanyra."

Penjelasan:

Sanad hadits fun hasan-

Al Hasan bin Qaza'ah adalah Al Hasyimi (nnuk bani l{aryinr),

orang Bashmh, dan dinilai slnduq.

Bab: Orang0rang lpng Wara'
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188. Abu Khaitsamah dan Ishaq bin Ismailmenceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Hisyam

bin Urwah, dari ayahnya, dari Ashim bin Umar, dia berkata: Umar

mengufus orang menemuiku di waktu Fajar atau ketika shalat Subuh.

Aku pun mendatanginya dan kudapati dia sedang duduk di masjid. Dia

memuji Allah dan mengucap syukur kemudian berkata, "Amma ba'd,

Aku tidak pemah merasa bahwa harta ini halal bagiku sebelum aku

memegang pemerintahan untuk mengunrsnya, kecuali kalau memang

sudah menjadi haknya. Kemudian menjadi lebih haram sejak aku

memerintah, maka dia akan kembali dengan amanahku. Dulu, aku

pemah memberimu nafkah selama sebulan dari harta Allah &. Aku

tidak akan menambahnya lagi, tapi aku akan membanfumu. Sungguh

aku akan memberikanmu buah-buahanku yang ada di Aliyah selama

setahun, jual dan ambillah hasilnya. Kemudian, datangilah para

pedagang di kampungmu dan beradalah di sampingnya. Kalau mereka

berjual beli maka ikutilah. Pakai itu untuk menafkahi diri dan

keluargamu."
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Ashim berkata, "Aku pun melakukannya."

Penjelasan:

Sanad hadits ittr slnhih,dan pam periwayatrya tsiqah'

Hadits ini diriwayatkan iriga oleh Ahmad {Az-Zuhdu, htm. t'i6)

dengan redaksi: Hammad bin Usarnah menceritakan kepada kami,

HisFm mernberitakan k€eada kami....

Ashim bin urnar bin Al l(haththab dilahirkan di masa hidup

Nabi $. Bebempa utama gang menulis tentang biografi para sahabat

mengatakan dernikhn.

Al Hafizh men@uhr1n dalam N Ishabah Fi Tamyiz Ash-

stnhabah (g/56t terrnasuk sahabat yang tdak sempat melihat

Nabi $ dan tidak ada penylrnakan hdits dari beliau, karena masih kecil'

Dia juga berkata, "Az-?)rbak bin Bakkar menyebutkan bahwa Umar

menikahkan Ashim ini Pada nrasa hiclupnya dan melrrberinya nafkah

sdarna 
"ehrla", 

kernr.dlm berkata, "cukuplah buat kamu (sebulan

saia)." Kernudian dia merryebutkan kisahryn.

I{isah ini Fga diistpratran dahm AFTaMab 6/52-53}
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189. Abu Bihl Al Aslt'ari m€nc€dtalon keeada kami, dia

berkata: Abu Abdr.urahrnan Al tvladzhiil menceritakan kepada kami dari

Jarir bin Flazim, dari Al Flasan, dia berkata: Ketrka srafu hari Urnar bin

Al Khaththab bersanra bebempa orzrrr1J sa}nbatrya, fiba-tba ada anak

kecil di pasq !,ang seat<an diterbangkan angin saking

lernahnya. Urnar pwr berkata, 'Apa-apaan ini! Siapa png kenal anak

ini?" AMulhh bskata, 'Tidakkah kau kenal, ini salah seorcng arakmu

(keturunjnmu)-". l.Jrnar b€*at4 "AnaHnr png rrara?o Dia ber*ata,

"Anak Abdulhh bin Urnar." Lrmar ktan!,a, 'M"ttgapa sampai teriadi

rlpoti 1nng alil lihat ini?'D&r meniiuab, "Karata anda menahan apa

yang ada pada anda.' Urnan berl<afta (keeada'Abdullah pubanya),

i+q'&:t r# .,!i,L'rif '*:r'';d#
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t . "Apakah karena aku menahan apa yang ada pada diriku membuaknu

I t*. bisa mencari (nafkah) seperti orang-orang itu unfuk anak-anakmu?
I

i Demi Allah, tidak ada hakmu pada diriku kecuali seperti haln5n hak-hak

kaum muslimin yang lain, baik itu mencukupimu maupun tidak. Antara

kau dan aku ada kitab Allah."

Penjelasan:

Sanad hadits ni dha'if munqathi', sebab Al Hasan (Al Bastlri)

tidak pemah menyimak hadits dari Umar, dia dilahirkan dua tahun

menjelang wafatrya umar sebagaimana disebutkan dalam Jami' At'

TatEM oleh Al Ala'i (hlm. 195), dan Abu Abdunahrnan Al Madzhiii

belum aku ketahui dapa dia.
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190. Islraq bin Isrnail menceritalcan kepada lorni, dh berkata:
Abu Muawiph menceritakan kepda lami dari Hislram bin uruah, dari
alahqn, dari Ashim bin Urrnr, dari Unrar, dia berlota, "sr.rngguh aku
tak mendapatkan apa yang ditnhllon bagilo dari harta lolian ini kcuali
apa yang biasa qku rnakan di int hartaku, 3pifu roti dengan mingak atau
roti dengan sarnin."

Ashim berkata, "I(adang dibaunkan sqxtmpan rnakanan !,ang
dibuat dari minyak dan yang s&lahn!/a adalah samin, rnalo dia p,rn

minta maaf kepada omng-omrxl Saang da sambil b€rlata, 'Aku ini omng
Arab dan aku tdak mer.sanggap min!,ak (zait) itu l@t,.'

Penjelasan:

Sanad hadits inr slmhilL
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191. Mahdi bin Hafsh mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Bakkar bin

Abduthh, dari wahb bin Munabbih, dia bed<ata: Ada seorang raja di

kalangan bani tsrail grarg mernbunuh orang Snng tidak mau makan

daging babi. Keadaan tenrs berlangsung dernikian ... sampai tiba gilimn

s€oEng atrti ibadah di lolargan mereka. Hd ini mernbuat omng-orang

resah. Akhimlp datanghh s@rarg polisi kepada sang ahli ibadah dan

bedGta, 'AI(tl tdah menyernbeli[rkan sejtor kambing gnfuk anda. Kalau

si raF dildaton ifu menymrh anda rnakan t*F rnakan saja'"

K€fika sang mF meny[uhnSaa makan, sang abid tidak mau

mernalorurSB. Aldtforrya ti raia ini mernerintahkan, 'Keluarkan dia dan

penggal kepalanlB." I(efika si Polisi tadi menenruinya dia ptrn bertanln,

.Mengapa arda trdak mau rml(an padalral $dah saya bilang itu adalah

kambirg." sang abid nrenfnyab, "Akr.r ini dilihat ban!,ak omng dan

AlWera' - W71
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diikuti (tindakannya), aku takut orang-orang menjadikanku contoh unfuk

berbuat maksiat kepada Allah." Akhimya dia pun dibunuh.

Penjelasan:

Sanad hadits ini shahih,tapi ini adalah cerita Ismili!,at.

Bakkar bin AMullah adalah Al Yarrnni Sang btrsa meritmsBtkan

dari Wahb bin Munabbih. Yang biasa meriuaSptkan dariqp adalah Ibnu

Al Mubamk. Dia dianggap bqah oleh lbnu Ma'in dan Abu Hatim. (A/

Jarh2/40&4091.

Mahdi bin Hafsh Al Bagdadi dikatakan oleh Maslarnah bin Al

Qasim dan AI Khathib sebagai oftmg biqah. hnu Hibban juga

menqlebutrSn dalam Ab-Tsiqat

Al Hafizh keliru dalam At-Tqribsehingga nnqbuL

Sernentara Al Hafizh Mz-Dzahabi mengatakan dalam At ltaryif
(3/158), "Ab biqah.D
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Lgz. Abu Bakar At-Tamimi menceritakan kepadaku, dia

berkata: Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ibmhim bin Adham pernah mernungut b$i bersama orang-orang miskin,

kernudian dia melihat satu bulir gandum, lalu dia pun berdesakan

dengan orang-orang miskin denri mendapatkan bulir ifu, tapi kemudian

dia berkata, 'Aku tidak pernah berdesakan derrgan ahli dunia unfuk

mendapatkan dunia, mengapa sekarang aku harus berdesakan dengan

orang miskin untuk mendapatkan penghidupan mereka? Sejak itu ia tak

pernah lagi mernungut biii kanlai bersama heuran'"

Penjelasan:

qrail& penulis berurn al([l k€rlal. Penidasannlp telah dis€butkan

pada no. 126.

*rl, 63
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193. Abu Al walid Rabah bfrr Al Jarrah mengabarkan kepadaku,

din berkata, 'Aku mdihat Abu qru'aib Ayyub bfor Rastid dan aku tidak
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pemah melihat orang yang lebih wara' dari dia. Dia biasa m€nlnpu
dinding rumahnSn dan kalau ada sesuatu yang jatuh dari dinding
tetangganya maka dia mengumpulkan lalu mernbauakannp kepada

metreka."

Penjelasan:

Ayyub bin Rasyid belum aku temukan biografin!/a.

Sedangkan guru penulis di sini adalah Hqah. Ada biograftnln
dalam Tarit<h hshdad (8/4281.
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ltyl- Abdrrmtrim bh Yahf. menceritakan kepadaku, dia

beslrata L}tsnran bin tJmarah merrceritakan kepada kami dari seokmg

stekt\ dia bertGtil Aku kduar dari Bashrah menuju Asqalan' Al(tl

bersarrn dengan suattr kaum hingga l(ami sirggah di Baiful Maqdis.

K€tr1r6 alrr1 alran b€rpbah dengan rnereka, mereka pgn berkata'padaku,

'Kami berunsiat trepaaamu untuk b€rtahm kepada Allah dan

senanllsa nu'*Ua der4Ft utraIa', karena Wan:a' akan merqTampaikanmu

pada ailud terhadap dunh, dan afiud terhadap dunia akan

tnclrtFlnpaila'lrru pada cffi Allatu" AIu bertan5p k€pda mereka,
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"Apa ifu wara'?" Mereka pun menangis sampai hatiku merasa iba pada

mereka- Mereka kernudian berkata, "Hey kamu! wara' itu adalah

menghifung din (muhaabh nafC1." Aku bertan5Ta, "Bagaimana ifu?"
Mereka menjawab, "Kamu hihns dirimu beserta sernua sisi setiap pagi

dan petang. Kalau sesarang berhafi-hafi dan cerdas maka keutamaan

tidak akan keltrar darinya. Kalau dh sudah mencapai deraiat wam'rnaka
dia akan sanggup menan(gung kesengsaraan, berani menghadapi

amarah dan kepahitan, niscaSra Athh akan manggantinya dengan ruh
dan kesabaran. Ketahuilah bahwa sabar itu bagailon kepala terhadap

tubuh. sendi dari urusan ini adalah sabar. sedangkan zuhud adalah

seorang yang berdiri dengan tenang terfufup dirinya saja. sedangkan
yang cinta kepada Allah adalah oftmg yang merdeka dengan amalnln
secam abadi. Kalau dia b€rada dalam kesempitan dan rejekinya rnandeg

t*lg ifu sernakin menambah kecintaan Allah padaqn." Kernudian

menyebutkan haditsnla dengan panjang lebar.

Penplasan

'::1 Strnaid hadib ini pamh. Di dalamnya ada Utsman bin Umarah
dan Abdurmhim b"rn Yuhr Al Admi }lang dikatakan oleh Adz-Dzahabi

daldm- n$i"an Al I'frdal (2/60S\ kefika menyebutkan biografi
Abdurrahim, "Abdurrahim bin Yahp Al Admi dari utsman bin umarah
dengan lradits tentang urdi abdal. Yang terfuduh mernalsukan hadits ini
adalah db atau Utsrnan."

Kernudian kefika menyebut biogmfi utsman dia menyebutkan

haditsnya (3/5Ol dan berkata, "sernoga Allah memerangi siapa yang

mengarang cerita dusta ini."

Sdain ihr, orang 3png menceritakan kepada Utsman belum

diketahui dentitasrrya.
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LgS.Abu Abdullah Al Kufi menceritakan kepadaku, dia berkata:

Ismail bin Muhammad Ath-Thalhi menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abaph Abu Ghassan menceritakan kepada kami dari Abu utsrnan Al

yamami, dari Al Hasan, dia berkata, "Aku tidak pernah mengarahkan

pandangan, menslucapkan dengan lidah, mernegang dengan tangan'

bangkit dengari kaki sampai aku lihat dulu apaleh itu untuk ketaatan

.;;;*r#"*. Kalau unhrk ketaatan aku lanjutkan, tapi kalau untuk

maksiat maka aku urungkan."

Penielasan:

Sanad hadits 'luili dha'if.

Abu utsrnan Al Yarnami adalah Jisr bin Hasan png dikatakan

oleh Al Hafizh mqbul artinln kalau ada Snng menguatkan haditsnSn

diterima tapi kalau tidak rnaka ada kelernahan pada haditsnSn
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sebagaimana yang dikatakan Al Hafizh sendiri dalam muqaddimah

kitabnya At-Taqrib.
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196. Muhamrrnd bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Al Hasan bin Rabi' menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu

Al Ahwash menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku berangkat

bersama Yusuf bin Asbath ke Sumair Abu Ashim. Dia keluar menemui

kami sedangkan bekas malonan masih tersisa di tangannya. Kemudian

dia berkata, "Kalau saia (makanan) ini bukan hutangan tenfu sudah

kukatakan kepada kahan unfuk masuk dan mencicipingra."

Penjelasan:

Sanad hadits ini t asan.

Abu Al Ahuash adalah Sallam bin Salim Al Kuft, seorang

periwayat biqah mutqin.
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AlHasan bin Rabi' juga tsiqah.

Guru penulis di sini adalah Abu syaikh Al Buriulani, penulis kitab

Ar-Raqa'iq.

Adz-Dzahabi (Mian Al I'frdal, 3/5221berkata, "Aku harap dia

tidak bermasalah, aku tidak melihat adanya tautsiq maupun.-4rh

padanya. Tapi hrahim Al Harti pemah ditanya tentangnya dan dia

menjawab,'Aku tidak tahu hal lain padanya melainkan kebaikan'."

Menunrlku, Abu slEikh ini disebut oleh hnu Abi Hatim dalam

Al Jarh(7/2291dan dia berkata, "Aku mendengar ayahku menyebutkan

bahwa ada seorang bertanp kepada Ahrnad bh Hanbal tentang sesuafu

berkenaan dengan hadits zuhud maka dia menfrrwab, 'H€ndakhh kami

perg kepada Muhammad bin Husain Al Burjulani'."

Kalau sanadnya shahih maka ini mengandung tautsiq.ht*.
Imam Ahmad tidak akan pada orang yang dha'if. Wallahu

a'lam.

Sedangkan Yusuf bin Asbath adalah Aqrq/aibani sang zahid.

Dia dianggap tsiqah oleh Yahp, dan Abu Hatim berkata, "Tidak bisa

dijadikan hujjah, sering keliru." l.Jn'. N MtghniQn6U.

Sumair Abu Ashim dis€bt* oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh

(4 /sLLl tanpa penilaian.
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' 197. Muharnrnad bin Qrdamah menceritakan kepadaku, dia

berkata: Syadzan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya

kepada Hasan bin Ha57y tentang sesuafu png berhubungan dengan

pekerjaan. Dia menjawab, 'Kalau kau mendalami hal ini maka alon
diharamkan bagimu air sungai Eufrat." Kernudian dia berkata: Al Hasan

(rnaksudryn Al Bashri) berlota, "Mencari SBng halal itu lebih dahslnt
daripada bertenru musuh."

Penjelasan:

Sanad hadits tun dtn'it

Gunr penrrlic di sini adalah Al Jauhari ada sedikit ketemahan

padanp.
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198. Ubaidullah bin Umar Al Jusyami menceritakan kepada

kami, dia berkata: AMullah bin Salm Al Bahili menceritakan kepadaku,

dia berkata: Aku mendengar Yunus bin Ubaid berkata, "Kalau aku tahu

sebesar dirham ada celah perdagangan Spng halal tenfu aku akan

membeli tepung kernudian aku adon dan kujadikan roti. Selaniubrp

akan kujadikan tepung unfuk diiadikan obat buat omng-omng sakit."

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

AMullah bin Salm Al Bahili Shahib Ath-Tha!,alisah Al Musmi'i

disebut oleh lbnu Abi Hafim lAl Jarh, 5n8l dan dia lotakan, "Aku

bertarryn kepada hnu Al Junaid tentangrun rnalo dia iawab, 'sMu{."

Al Qawariri (tpng menrpakan peritrnlpt darinya di drni)

menukil, "Abdullah adalah salah sorang murid senior hnu Aun, haqn

sap dia sedikit sekali menceritakan hadits."
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199. Khalid bin Zyad Az-7,aygat menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Hafsh Al Abdi menceritakan kepada kami dari Ghalib Al

Qaththan, dia berkata: Disebrrtkan tentang yang halal di sisi Balff bin

U 3$, ;:J;-z
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Abdullah Al Muzani, maka Balrr berkatalah, "sesungguhnya yang halal

ifu kalau diletakkan di atas luka maka luka itu akan sembuh."

Penjelasan:

Sanad hadits ni dha'if.

Ghalib Al Qaththan adalah hnu Khaththaf, seorang periwayat

shaduq.

Abu Hafsh Al AMi dikatakan oleh lbnu Ma'in, "fidak

teranggap."

Abu Hatim berkomentar, "Hadits ni dha'if al hadits tidak perlu

menyibukkan diri dengannya, dia biasa meriwayatkan hal-hal munkar

dari Tsabit." l*t. Al Jarh (9/36L1.

Guru penulis di sini disebutkan dalam Tadkh hghdad (8/308)

dan Ibnu Abi Ad-Dunya menyifatinya, "Dia adalah orang shalih."

*
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200. Telah sampai berita kepadaku bahwa seorang laki-lak

bertanya kepada Waki' tentang pekerjaan, maka Waki' pun

mempersempit jalan rqe)d ifu. Dia kemudian berkata kepada Waki',

"Wahai Abu Sufyan, kalau begifu dari mana kita bisa makan?" Waki'

menjawab, "Semua adalah rezelf Allah dan aku harap ada ampunan

dari Allah."
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Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'ifl<arena keterputusan sanad yang jelas'
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201. AMurrahrnan bin Waqid menceritakan kepada kami, dia

berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami dari Basw bin Thalhah,

dia berkata: Al Hasan berkata, "sesungguhnya pekerjaan-pekeriaan ini

telah rusak maka ambil untuk sekedar makan saja, artinya mirip dengan

orang terpalsa karena danrat."

Penjelasan:

Sanad hadib iil lnsan.

Bastir bin Thalhah adalah Al Hasyani png dikatakan oleh

Ahmad, "Tidak ada masalah padanya, Dhammh biasa meriwayatkan

darinya." Uh. At Jarh12/375I

Dhamrah adalah putua Rabi'ah Al Filisthini, seorang periwayat

shaduqnatnun biasa ragu sedikit sebagaimana kata Al Hafizh'

Abdurmhman bin waqid adalah lbnu Muslim Al Bagdadi Abu

Muslim, seorang periwayat shaduq narnrn melakukan kekeliruan.

Alwara' '-
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202. Muhammad bin' Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Sa'd bin Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Ayahku metrceritakan kepada kami, dia berkata: Aku dan

Suf!/an Ats-Tsauri berada di masjid Al Hamm lalu dia menumpuk kerikit

hingga menjadi sebuah fumpukan lalu bersandar di sana, kenrudian dia

berka!, "Wahai Abu Ishaq, ini lebih baik daripada tanah mereka."

Penjelasan:

Sanad hadits int hasan.

Sa'd bin hrahim bin Sa'd adalah hnu Abdunahman bin Auf Az-

Zuhd Ahmad b€rkata tentangnp, "Tidak ada masalah padanya."

Ibnu Ma'in berkata, "Dia biqah."

D€rnikiar, prlu lbnu Sa'd dalam At-Tahdzib(3/4624631.

Ayahqn dikatakan oleh Ahrnad , biqah.Sedangkan hnu Ma'in

berkata, "DIta bhah hqiah."

Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku mendengar agrahku

berkata, 'Dsebutkan di sisi Yahya bin Sa'id, Aqil dan hrahim bin Sa'd,

m0l - Al\ryrra'



tapi dia seolah m€ngangglap l€rnah keduanya'. Ayahku berkafia, 'Apa

ini? Mereka semua biqah, Yahya tidak meng€tahui keadaan me!,eka'.-

lAt-TaMdA.

Sernentara Al Hafizh sendiri berkata, "Ah bi@h hfrBh dan

dikiritk tanpa alasan l$at.'

Gr:nr penulis di sini 
"d"hh 

Al B$ulani sudah p€rnah disehrlkan

dino.195.
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203. Muharnrnad bin Al Husain rnencei.itaLan kepadahi di:r

berkata: YahSn bin Abi Bfiair mengabarkan kepada karni, ain berkata
qru'bah menceritakan kepada lorni, dia berkata, "hnu Hlftahh
mernberikan tiga hadiah kepada Muharnrrnd bin Sirin tapi dia menolak

r.rnfuk menerimanSn."

Penjelasan:

Sanad hadits irn lasan-

Yahla bin Abi erkair adalah Al Asadi Al @isi Abu A*arlp At
Kirrnani dianggap biqah oleh hnu Ma'in, Ali bin Al lvladini dam Al IiL
sernentara Abu Hatim bedota, "Aa shaduq."
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Ibnu Sirin adalah sang imam yang tsiqah masyhur. Sedangkan

Ibnu Hubairah adalah Abu Khalid Yazid bin Amr bin Hubairah Al Fazari,

gubemur lrak, wakil Marwan Al Himar.

Adz-Dzahabi berkata dalam As-Si5nr, "Dia flbnu Hubairah)

adalah seorang pmjurit yang berani, dermawan dan fasih, orator,

termasuk orang yang banyak makan. Bahkan ada banyak kisah tentang

makannya."
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204. Muhammad menceritakan kepadaku, dia berkata: Habban

bin Hilal menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Mihshan

menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Khalid bin Abi

As-Shalt, dia berkata: Aku berkata kepada Muhamrnad bin Sirin, "APa
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yang membuatmu tidak mau menerima hadiah Ibnu Hubairah?" Dia

berkata padanya, "Wahai hamba Allah, 'atau hai yang di sifu, dia

memberiku ifu karena menyangkan ada kebaikan pada diriku. Kalau

persangkaannya ifu benar maka aku tak sepantasnya menerima hadiah

itu, dan kalau salah maka lebih tak boleh lagi aku menerimanya."

Penjelasan:

Sanad hadits ni dha'if.

Khalid bin Abi Shalt adalah AI Bash,ri, pegawai Umar bin AMul

Aziz.

Ibnu Hazm "Dia maihul.

AMul Haq &hh periwayat dha'it Al Hafizh berkomentar

dalam At-Taqrib, "Dra nqbul."

Habban bin Hilal Al Bahili Abu Habib, dianggap tsiqah oleh lbnu

Ma'in. Ahmad berkata, "Dialah puncak ketelitian di Bashrah." Uth. N
Jarh(3/2971.

:JL, $At ;i. iU ;'L -Y.o
/

* ,L,i, txL i,su ,ar3t'&f t ci;
JLot)'; J )\ "fi ,lu ,P ;,!;)t *

aoi, . )oz o''o'., , i8 t, 'uo 61, o' 1;h 9-*1-" j. s*s c.rPl 0^>)t P,,,rl
'z

Atwara, _ l-s-131



i

o/

dl fiI: a;t^.""LL ,r)4t
lo

.tljS;-

.Oa

c ijt^--^^->,/ l/

205. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan k"pada kami, dia berkata:

Sufi7an menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Urnair, dia

berkata: Bisyr bin Marwan menguhrsku kepada Abu Abdurrahman As-

Sulami, Amr bin Maimun dan Murrah Al Hamdani unh.rk meny€rahkan

kepada mereka masing-masing 500. tapi mereka sernua menolak dan

enggan menerirna.

PenJelasan:

Sanad hadib tutt hasn.

Sufinn di sini adalah Ast-Tsatri.

Abu Ahmad Az-Zutnn adalah Muhammad bin Abdullah bin Az-

Zubair Al Asadi, Al Haftzh berkomentar, dia adalah seoftmg periu/alnt

tsiqah tabatharryasaja dia salah dalam haditsn5ra dari Ats-Tsauri. Maka

hadibnya di sini tdak turun dari ddaiat hasn.
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206. Abu Abdurrahrnan Al Marwazi menceritakan kepadaku, dia

berkata: Aku mendengar AIi bin Hasan bin $;aqiq berkata: Aku

mendengar Abdullah bin Al Mubamk berkata, "Aku mengernbalikan safu

dirham yang rytbhat. lebih aku sukai daripada bersedekah dengan

serafus ribu sampai fujuh ratr.rs ribu."

Penielasan:

Dernihan png tertulis d"1"", manusluip asal: Abu Abdurmhnran

Al Maruazi menceritakan kepadatru, dia berlota, 'At(u mendengar Ali

bin Hasan ...."

Padahal Abu Abdurmhrnan dialah Ali bin Al Hasan itu sendiri.

Ada kemungkinan ada png $4lur dalam sanadnln.
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207. Muhamrnad bin Harun menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Shalih Al Farm' menceritakan kepada kami dari Yusuf bin

"s s, iia,,a
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Asba*I, dia berkata, 'Thawus mele',ruati sebuah sungai yang telah digali.

I-alu bagahlla hendak minum, tapi dia tidak mau melepaskan bagal itu

mfurn. Itlak$dntapng digali oleh sulthan."

Perrielasan:

. Abu Shaffh belum aku ketahui identitasnya.

S€darglcn guru penulis di sini adalah Ar-Rib'i, seomng

periuaayat drdq.
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il8- l.trhammd bin Hanrn menceritakan kepadaku, dia berkata:

Tdah snpai kepadalar dari Bsyr bin Al Harits, dia berkata: Yusuf bin

Asbaft bedrata tentang seorang laki-laki dimana seomng tentara

mernnniarn beberapa dirham Kenrudian tentara ini

mcgerrsaftlt n ptnfrnnan ifu, apa 5nng harus dia lakukan dengan uang

terceh.il? Yusil m€niauJab, "Dengan itu dia menlnpu kotoran dan

m€lrdesfierbrfral'
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Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'ifl<arqaomng yang m€nceritakan k pada

Muharnmad bin Harun tidak diketahui.
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209. Muhamrnad bin Harun menceribkan keeada kami, dia

berkata: Abu Shalih Al Farra' menceritakan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Yusuf bin Asbath berkata, "Jika pemberian telah

disalurkan ke orang-orang dan kamu sedang beriu"l beli maka hentikan

dulu jual beli itu sampai dirham mereka tercampur dengan Snng

lainnya."

Penjelasan:

Uhat atsar no.2O7.
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: 21:O, Mahm: :1 * Oa O-* menceritakan kepada kami, dia

bertata: Arbl{adhr bin Syurnail menceritakan kePada lGrni dari Hiq,ram

bin Flassan, dia berkata, "Aku tidak pemah melihat orang yang lebih

uraria' daripada Muharnrnad bin Sirin."

Perrielamn:

' Sanad hadits 'n'n slnhih,dan pam perirrnptrya tsiqah, periwayat

Al Brkhari dan Muslim

HEErn bin Hassan adahh Al Azdi, salah seorang periwayat

3ang pating kokoh periwaSatannya dari hnu Sirin.
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211. Ahmad bin Anbasah Al Abbadani menceritakan kepadaku,

dia b€data: sa'id bin Amir menceritakan kepada kami dari Hiq;am, dia

b€rkah lbnu Sirin meninggalkan ernpat puLrh ribu dimana saat ini

lalian nrcngal41ppn1la bukan masahh-"
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Penjelasan:

Guru penulis di sini belum aku ternukan biqgrafinln. Ini sudah

pemah disebutkan di no. 180.
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212. Abdurrahrnan bin Shalih Al Azdi menceritakaq kep@da

kami, dia berkata: Abu Bakar bin Aypsy menceritakan kepada kami
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dari Hushain, dari AqrSlra'bi, dia berkata: Ada dua orang datans

kepada Syuraih. Salah safu dari mereka berkata: Aku menrbdi dari

temanku ini sebuah rumah lalu kudapati di dalamnya ada sepuluh ribu

dirham. Aku mengernbglikannya kepadanya tapi dia rnalah m€ngatakan,

ambillah. Kukatakan padanlp, 'Aku harrF mernbdi nrrnahrya saia

(tidak termasuk dirhamqp." Tapi si peniul bed<ata, 'Ambilhh untulmru,

karena aku menjual rurnah itu dengan semu.r 1nng ada di dalamnln-"

Akhimya unl:an berputar di situ antara keduangp dan rrnsinsflasing

tidak mau mengambil dtuham itu. Kernudian dia mendatargi A,ad lafu

mengabarkan hal itu padanga, lalu dia berkata, 'Aku fidak mdilrat ada

seorang yang seperti ini." Kernudian dia b€rlata kepada $nrraih,

"Masuklah ke Baitul Mal iadilon tiap kantong satu genggam sampai

terbagi unfuk sernua kaum muslimin."

Kemudian dia (Flushain) berkata k€eada AslAR'bi, "Bagainrana

pendapat Anda tentang sang guberntlr?" Abu Bakar bin Aypsy berkata,

"Dia kagum dengan apa IEIXJ dip€rlruat sarg gubernur-"

Penielasan:

Sanad hadits ti hen
Hushain adalah pura AMrrmhnran As-Sdami, Abu Hudzail,

dianggap biqah oleh hnu Ma'in, Abu Z.u'ah, Abu Hatm dan lainJain-

Dia termasuk periwa5rat SnnS dipat€i dahm A$-gnhilnn

Abu Bakar bin Ayyary Al Asadi dilratalon ol€h Al Hafid\

"bhah, ahli ibadah, hanya saftr kdil<a hn hapalannya iadi hllrrk tapfl

kitabnya shahih.'Al Bul$ari dan Muslim medwaSBtkan hadib daftttp

dalam muqaddirnah Sfianitrlrn4s€htotgga dia lwranul h#b-

S!,urdh adalah puba Al ry A l(lfr Al Qdhi, mukhadhram

bQah, konon dia sernpat menftdi sahabat l{abi-

lTtd-l - Alw$r'



Ziyad adalah yang terkenal dengan narna Ibnu Abihi yaitu Ziyad

bin Ubaid Ats-Tsaqafi.

Adz-Dzahabi (As-Sigr, 3/4941 berkatd, "Da sernpat melihat

Nabi, dilahirkan di tahun Hijmh, kemudian menjadi sekretaris Abu Musa

Al Asy'ari ketika Abu Musa menjadi gubernur di Bashrah. Kenrudian

Ziyad ditugaskan di lrak pada masa pemerintahan Mtrawiyah." r

Ad-Dzahabi berkata, "Da termasuk tokoh yang cerdas, punya

kecerdasan, benr,rawasan luas, beru,ribawa, bahkan dia menjadi contoh

dalam hal ketokohan.

As-Sya'bi berkata, 'Aku tidak perrrah melihat oftmg yang lebih

mahir pidato daripada Ziyad."
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213. Ishaq bin Ismail menceritakan o*u,i. ** dia bed<ah:

wahb bin Jarir menceritakan kepada karni dari a1ahn3a, dari Al A'masy,

dari AMullah bin Khalid Al Absi bahwa Urnar bh Xhahttab mdihat

bebempa orang berkumpul melakukan hal Fng fidak dia sukai. Dia pun

bersegas mengejar mereka mernbawa darrah mernbuat orang-omng ini

kabur kenrana-marn, tapi ada seorang yang tetap berdfoi Inet.rlng[Ju

sehingga Umar bisa menrulnrlnln. Sdaniufrlp" Lrrnar bertarrya k"pada

uang ifu, "Mengapa kamu tidak kabur ksarna ternarternanrnu

sampai al(u bisa mernularlmu?" Dia menlawab, 
(\ Iahai Arnirul

Mulmrinin, sesungguhnya Allah meniadikanmu urrtumm bagailian 4,ah

dan anak (atau db bgkata untuk setbp muslinr). K€fika alnr mdihatnu

berlari, aku tak zuka mernbuatnu capek, rnal6 tnrtunggg mF agar kau

blsa mdalsanakan haiafunu." urnar berkata, 'Derni Allah*ah kau

mdahrkan }lal ihr?" Dia prtrr b€rsumpah. SaanifUp tlrmr meraih

targan omng itu dan mengaiaknya duduk ksanta mmpai atr<himya

rnalah menruliakan orang ifu hingga menirggal dunia' 
.

Perrielasan:

Sanad hadits hi lrasalla

fEiil - rtrg16'



Abdullah bin Khalid Al Absi drebut oleh lbnu Abi Hatim (S/MI

Dinukil dari lbnu Ma'in bahwa dia berkata, "seorang syekh yang

terkenal dimana Ats-Tsauri darinp.

Uhat penrbicaraan tentang Sahl bin Ashim di nomor 24'
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214. Yahya bin Ja',far menceritakan kepada karni, dia berkata:

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata; Qqraisy bin

Haryan menceritakan kepada kami dari hnu Abdurmhrnan bin Athlyah

bin Dilaf, dari aphnln, dia berkata: umar bin Khaththab berkata,

"Janginlah kalian melihat shalat atau puasa seseorang, tapi lihatlah

bagaimana kejujumn bicaranga, dan bagaimana wara'n9ra dia bila

sejahtera, serta bagaimarn dia melaksanakan ananah'"

Penjelasan:

sanad hadits ini dln'if karena status hnu AMurrahman bin

Athiyyah bin Dilaf yang belum diketahui. NamanSn adalah umar yaitu Al

AtWcrer - |ffi]



Muzani, disebut oleh hnu Abi Hatim (6/1^21-l tanpa penilaian. Demikian

pula AI Bukhari. Itu dinukil oleh Al Hafizh dalam Ta'jil Al Manfa'ah (hlm.

298-299).

Ayahnya disebutkan pula oleh hnu Abi Hatim (5/272) tanpa

penilaian.

Atsar ini juga diriwaSntkan oleh hnu Al Mubarak (Az'Zuhdu,tlm.

354, dari Ubaidullah bin Urnar, dari Urnar bin AMunahman bin Dilaf,

dari ayahnya, dari Bilal bin Harits, dari Umar.

Hadits ini dirivraptkan juga oleh Abu Nu'aim (HW Al Auli5a',

3/271 dengan redaksi:

Muhammad bin Ahmad bin Hasan menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Musa Al Armd menceritakan kepada kami, Al Walid bin Abi

Badr menceritakan kepada karni, Anbasah bin AMul Wahid

menceritakan kepada lorni, dari Yunus bin Ubaid, bahwa Ayyub As-

Sikfitiyani menceritakan , dari Abu Qdabah bahwa Urnar bin

Khaththab ...." Selanjutrya sama di atas.

S"na hadits futr murqathi'karena Abu Q'ihbah tidak pernah

hadits dari Abdullah bin Umar sebagaimana kata Abu Zrl.'ah.

Hal ini seperti yang disebutkan dalam kitab e/ Marasil oleh hnu Abi

Hatim (hlm. 109), maka mustahil dia p€rnah menyirnak hadib dari

Urnar. Waltahu a'bm.
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215. Aku diceritakan dari AMullah bin Wahb, dia berkata:

Hafsh bin Umar menceritakan kepadaku dari Malik bin Dnar, dia

berkata: Aku duduk bersama Al Hasan lalu dia mendengar beberapa

okrng di masjid. Maka dia berkata, "Wahai Malik, sesungguhnyn orang-

ormg itu jemu beribadah, benci sikap wam, mereka msa bicara lebih

ringan bagi mereka daripada amal."

Penjelasan:

Siapa yang menceritakannya kepada penulis belum diketahui
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216. Aku juga diceritakan dari Abdul Hamid bin Umar, dia

berkata: Seorang syekh dari Bashrah menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Malik bin Dinar menceritakan dari Al Hasan,

dia berkata, "Tidak ada kefakiran yang lebih parah daripada kebodohan,

tidak ada harta yang bisa cepat kembali daripada akal, tidak ada ibadah

seperti tafakkur, tidak ada kehormatan seperti bagusnya althlak dan

tidak ada wara' seperti menahan diri (dari bertuat maksiat)."

Penielasan:

Orang yang menceritakan kepada penulis fidak diketahui, dan

juga yang menceritakan kepada AMul Hamid bin Umar.
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217. Muhamrnad bin Al- Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: Isrnail bin Zipd menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id

bin Rasyid Al Harafi menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Thahir

Zuramh bin Urnarah Ad-Dammi menceritakan kepadaku, dia berkata:

Ketika kami berada di ialan Syam, kami mendatangi seorang mhib

dalam biamnlB. Kami berkata padanya, "Berilah kami wasiat." Dia

berkata, 'Elaikhh, telnan seseomng ifu adalah wara'. dia tidak boleh

menyerahkannln ke orang lain dan tak boleh melalaikannya." Kami

un*at lagi, "Tambahkan lagi." Dia berkata, "Akibat yang terpuji adalah

yang mernbuat hati tenang untuk akhimt."

Penplasan:

Hadits ini sangat dha'if

Ismail bin And dikatakan hnu Abi Ziyad adalah fu-Sukuni,

png biasa meriwayatkan darinya adalah Muhammad. bin Husain Al

Buriulani yang merupakan guru penulis di sini'

Abu Zur'ah berkomentar, "Dh meriwagatkan hadits-hadits png

aneh."

Ad-Daraquthni berkomentar, "Dia manuk al hadits, dan biasa

mernbtrat hadits palsu. " Lih- At'Tahdzib (1/301)'

AllYara' - 78nii1
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' 2L8. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, dia

berkata: hrahim bin Daud bin Syaddad mernbacakan syair kepadaku:

"Keta makan man usia manghirnl<an al<aln5a

Maa adalah peluang Sang bnwk tipamy.

Manusk ifu adatah audam sdbp gtg punJn Wiian

Sanng hamba telah grypl lcarqn kqadalnn dirin5n.

Ihkuptn omng ru b@bl dad wm',

naka ifu akan manbuahtya bisu untuk mqnbiamlan aib omng.

&fugaimana omng tangsakitakan diribul&an ot& pa ryakihtg
darifia omtg sd<ibnya.

Penielasan:

Ibrahim bin Daud Murn aku ternukan blograftnla.

Uhat dtn bait berikutrln dalam muan aqrqnfi;i (htm. 55)

dengan sedikit pabedaan.
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219. Al Fadhl bin Ya'qub menceritakan kepada kami, dia

berkata: AMullah bin Ja'far fu-Raqqi menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Al Malih menceritakan kepada kami dari Furat bin Muslim,

dia berkata: Aku biasa menyodorkan kitab kepada umar bin AMul Aziz

setiap Jum'at. Suafu ketika aku menyodorkan kepadanya, lalu dia

mengambil secarik kertas sankuran empat jari dari kitab itu, di sana dia

menulis suafu keperluan. Aku katakan, "Mungkin Amirul Mukminin

AlWara' - fS2-tl
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lupa." Keesokan harinla dia mengirim p€rintah agar aku mernbawa

kitabku. Akupun datang mernbauaanga dan dia menguhrsku

melaksanakan suafu keperlmn. Ketika aku datang dia berkata padaku,

"Tidaklah... unfuk melihafoila-' Aku katakan, 'Aku melihafurya

kernarin." Dia menlauab, 'Pergilah -.. aku merguhsmu. Ketika aku

membuka kitabku terrryrata di dalamnya ada k€rts sqirrrran kertas Snng

Penjelasan:

Sanad hadb innhaen.

Fumt bin M,stim dahh lb,nu tlaufal bin Furat, fu-Raqi, seorang

periwayat bi@h dir*budran dalam ldblb Ab-Tbiqaf oleh

Ibnu $nhin (hlm. 187). Lih. Tarikh lbilr leta'h(no. 508a.

Abu Al rnaffh adahh Al Hasan bin Urnar Ar-Raqi, seorang
periuaSlat Wah

Abdullah bin Ja'hr adahh lbnu Ghaihn Ar-Raqi, seoftng
periuaft biqah, rnatan5p btrh dan hapalanrya benrbah, tapi tidak
parah sebagaimara dis€butkan dahrn At-TaMdb s€hinsga haditsryra

tdap hasan.

Al Fadhl bin Ya'qtrb adalah Ibnu Ibrahim Ar-Rak*rami, s@rang
periwaSrat b@ahhaftzh.
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220. Ahmad bin hmhim menceritakan kepada f.ui", dia

berkata: Ismail bin hrahim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Raja' bin Abi salamah menceritakan kepada kami,.dia berkata: Telah

sampai berita kepadaku bahwa Umar bin Abdul Aziz pemah membuat

makanan bagi siapa saja yang bertamu padanya. Dia tidak makan

makanan itu sehingga mereka pun tidak memakannya. Dia berkata,

"Mengapa kalian tidak mau makan?" Mereka menjawab, "Karena Anda

sendiri tidak mernakann5n." Dia berkata, "Tidaklah ... hari dengan dua

dirham dari inti hartanya yang dia nafkahkan ke dapur. Kemudian dia

pun makan dan mereka pun ikut makan."

Penjelasan:

Sanad hadits ni dha'ifkarana muqathi'sanad yang jelas.
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221. Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia

berkata: Al Ala' bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Sinan menceritakan kepada kami, bahwa Umar bin Abdul Aziz

biasa dipanaskan air unfuknya dari dapumya, maka dia berkata kepada

fukang dapur, "Dimana kamu akan mernanaskan air ini?" Dia

menjawab, "Di dapur." Umar bertanya lagi, "Uhat sejak kapan kamu

memanaskannya di dapur lalu kabarkari kepadaku." Dia

menjawab, "Sejak sekian dan sekian." lJmar berkata, "Berapa harga

kayu bakamya?' Dia menjawab, "Sekian." Mal<a Urnar pun

mengambilnya dan menaruhnya di Baiful Mal.

Penjelasan:

Sanad hadits ini hasan.

Abu Sinan adalah Sa'id bin Sinan Al Burjumi, s@rang periwayat

shaduq dan mempunSlai bebempa keraguan

j
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Al AIa' bin Abdul Jabbar Al Anshari lmaula mereka)Al Aththar,

seorang periwayat tsiqah.

Guru penulis di sini adalah Ad-Dauraqi.

Demikianlah sikap para khalifah, mereka tidak mau

memperlakukan diri mereka secara khusus saja tanpa menyertakan

kaum muslimin lainnya. Hanya kepada Allah-lah kita mengadu tentang

perbuatan para pemimpin masa kini.
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222. Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah

mqrceritakan kepada kami, dia berkata: Jarir bin Hazim menceritakan

kepada kami dari seorang laki-laki, dari Fathimah binti AMul Malik, dia

berkata: Suafu hari Umar bin AMul Aziz ingin minum madu tapi kami

sedang tak punya. Maka kami pun menyuruh seseorang dengan

kendaraan pos ke Ba'labak untuk membawi madu. Kami lalu katakan

kepadanSn, "Kami punla madu, dulu Anda pernah ingin minum madu,

apakah sekarang kau masih menginginkannya?" Dia menjitwab, "Ya,

baunkan ke sini." [-alu dia pun meminumnya, kemudian dia

berkata, "Dari mana kalian mendapatkan ini?" Aku menjawab, "Kami

menyuruh otang menggunakan kendaraan pos ke Ba'labak dengan dua

dinar lalu dia membelikan kita madu." Mendengar itu dia

berkata, "Panggil kemari orang itu." [-alu orang ifu datang, kemudian

Umar berkata padanya, "Berangkaflah ke pffiil, jual madu ini dan

kembalikan uang kami. [-alu lihaflah sisanya, belikan rumput unfuk

makanan kendaraan pos tadi. Kalau saja muntahan ifu bermanfaat untuk

kaum muslimin tenfu sudah kumuntahkan."
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Penjelasan:

Sanad hadits ini dha'if, karena ada orang yang mubham (lidak

disebut identitasnya).
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223. Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ishmah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata:

Alwara'- |T3il,



Ibnu As-Sammak memberitakan kepada kami, dia berkata: Umar bin

Abdul Aziz membagi-bagikan apel diantara orang-orang. Lalu datang

anaknya mengambil safu apel dari pembagian itu. Umar lantas

mengambil kembali apel yang sudah dipegang anaknya itu dan kembali

melempamya ke apel pembagian. Si anak ini mengadu ke ibunya unfuk

minta pertolongan. Sang ibu berkata, "Ada apa denganmu wahai

anakku?" Dia pun melapor kepada sang ibu. Si ibu pun membeli apel

dengan dua dirham lalu dia makan dan memberikannya kepada anaknya.

Ketika sudah selesai apel ifu dimakan Umar masuk kepada

istrinya ini, dan sang ishi mengeluarkan senampan apel. Umar bertanya,

"Dari mana ini wahai Fathimah?" Dia pun mengabarkan dari mana apel

ifu. Umar pun berkata, "semoga Allah menyayangimu, demi Allah,

sungguh aku menginginkannya. "

Penjelasan:

Sanad hadits ni hasn.

Ibnu Sammak adalah Muhammad bin Shubaih Al Wa'izh, hnu
Numair berkomentar, "Dia shaduq." Di lain wakfu' dia

berkata, "Haditsnya tidak terlalu kuat."

Dengan demikian haditsnya haan,dan spdah pernah disebutkan

pada no. 184.

Ishmah bin Sulaiman adalah N l\hazzaz. Abu Hatim berkata

tentangnya "Tidak ada masalah padanya." Lih. Al Jarh(7/2L1.

Guru penulis di sini adalah Ibnu Marwan Al Hammal, s@rang
periwayat b@ah.
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224. NHasan bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ya'qub bin Ishaq Al Hadhrami menceritakan kepadaku, dia

berkata: Hajib bin urnar menceritakan kepadaku, dia berkata, "Al

Hakam bin Al A'raj menceritakan kepadaku bahwa ada seomng laki-laki

datang membawa sebuah kayu jati miliknya. Ziyad lalu menawamSn tapi

dia tidak mau menjual itu kepada Ziyad. Ziyad pun mencurinln lalu kayu

itu digunakan untuk membangun pelindung di masjid. Dia berkata:

Setelah itu Abu Bakar tidak pemah terlihat shalat di situ sampai

dirobohkan."

Penjelasan:

Sanad hadits iru hasn.

Al Hakarn bin Al A'raj adalah hnu AMullah, s@tang periunpt

tsiqah, narnun kadang lupa.

Hajib bin Umar adalah Ats-Tsaqafi, s@rang periwaynt tshah.

Ya'qub bin Ishaq adalah periwayat shaduq.

AtWara' - l^8371



Al Hasan bin Shabbah adalah seorang ahli ibadah yang punya

keutamaan, dia juga shaduq namun kadang ragu.
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225. Yahya bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata:

Yazid bin Harun memberitakan kepada kami, dia berkata: Quraisy bin

Hayyan Al Ijli memberitakan kepada kami dari Maimunah binti Ma&'ur,

dia berkata: Muharraq Al Ijli singgah menernui pernbantu milik ishinya

5nng bemama Shaghdi. Dia lalu membawakannya telur yang dipanaskan

di panci tembaga. Muharraq berkta, "Dari mana kamu memperoleh

panci ini wahai Shaghdi?" Dia menjawab, "Ada yang menggadaikannya

kepadaku." Muharraq berkata, "Singkirkan telurmu ifu dariku."

Muharraq tidak mau memakannya karena dia tidak suka memakai

barang hasil gadaian.
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Penjelasan:

Maimunah binti Madz'ur belum aku temukan biograftnya-

to
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226. N Hasan bin AMul Aziz menceritakan kepada kami dari

Dhamrah, dari lbnu Spudzab, dia berkata: Aku mendengar Muhammad

bin Wasi'berkata, 'Cukuplah doa dengan wara'37ang sedikit darin5n."

Penielasan:

Sanad hadits ini hasn.

Muhammad bin Wasi' adalah hnu Jabir AI Azdi, seoftmg

periwayat tsiqah dan ahli ibadah.

Al Ashma'i berkata, dari Sulaiman At-Tairni, "Tidak ada seorang

pun yang lebih aku sukai untuk berternu Allah mernbawa kitabnya

kecuali Muhamrnad bin Wasi'. Banyak cerita tentang ketokohannya."

(At-TaHdA .
Ibnu $nudzab adalah AMullah, Dhammh adalah lbnu Rabi'ah,

dan keduanSn adalah periwapt shaduq-

Guru penulis di sini adalah hnu Al Wazir'Al Jaru/i, seorang

periwaSnt b@ah babt abid fadhil.
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227. Muhammad bin hmhim Adh-Dhabbi menceritakan kepada

karni, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad Al Firyabi menceritakan

kepada karni dari Dhamrah, dari hnu Syaudzab, dia berkata: Aku

mendengar hnu Wasi'berkata, "Cukuplah doa beserta sedikit wara'."

Penjelasan:

Gunr penulis di sini belum aku ternukan'
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228. M,rhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia

berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami dari Al Mutsanna bin

Abdullah, dia berkata, "6ku menulis surat pada pamanku yang

merupakan teman duduk Hasan bahwa cukuplah doa disertai sedikit

wara', sama seperti cukupnya garam unfuk satu panci."

Penjelasan:

Al Mutsanna bin AMullah belum aku temukan, ada

kemungkinan ini adalah fasrlif(salah tulis).
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229. N Mutsanna bin Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada

kami, dia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami dari

Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dia berkata: Mu'aiqib adalah seorang

pehrgas di Baitul Mal Umar. Suatu hari dia menlrapu kantor Baitul Mal

dan mendapati ada sekeping dirham. lalu dia memberikannya kepada

salah seor-ang anak Umar. Mu'aiqib berkata: Kernudian aku pulang ke

rumah, tapi tiba-tiba saja ada ufusan Umar memanggilku menghadap.

Aku pun pergi menghadap dan temyata dirham.tadi sudah ada di

tangannln, dia berkata padaku, "Kamu gila ya Muaiqib! Apakah kau

dapati sesuafu dalam dirimu atas diriku?" Aku bertanya, "Memangnya

ada apa unhai Amirul Mukminin?" Dia berkata, "Kau suka agar umat

Muharnrnad nanti menunfutku gamgara safu dirham ini?!"

Penjelasan:

Para periuayatrya biqah, akan tetapi Qatadah mudallisdan di

sini dia melakukan an'anah.

Mu'aiqib adalah lbnu Abi Fathimah Ad-Dausi, sekutu bani

AbdtrryqTams termasuk orang yang pertama masuk Islam dan hijmh dua

kali serta ikut dalam berbagai peperangan. Da difugaskan meniaga

Baitul Mal Umar, dan wafat pada masa kekhalifahan Utsman atau Ali.

Dernikian dikatalon oleh Al Hafizh lbnu Hajar dalam At-Tarib.

Masalah apakah Qatadah menyimak hadits darin5n masih perlu

ditinjau rl*g, karena Ahmad berkata, "Aku tidak tahu Qatadah pemah
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meriwayatkan dari satu pun sahabat Nabi $ kecuali Anas." Llh. Al

Mamsil(hlm. 158).
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230. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Bisyr

menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza', dari Muhammad

bin Sirin, dia berkata: Umar menulis surat kepada Abu Musa, "Kalau

sudah datang suratku ini kepadamu maka berikan kepada manusia hak-

hak mereka dan yang tersisa bawakan kepadaku bersama Zn)ad.'

Abu Musa pun melakukannya. Ketika masa pemerintahan

Utsman, dia juga menulis surat yang sama kepada Abu Musa dan dia

pun melaksanakannya. Datanglah Ziyad membawa apa yang

diperintahkan kepadanya lalu meletakkanya di depan Utsman.

Kernudian datang seorang anak Utsman mengambil sesuafu dari bawaan

itu .... [.alu dia berlalu dengannya.

Ziyad kemudian menangis, dan Utsman pun bertanya, "Apa

yang membuatnu menangis?" Dia menjawab, 'Waktu masa Umar saya

juga pemah mernbawakan barang seperti yang dibawakan kepada Anda

sekarang ini. [-alu datang anaknya mengambil sedikit tapi dia malah

men!ruruhku unfuk mereunpas apa yang sudah ada di tahgan anak itu

sampai anak itu menangis. Sekarang anak Anda mengambil safu tapi

tak kulihat ada lrang memperotesnSra." Utsman berkata, "umar

melamng keltnrga dan kerabatrya karena ingin mencari keridhaan Allah

... Aku memberi keluargaku karena mengharap ridha Allah. Kamu tidak

akan menernukan lagi orang seperti Umar, kamu fidak akan

menemukan lagi omng seperti umar, kamu tidak akan menemukan lagi

orang seperti Umar."
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Penjelasan:

Para periwayatnya tsiqah, tapi penyimakan hadits hnu Sirin dari

Umar perlu ditinjau ulang.
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231. Ayahku db menceritakan kepadaku, dia berkata: hnu

Syaqiq menceritakan kepada kami dari lbnu ... dari Sufuan bin Uyainah,

dari Ismail bin Abi Khalid, dia berkata: Utsman ditanya, "Tidakkah Anda

menjadi seperti Umar?" Utsman menjawab, "Aku tidak bisa menjadi

seperti Luqman Al Hakim.l'

Penjeliasan:

Ibnu Syaqiq adalah Ali bin Al Hasan. Nama gnng terhapus itu

sepertinya adalah Ibnu Al Mubamk, karena dia adalah salah satu sye,kh

dari Ali bin Hasan, wallahu a'lam.

Hadits ini diriwa5ntkanjuga oleh Abu Nu'aim (Hitph N At*/a',

6/751 dengan redaksi:

bfy
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Muhamnnd menceritakan kepada kami, Abu Syu'aib

menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Al

Auza'i menceritakan kepada kami, Hassan menceritakan kepada kami,

dia berkata, "Dikatakan kepada Utsman 4&,, "Apa yang menghalangimu

untuk bisa seperti Umar?" Dia menjawab, "Apakah kau menjadikan aku

seperti omng yang mana setan terikat sejak masa pemerintahannya

sampai masanya habis?"

Sanad Abu Nu'aim ini dha'if. Yahyu adalah putra AMullah bin

Adh-Dhahhak Al Babluti putra istri Al Auza'i, yang dinilai dhaif.

Abu Syu'aib adalah Abdullah bin Hasan bin Ahmad Al Harrani.

Yahf Al Bablut adalah suami ibunya (bapak tirinya), Ad-

Daraqfuhni berkata, "Aa biqah ma'mun.'

Shalih bin Muhammad berkata, "Dia tsiqah." Uh. Tankh

hshdad(9/4361.

Adz-Dzahabi (Siyar AIam An-Nubta', L3/536-547) berl<ata,

"Dia seorang st/aikh muhaddits ...."

Demikian catatan kaki terhadap kitab N Wam'k ryu hnu Abi

Ad-Dunya, segala puji bagi Allah dari awal hingga akhir, dan shalawat

sertia salam kepada pemimpin manusia. 
rE.,

..Ji\..

Tiada daya upaya kecuali dengan iiun AHh-

Sampai di sini, cukuplah Allah sebagai pelindung te6aik.
Shalawat dan siilam sernqJa senantiasa tercurahkan kepada junjungan

Nabi $.

Penyimakan Hadits !/ang Terdapat di Akhir Kitab

T€rtulis di akhir manuskrip:
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Aku menyaksikan manuskrip Al Hafizh Dhiya'uddin Al Maqdisi

dengan tulisan tangannya:

Kitab ini disimak secara keseluruhan dari ketua yang mulia, Abu

Al Faraj Mas'ud bin Hasan bin Al Qasim bin Al Fadhl bin Ahmad bin

Mahmud Ats-Tsaqafi dengan riwayat dari Al Ashil Abu Amr Abdul

wahhab putra Imam dunia secara keseluruhan Abu Abdullah bin

Mandah, semoga Allah menempatkannya di Firdaus, dari Abu

Muhammad bin Yauh, dari Al Imam Abu AI Hasan Al Lubnani dari

penulis berdasarkan qira'ah Al Akh Al Alim Abu Abdullah Muhammad

bin Muhammad bin Abi Al Qasim Al Muallim putra bibinya Mahmud bin

Ahmad bin Muhammad bin Thahir Al Muadzdzin dan As'ad bin Ismail

bin Muhammad bin Hamd As-Simsar. Ber-samanya ada pula AMul

Qadir bin Al Muqri' dan Abu Manshur Muhammad bin Ahmad bin Abi

Manshur bin Muhammad yang terkenal dengan natna hnu Asriyah.

Bersamanya ada pula Muhammad bin Mas'ud Uih RUu Al Fadhl bin

Abdul Wahid As-Sulami dan saudaranya Abu Najih Mahmud. Itu teriadi

pada hari Jum'at setelah shalat di bulan Muharram tahun 562H.

Dinukil setelah penyodoran naskah yang ada penyimakannya,

segala puji bagi Aliah dan shalawat serta salam kepada Muhammad dan

keluarganya dengan salam yang sebenamya. Cukuplah Allah dan Dialah

sebaik-baik tempat menyandarkan 'umsan. Aku menyalinnya

sebagaimana gdanya htrruf denri huruf rns3ra Allah.

Ditulis oleh: Hasan bin Ibrahim bin Ahmad Saunaj semoga Allah

mengampuninya, segala puji hanSn bagi Alah dan shalawat salam

kepada junjungan kita Muhammad S dan keluarganya.

AIWara' - f5a'il



Penyimakan Tahun 677 H

Aku mendengar semua kitab ini yaitu kitab Al wam' karya lbnu

Abi Ad-Dunya dihadapan syaikh Al Imam Al Alim Al Musnid

Kamaluddin yaitu Muhammad Abdunahim bin Abdul Malik Al Muallim,

lbnu Ammatih Mahmud bin Ahmad Al Qaththan, Abu Abdullah

Muhammad bin Abi sa'd bin Abi Thahir Al Muadzdzin, Muhammad bin

Makki Ibnu Abi Raja' dan saudaranya lbnu Najih Mahmud, dengan

menyimak dari mereka semua ... di dalamnya menukil dengan qim'ah

pemilik manuskrip Al Faqih Al Imam Al Alim Al Fadhil Nuruddin Abu

Hasan Ali bin Mas'ud bin ... Al Mushili kemudian Al Halabi, juga Abu

sa'd bin Adz-Dzulli Abdurrahman bin Yusuf NMizzi,juga Muhammad

bin Auurrahman bin Syamah At-Thawasyi Shafiyuddin Jauhar bin

Abdullah Ath-Thahiri. Itu sah dan tertanda: Hasan bin Ibrahim bin

Ahmad bin satwanj semoga Allah mernaafkannya pada hari Kamis 16

Sya'ban tahun 677 H di Jami' (universitas) Al Muzhaffari lereng gunung

Qasiyun, segala puji bagi Allah semata dan shalawat serta salam kepada

junjungan kita Muhammad dan keluarganya.

Penyimakan Tahun 682 H

semua kitab ini simak di hadapan syaikh Al Jalil Al Musnid Al

Muktsiruddin Abu Al Hasan bin Ali bin Abi Bakar bin Khallal sexnoga

Allah memberinya pahala dengan penyimakannya dari ... menyodorkan

(kitab) dengan asal penyimakannya dengan pembacaan perniliknya Asy-

syaikh Al Imam Al Alim Al Muhaddits Al Mufid Taqiy-rddin abu Al

Hasan Ali bin Mas'ud bin Has ... Al Mushili Al Jamaah, dua orang ahli

fikih yang utama Taqiyuddin Abu Al Abbas Ahmad bin AMul Halim

Ibnu Taimiyah AI Harrani dan Syamsuddin Muhammad bin

Abdurrahman bin syamah Asy-syami, juga Sallamah bin salim bin sa ...

@ - Alwaral



Al Ja'bari, juga Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Al Muhibb

Asy-Syafi'i dan ini adalah tulisan tangannya.

Telah mendengar dari awal sampai ke hrlisan namanya

Muhammad bin lqyasy bin Qazlija yang bemama Thairas. Itu telah

ditashih dan dikokohkan di dua majlis yang terakhimya adalah pada hari

selasa 10 Rabilul Awwal tahun 682 H, segala puji bagi Allah semata,

shalawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad dan keluarganya

semua dengan salam yang banYak.

Penyimakan Tahun 732 H

Kitab ini disimak di hadapan syaikhah yang shalihah Ummu

Abdullah Zainab binti Ahmad bin Abdunahim bin Abdul wahid Al

Kamaligryah dengan ijazalmya dari Azjibah Al Baqadiriyyah, dia

mendapat ijazah dari dua dai... dan At-Tsaqafi dengan penyimakannya

mereka berdua dari Abu Mar bin Mandah Muhammad bin Abdullah bin

Ahmad bin Al Muhibb Al Maqdisi dengan pembacaan dan koreksiannya

di beberapa majlis yang terakhir adalah pagi hari Jum'at tanggal 20D^n

Qa'dah tahun 732 H di rumahnya (rumah Ummu Abdullah Zainab di

lergng glnung Qasiyun.

Kami diberitahukan oleh beberapa syaikh kami dalam bentuk

ijazah dari Ibnu Al Muhibb dan lainnya.

Tertanda: Yusuf bin AMul Hadi.
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Hadits

Hadits qudsi

Atsar

Periwayat

Takhrij

Sanad

Sanad ali

Sanad nazil
(safil)

Matan

f8E0 l - Alwarl'

DAFTAR ISTILAH HADITS

Ucapan, perbuatan, sikap, sifat dan pengakuan

yang dinisbatkan kepada (atau diklaim berasal

dari) Nabi $.

Firman yang disampaikan kepada Nabi $ lewat

ilham atau mimpi, lalu maknanya disampaikan

oleh Nabi $ dengan gaya bahasa sendiri.

Hadits, khabar, atau Sunnah.

Orang yang menyampaikan atau menuliskan

dalam buku hadits yang pematr didengar dan

diterima dari orang lain (gunmya).

lJpaya menjelaskan hadits dari aspek derajat,

sanad, dan periwayat yang telah diriwayatkan

oleh penyusun kitab hadits.

Rentetan periwayat hadits yang

menghubungkan matan (isi redaksi) hadits

de,ngan Nabi $.

Hadits yang diriwayatkan oleh sedikit

periwayat.

Hadits yang diriwayatkan oleh banyak

periwayat.

Isi redalsi hadits.

I
I
i
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Mutawatir

Ahad

Masyhur

Aziz

Gharib

Syahid

MutabiT
Mutaba'ah

Shahih

Adil
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Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar

periwayat, yang menurut kebiasaan sangat

mustahil para periwayat tersebut sepakat untuk

berdusta atau memalsukan hadits.

Hadits yang memiliki satu, dua, tiga, atau lebih

periwayat di setiap lapisan atau tingkatan para

periwayat.

Hadits yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih

periwayat dan belum mencapai tingkatan

mutawatir.

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang

periwayat, walaupun kedua periwayat tersebut

hanya ada di setiap thabaqah (tingkatan

periwayat hadits), lalu hadits itu diriwayatkan

oleh sekelompok orang.

Hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu

periwayat di setiap tingkatan periwayat.

Hadits yang mengikuti hadits lain namun

sumbernya berasal dari satrabat lain.

Hadits yang mengikuti hadits periwayat lain

yang berasal dari gurunya atau guru dari

gurunya.

Hadits yang dinukil oleh para periwayat adil,

dhabith, muttashil (sanadnya tidak terputus),

tidakber-illa/, dan tidzfi< syadz.

Motivasi yang mendorong seseorang untuk



Illat

Dhabith

Muttashil

Syadz

Hasan

Hasan li&athih

selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa

besar dan kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil,

serta meninggalkan perbuatan yang dapat

menodai agama dan etika, seperti makan di
jalan umum, buang air kecil di tempat terbuka,

dan bergurau secara berletihan.

Orang yang memiliki daya ingat yang kuat dan

lebih banyak kebenarannya daripada

kekeliruannya.

Sanad yang bersarrrbung dan tidak ada

periwayat yang gugur. Maksudnya, setiap

periwiyat dapat saling bertemu dan menerima

hadits secara langsung dari gurunya.

Cacat atau kektrangan yang samar yang dapat

menodai ke-shahih-an sebuah hadits, baik

dalam s anad maupun rnatan hadits.

Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang

haditsnya diterima bertentangan dengan hadits

yang diriwayatkan oletr periwayat lebih kuat,

lantaran ada kelebihan jumlah sanad atau

kelebihan ke-dhabith-at periwayat atau ana

aspek penguat lainnya.

Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat adil,

kurang dhabith, sanadnya muttashil, tidak ber-

illat, dantidak syadz.

Hadits yang memenuhi syarat hadits hasan

(diriwayatkan dari periwayat adil, ingatannya

kurang kuat, sanadnya muttashil, tidak ada illat,
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Hasan lighairih

Musnad

Muttashil

Marfu'

Dha'if

Maudhu'

Matnrk

dan tidak syadz).

Hadits dha'if yangbukan disebabkan oleh faktor

kelupaan periwayat, banyak melakukan

kesalatran, orang fasik, mempunyai mutabi' ataa

syahid.

Hadits marfu' (yang dinisbatkan kepada

Rasulullah #) dan sanad-nya muttashil.

Hadits yang memiliki sanad bersambung sampai

kepada Nabi S (muttashil marfu) atau hanya

sampai kepada satrabat (muttashil mauqufl.

Perkataan, perbuatan, atau pengakuan ymg
dinisbatkan kepada Nabi $, baik sanad-nya

bersarnbung maupun terputus; baik yang

menisbatkannya sahabat maupun lairurya.

Hadits yang tidak memenuhi salah satu atau

beberapa hadits shahih atau hadits hasan.

Hadits yang dibuat oleh seseorang dan

dinisbatkan kepada Rasulullah $ secara palsu

dan dusta, baik secara sengaja maupun tidak.

Hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu orang

periwayat dari orang yarlg dituduh telah

melakukan kebohongan dalam meriwayatkan

hadits.

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang

sering melakukan kesalahan dan kelalaian, atau

orang yang kefasikannya bukan lantaran dusta

Munkar
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Ma'ruf

Mu'allal

Mudraj

Maqlub

Mudhtharib

Muharraf
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yang terlihat jelas. Atau hadits yang

diriwayatkan oleh periwayat yang tidak tsiqah
(dha'rl), yang bertentangan dengan periwayat
yatgtsiqah

Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat tsiqah,
yarlrg bertentangan denghn periwayat tidak

tsiqah (dha'$.

Hadits )aeg setelatr diteliti dan diselidiki
terbukti rnengandung ursur salatr sangka dari
periwayahya dengan cara menganggap hadits
yang samadnya terpufrrs (munqathi) sebagai

hadits nuttashil, atau men5nelipkan sebuah

hadits kedalam hadits lain.

Hadits yang terbukti mendapat tambahan

redaksi lain berdasarkan asunsi batrwa redaksi

tersebut adalah bagan dari hadits tersebut.

Hadits yang mengalami kmffadiksi deirgan

hadits lain, lantaran salatr me,lrempatkan, baik
dengan cara disebutkan terlebih dahulu maupun

di akhir (redaksinya terbalik).

Hdits yang mengalami kontradiksi dengan

hadits lain, lantaran ada beberapa jdur
periwayatan yurg berbcda-beda dari periwayat,
sehingga tidak mungkin digabungkan atau

ditentukan mana yang lebih kuat.

Hadits yang mengalami konhadiksi dengan

hadits lain, lantaran terjaAi perubatran syakal
(tanda baca vokal dan konsonan) kata,



Mushahhaf

Mubham

Majhul

Masfur

Syadz

Muhkthalith

sementara bentuk tulisannya masih tetap ada.

Hadits yang mengalami kontradiksi dengan

hadits lain, lantaran ada perubahan titik pada

kata, sementara bentuk tulisannya tidak

berubatr.

Hadits yang di dalam matan atalu sanad-nya ada

periwayat yang identitasnya tidak disebutkan,

baik pria maupun wanita.

Hadits yang periwayatrya disebutkan dengan

jelas, tapi ternyata dia tidak termasuk orang

yang sudah dikenal keadilannya dan hanya ada

satu orang periwayat tsiqah yang meriwayatkan

hadits darinya.

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang

periwayat dari seseorang yang tidak tsiqah.

Diistilahkan juga dengan majhulul hal.

Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat

maqbul (tsiqah), yang bertentangan dengan

hadits periwayat yang lebih kuat, lantaran lebih

dhabith, atau memiliki banyak sanad atau

aspek-aspek lainnya yang dapat menguatkan.

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang

hapalanya buruk lantaran lanjut usia, mengalami

kecelakaan, itu buku-bukunya terbakar atau

hilang.

Hadits yang di awal sanad-nya ada satu

periwayat atau lebih yang gugur
Mu'allaq
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Mursal

Mudallas

Munqathi'

Mu'dhal

Mauquf

Maqthu'

Tadlis

Taswiyah

Hadits yang di al<hir sanad-nya ada periwayat

setelah generasi tabiin yang gugur.

Hadits yang diriwayatkan berdasarkan asumsi

bahwa hadits itu tidak memiliki cacat.

Hadits yang memiliki seorang periwayat

sebelum sahabat yang gugur (tidak disebutkan)

di satu tempat atau ada dua periwayat sebelum

sahabat di dua tempat dalam kondisi tidak
berturut-turut.

Hadits yang memiliki dua orang periwayat atau

lebih yang gugur (tidak disebutkan) secira
berturut-turut, baik sahabat bersama tabiin,
tabiin bersama tabiut tabiin, maupun dua orang
periwayat sebelum satrabat dan tabiin.

Hadits yang dinisbatkan kepada sahabat, baik
ucapan maupun perbuatan, baik secara muttashil
(bersarrbung) maupun munqathi' (terputus).

Hadits yang dinisbatkan kepada tabiin, baik
ucapan maupun perbuatan, baik secara muttashil
(bersarnbung) maupun munqathi'

Menutupi crcat yang terdapat dalam sanad

hadits dan menampalJcan yang baik a3ar

terkesan haditsnya shahih.

Riwayat seseorang dari gurunya de,ngan

menghilangkan periwayat dha'f ymg-berada di
antara dua periwayat tsiqah yang pemah
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Abadilah 
-

Muktradhram

Sahabat

Tabiin

Amirul
Muhninin

Hakim

bertemu agar terkesan haditsnya shahih.

Orang yang paling banyak meriwayatkan hadits
dari. kalangan sahabat yang nama depannya
adalah Abdullah. Mereka adalatr Abdullatr bin
LJmar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-
Ztbair dan Abdullah bin Amr bin'Al Ash.

Orang yang hidup di masa jahiliyah dan masa

Nabi $ serta masuk Islam namun tidak pernah

bertemu dengan Nabi S.

Orang yang pernatr bertemu dengan Nabi $
dalam kondisi memeluk Islam dan wafat dalarn
kondisi memeluk Islam meskipun diselingi
dengan perbuatan murtad menurut pendapat

yararg shahih. Semua sahabat dinilai orang yang

adil {an riwayatnya diterima.

Orang yang pernah bertemu dengan generasi

sahabat dalam keadaan memeluk Islam dan

wafat dalam keadaan memeluk Islam.

Gelar ini diberikan kepada para k*ralifah setelatr

Abu Bakar Ash-Shiddiq, seperti Syubah bin Al
Hajjaj, Suffan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawaih,
Ahmad bin Hanbal, Al Bulfiari, Ad-Daraquthni,
dan Muslim.

Gelar keatrlian yang diberikan ke,pada Imam

yang menguasai hadits yang diriwayatkan, baik

matan maupun sanad, dan mengetahui jarh dan

ta'dil para periwayat. Contohnya: Ibnu Dinar,

Al-Laits bin sa'd, Malih dan syaf i

Gelar keahlian yang diberikan kepada Imarn

yang sanggup menghapal 300 ribu hadits, baik
Hujjatr
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Hafizh

Muhaddits

Musnid

IImu Jarh wa
Ta'dil

Imla'

Simali

matan maupun sanad, mengetahui prihal sejarah

keadilan, cacat, dan biografinya. Contohnya:

Hisyam bin Unvah, Abu Hudzail Muhammad
bin Al Walid, dan Muhammad Abdullatr bin
Amr.

Gelar yang diberikan kepada orang yang dapat

men-shahih-kaa sanad dm matan hadits, serta

dapat menetapkan jarh dan ta'dil peiwayatnya.

Menurut pendapat lain, hafizh harus menghapal

100 ribu hadits. Contohnya: Al Iraqi, Ibnu Hajar
AI Asgalani, dan Ibnu Daqiqil Id.

Gelar yang diberikan kepada orang yang

mengetalrui sanad, illat, nama para periwayat,

sanad ali, sanad nazil suata hadits, menguasai

keenam kitab hadits referensi, Musnad Ahmad,

Sunan Al Baihaqi, Mu'jam .Ath-Thabarani, serta

menghapal minimal 1000 hadits. Contohnya:
Atha' bin Abu Rabatr dan Az-Zabidr.

Gelar yang diberikan kepada orang yang

meriwayatkan hadits beserta sanad-nya.

Ilmu yang menrbahas hal-ihwal para periwayat
hadits dari aspek diterima atau ditolaknya suatu

riwayat.

Penyampaian hadits yang dilakukan dengan cara

mendikte.

Cara menerima riwayat dari perkataan gurulya,
baik dengan cara didiktekan.maupun tidak; baik
dari hapalannya maupun'dari tulisannya. Inilatr
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Qira'atr (Aradh)

Ijazah

Munawalah

Mukatabah

Wijadatr

Washiyyah

cara menerima hadits yang paling baik menurut

jumhur.

Cara menerima riwayat diman seseorang

periwayat menyuguhkan atau mengemukakan

haditsnya di hadapan gurunya, baik dengan cara

membaca sendiri maupun dengan cara

dibacakan oleh orang lain sambil. dra

menyimalatya.

Cara menerima riwayat dengan memberikan

izin dari seseorang kepada orang lain untuk

meriwayatkan hadits darinya atau dari kitabnya.

Cara menerima riway.at dengan memberikan

naskah asli atau salinan yang sudah dikoreksi

kepada murid dari seorang guru untuk

diriwayatkan oleh muridnya.

Cara menerima riwayat dengan menulis hadits

yang dilakukan oleh seorang guru atau oleh

orang lain untuk diberikan kepada orang yang

berada di tempat lain atau di hadapannya.

Cara menerima riwayat dengan menemukan

hadits orang lain yang tidak diriwayatkan oleh

yang bersangkutan, baik dengan redaksi yang

snma, qira'ah, maupun lainnya dari pemilik

hadits atau pemilik tulisan tersebut.

: Cata menerima riwayat lewat pesan yang

disampaikan oleh seseorang yang akan

menemui ajal atau ketika akan bepergian berupa

sebuatr kitab agar diriwayatkan.
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I'lam : Cara menerima riwayat lewat pemberitahuan

guru kepada muridnya bahwa hadits yang

diriwayatkannya adalah riwayat gurunya sendiri

yang diterima dari guru lain tanpa menyuruh

murid tersebut untuk meriwayatkanuya.

Tingkatan dan Ungkapan yang Digunakan dalam Menilai
PeriwayatAdil

P ertam a, menggunakan ungkapan yang berbentuk superlatif

atau ungkapan yang memiliki makna yang srrma, seperti:

Ilaihil muntaha : Orang yang paling tinggi keteguhan hati dan

fits-tsabat ucapannya.

Tsiqah fauqa : Orang tsiqah yang tingkatannya melebihi orang

tsiqatr yangtsiqah.

Kedua, memperkuat keisiqalr-an periwayat dengan cara

membubuhi satu sifat yang menjelaskan ke-adil-an dan ke-dhabith-

annya, dengan pengulangan kata dan kata yang malaranya snma,

seperti:

Atsbatun-naas

hifzhan wa
adalatr

Tsabat tsabat

Tsiqah tsiqah

Hujjah hujjah

Tsabat tsiqatr

: Orang yang paling kuat hapalan dan

keadilannya.

Orang yang teguh lagi teguh.

Orang yang teperc aya lag1 tepercaya.

Orang yang atrli lagi mumpuni.

Orang yang teguh lagi tepercaya.
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Hafizhhujjah : Orang yang hapal lagi handal.

Dhabith mutqin : Orang yang ingatannya kuat lagi handal.

Ketiga, ungkapan yang menunjukan keadilan dengan satu

kata yang mengandung makna kuat ingatan, seperti:

Tsabat Orang yang teguh hati dan ucapannya.

Mutqin

Tsiqatr

Hafi

Hujjah

Orang yang handal.

Orang yang tepercaYa.

Orang yang kuat hapalannYa.

Orang yang ahli.

Keempaf, ungkapan yang menjelaskan ke-adil-an dan ke-

dhabit-an periwayat, tapi dengan menggunakan kata yang tidak

mengandung malara kuat ingatan dm adil, seperti:

Shaduq : Orang Yang sangat jujur.

Ma'mun : Orang Yang sangat amanatr.

Laba'sa bih : Orang yang tidak cacat.

Kelima, ungkapan yang menunjukkan kejujuan periwayat,
'tapi tidak dipahami ada aspek ke-dhabit-nnya' seperti:

Matralluhu ash- : Orang yang berstatus jujur.

shidq

Jayyidul hadits : Orang yang baik haditsnya.

' Hasanul hadits ' dr*g yang bagus haditsnya.
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Muqaribul hadits : Orang yang haditsnya mendekati hadits

periwayat tsiqah.

Keenamr rrg!<apan yang menunjukkan arti mendekati cacat

disertai dengan kata insya Allah atau kata yang di+ashghir-kan atau

dikaitkan dengan harapan, seperti:

Orang yang jujur insya Allah.

Orang yang diharapkan tidak cacat.

Orang yang sedikit keshaliharurya.

Orang yang diterima haditsnya.

Shaduq insya
Allah
Arjuu bian la

ba'sa bih

Shuwailih

Maqbul haditsuh

Tingkatan dan Ungkapan yang Digunakan ketika Menilai
Periwayat Cacat

Pertama, ungkapan yang menunjukkan cacat periwayatyarag
sangat berlebihan dengan menggunakan bahasa superlatif atau bahasa

lainnya yang semakna, seperti:

Audha'un-nas , O.*g yang pating sering berdusta.

Akdzabun-nas : Orang yang paling sering berbohong.

Ilaihil muntaha : Orang yang paling tinggi kebohongannya.

fil wadh'i

Kedua, ungkapan yang menunjukkan cacat yang sangat

berlebihan dengan gaya batrasa shighah mubalaghai (hiperbola),

seperti:
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Wadhdha' : Orang yang suka memalsukan-

Dajjal : Orang Yang sukameniPu.

Ketiga, ungkapan yang menunjul:kan batrwa periwayat

terhrduh melakukan dusta, kebohongan, dan sebagainya, seperti:

Muttaham bil : Orang yang dituduhberbohong.

kadzib
Muttahaurbil
wadht

Fihin-nazhar

Saqith

hadits

Matrukul hadits,

Mardudul hadits

Matnrkul hadits

Orang yang haditsnya tidak diterima.

Orang yang haditsnya ditinggalkan.

Orang yang dituduh memalsukan hadits.

Orang yang perlu diteliti lagi.

Orang yang gugur.

Orang yang haditsnya hilang.

Orang yang haditsnya ditinggalkan.

Keempd, ungkapan yang menunjukkan kondisi periwayat

yang lemah, seperti:

Muthrahul hadits : Orang yang haditsnya tidak dipakai.

Dhatf : Orang yang lematr.

Kelima, ungkapan yang menunjut&an sisi lematr dan

kacaunya hapalan periwayat, seperti :
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La yuhtajju bih

Majhul

Munkirul hadits

Mudhtharibul
hadits

Wahin

Fihi maqal

Fihi khalf

Layyin

Laisa fil hujjalr

Orang yang haditsnya tidak bisa dijadikan
sebagai hujjah.

Orang yang tidak dikenal identitasnyd.

Orang yang haditsnya tidak diketahui.

Orang yang haditsnya kacau.

Orang yang banyak menduga-duga.

Keenam, ungkapan yarLg menggunakan kata sifat yang
menjelaskan sisi lematr periwayat, tetapi sifat tersebut berdekatan
dengan sifat adil, seperti:

Dhu'ifahaditsuh : Orangyanghaditsnyadinilai dha'if(lemah).

Laisa bil qawiyyi

Orang yang masih diperbincangkan.

Orang yang disingkirkan.

Orang yang lunak

Orang yang haditsnya tidak .dapat digunakan
sebagai hujjah.

Orang yang tidak kuat.

---oo---
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