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erullakan kebanggaan sendiri ltagi umat Islarn yans telah menda-
lratkan janji rlari Allah J*, rlrtuk nrerrjaga Risalah Islanr yang tertrrarrg

rlalarrr Al (Jrrr-an, sclxr(ailnarra Firrnarr-Nya , "sesrrngguhnya Kami-lah
y;rn,{ nr('nurrrnkan Al (]ur'arr, tlan sesunguuhnya K;rrni Jrenar-llerrar me-
rrtelihar;ury;r." ((.)s. Al Ilijr IIl-rl: 1])

I)i sanrpinu itu Allah juga mcnjadikan llara nal"ri rfhn rasul-Nya seba-
gat kellanjairrian rlan J)enjelas rlari ri.salah ini, ticlaliterkecuali nahi kfra,
Muharnnrad {*,, karenanya al)a yang rlatang rlari beliau, belupa sunah
dffi tradits aclalah sebuah kebenaran yang metidapatkan leffiimasi:dari
Al lah J#r, yan( f u n !{s i#r r r manfaatnya s&Rgat u r,{en .hagi keberagamaan
umat islam secara khusus.. ,Tentunya agar risalahlslarn teta$ solirl Allah pun telah menyiapffi
manuslh-luanusia y4n{ diheri anugrah r*al clan moral}ang kuat untuk
rrt e-n ghapal d arym en I aga h ad i ts-h acl i ts na6i Sqsalah satu'clffintaranya
;rrlalah Al lrnam Al Hafizh lbnu Hajar Al Asr;alani, hapalan haditsnya yanu
haffiak, rlan ke"luasan ilmunya <lalam bidang f,artits ii*piipoA, A.irlui
r{ori tat i f , merr rl}uat ula ma-ulama sezaman nya f,an setela hnya menobat-
kan beliau sebagai rriferensi.utama dalarrr"kajian harlitshadits.nahi #; ,

" Ensiklopeclia ini merqpakan langkah awal clalam berkhidm4h ylg$
h.rrlits-hadits nabi ffi. rlengan cara menghirppun hadits*rarlits Nabfmeialui
karyg-kqryts. ill ama y#t6 el i aku i keun ggulrff: llmp {sf otorltasnya. Keq pi-
kar, en s i kl o p e dfruin i d i s u s u n s ec a ra t e m a t i krt!$ anya penigltFa.n s t"ati,ts

h adi ts, sprt a menyebut kan ref erensi-refergnsi yang memltfl t.hadit*ft{ffi

f frili*ff il hf I H, tq r:' : rfl t'e *n' tl Bffi 
':3 ry#
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Pengarrtar Penerbit

Akamdulilkh kami ucapkan sebagai luapan rasa syukur kami

atas rampungnln proses teriemah dan editing ka4n berharga seorcmg

imam besar dalam bidang hadits, hnu Haiar Al Asqalani. Salam dan

shalawat semoga terlipahkan kepada manusia pilihan dan panutan

umat, ufusan Allah, Muhammad $, keltnrga , dan para sahabatn5p,

serta para pengikutrya hingga akhir zaman.

Meruplkan kebanggaan sendiri bagi umat Islam yang telah

mendapatkan.janji dari Allah & untuk menjaga risalah Islam yang

tertuang dalam Al Qur'an, sebagaimana Firrnan-Nla ,

"Sesutguhrya lkmi-lah tnng menurunlcan Al Qur'an, dan
sesunguhnga l{ami benarbemr mernelilnmn5a." (Qs. Al Hijr [15]:
e)

Selain itu Allah iuga menldikan para nabi dan rasul-Nya sebagai

kepanjangan dan penjelas dari risalah ini, tilak terftecuali nabi kita,
Muhamrnad &, karenanlp apa lpng datang dari beliau, berupa sunah

dan hadits adalah sebtnh kebenaran yang dilegitimasi Allah &, lrang
fungsi dan manfuatnya sangat u4len bagi keberagamaan umat islam

secara khusus.

ta
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Agar risalah Islam tetap solid Allah pun telah menyiapkan

manusia-manusia yang diberi anugrah akal dan moral yang kuat

untuk menghapal dan menjaga hadits-hadits Nabi $, salah satu

diantaranya adalah Al Imam Al Hdizh hnu Hajar Al Asqahni, V?IIEI

banyak hapal hadits, dan luas ilmungra dalam bidang hadits sffirpai
pada derajat otoritatif, lpng membuat ulama-ulama sezamanngp rfan

setelahnya meniadikan beliau sebagai referensi utama dalarn hdiryt
hadits-hadits Nabi $.

Diantara hal yang memothrasi tersusunnya ensilklopedia tni

adalah karena keluasan wawasan dan pengetahuan Al Asqalani 5nng
sangat mendalam tentang masalah hadits serta kecerdasannln Sang

sangat tajam. Ensiklopedia ini merupakan langkah awal dalam

berkhidmah pada hadits-hadits Nabi $ dengan cara menghimpun

hadits-hadits Nabi melalui karya-kaya ulama besar yang diakui

keunggulan ilmu dan otoritasnya, lrang dahm kesempatan ini kami

memulainya dengan imam lbnu Hajar Al Asqalani. Keunikan dari

ensiklopedia ini disusun se@ra tematik, adan5n penjelasan status

hadits, serta menyebutkan referensi-referensi.yang memuat hadits-

hadits tersebut. Hal ini jelas akan menambah kemantapan
pengetahuan kita tentang hadits Nabi $.

Akhimya kepada Allah jua kami berharap sernoga upaSa ini

mendapatkan ganjaran 3nng mulia disisi-Nya. Tak lupa kami harapkan

sumbangsih saran dan kritik dari para pembaca untuk kesempumaan

buku ini, dan tenhrngaa kesempumaan hanfnlah milik Allah.

Jakarta 2Ot2
Pustaka Azzafii
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KITAB DZIKIR

Bab: Keutannan Al hsmabh
ril';

1. Al Hafizh meriunyatkan deng6rn sanadnya dari Anas bin

Malik &, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

" ,!\?tT s:,r-'t1p r;J'rr,:t u.v P
1' r-i 1rt',01 ii;'€;6;l Lr

"Penufup antan jin dan aurat manusia apbila saamng dai
kalian menangalkan pl<aiannSa adalah dengwz mengucapkan:

Bismillaah (dengan menyebut nama Allah)'.

Ini lafazh Hisyam. Sedangkan di dalam riwayat Brsyr

dicantumka"' gii.E tibi til"Apubilu nTereka menanggalkan pakaian

merekQ, dan di dalam riwalat Isma'il dicanfumkan: 'i'Ut S*S ti1

iill @pabila seseoftng dari t<alian memasuki kamar mandi tWCt.

E]
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Ini hadits gharib (hanya diriwagratkan oleh seorang perawi),

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Ausath, dan

diriwayatkan iuga oleh hnu'Adi di dalam Al l<anil. 'ffi1,i

Menurut saya: Diriwayatkan juga dari Al A'masy dari jalur

ketiga, yang diriwayatkan oleh hnu As-Sunni dari riwayat Yahp bin
Al Ala' dari Al A'masy. Sementara Yahya, Sa'd dan Sa'id adalah
para perawi yang dha'if. Demikian juga gurunya Al A'masy dalam hal

ini, ada perbedaan padanya di dalam sanadnya, karena diriwayatkan
oleh Salam Ath-Thawil dan Muhamrnad bin Al Fadhl bin Athiyyah -
yang mana keduan5ra juga dua dln'iF.

At Hafizh juga meriwaptkan dengan sanadnya dari Anas rg,
lalu ia menyebutkan seperti riuayat Bisyr bin Khalid dengan sarna

persis.

RiwaSrat Humaid diriunyatkan oleh hnu 'Adi pada Biografi

llurunya, Muhammad bin Ahmad bin Suhail, dan ia mengisyaratkan

bahwa giurunya itu telah memalsukan (penyandarannya). Al
Hafizh juga, meriwayatkan dengan sanadnya dari AUu Sa'id Al
Khudri rg dari Nabi $, beliau bersabda,

tf .it
. ,.c . , c., , ?, . cu .t loz

f ?ts-t',t) 4'av;""'
1, * :'^i; ryr6,y!)t JA

"Penufup antara jin dan aumt manusia apbik sneoft,ng
menanggalkan pakaianrya adalah dengan mengucapkan: Bismillaah.,,

Diriwayatkan oleh Ahmad bin Muni'di dalam Musnadnya dari {pzid
bin Harun.
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Sementara At-Tirmidzi mengeluarkan asal hadits ini di bagian-

bagian akhir pembatrasan tentang shalat di dalam JamiLnya, dari

hadits Ali bin Abu Thahb, dan ia, mengatakan, "Hadits glarib."

Al Hafizh meriwalratkan dengan sanadnya dari hnu Umar rg,
ia be*ata, "Rasulullah $ bersaMa,

. iur *. ;j;tri,s7')l'€;';tr L; sy.
_, '.

,, ..)rbioalr uJ i:;. q. d y.,, 'ir!
,?

'Apabila seseoftng dai t<alian menanggalkan pakaiann5a abu
bertelanjang maka hendaHah ia mengucapkan: Bismilah. Karena

s*ungguhnya itu adalah penutup bgntn antan diring dan qetad."

Demikian yang diriwayatkan oteh Abu Nu'aim di dalam .4/

Hilyah, dan ia mengatakan, "lsma'il meriwayatkannya sendirian dari

Mis'ar."

Menurut saya: Ia dha'if, dan pada Athi!4/ah juga ada

kelemahan

Kesimpulannln, bahwa dalam masalah ini tidak ada satu

riwayat yang valid. Wallahu alam.lNabij Al Alkar,l/150-1511.

E



Au&okdr4'il&7a'/4t t4 rQaral4rd

Bab: Bershalawat unhrk Nabi C

ii,

2. Biografi Sulaiman Al Hasyirfri: An-Nasa'i meriwayatkan

darinya satu hadits mengenai keutamaan bershalawat untuk

Nabi $1, dan ia mengatakan, "sulaiman ini tidak masyhur."

Dinilai shahih oleh hnu Hibban dan Al Hakim, dan ada

perbedaan di dalam sanadnya pada Tsabit. lTahdzib At-Tahdzib,

4/202-203; Al Ishabh fi Tamyiz Ash-Shahabah, S/341.

3. Al Hafizh berkata: Dari Abu Hurairah hadits: 'Maka kami

berkata, 'Wahai Rasulullah, bagairnana kami bershawalat unfukmu?"'

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam 'Amat Al Yaum ura Al'
I-aitah.

Abu Hatim berkata, "lni keliru, dan hadits Malik lebih shahih."

-yakni yang diriwayatkannya dari Tamim Al Mujmir-. [An-Nukat Azh-

Zzinf, L/3841.

t HR. An-Nasa'i, dari Tsabit, ia berkata, "sulaiman maula Al Hasan bin 'Ali

datang kepada kami pada masa Al Hajjaj, lalu ia menceritakan kepada kami

dari 'Abdullah bin Abu Thalhah dari ayahnya: Bahwa Rasulullah $ bersabda,

tilt-lt'n'gl'qb. ju- | rt.W i 6i.,:J f- o4 ltl*,i n-, iri6 t.rpi r gul
t3e 

"fl 
' .I! ill +:l'ir-r'rJi|!1b'Ji-j-li ,rlb t*b (Seonng malaikat

mendatangiku'talu berlaa, 'Wahai Muhammad, Rabbmu

Apakah engl<au rela, bhoua tidaHah seseo,ang dari uwatmu
berchalat untukmu kecuali Aku berchalawat untukn3m, dan tidaHah seseorang

dari umatmu memberi salam kepdamu kecuali Aku memberi \atam
kepdanlal."
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4. Dari Ubay bin Ka'b: "Bahwa seorang lelaki berkata kepada

Nabi $, 'Aku jadikan setengah shalawatku untukmu ..'." al hadits.

Di bagian akhiqp disebutkan:.'Aku pdikan shalawatku semuanln

untukmu?' Beliau.pun bersaMa, &J-ii ';lf;-t,&l-1i, & r\\(Maka

engl<au metnenuhi ke@imrunu alcan terpenuhi, dan dostnu
dbmpunl.

Diritmptkan oleh Al Hakim dan ia menilain5n shahih, darr

sanadnln !rl'nt. Walhhu a'lam.lMzl Al Ma'un,2Ql.

5. Musaddad berkata: Dari

'Rasulullah At bersabda,
fl Hasan.S, ia berkata,

t:p t{y 4;J,Lir ?:; *i>,.at \'#

'PerbangHah shalawat unfuHru pda hari Jumbt, karena

sesmgguhnSa hal itu dip*tilmtl<an kepdah)."

Al Hafizh berkata, "lni mutsl." lAl Mathalib Al AlW,4/81.

Bab: Tentang Mailis Dzikir

6. Dari Abdullah bin Umar S, ia berkata, "Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, apa ketrnhrngan mailis-majlis dzikir?' Beliau

menjawab,

tn 7.

*

EI
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,, o c I I z

iLlr_fiJl A;a*
'Keuntungan mailis-mailis rr*,r.Or* surga'." 

' 
'.

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad haan. lMukhtashar

At-Taryhib wa At-Tarhib, L3Ll.

7. Hadits hnu Umar r&, ia berkata, "Rasulullah $ bersaMa,

,t$r6^liJrt fi/rirrtir
'Jika kalian melernti bnan-taman suryP maka mampirlah

kalbn...'." al hadits.

Di dalamnya iuga disebutkan , * th -oli Jt- ?\g it'"|
lKarena sesungguhn5a Allah ^orriiki 

malaikat-malaikat Sang

senantias bert<eliling-hingga:- mengeliln$ merekd.

Al Hafizh berkata: Saya tidak menemukannya dari hadits lbnu

Umar dan tidak pula sebagiannya di dalam kitab-kitab yang masyhur

dan tidak pula pada iuz-iuz yang banyak beredar, tapi saya

menemukannya dari hadits Arns dengan lafazhnp yang terpisah

[yakni tidak dalam satu haditsl, dan saya iuga menemukannya dari

hadits Jabir dengan maknanya secara ringkas, sec6m terpisah [yakni

tidak dalam satu haditsl dan terhimpun [yakni dalam satu hadits].

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin

Ubaidullah,.&, ia berkata, "Rasulullah $ keluar kepada kami lalu

bersabda,

, riirv iUr fi /, *; tiy, urir 6 U
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'Wahai manusia, apabila kalian melewati taman-taman surga,

mal<a mamphlah kaliad.

Kami berkata, 'Wahai Rasululullah, dimana itu tqman-taman

surga?' Beliau menjawab, {':St nl$ (Maitis-maitis dzikifl."

Ia juga meriwayatkan dari Jabir,

"Rasulullah $ keluar kepada kami lalu bersabda,

ia berkata,

a3st''jlr LJ. Gr'7 j*1\,,6t
)z

fntd$,*
6u
t, .. I z,Hsq

'Wahai manusia, sesungguhn5a A;llah Ta'ala memiliki

pasukan-psukan malailat tang berhenti dan singgnh pada mailis-

majlis dzikil."

AI Hafizh juga meriw,avatkan dengan sana{nya:- Jabir berkata,

"Flasulullah ,$ bersaMa, ibt ')fu ]-.*i'rg'i<q{Idt'u U:t *.'at
ta, f6-l ,i ,-f16 ,f)\i Q (s"sunssrhnva Atlah memiliki pasukan-

psulan malaikat 5ang berhenti dan singan pada mailis-mailis dzikir

di bumi, karena itu hendaHah lalian mampir di tanatnnianan surgal.

Mereka [para sahabatJ bertanya,,npu itu tarnan-taman suqla, wahai

Rasutullah?' Beliau menjawab, Silt u;6n (Majlis-majlis dzikil1."

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh Al Bazzar dan AI Hakim,

dan ia menshahill<awrya, maka ia pun keliru, karena rotasinya

terletak pada Umar bin Abdullah maula Ghufrah, sedangkan dia

dha'if.

Adapun hadits Anas: Al Hafizh mengeluarkan dengan

sanadnya dari Anas bin Malik i&, ia berkata,

"Rasulullah S bersabd u, ,-/rJ ,.':;$ fJ-/|l;t rtt (Jika kalian

E
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meleuati taman-taman surga maka mampirlah kalianl. Mereka

bertanya, 'Apa itu taman-taman surga?' Beliau menjawab, f tlt'jF
(Halaqah-hataqah dzikill." ni,,

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia

mengatakan, "lni hadits hasan gharib dari hadits Tsabit."

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni di dalam Al lfrad,lbnu 'Adi di

dalam Al Kamit pada bagian Afnd Muhatnmad bin Tsabit dan ia
menukil tadh'ifnya (penilaian lemah terhadapnya).

Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la.

Diriwaytakan juga dari jalur lainnla dari'Anas.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dgri Anas, ia
berkata, "Rasulullah $ bersabd a, triirti #, f|-/|i;; ,i\ (Apabila

kalian melewati taman-taman sutga, maka mampirlah kaliarl. Mereka

berkata, 'Wahai Rasulullahr dimlp kami punya taman-taman surga

di dunia?' Beliau bersabda, FL-l' li-i;l ii-lt ;.:1,t;41
(sesungguhnya itu adatah iajlis-majtis ai*ir lhataqah-halaqai
dzikill."

Ini hadits gharib dari jalur ini, dan ini adalah mutaba'ah yang

bagus.

Ia juga meriwayatkan dari Anas dari Nabi $, beliau bersabda,

-.t(ar
,tp.:ff, ,

lJi*
*

,i'ut'J,a ofid- *>t":r ,y1;* *. rt
zt

z6t ,, -'.^ i ll t (t, o! -6 i, 9 .
c,tt'J U :0 J e"i., 6- i;: ;, gi,ilt* ; ir'o, ;t,t:fur, ;1

fr{r sy;
i4: /

E
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.'iL:\ lg.e t:) €,.L, a -fu:t,,*
y ilir ii cov-f ir:*,lJV d:rlirri

a t t .. o -O..@* re{g*-.'..
'saunguhnla Altah memitiki makikat-malaikat gng

senantiasa mereka menari halaqah-halaqah dzikir. Bila

malaikat-malaikat itu mendatangi mereka, makikat-malaikat itu

mengelilingi mereka, ketnudian merel<a . mengufus para pemandu

mereka ke langit, kepda Rabbul 'Izah SWT, lalu mereka be*ata,
'Wahai Rabb kami -sdangkan Dia lebih mengetahui-, kami

mendatangi hamba-hamba shalih dari antam Fn hamb-Mu,

mereka menggagwngkan nilcnat-nikmat-Mu, mernfuca Kbb-Mu,
betshalawat unfuk Nabi-Mu, serta memohon kepada-Mu unfuk

akhint dan dunia mereka.' Maka lRabb kita Ta alal berfirman,

'Liputilah merel<a dengan mhmat-Ku. Mereka ifu adalah kaum

dimana teman duduk mereka tidak akan sengfira'."

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh NBazzar.

Tapi hadits ini memiliki asal yang kuat, diriwayatkan oleh Al

Bukhari dan Muslim se@ra paniang lebar dari hadits Abu Hurairah.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah rS,: "Bahwa Rasulullah $ bersabda kepada Abu Bakar

*ulafaa'lfu ?ala, 4 /ct*l4t

*:t,3rYT'|ful2

#d

E]
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Ash-Shiddiq,&,, l-Al €16tA, f6-/r'o;rri\,f.'r{ U t Wahai Abu

Bakar apabila engkau melevwti tarnan-tarnan surga, maka hendaHah

engkau mampir di dalamnyal. Abu Bakar bertanya, 'Apa n{iksud

mampir di dalamnya, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: [gakni

dengan mensucapkanl tsf hr1 titr 11ei1:i ll.iuti ar ir;';j, (Maha

Suci Allah, segala puji fugi Allah, fidak ada saembahan selain Allah,

dan Attah Maha El&r\J

Ini hadits gharib, diriwa5ntkan oleh At-Tirmidzi dengan lafazh:
ql tFj6 #, f|-/r'l;f ,tl.lApabila l<alian meleuati tarnan-taman

sutga, maka hendaklah kalian manpir di dalamnyfl. Aku bertanSa,

"Apa itu taman-taman zurga?" Beliau menjawab, Lr-:-:ir (Masjid-

masjidl. Aku bertanSra lagi, "Apa maksud mampir di dalamnya?" ...

lalu ia menyebutkannya.

Para periwayatrya biqah (terpercaSn) kecuali Humaid Al
Makki, ia mahul (tidak dikenal; tidak diketahui perihalnya). lNataij Al
Afkar L/16-221.

8. Abu Hurairah mengatakan dari Nabi $, beliau bersabda,

;t* 
G................ 

* fi *? 3 r;lg*'td
"Aku bersma hamb-Ku apabila ia mengingat-Ku dan

bibimya bergenk menyebut-Ku."

Al Hafizh berkata: Ini potongan dari sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari di dalam l{hulq Afbl ALr{brd
dan Ath-Thabarani dari riwayat Abdunahman bin Yazid bin Jab$dari
Abu Hurairah, lalu ia menyebutkannya dengan lafazh' o-tfs rSt

(apabila ia mengingat-Kd.

tiTI
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Di dalam suafu riwayat Ahmad disebutkan: "Abu Huraimh

menceritakan kepada kami, saat ifu kami di rumahnya orang ini -
yakni Ummu Darda-, bahwa ia mendengar Rasulullah $."

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Ad-Dalaildari jalur

Rabi'ah bin Yazid Di-Dimaslq dari Isma'il bin ubaidullah, ia berkata,
,,Aku masuk ke tempat ummu Darrda. setelah aku memberi salam,

aku duduk, lalu aku mendengar Karirnah binti Al Hashas, salah

seorang pengikut Abtl Darida, berkata, 'Aku - mendengar Abu

Humirah r{b (bel,l{ata}, saat ifu.h di rumahnya orang ini -seraya ia

menuniuk kepada Ummu Darda-, 'Aku mendengar Abu 'Al

Qasim $ bersabda'." Diriwayatkan iuga oleh Ahmad, hnu Maiah

dan Al F{akim dari Abu Huraimh; Diriwayatkan juga oleh lbnu

Hibban di dalam slahibnyadari Abu Hurairah, dan para hafizh me-

mjitrlrln jalur Abdurrahrnan bin Yazid bin Jabir dan Rabi'ah bin

Yazid. lAl Fath, 13/5091.

9. Al Hafizh berkata: Aisyah rfr berkata, "Adalah Nabi f|,
beliau biasa berdzikir kepada Alhh fa'ala dalam segala kondisinya"'

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Aisyah r$, dan At-Tirmidzi

menilainya gharib.

I(halid (salah seorang perawi di dalam sanadnya),

d\:erbincangkan oleh sebagian imam, dan ia tidak termasuk syarat Al

Bukhari. Ia meriwayatkan hadits ini sendirian, v,allahu aIam. lAn-

Nukat 'ala Ktab tbni Ash-Shalah, 1/330-33U'

10. SaMa Nabi $ (hadits quds0,

EI
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+ ;? V e'^!;t'V e €,ft',;
"Banngsiapa mengingat-Ku pda suafu kumpulan, mai#)Aku

metzgingattja Fda kumpulan gng lebih bik dart itu." ffinn.
lFatawa, bagian hadits, 261.

L1. Perkataannya pada bab firman Allah &:

*.'1i*1.,!iU y'!'-* |
a

,l

"Janganlah kantu gqkkan hd9ltmu untuk (membca) AI
Qur'an l<arena hendak cept<ept (menggm i)nya." (Qs. Al

Abu Hurairah be*ata: dari Nabi $, ai Uf ,ki? hr iri
it:i 't. Fr8-7t: nft u ,t),f (Allah tE Qerftrman, 'Aku betsma
hamba-Ku selana ia mengingat-Ku dan bibimSa beryenk menyebut-

Ku.'\."

Al Hafizh berkata: lmam Ahmad mengatakan di dalam

Musnadnya (dengan lafazh): "Dari Abu Huraimh, saat itu kami

sedang di rumah oftrng ini -yakni Ummu Darda-, bahwa ia

mendengar Rasulullah S bersabda ..." lalu ia menyebutkannya.

Ahmad juga meriwayatkannya (dengan lafazh): Dari lbnu

Jabir, dengan redaksi ini.

Al Bukhari di dalam kitab Khalq Af'al At 'lbad, dari Al

Humaidi dari Al Walid, menyerupai itu.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Ummu Darda dari Abu

Hurairah.
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Demikian juga yang diriwayatkan oleh hnu Majah.

Dernikian juga yang diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam l/
Musdrak.

Diriwa5ntkan iuga oleh lbnu Hibban di dalam Shahibnya dan

Abu Hurairah.

Hadits ini mempunyai sphid yang menguatkan riwayat

AMurrahman bin Yazid, 3nng diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam

Ad-Dabqrt "Aku masuk ke tempat Ummu Darda'. setelah memberi

saldm, aku pun duduk, lalu aku mendengar Karimah binti Al Hashas

Al MuzniSyah, yang rrana ia termasuk pengikut Ummu Darda,

berkata, 'Aku mendengar Abu Hurairah, saat itu ia di rumah orang

ini -seraya ia menuniuk kePada Ummu Datda-, berkata, -At:
-*a** Abu Al Qasim O bersabda , ()|Ai Uf :jd $i'gfui1
'sr3i, ". *.'€fiy ,tft fi (futnggahryp Albh g berfirman,'Aku

fu.pann tiu-U-t<, ;dana b mergtugat-Ku dan bibimg furyenk

manSrcbut'Ku.'1." Al Baihaqi berkatia, "lshaq bin Bakar me-

mubh'abnya: dari ayahnln ." lAt-Tqhlig, 5 /362-Wl

t2. Dari Ummu Anas €b, bahwa ia berkata, "Wahai

Rasulullah, berilah aku wasiat." Beliau pun bersabda,

s*t;;jlt rsii
'l',!lVlsf:u

aaa

ef ) rr<

EI
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' Jauhilah kernaksiatan-kemaksiatan, karena s*unggahnya ifu
adalah seutama-utaman5n jihad, dan pefrangklah dzikir kepada

Allah, karena saunguhnSm ddaMah engkau membaqakan se$uatu

kepda Altah yang tebih Dk cinbi daripda ban5nknSa beidzikir

kepada-Nyd." Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad ja$d.

Dalam riwayat lain disebutkan, Jtlili '.rf ,116 r:i! fu q j'12
144'4d6 bf nr j Van petbansHah dzikir kepada Altah, lir*u

itu adalah amal Satg pling dicintai Allah ketika

engkau dengannga santbil menbtnnyfl. lMul<htashar At-
Taryhib tn At-Tarhib, Lfil.

13. Dari Abu Musa r$, ia be*ata, "Rastrlullah $ bersabda,

;r3qbtr;e-> d>rrol';
Jbl ,t:,';tirt rt{ ht ?'";.

'Seandairya s@mng lelaki me,milih difiamdirham Wng
dibagi-bagikannya, sementan Wng lainn5a bedzikir kepada Allah,

maka dzikir itu lebih utatna di sisi Allall."

Dalam lafazh lainnya disebutkan , !, t'i lr4 FAl"i:* ri
(Tidak ada shadaqah tnng lebih ubna daripada berdzikir kepada

Allalil.Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari dua jalur dengan dua

sanad yang haan. lMukhtashar At-Targhib ova At-Tarhib, 1301.

.,

. 14. Dari Abu Darda {b, ia berkata, "Rasulullah $} bersabda,

EI
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'+ rj,Kj f, gt;-*l ;" !7f 'tf

:Ee;1t rrj.p;-I C*( |;-#
' 'Maukah aku bertbhukan kepada kalian tentang amal 5nng

palin7 baik dan pl@ suci di sisi Raia kalian, serta paling tinggi

dalam denjat katbn dan tebih baik bagi kalian daripda

menginfakkan etnas dan pemk, dan lebih baik bagi kalian daripada

berjumpa dengan musuh kalian lalu kalian menebas leher mereka dan

mereka menebas leher kaliari?

Mereka (para sahaba$ menjawab, 'Tentu.' Beliau pun

bersabda, !, S; (Berdzikir kepada AIan."

Mu'adz bin Jabal berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih

menyelamatkan dari Adzab Allah daripada berdzikir kepada Allah."

Diriwayatkan oleh Ahmad, hnu Abi Ad-Dunya, hnu Majah,

dan Dinilai shahih oleh Al Hakim. Diriwayatkan iuga oleh Ahmad dari

haciits Mu'adz dengan sanad ia$d, hanya saja ada keterputusan

(sanad) di dalamnya. lMukhtashar At-Targhib wa At-Tarhib, L29-

1301.

15. Al Bazzar meriwayatkan dari hadits lbnu Abbas dengan

lafazh:

ttr



ful*la'lfu&olar4r(ry0ad
4,,*.2,t; ! r,! itl u.\i;t u.t G- ,Jlwj'!tt:i at Ju

u$tV" G eftrsyr,$p:!ff, t$tr

"@ 
GIk urit'u f Y rl

"Allah $ berfirman, 'Walni amk Adan, jika engl<au

mengingat-Ku (berdzikir kepda-Ku) sqam tersendiri, trnla Aku
mengingatnu sffita tewndbi. Dan jila etgl<au menghgat-Ku di
dalam suafu kurnpulan, nnka aku metgingabnu di dalam kumpulan

tnng lebih bik dari@a kumpukn truU englcau mengingat-Ku di
antan mereka'." Sanadnyra shahih. lMukhtashar At-Taryhib wa At-
Tarhib, L29l.

16. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh Al Bazzar: Dari hnu Abbas, dari Nabi $, beliau bersaMa,

":;i fii:'T i.t 6-:)t-jgr$ ii'r iti
lri;t y ,f, "if; 

riy, ,qG:ri;t qp

w€?kir$'rv;V e,,
"Allah S berfirman, 'Wahai anak Adatn, jika engkau

mengingat-Ku fterdzikir kepda-Ku) secam tersendiri, maka Aku
mengingabnu seanz, tercendii. Dan jika engkau mengngat-ku di
dalam suafu maka aku mengingahnu di dalam kumpulan
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Wng lebih baik daripda kumpulan tnng engkau mengingabKu di

antam mereka'."

Ia -l,akni N Bflzzar berkata, 'Kami tidak mengetahuinya

diriwayatkan dari hnu Abbas dengan lafazh ini kecuali dari jalur ini."

Shahih lMukhtashar hwa'id N Bazar 2/3941.

L7.'. Al Hafizh berkata:

"Rasulullah $$ bersaMa,

|gi;|t-rt<;tf ;;fir *'&'r* a
aaa

';!li ;+r;'o:t')3at rr'#i {r4i tf friu

!';;
,Siapa di antan kalian Wg tidak manpu menderita di malatn

hai, bakhit dengan harta untuk dinalkahkan, dan pengecut terhadap

musuh untuk melaorann5a, maka hendaHah berdzikir kepada Allah'."

Ia -yakni N Bazzar- berkata, "Kami tidak mengetahuinya

kecuali dari jalur ini. sementara Abu Yahya, ia orang Kufah yang

dikenal, kami tidak mengetahui ada masalah padanya-"

Asy-Syaikh berkata, "Diniliai dha'if oleh Jumhur'"

lMukhtashar hwa'id Al Bazan 2/3931.

18. Az-7amak*rsSrari berkata, 'Dari Nabi $,

Dari hnu Abbas:

tgl
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f )';543 ^:;sr f6: d€;'ofi;f;
ttt

dltl

'Barangsiapa yang suka mampir di taman-taman sutga maka

hendaklah banyak berdzikir kepada Allall;'
' 

Al Hafizh berkata, 'Diriwalntkan oleh hnu Abi Syaibah, Ishaq

dan Ath-Thabarani dari hadits Mu'adz. Di dalam sanadnya terdapat

Musa bin 'Ubaidah, ia dha'if. Diriwayatkan juga oleh At-Tsa'labi di

dalam penafsiran surah Al 'Ankabyut, dan Ibnu Mardawaih di dalam

penafsiran surah Al Waaqi'ah ." lAl Kafi Aslt$at L/4/i31.

19. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari Mu'adz &' ia berkata,

"Tidaklah seorang manusia melakukan suatu amalan yang lebih

menyelamatkannya dari adzab Allah & daripada berdzikir kepada

A[ah fa'ala." Mereka berkata, "Tidak juga jihad di jalan Allah?" Ia

berkata, "Tidak, walaupun ia menghantam dengan pedangnya. Allah

Tablaberfirman, # !, illi (Dan saungguhnya mengingat Attah

adatah lebih besar (keutamaann5n dari ibdah-ibadah Wng lain. lQs-

Al'Ankabu tt l2gl: 45)). " lAl Mathalib Al Aliph, 4/30-31I

20. Biografi Muhammad bin Sahl Al 'Askari: Dari Muammil

bin Isma'il, perawi riwa5nt-riwayat maudhu"(palsu), sepertinya ia

adalah yang pertama.z

' Yukni Muhammad bin Sahl AlAththar.
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Al Haftzh Berkata: Dari Abu Hurairah rS, h me-marfu'-

kannya:

c

prJ)i oAi rl i' Tr'.;S; tU
' "Elamngsiap tang Mak menbaniakkan dzikir kepada Allah,

maka b telah ber{eps din dad innn. Diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani di dalam Al Ausath.lLiean N Mizan,6/l'951.

21. Al Hafizh berkata: Dari Abu Ali Al Hasan bin Khariiah,

"Aku mendengar Yusr, pelayan Rasululah e,. di Mpsir, di tempat

pemintalan kapas, ia berkata, 'Aku mendengar

Rasulultah S bercabd4

A,srl u, it ;>"ol.Wrrlrl; 6fur
/,\C

Jtk !,f,
'sesunguhqga isi dunia terla nat, kquali dzikir kepada Allah,

dan 5ang memposisil<an diri unfuk berdzikir kepda Allah Ta'ala'."

Maushu' lpalsu). [/-rban Al Mizan, 6/2971.

22. Biografi Yusr maula (mantan budak) Anas rS: Sama

sekali tidak di anggap. As-Salafi mengeluarkan dari Anas bin

Malik &, ia berkata, "Rasululllah $ bersaMa,

E]
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'sesunggahnya oftng yang berdzikir akan datang pda hai
kiamat dalam keadaan memiliki cahagn seperti cahaya matahad.".

lLisn Al Mizan, 6/297 -2981.

23. Dari Abdurrahman bin Sabith dari' ayahnya; dari

Nabi $, beliau bersabda,

"p:$.:#5 rl ilr ft- €$',4t o.

i,\i .b:uiAtig C ,rar
/

"Sesunggwhnya rumah Wng di dalamnSa disebutkan nama

Allah benar-benar tampak bercinar bagi pam penghuni langit

sebagaimana tampak bercinanya bintang-bintang bagi pan penghuni

bumi." lAl Ishabah fi TamW esh-Shahafuh,2/21.

24. N Mustaghfiri meriwayatkan dari hadits hnu Abbas:

"Bahwa seorang wanita yang biasa dipanggil Ra'lah Al Qusyairiyah,

diutus kepada Nabi S. Ia seorang wanita yang pandai bicara dan

fashih, ia berkata, 'Semoga kesematan dan rahmat Allah dilimpahkan

kepadamu, wahai Rasulullah. Kami adalah kaum wanita yang

mengunrs dombadomba. yang bersusu sedikit, berbagai keperluan

suami, anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki, dan kami tidak

E
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punya percrn dalam pasukan, karena ifu ajarkanlah sesuatu kepada

kami yang dapat mendekatkan kami kepada Allah S.' Beliau pun

bersabda,

)t 71Jt Jtlf:, ,p,,ut ar f *'"6-:i;
zra

od o.. . .o.- 9 '--?Pl '#: rdt F:
"HendaHah l<atian berddka f.*, ilun-J.puniurg malam

dari siang, serb menundul<l<an dan

mMahlcan s.an.n Al t-Iadits.

Di iuga dis€butkan: "la berkata, 'Wahai Rasululhh,

sesungguhnSra aku adalah s€orang uranita penata mmbut yang

menata kaum wanih dan menghias mereka untuk suami-suami

mereka. Apakah itu dosa sehingga aku harus menghindaringra?'

Beliau pun bersaM u, t:!J3 $';ra"l-12'e*'*,t?t $-(Wahai (Jmmu

Ra'lah, sisidah mercl<a dan'histah -b"*u iiku mere,la fdak
me,rnrih.

Kemudian ia menghilang di masa hidup Rasulullah $, lalu ia
datang di masa teriadinya banyak kemurtadan. lalu tentang kisah

kedukaannya terhadap Nabi $ dan berkelilingnya dengan Al Hasan

darr Al Husain di lorong-lorong Madinah sambil menangisi beliau dan

menyandungkan ratapan sedihnya:

)tt'u'? tf;,)?;$ # WL riAr +v )t:, U

'Wahai rumah Fathimah 5ang penghunin5a makmur,

aku dirundung kedukaan dari rumah dimana aku pemah merae
hiduf ;'

@
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Setelah mengemukakan isnad (penyandaran) ini Abu Musa

berkata, "Penyandaran ini tidak tepat, dan 5ang lebih tepat adalah

disandarkan kepada Abu Al @sim bin Ja'far bin lvluhammad bin

hrahim As-Sardasi, karena tidak masyhur dari hnu Abbas, ia

berkata, 'Al Qusyaririyah datang bersama suaminya, Abu Ra'lah, ia

adalah seorang wanita badui yang pandai bicara, Nabi S pun takjub

dengannya.' Lalu ia menybutkannya, lalu di bagian akhir hadits ini

disebutkan: 'Lalu Madinah pun berguncang hebat, maka tidak ada

safu rumah pun dari rupah-rumah Anshar kecuali penghuninya

menangis'.n Abu Musa berkata, 'Sanad ini lebih tepat untuk hadits

ini." Yakni karena kemasyhuran Al Bahd dengan berrdtrsta, wallahu

a'hm. lAl Islnbh fr Tamyiz,4sh-,9[mlmbh, 4/4494501.

25. Al Hafizh meriuayatkan di dalam N Khal'ijtyptdad suatu

jalur dari Muhammad bin aid bin Abu Salarnah bin AMurrahman

dari ayahnya: "Bahwa Nabi $ bersaMa kepada seorang lelald

penghuni Shuffah (serambi Masiid Nabawi) yang berjulukan Abu

Razin,

Y cljf "hr f* a;..r':):;;'o')" rit
2a?a,

J?l $L u:., u{ U .:a3:, t';i 6 tY'-? ,I. Jti
j-i'a) J 3'o(',+6 ;6*l I Je,-16l

tEI
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'Jil<a englau sdang man5rcndiri, mate ;,
dengw dzikir ke@a Allah, karem saunggahntn engkau senantias

di dakm shalat selama engl<au bedzikir kepda Rabbmu, Wahai Abu

Flazin, jil<a omngorug dabry kepda iihad, tatu engtau ingin

memiliki seperti palnla'palak mere,l<a, maka manetaplah di masiid

datt kunandarylran dan di hlannga, dan ianganlah engkau

mengambil uph afls dzanmu i/r/." Sanadnya dtn'if. lAl Ishabh ft
Tanyiz,4sh -slalnbh, 4/ 691.

26. Dari Mu'adz

"Rasulullah $ bersabda,

bin Jabal g, ia berkata,

.itr 7l*'U { ;;1 fu?;T'i.t ,W ti
'iut f : ,t

. 'TidaHah seorzrng manusk melakul<an suafu analan Wng
lebih menyelamail<ann5a dari adab Allah daripda berdzikir kepda

Allah."

AI Hafizh berkata, "Diriwalntkan oleh hnu Abi Syaibah dan

Ath-Thabarani dengan sarnd haen." lBuluqh Al Mararn,4s3l.

E
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27. Biografi Akirnh: Rizqullah At-Taimi mendiktekan

kepadanya di Ashbahan, dari Abu Al Aswad, ia berkata, "Aku

mendengar Abu Abdullah berkata, 'Aku mendergar

Rasulullah $ bersaMa,

'^-*t at'&jI6-'o\ {, J, i e'",Lt y
'-ro 6lr rro..i.a.,>)t f#S

'Tidaldah suatu laum fu*unpul @a suatu dzikir kanali
malail<at mengelilfugi me,reJ<a dan mhmat pun meliputi merel<a'.

Adz-Dzahabi berkata, "Mayoritas bapak-bapaknya tidak

disebutkan di dalam sejarah dan tidak pula di dalam narna-nama para

perawi." lAl Islnbah ft Tarnyiz Ash-Shahabah, l/621.

28. Oari Hanzhalah Al 'Abq,imi, termasuk sahabat Nabi $,
ia berkata, "Tidak ada suatu kaum pun yang duduk di suatu majlis

dimana mereka bendzikir kepada Allah, kecuali penyeru dari tangit

mendekati mereka (sambil menyerukan): 'Berdirilah kalian, karena

kalian telah diampuni, dan keburukan-keburukan kalian telah diganti

dengan kebaikan-kebaikan'. "

Di dalam sanadnya terdapat Qatadah, ia dinilai dha'if. lAl
Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabh, L/3621.

29. NHafizh merilraSatkan dengan sanadnya dari Abdullah

bin Busr Al Mazini rg: "Bahwa seorcrng badui datang kepada

Nabi S lalu berkata, 'Wahai 'Rasulullah, sesungguhnya syari'at-

EI
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syari'at Islam sangat banSnk bagiku, maka beritahulah aku suatu

perkara yang aku konsisten dengannya.' Beliau pun bersabda, it-* I
,F:'* !, ;i U$tc$U (Hendaknya lisann5p selalu basah,

dengan berdzikir kepada Atlah &l!
Ini hadits haan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i

di dalam Al Kubn.

' Al Hafizh juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah

bin Busr, ia berkata, "seorang lelaki datang kepada Nabi,$ lalu

berkata, 'Wahai Rasulullah, cukup banyak afuran-atumn Islam dan

syari'at-syari'atnya bagiku, maka perintahkanlah kepadaku suatu

perkara yang mencukupiku.' Ivtaka beliau bersabda, t$i UU. r)til
hrt? 9, frb (Uenaa*nW tiann5a selalu basah dettgan bet*ikir
kepda Allah &1. Ia berkata, 'Apakah itu mencukupiku?' Beliau

bersabda, 'eti;'JZh:t'd (yu, dan itu lebih dai mencukupimrll."

Asal hadits ini memiliki stnhid (riwayat penguat) dari riwayat

Mu'adz.

Ia juga meriwayatkannyia dari Mu'adz bin Jabal IS, ia berkata,

"Aku bertanya kepada Rasulullah $, 'Amal apa yang paling dicintai

Ahh fa bki?' Beliau bersabda, }- y, iiO *tUC.::?,tf ot

,F: (Engkau mati dalan kadaan ii*i-u bash l<arena berdzikir

kepada Nlah &1."

Ini hadits haan, diriwaptkan oleh Al Firyabi di dalam kitab

Adz-Dzikr.

Al Hafizh juga meriwalptkan dengan sanadnya dari

Abdunahman bin Jubair, dari ayahnya, dari Abu Darda iS,, ia

berkata, "sesungguhnya orang-orang yang lisannya selalu basah

EI
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karena berdzikir kepada Allah, akan masuk sutga dalam keadaan

tertawa." Ini hadits haran mauquf.

Al Hafizh juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id

Al Khudri rS: "Elahwa Rasulullah $ ditanya, 'Hamba bagaimana

yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat?' Beliau

bersabda , (;i ?s ;:2ftij-,Jlt (Onng-orang tang banSak berdzikir

kepada Atlatl). Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, bahian OeUifr utama)

dari orang yang berpemng di jalan Allah?' Beliau bersabda, a? j
+ti, +jaif it fti t:r<t tit'.#e*i:t*-,i- *, (Wataupun ia

menefus dengan pdangW hinga Ftah dan

bertumumn darah, akan tebpi orzng tnng bedzikir kepada Allah

lebih utama demfiztn5a daringfi."

Ini hadits gharib, diriurayatkan oteh Ahmad dan At-Tirmidzi,

dan ia mengatakan, " Ghartb. Kami hanya mengetahuin5n dari hadits

Darraj."

hnu 'Adi menyendirikan hadits ini di dalam Al lGmildari jalur

Sa'id bin 'Ufair dari hnu lahi'ah di dalam sejumlah hadits yang

diingkari, dan ia tidak ada yang meriwayatkannya darinya kecuali

hnu [ahi'ah, maka dengan begrtu semakin manambah ke-dha'ilL

annya. " lNataij Al Alkar, l/90-951.

30. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Darda &, ia berkata, "Rasulullah $ bersaMa, ,

li r-tr*rfi €Gl;-. t;;1 *r
g..,-\; P, &v;; c W:tl3

@
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'Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang amal

kalkn yang paling bik, pling bia dihanpkan di sisi Raia kalian,

pating finggt di dalam denj.at hlian, dan lebih baik bagi kalian

daripda menginfalcl<an emas dan. pemk serta daripada kalian

berjumpa dengan musuh kalian lalu kalian menebas leher merel<a dan

mereka pun menehs tehertatiad?'.

Mereka meniawab, 'Apa ihl, wahai Rasulullah?' Beliau

bersabda, ht? !, ii (Bedzikir kepda Atlah &l:'
Ia berkata, "Mu'adz bin Jabal r{ft berkata, 'Tidaklah seorang

manusia melakukan suafu amalan yang lebih menyelamatkannya dari

adzab Allah & daripada beridzikir kepada Nlah Ta'ald."

Ini hadits dhalf yang diperdebatkan status maiu' darr

mauqufnya, 'juga mengenai status mutal dan maushulnya.

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Makki bin hrahim dengan

penyesuaian.

Diriwayatkan juga oleh hnu Majah, Al Hakim, Ahmad dan

At-Tirmidzi.

Al Hafizh juga meriwayatkannyn dengan sanadnya hingga

Abu Darda, ddn para periwagnkrya tsqah.

Al Hafizh juga meriwa5ntkan dengan sana$nya dari Mu'adz

bin Jabal &,, ia berkata, "Flasulullah $ bersabda, 
'\-etgSi 

So; V

;+:'F il, :S) i-+ qtuit'u'i ,inl tTidaWah seorang manusia

?,,ugafaAtll,u*afu 4lfu ,alard

ftsclti.*.:;+s(

til
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melakul<an suafu analan Wng lebih menyelanatkann5n dari adzab

daripada berdzikir kepada Allah i81."

Para perawi di dalam sanad ini riwayatnya dikeluarkan di

dalam Ash-Shahih, namun sanad hadits ini terpufus, karena Thawus

tidak pemah berjumpa dengan Mu'adz, dan diperselisihkan pada

Yahya bin Sa'id -yaitu Al Anshari-, yang mana Abdul Wahhab Ats-

Tsaqafi meriwayatkann5ra darinya demikian, akan tetapi ia
menyamarkan Thawus, yang ia mengatakan: "Dari Abu Az-

Zubair, bahwa telah sampai kepadanya dari Mu'adz, secalil mauquf."

Diriwayatkan juga oleh Al-Laits bin Sa'd dari Yahya bin Sa'id,

ini juga terpusus (sanadqd, dan ia tidak me-marfuLkarnya.

Keduanya diriwayatkan oleh AI Firyabi di dalam Adz-Dzikr.

Al Hafizh juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir rS,

ia me-marfulkannya Nabi $, lalu ia menyebutkan seperti riwayat

Thawus dari Mu'adz.lNabij Al Alkar, L/95-981.

31. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Sa'id r&, dan Abu Hurairah rft, keduanya berkata,

"Rasulullah $ bersaMa,

,15 ifrrr Li?r;irr b ,trll b#*r ri1

Oz Aro

?tfltiltr Q, ht i;ftr; rT ,;s,
'Apabila seoft,ng tetaki **, di malam 

'nuo 
latu

membangunkan isterinya, lalu keduanya shalat dua rakabt, maka

keduanya difulis termasuk para lelaki dan para wanita yang banyak

berdzikir kepada Allah."

E
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Ini hadits shahih diriwayatkan oleh hnu Hibban.

Diriwayatkan juga oleh Abu. Daud, An-Nasa'i dan 
'hnu

Hibban juga, serta Al Hakim, semuanya dari riwayat Ubaidullah bin

Muset dari Syaiban.

Keduanya diselisihi oletr Sufr7an Ats-Tsauri, yang mana ia

meriwayatkannya secara npuquf.

Al Hafzh juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Sa'id, ia ber{<ata, "Apabita seoftrng lelaki membihgunkan isterinya

Ialu'kedua shalat dua raka'at, maka keduanya difulis termasuk para

lelaki dan para wanita yang banpk berdzikir kepada Allah."

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim.

Hadits Sutnn mauquf,

Al Hakim berkata, "Perhathn: Perkataan Asy-S5raikh, 'lni

hadits masyhur,' rnaksudnya adalah masyhur pada lisan, bukan

masyhur secara istilah. Karena hadits ini termasuk riwayat-riwayat

yang diriwayatkan sendirian oleh Ali bin Al Aqmar dari Al Agharr."

lNataij Al Atlar L/3*%1.

32. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnla dari Mu'adz

bin Jabal ;6, ia bertata, "Ketika kami berialan bersama

Rasulutlah '$ di tepi Jamdan, beliau bersa6a, S3/,.t :lr ';-l ,\tiU-
(Wahai Mubdz, dimana oftrngorang tnng lebih du@l. Aku

menjawab, 'Mereka telah berlalu, s&mentam orang-orang tertinggal.'

Maka beliau bersaMa,



tatA*Aa?l**a/a:4rfurala,er

,i,Ft? yt f'";t::H- ur$';rg4tAt oy

.{r,rr.;r43 ^?)t f6: e=€; .|tlt 
-;(.p

\i,
4tll

'S*uttguhnSa onngomt{!.tag lebih dulu adatah omngr

omng tnng memfokusl<an diri dengw bedzikir kepda Allah &.
Maka tlang Win bntak nmlan dan minum (mkus) di
taman-taman surga, hendaHah ia mempetban5ak berdzikir kepada

Allal)l'."

Demikian yang diriwayatkan oleh Ishaq di dalam Musnadnya,

sedangkan Musa dha'if, akan tetapi ini dikuatkan oleh hadits Abu

Hurairah.

Al Hafizh juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah: "Bahwa ketika Rasulullah $ berjalan di suatu jalanan

Makkah, beliau melev,rati suatu pElunungan yang bemama Jamdan,

lalu beliau bersabda, a2i'r-a:i'OJ \:;-:' ,b*Li tih (Ini Jamdan,

berjalan lalian, telah bertalu al mufarriduur). Mereka (para sahabat)

berkata, 'Wahai Rasulullah, siapa tfu al mufarridwi?' Beliau bersabda,

ot|fl-Sri r:}i fu o;prht (Pam telaki dan pm wanib wng banyak

berdzikir kepada Allah." Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim

dan hnu Hibban. lNabij Al Afkar, L/3L-331.
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Bab: Doa Dibebaskan dari Neraka

33. Dari Sutaiman, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

'a(9>\:, V| ,rpf ;y;;f:JvA
U('*fr ygfut ea *tr/$$sai;,,,\.
"of ,a;f,,:ei'*r, v'gi: :, u( l\ d\l.,hr

fii ]lr '6'f ,i1; qv u u;:rt:!:"? r33.)

,rtisr; +, h' '6'f ,f; ALt ,y, ,161 4
a

)6t'uil-hr 6*1 6fiA$ a,
. " Bamngsiap mettguapkan ' Ya Allah, sesunguhn5a aku

peraksikan kepda'Mu dan aku Persal$ilan kepda pn malaikat-

Mu dan pam pembwa 'ArqrMu, serta aku persal<sikan kepda

siapa-siap tmng di tangit, bhwa saunguhn5a hglau adalah Nlah.

Tidak ada sesembahan selain hgl<au semata" tidak ada sel<ufu bagi-

Mti, dan aku kepada-Mu, bahwa

Muhatnmad adalah hamfu-Mu dan ufuan-Mu.' hrangsiapa

mengucapkannya sekali, maka Allah membebaskan sepertiga HidnW
dari neraka, dan bamngsiapa mengucapkannya dua kali, maka Altah

membebaskan dua pertigan5a dai neraka, dan banngsiapa

rnengucapkannya tiga kali, maka Allah membebaskan seluruh

E



(tubuh)nya dai neraka." Humaid

Elazzar,2/3981.

targal*a'?l*?a/at4lar4la'ca

dha'if lMukhtaehar hwa'id Al

Bab: Tentang Keutamaan Laa llaaha lllallaah

34. Biograft Badl bin Al Muhbir bin Al Munabbih: Dari hnu

Umar: "Bahwa Rasulullah $ memerintahkannya agar menyerukan

kepada manusia: Bahwa barangsiapa yang bersaksi bahwa,tidak ada

sesembahan selain Allah, rnaka i.i akan masuk surga." Al Hadits.

Diriwayatkan oleh Al"Bazzar, d* hadits ini tidak di-mutab'ah-

ITahdzi b At-Taldzib, L / 27 Ll.

35. Biognfi Umarah bin Syabib As-Siba'i, dikatakan juga

'Ammar, diperselisihkan tentang statusnya sebagai shahabat. Ia

meriwayatkan satu hadits dari Nabi $: ht lt i-it I jLj 

";(Banngsiap gang mengycapl<an: la ikaha illattta6.e'

' D"ri Umarah bin Swbib As-Siba'i, ia berlota, "Rasulullah il! bersabda, i,j
4; F * X 

"or;t 
g'i- '!rtt'$'fr'4 "i'u;:.t ;i:ri 

i' lr iir i jri
{,'6i,:n*t- .? 1\ri U u;bfi,J-'z;ial h'c;;. qfj,, A "b ",7'FL 

:r}t
*.i., * ;ntiu?s ,pqi pd*'P * ,i;" ,p+i ptis'P q.'n

pQ,ir'&tin{siap nengaAdan (png adiryn): 'fiiak ada saembfmn
selain Nlah sernata, tidak ada se*utu bgi'I@, milik'Njn s4ala k*aiaan dan

milik-Np sqala puji. Dia menghiduflan dan mematikan, dan Dia Maha

Kuasa atas sqala sauafu,'sebngk sepfuh l<ali setelah Maghrib, maka

Allah magirimlan pm malail<at payelanat Sptg melindungirya dari syetan

hingga pgi, &n dengerqa Allah ma uhda n bginn sepuluh kebikan iang
mewajiblan (surya), mqglppusl<an dariqa sepuluh keburulan yang



Al Hafizh beikata: Abtr Hatim berkata, "Kami menuliskan

haditsnya di dalam Al Musnad karena dugaan." hnu As-Sakan

berkata, "Tidak valid statusnya sebagai shahabat." Ibnu Yunus

mengatakan di Cul* Tarikh Mishn "Haditsnya ma'lul (cacat)."

lTahdzib At-Tahdzib, 7 /3661.

36. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzarz Dari Abu Sahmah bin Abdurmhrnan, dari ayahn5ra, ia

beltata, "Rasulullah C b€rsaMa,.

'of A il i;:4'$ lur {>;,'#r Lt
a . 'l a

}or d, t# ,jat'!1i:i ;r'€ii* ;; ifr
Gru* ,r;I)u..-tl G2A hr vt iit v ',tl;;rfu.

,.r.

)(tt aiirl.'i*
a

'Se.sunguhnja s@mng muslim ifu benda di dalam iaminan
Allah semenjak ia dilahidan oleh ibunia hingga bedin di hadapn
Rabbnya Tabanka wa Ta'ala. Jika ia memenuhi kepda Allah

dengan kaaksian bhv,a fidak ada sesembhan selain Allah seam

benar atau dengan beristighfar s@m benar, maka difuliskan bgrryn
keterbebasan dari neml<a' ."

fuUnfrlralfu fla/allr*?li,ae

membinasal+an, dan bstntn (phala) gng setara dengan (phala)

mem,qdelal<an septfuh budak tang bqimarlt'."

E
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Al Bazzar berkata, "lni tidak kami ketahui diriwayatkan dari

Nabi $ dengan lafazh ini kecuali dengan sanad ini."

. Ast-Slaikh ffiata, "Abu Salarnah tidak mendengar dari

alahnya."

Sementara Hajjai bin Nushair dln'if. \M*hbslar htn'id N
har, L/e\

37. Al Haftzh mengatakan tentang hadits png dirirrnyatkan

oleh Al hz.zar:,Dari Umran bin Hushain r{},, ia berkata, 'l'lauloh
aku ceriQlgn kepada kalian $phr hadib yang tidak pemah aku

ceritakan kepada seorang pun sejat eku mendengamya dari

Rasulullah S karena aku khawatir manusia akan mengandalkannya?

Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa,

i:, ,t- t to1- * uV-r,4 ,lo..,?ntll *;
tdz o f

lr it L26t i1? -e+r-. A s*.'"ill

"fumngsiapa mengetahui bhwa Altah adatah Rabbn5a, dan

bhwa aku adalah Nabin5a, dangan kaSakinan dari hatirya -serdgd
beliau mengisyaratkan tangannya ke kulitnya-, maka Allah

menghanmkannya atas nemka, abu Allah menghammkan kulitn5n

atas neraka." . l

NBazzar berkata, "Hadits ini, kami tidak mengetahui seorang

pun meriwayatkannya dengan lafazh ini kecuali 'lmran, dan tidak ada

jalumya darinya kecuali jalur ini. hnu Abu Al Qalush adalah omng

*,
,lt s

z11

,tG ;ol

)'St ;"iiL hr

IEI,
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Bashrah, dan Urnar bin lrfuhiunrnai iuga omng Bashrah, tidak ada

masalah padanya."

AErqraikh Mata, "lmtan Al Qashir matruk (riwagratnya

ditrggdkan).'

Menurut saln: Sa5ra tidak mengetahui seorang pun yang

meninggalkan riwayatrrla, bahkan ia tsiqah .'. tidak ada masalah,

sementara lbnu Abu Al Qalush, tadinya saya belum mengetahuinla,

kemudian saga lihat hnu Khuzaimah telah meriwaSratkAn hadits ini di

dalam Stmhil>rrya dengan iahrr ini, tapi ia mengatalan, "hnu Abu Al

Qalush, aku tidak adanya penilaian 'adalah (teguh dalam

ketakuaan dan mernelihara kehomrahn dir$ rnaupun hthkfifrk/cdal
terhadapnp )' lMukhbshar btm'id Al fuzar, L/@{l51.

38. Al Haftzh mengatakan tentang hadits Srang diriwayatkan

Al Brrzzarz Dari Abu Sa'id Al Ktrudri r$, ia berkata,

"Rasululhh C bersabda,

,3)r y'>t,;rJl,r !t iit v Jtl a
'hmnssiap neryyapkarr: ; ;r* ilhlbh,' wm

ikhlas ntaka k akan nmruk augd."

Al Bazzar be*ata, "Kami tidak mengetahui orang !/afg

meriwayatkannya dari Isma'il kecrnli Al Walid."

Asy-syaikh Hata, "Para periwalahya b@ah, harya safrl

aku tidak tahu kedua gurunlra Nhzzar.'

Menurut sala: Kedtnnya bqah, An-Nasa'i mengeluarkan

riwayat keduanya dan menyatakan bahwa keduanya tstqah-



*atla*aaa'?i,*?afu lCtQafalart

sedangkan Athiyyah, dia dha'if dan mudallis. lMukhtashar hwa'id
Al Bazzar, t/631.

39. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzarz Dari Abu Sa'id, dari"Rasulullah $: "Bahwa pada

suafu hari beliau bersabda,

'^?,.Jlr;i'*r hr r\n\r Jti u
"Barangsiapa menguapkan:'Laa ilaaha illallaah,' owiiblah

surga bagirya."

lalu Mu'adz meminta izin beliau unfuk membawanya

(menyampaikannya) kepada manusia sehingga bisa menyampaikan

berita gembira kepada mereka, maka beliau pun mengizinkann5a,

lalu ia pun keluar dengan gembira dan bergegas, lalu ia berjumpa

dengan Umar, ia pun bertanya, 'Ada apa denganmu?' Maka ia pun

memberitahunya, lalu Umar berkata, 'Biasa sajalah engkau, jangan

tergesa-gesa.' Kemudian ia (Umar) masuk ke tempat Rasulullah $,
lalu berkata, 'wahai NabiSygllah, engkaulah manusia yang terbaik

dalam berpendapat. Sesungguhnya apabila orang-orang mendengar

hal itu, tentu mereka akan mengandalkannya sehingga tidak

beramal.' Beliau pun bersab da, i\j ,i\t lxatau begitu, panggiltah dia

kembali, panggillah dia kemballl."

Al Bazzar berkata, "Dan kami tidak mengetahuinya

diriwayatkan dari Abu Sa'id kecuali dari jalur ini."

Asy-Syaiktr berkata, "Muhammad bin Abu l-aild dha'if-"

Menurut saya: Athi5ryah juga seperti itu.lMukhttashar Zawa'id

Al Bazzar,l/62-631.
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,40. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Brlztar: Dari Abu Hurairah: "Bahwa Rasulullah i$ bersabda,

e;,;e';iu,hr vt it't Jtt ,y
lcu;,p;:aql-c

" fuwngsiap mengacapl<an:'Iaa ilaaha illallaah,' maka akan

berywna bagin5a pda suafu hari dan ma&ntn tnng mana sebelum

itu ia tidak pemah mengalamin5a."

Al hnar berkata, "Dan ini kami tidak mengetahuinya

diriwaya&an dari Nabi $ kecuali dengan sarrad ini. Diriwayatkan

juga oleh 'lsa bin Yunus dari Ats-Tsauri dari manshur. Dan telah

diriwayatkan juga dari Abu Hurairah se@ra mauquf, namun yang

marfu'lebtt shahih."

Asy-Syaikh berkata, 'Para periwayafurya adalah para perawi

Ash-Shahih."

Menurut saya: ... ada cacahrya: Diriwayatkan oleh Hushain

dari Hilal, lalu ia memasukkan seorang lelaki di antara dia dan Abu

Hurairah ... lMul<htashar hwa'id Al hzzar, L/6tL

41. Musaddad berkata: Dari Anas r{ft,, ia berkata,

"Rasulullah $ bersaMa,
/. O a

rir tJ;,
'Wahai Fulan, Apakah engl<au telah melakukan denikian dan

dqtikian?.

t-gj
lz,

r,,l)c I

['! I
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Ia menjawab, 'Tidak, derni Dzat yang tidak ada sesembahan

selain Dia, aku tidak melakukan itu.' Semerrtara

Rasulullah $ mengetahui bahwa orang itu telah melakukanrynrglan

beliau mengulangnya berkali-kali, nannun setiap kali itu pula qpng

tersebut menjawab, 'Tidak, demi Dzat 1lang tidak ada sesembahan

selain Dia, aku tidak melakukan itu.'

Rasulullah $ mengetahui bahwa orang ihr telah melakukannya, lalu

Rasulullah $ bersaMa kepadanva, hr l! 4l'q-ru."rlli |# i
lDoannu telah dihapuskan dqspn pembenannmu abs: laa ilaaha

illallaahlfdak ada semblnn sehin Allalil;'

'Abd berkata: Muslim bin hrahim menceritakan kepada kami,

Al Harits menceritakan kepada kami, dengan redaksi ini.

Abu Ya'la berkata: Abu Ar-Rabi' menceritakan kepada kami,

Al Harits menceritakan kepada kami, dengan redaksi ini.

Dikeluarkan juga Al Baz?ar..

Al Hafizh berkata: Hammad bin Salamah menyelisihinya,

Ahmad mengelua*annya dari ialumla, ia bertata: Dari Tsabit, dari

hnu Umar rg. Hammad be*ata, "Tsabit tidak menderrgamya dari

hnu Umar rS. Di antara mereka berdua terdapat seorang lelaki

(perawi perantara)." lAl Matlmlib Al Aliyah, S/zM\

42. Ahmd bin Nuni' be*ata: Dari Syaqiq, ia berkata, "Abu

Bakar berjumpa dengan Thalhah rft, lalu ia berkata, 'Mengapa aku

melihatmu cemberut?' Ia menjawab, 'Tidak, kecuali karena suatu

kalimat, yang aku mendengar Rasulullah $ bersabda mengen&trya,
"r':rnu-$1 

lSesungguhntn itu meumjibt<an [surge), tapi aku.iiiuk



fu&f*and**efuiCrtutC4nt

menanyakan itu kepada beliau.' Ia berkata, 'Akan ,t"Bp., aku

mengetahuinya.' Ia bertanya, 'Apa ifu?' Ia menjawab, 'dtl IlaJ! I'.'
Al Hafizh berkata: Ini sanad !,ang lnsan jika Syaqrq

mendengamya dari Thalhah, jadi ini gharib dari hadits Abu Bakar. [.4/

Matlntib Al Nitnh, 3 /2401.
'l

43. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari AI Hasan r{$, ia

berkata, "Hd1ga suqla adalah laa ilaaha illallaah."

Ini mauquf shahih. IAt Mathatib Al AtW, g/2451.

44. Ishaq bin Rahawaih berkata: "Dikatakan kepada Wahb

bin Munabbih, 'Bukankah pintu surga adalah laa ilaaha illallaalfl' la

menjawab, 'Benar. Akan tetapi, tidak ada suafu kunci pun kecuali ia

, bergigi (bergerigi). Karena itu barangsiapa yang datang dengan

membawa gigi{iginya, maka dibukakan baginya, dan barangsiapa

yang tidak mendatangi pintunya dengan gigigiginya maka tidak akan

dibukakan baginya'."

Al Hafizh be*ata: Ini sanad tasan mauquf, dan Al Bukhari

mengemukakannlra secanr mu,alkq (menggantung, tanpa

menyebutkan awal sanadnya) pada Wahb. [Al Mathalib Al Aliyah,

3/2s41.

45. An-Nasa'i mengeluarkan dengan sanad shahihdari Abu

Sa'id, dari Nabi $:

EI
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"[, 
:Ju

"Mus berlata,'Walni Rabbku, ,r*; ;* kepdaku

tnng dengannga aku dapt mengtgat*{u.' Allah berftuman,

'Ucapl<anlah: Laa ilaln illallah.'al hadits.

' fu4laelb'11*7o/* fl Arehd

Di dalamqn disebutkan:

'# r\i;,ylc, g?t,,>rjt3t Ll ;
..O^AztAc

UuJ f .,i ]br yt it rrl4 d'*L pt
AO
hr vt it,t ,>*

/ a aa

"Seandain5a langit tnng tuiuh fuerta pn peryhuniry4 serb

bumi gng tujuh dijadilan pda atu piringpn nera@ sernentan laa

ikaha illallaah di piringw lalnrya, tentulah itu akan dicondongkan

oleh la ilaaha illalbah." lAl Fath, tL/211.

46. Al Hafizh meriunyatkan dengan sanadqn dari Jabir bin

Abdullah {h, ia berkata, "Rasulullah $ bersaMa,

oGltlt'S*;fr,hr vt iit v f'-tt Jbla ,/ a

gi:;tt

ru



ru**a. cile TaleD fr loral4n!

'Dzikir yang plins utama adalah laa ilaaha illallaah, dan da
lang pling utama dalah allmmdulillaah;'

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i di

dalam Al Kubn, hnu Hibban, hnu Majah dan Al Hakim.

At-Tirmidzi berkata, "Haan gharib, kami tidak

mengetahuinya kecuali dari hadits Musa." lNatai Al Alkar L/58-591.

47. Dari Anas: "Bahwa seorang lelaki berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku tidak'ingin meJeu.ratkan suatu kebutuhan pun dan

tidak pula keperluan kecil.'Maka Rasulullah $ bersabda,

sar ]- r,Jthr vt it't W
(Arykah engkau bersksi bhun tidak ada sesembhan selain

Allah dan bahun aku adalah utusn Ailanl, ia menjawab, 'Tentu.'

Beliau pun bersabda, i:JJ,i 
"& 

,fU-tb llni at<an mendabngi itt)')'

Ia berkata, "Kami fidak mengetahui seomng yang tidak

diketahui meriwayatkan dari Tsabit kecuali ini."

Hadits ini mempunSai beberapa ialur periwayatan di dalam

pembahasan tentang keimanan. lMukhtashar hwa'id AI fuzar,
2/3e6-3971.

48. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwaytakan

oleh Al Bauar: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata,

"Rasulullah g bersabda, !fit 9l Ut i;t tl Uv**an kafian aku

beitahukan kepada kalian insiat Nuh kepada anaknyzi?). Mereka

menjawab, 'Tenhl.' Beliau pun bersaMa,

EI
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;\,o::. J- ,tY i6 ir) L; ,*\l
Y {*cV:| ,frt f !V?:,,,fu..,!-"J

;; +i:r* ,;.'+:t',jr#V,hr Utit-ara'/, .A|;L) it ri ?.,\?: L;"3r
.ar .rj1 :r, tJ &,:ji:*{'^fuUk

i,r ot;:, ,J-,-.:

:;ijit ,t''jlt$l't .'r*ttl'F Wrt ,d,Jtt

;,rt * gW r:#y,';.i, r 1!'-;ii
*Nuh bennsiat kepda amknSa, ia berlata

'Wahai anal<ku, sesunguhnga aku mewasiatlan dua hal kepadamu

dan melamngrnu dai dua hal. Aku bqaasiat kepdamu untuk

menguapkant Laa ilaaha illallaah, katena s*ungguhn5a kalimat)
ifu jika diletakl<an pda piringan ne,z,a setnentam seluruh langit dan

bumi diletakkan pda piringan lainn5n, niw5a at<an tebih bemtlah

fialima| itu. Sean&inja itu keJ<ang fuju bai niscaSa akan

meretal*anngta hhga seJanmt kepda Atlah. Dan menguapl<an:

Subhaanallaahil'azhiimi wabibantdih, karena

kalima[ itu adalah ibdahn5a pm mal<hluk, denga4. i@hh

ditetapkanntn rezeki-rezel<i mereka. Dan aku melanngmu dari dua

E
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hal: syirik dan sombong, kedua sesunggwhnSa kduanya ifu menufupi

dai Allah'."

Ia berkata, "Dikatalon, 'Wahai Rasulullah, apakah termasuk

kesombongan bila seseoftrng menyuguhkan makanan lalu orang-

orcmg berkumpul padanya (mengundang untuk jamuan)? Atau

mengenakan pakaian yang bersihi' Beliau bersaMa, :,s----r-5 '!ti'u;
.r.r-.3r ;F:At ,i6iir'r.Li'of ESt dt; ,-,$u-lBukan besitu aans
dimaksud dgngan kesombongan:, akin t"Api'kesombongan adalah

eng!<au meremelzkan kebenamn dan merendahkan omng lain\."

Ia -yakni Al hzzar- berkata, "Kami tidak mengetahui

seorang pun yang meriwayatkannya dari Amr bin Dinar dari hnu

Umar kecuali Ibnu Ishaq, dan kami tidak mengetahui yang

menceritakannya dari Abu Mu'awiyah kecuali hrahim bin Sa'id."

Sanadnya hasn. lMukhtashar hwa'id Al Bazaa 2/397'
3981.

49. Dari

"Rasulullah $ bersabda,

Jt-3J.tf ;i i,r

Abu Huraimh S,, .,berkata,

\1, dL.y, ii ti; 
"y 

t :';rtJ
ta.Oa. O .r/aoar#2 f\+

"Perban5aklah menguapkan sSahadat (keaksian) laa ilaaha

illallaah (tidak ada saembhan selain Allah) sebelum terhalangin5a

kalian dari ihi."

EI
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Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dqngan sarnd . ta@d.

lMul<htashar At-Taryhib wa At-Tartib, L331.

. '\tir

50. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Sf bersabda,

'Petbiruilah tutnn lcalian."

Dikatakan, 'Wahai Rasutullah, bagaimana kami

mempertaharui iman kami?' Bdiau b€rcabda,

kul .!:rel' ".J

"Pefian5aHah mengucapkan: laa

lMukhtashar At-Taryhib ua At-Tbrhib, L331.

ii,r U 4,t i:i t,:\|fi
ilaaha lllallaah."

51. Dari Ja'far bin Muhammad Ath-Thalalisi, ia berkata,

"Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in shalat di Masjid Ar-
Rashafah, lalu seorang penutur cerita berrdiri lalu berkata, 'Ahmad bin

Hambal dan Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: 'AMurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari

Qatadah, dari Anas rg secara marfu' (disandarkan kepada Nabi r$),
ia berkata,

AtDtr.u
3r Y! iJI y Jb ,y

.i o ttr'-o ,ro't ,'.o.;r) tl olY t* W,

l'd;
,, .,
4lL r r.JJ

,, .r'

F'c;it
0

oe';
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'Elanngsiap mengucaplan 'I-aa ilaaha illallaah,' maka

dari setiap kalimat darin5a Allah mencipblan seelior burung Wng
b"rWruh envs dan betaSap marjan."

Lalu ia rnenuhr*an kisah lnng Paniang, maka Ahmad

memandang kepada Yahfia dan Yahya pun memandang kepaddtrg?,

lalu berkata, 'Apakah engkau menceritakan kepadanya?' Ia

menjawab, 'Tidak, demi Allah.' Setelah selesai d9n mengambil

recehan -ybkni dirham-, Yahya berkata kepadanya, 'Kemarilah.

Siapa yang menceritakan ini kepadamu. Akulah hnu Ma'in, dan ini

Ahmad. Jika itu sering terjadi dan memang hams, berarti telah

berdusta pula atas nama selain kami.' Omng ifu berkata, 'Engkau

Yahya bin Ma'in?' Yahya menjawab; 'Ya.' Orang itu berkata, 'Aku

masih bisa mendengar bahwa engkau orang yang paling dungu yang

pemah aku ketahui hingga saat ini:

Seakan-akan di dunia ini tidak ada Yahya bin Ma'in dan

Ahmad bin Hambal selain kalian berdua, sebagaimana aku telah

mencatat dari,tujuh belas Ahmad bin Hambal yang selain ini.l Maka

Ahmad bin Hambal menutupkan lengan baiunya pada wajahnya

sambil berkata, 'Biarkan dia bet'diri.' Lalu orang !fu pun berdiri seperti

orang yang mengolok-olok keduanya dengan kisah pabu." lUan Al
Mizan, L/791.

52. N'Uqaili mengelua*an riwaSrat dari Abu Hurairah r{}

se@ra marfu':

EI



g*On*** ? du.*o/* 4e rQordail

ot,ury Jtf 
';" ii hr vt it't JtlI

,'ohl,

,,Laa ilaaha iltaltaah akan sqantias metnbela para ahli laa

ilaaha illallaah)' lLian Al Mizan, 3/330-3311.

53. Al Uqaili mengeluarkan di dalam Adh-Dhu'afa' pada

Biogmfi Muhammad bin Abas, dari lbnu Abu Rafi', dari ayahnya, dari

kakeknya, b me- marfu'-kannla:

qruJt JW;tt::fi
' Perbanhldah potgkilaP hati-"

Dikatakan, "Apa itu pengkilap.hati?" Beliau menjawab, itt
?or lt tZr" ilaaha illalkatt. Menurut saya: Orang yang meriwaSratkan

darinya adalah perawi yang matruk (riwayakrya ditinggalkan).lLisn

Al Mizan, 5/2731.

54. Biografi Abdul Aziz bin Al Qasim: Ia mernbawakan berita

bohong dari Malik.

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Al Khathib dari hnu

Umar 1s,, ia me-marfu'-kannya (menyandarkannya kepada Nabi'#):

.Etr
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,:;'aJ1 i;k i h' vr iil \ Jv,y '

,-.,

fist * r'u'uf:, ^?)r 
."6. Lfr\

" Ehnngsiap menguaplan:'Laa ilaaha illallaah,' senfus kali

setiap hari, maka ia telah ndAptuk pinfu sutga dan aman dari

kdukaan alam kubur."

. Ia berkata: Abdul AzE majhr.r/ (tidak dikenal) sedangkan An-

Nadhr dha'if Diriwayatkan juga oleh Ad-Damquthni di dalam

Ghamib Matik dari jalur ini. Ia juga mengeluarkannya dari Abu Bakar

Muhammad bin AIi An-Naqqasy dari Malik dengan tambahan pada

mata*nya, jA 'ct-: b?: Oilt'r-l;ratj @an mendatangkan rqeki
serta aman dari kefakinrlt Ini lebih valid dari riwayat hnu Qani'.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dan ia berkata, "Tidak benar

itu dari Malik. Dan kedua sarnd itu dha'if." llian Al Mizan,4/371.

55. Biografi Wahb bin Raslrid: Dari Anas €b, b, mqmarfuL

kannya (menyandarkannya kepada Nabi $):

,. t7k
9.2

"SesunggahnSa Rabbku berfirman, "&haya-Ku adalah

petunjuk-Ku, dan laa ilaaha illallaah adalah kalimat-Ku,

mengucapl<ann5sa mal<a Aku ahn memasukkannSa ke sutga-Kd'.

Diriwayatkan oleh Al Uqaili, dan ini munkar. lLisn Al Mzan,

6/2311.

hr rL;--.:4r) ,Gri e:j,irri ;:,
,*;l;iiAv;,

a

oL

EI
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56. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin

Malik rS,, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

'l ,Q'uyv e h' ,! ,! Y iP Jtttl
,
. 6. .tnfr t ' 6

; ?q*J!",4ipi eul# Y! ;tii/,
cczl

,,.-rli,^lAl'J: W JL'J{*J
" Tidaklah seoftrng hamfu menguapkan: 'Laa ; ilabaah,'

di suafu saat pada malam hari atau siang hari kecuali menghafilskan

keshalan-keslahan Wng ada di dalam lembamn catatan amaln5m

hingga menernpatkan kebikan-kebikan Wng seperti itu padan5n."

lAl Amali N Mutlilqah,133-1341.

t4
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Bab: Riwayat-Riwayat tentang N Baaqiyat Ash-Shalihat
dan Sebagainya

57. Al Haftzh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah S, ia berkata, 'Ketika kami sedang duduk di sekitar

Rasulullah S, beliau bersabda, '

,rr bu|-r;;.)61 u'&tsi;G
a,

U,u:t;,':#L: ,';{l hri ar r\dlr- !J.:':-tr,
.a a

LtA|,-;ltLq-/.lt e|btb|,t
. "Kenakanlah periai l<alian dai nemla. Ucapkanlah (lan7

artinya): 'Maha Suci Allah, sqak puji fugi Allah, Udak ada

sesembhan selain Allah, dan Allah Maha Bmr.' Karena

sesungguhnla Qcalimahl<alimat) itu adalah pendahuluan dan

t dan itu adalah amaknamalan gng kelal lagi shalih."

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh Al hzzar dan An-Nasa'i

di dalam Al Kubm. Ada jalan lain untuk matan ini dengan redaksi

yang lebih lengkap.

Al Hafizh meriwafatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah rg,, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda, '31 =+ t5l:-i,
(Kenakanlah periai kaliad.Mereka (para sahabat) berkata, 'Wahai

Rasulullah, perisai dari musuh yang datangkah?' Beliau bersabda, ,!
AA)tz
li,ri hr lr -rr ,t:t {'triz &r i64l tj}i $t b'e ,:!b i#:
bugqtt |#t,'et-?s;jr, pt?,!:t "cl{,lrii y,Elt 

? i'&'#y,'ft
i:rriJ,u-LJr (Bukan, akan tetapi keakantah periai kalian dai ieml<a,

E]
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dan uapkanlah (lang artin5n): 'Maha Suci Allah, sqala puii bagi

Allah, tidak ada ssembahan selain Allah, dan Allah Maha Benr.'

Karena (kalimat-l<alima0 ru akan datang pada lan
kiantat sebagai pendahuluan dan Sang belakangan serta sebagai

penyelamat, dan itu adatah amalanannalaryang kekal lagi shalil)."

Hadits haan, diriwa5ntkan oleh An-Nasa'i dan Al Hakim,

dan ia mengatakan, "SanadnSn shahih."

Adapun hadits Abu Danda.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda rS,

ia berkata, "Rasulullah $ bersabda" lalu ia menyebutkannya sbrupa

ifu secara ringkas.

Diriun5ratkan oleh Al Baz?ar. Dan hadits ini mempunyai jalur

lainnya yang diriwa5ratkan oleh lbnu Mardawaih dari Abu Darda.

Dan juga dari jalur lainnSn dari Umar bin Rasyid, dengan
,keraguan, dari Abu Darda atau Abu Hurairah. Diriwayatkan juga

serupa itu dari Utsman, namun tidak menyatakan marfu\nya.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sarndnln dari Al Harits

maula Utsman, ia berkata, "Suatu kefika Utsman sedang duduk dan

kami bersarnemya, tiba-tiba muadzdzin mendatanginya, maka ia pun

meminta diambilkan air, lalu ia menyebutkan hadits mengenai

keutamaan wudhu dan shalat lima waktu. Ia berkata, 'Semua itu

adalah at hastnat (kebaikan-kebaikan) yang menghilangkan

keburukan-keburukan.' Mereka berkata, 'Wahai Utsman, ifu adalah a/

haanaat (kebaikan-kebaikan), lalu apa itu a/ baaqi5nt ash-shalihat

(amalan-amalan yang kekal lagi shalih)?' Ia menjawab, hr lt LJI I
.:ut-, lr ir-i ri ;* r:tltb,i lt l;A2 il oa'it Vrdak ida
'roi^buhrn 

selain Allah, Maha Suci Atlah, sqala puji bagi Allah,

E
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Allah Maha Bmr, dan tidak ada dag dan kekuatan kecuali dengan

peioloryan Allah.t'

Ini hadits lman, para periuapkqn adalah para perawi Ash-

Shahih. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ja'far

Al Firyabi di dalam Adz-Dzikr. Demikian juga yang diriwayatkan oleh

Malik di dalam Al Muwaththa '. Dan demikian juga yang diriwayatkan

oleh Ath-Thabarani. lAl Anali Al Muthlaqah,22+2271.

' 58. Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Ha5ryan bin Wabrah:

"Bahwa seomng badui datang kepada Nabi $ lalu berkata, 'Ajarilah

aku sebuah d@'." Al hadits.4 Abu Hatim berkata, "lni mutsl.' [Al
Ishabh fi TamW Ash.Slmhabah, L/3841.

59. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id

Al l$udri rS, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

?aptyvQt'o, t1$€*|

"PefunSaHah analanannalan kel<al lagi slnliH'

Dikatakan, 'Apa ifu, wahai Rasulullah?'Beliau bersabda,

Bahwa seorang baduy datang kepada Nabi $ Ialu berkata, "Ajarilah aku
perkataan untuk aku ucapkan." Betiau pun bersabda , 'q.? I i:t;2fu it at r ,Jl

g,#it ,-f,, 1.: \a:j tii? li ,:,iir;it'q: iu ot;,5t ,(f iltrir1 d luapka*n
(yang artin5n): Tidak ada sesembhan seJain Allah sernata, tidak ada sekutu

fugi-Nya, Alkh Maha Besar sebaar-b*mga, Maha Suci Allah Rabb
semab alam, dan tidak dalp dan kelsatan keanli dengan pertolongan Allah
Yang tu{aln Tinggi lagi Maha Agardl.

E]
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i'; \i $ti ,Wtt 3;3ri s,;Ar

1,!l i[e,
u[).capan Subhaanatlah, alhamdu lillaah, laa ilaaha iltallaah,

allaahu akbr dan laa haula walaa quwnta illaa billaah." Dengan ini
juga hingga Ath-Thabamni, ini hadits haan.

Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Abu Mas'ud Ar-Razi,

Ibnu Hibban di dalam Shahibnya dan Al Hakim. lAl Amali Al
Muthlaqah, 222-2231.

60. Dari Ummu Hani'r{S, ia berkata, "Pada suatu hari

Rasulullah $ meler,r,ratiku, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku

telah fua dan lemah -atau sebagaimana yang dikatakannya-, maka

perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat aku amalkan

sambilduduk.' Beliau pun bersaMa,

9,Lr
Jv ?ur €*,*\ ,,kAl r{, ,y
- ,a lt -.'" t I . 1 ii, tl 

.oa r,(ri -,. o .
?*,JP AiV JY L6''P )*,,

./tlJv *u Jl-: ,#ri l- r,"; ig ?nt
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lJt';;.t-l lk -.Jti'^&l- Wit2
$ A;,, ,bf s- *1. e';vr.,1"r\r:

*5 t, ),*,eJibf !r
"Sucil<anlah Allah sqatus kali bsbih (yakni ucapan:

subhaanallaahl, karena sawguhrya itu srna bgimu dengan

senfus budak Wg eWkau medeleal<an dai kefurunan Isma'il.

hrjilah Allah seban5ak semtus bhnidgakni ucapan: alharndu lillaal)1,

karena ifu sna de,ryan semfus ekor kuda tnng
dipaangi pelana dan tali kelcang Wng engkau gunakan unfuk

tunggangan di jalan Allah. Besarkanlah Allah sebanyak seratus kali

takbir (yakni ucapan: allaahu akbal, karena sesungguhnya ifu sma
bagimu dengan semfus ekor unta tnng dikalungi lagi diterima.

Emkanlah Allah sebnpk semtus kali tahlil (yakni ucapan laa ilaaha

illallaalll-aku kira beliau mengatakan- memenuhi ap tang di antan

langit dan bumi. Dan tidak ada atnalan s@nng pun Wng diangkat

tnng lebih utama daripda Wng diangkat bgimu kauali omng Wng
melakukan seperti ap tnng engl<au lakukan."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasndan ini adalah

lafazhnya, juga oleh Ath-Thabarani dan Al Baihaqi. lMukhtastnr At-

Taryhi b qm At-Tarhib, 1361.

61. Dari Abu Humimh 6: "Bahwa Nabi $ melanratinya

ketika ia sedang menanarn tanaman, lalu beliau bersaMa,

EI
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f: *j: L1r$ (, ,i;:; $ t-'L) .

" Wahai Abu Hunimh, ap 3a ng sdang engkau tanarfl."

Aku meniawab,'Tanaman.' Beliau bersabda,

, o 'o' , t

iLJt G{fr e+\J(

^i,r 
ou,.*,rr-i-i 'u p dti ;'irilf yf

'a)J,:;i-,:;dil'i hr U aLr) lt:.;=jlt,

'*.rJ'"#,i ,';l hri "hrlt-at-''lj p,'.i.;-jti

"Maukah aku tunjukan kepadamu tanaman yang lebih baik

dari ini? Acapan): subfiaanallaah, ahamdu lillaah, allaahu akban dan

laa ilaaha illallaah. Dengan masing-masing itu akan ditanamkan

bagimu.sebuah pohon di surga."

Diriwayatkan oleh hnu Majah dengan sanad haan, dan

Dinilai shahih oleh Al Hakim. lMukhtashar At-Targhib wa At-Tarhib,

135-1361.

62. aan Abu Hurairah rttr: "Bahwa Rasulullah $ bersabda,

|kl+ g\* lKenakantah perini t<aliafl. Mereka (para sahabat) berkata,

'Wahai Rasulullah, dari musuh yang datangkah?' Beliau menjawab,

^hr .,F.:i rj;.JLll 'a'&'fi, ,,1

tEI
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L}.qt'"J-,^, *r it;J 1 
"G.X 

y -l
i>ttJt*)

"Bukan, akan tebpi Wrisai kalian dari nemka. Ucapkadah

|ang artin5a): Maln $ta Albh, sqala puji bgi Allah, tidak ada

sesetnbhan selain Alhh, dan Allah Maha Besr-' Karena

sesunggulu;tn (lealimat-l<alimat) ru akan datang pada hai kiantat

sebagai penyeletnat dan penyerta, dan ifu adalah amalan-amalan

Sang kekal lagi slnlih!'

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini adalah lafazhnya. Juga

oleh Al Baihaqi dan ia menshahilt<annya berdasarkan syarat Muslim,

serta oleh Ath-Thabarani di dalam Al Ausath dan Ash-Shaghir.

Sanadnya hasn. lMul<htashar At-Taryhib ua At-Tarhib, 1 36-1 371.

63. Dari Abdullah bin Mas'ud r*, ia berkata, "Barangsiapa

yang kikir dengan harta untuk diinfakkannp, takut kepada musuh

untuk berjihad melawannya, dan engspn (bangun) di malam hari

untuk bersusah payah (shalat malam), maka hendaklah ia

memperbanpk ucapan: Iaa ilaaha illallaah, allaahu akbn alhamdu

liliaah dan subfianaallaah."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan para periwayatnya

tsiqah. lMukhtashar At-Taryhib m At-Tathib, L37 1.

t;
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Bab: Kelengkapan tentang Tasbih dan Tahmid

54. At-Tirmidzi dan hnu Maiah merirrayatkan dari Abu Sa'id

Al Khudri {fu dan Abu Hurairah rg: "Elahwa keduanya bersaksi

tentang Rasulullah $, bahwa beliau bersabda,

;i;';1^2 ,ltl hr, ilr vt ilt v :Jts ,y
Aazl./^c-t'
hr vt it,t:iu st: .'$ 6i 6 vr iir v :Jve

,sy) u,f vr -{ Y ,irri :Jtl ,'d'arr, ,l i-r-,

^*, 
i.fijr f ii,r q iiq v :Jv tit: .C'*; y

'aa',

.i-z-ljt'& tfijr ;6 V$y :Jte,ili
\ , tu t t . . A O , . . . /

,JuL-r YI ;i \) J? Ye.lt YI 4JI Y :Ju tilj

qtt U
O z-l z ,u;i)i"Yj Jr Yr\i6 vf .l y ,i!Y:Ju

"Ehmngsiap 'I-aa ilaaha illallaah
wallaahu akbaf Vidak ada saembahan selain Allah dan Altah

Maha Bea), Rabbnngm membenarkann5a dengan berfirman, 'Tidak

ada sesembahan- selain Aku, dan Aku Maha Besar.' Bila ia

mengucapkan: 'Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika
Iah' lTidak ada sesembahan selain Allah semata, fidak ada sekutu

bagi-Nyal, Allah berfirman, 'Tidak ada sesembahan selain Aku
semata, tidak ada sekufu bgi-Ku.' Bik ia mengucapl<an: 'laa

E]
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ilaaha illallaah lahul'mulku wa lahul hamdd (Tidak ada

sesembhan selain Allah, milik-NW sqala kemjaan dan milik-N5n

segala puji, Allah berfirman, 'Tidak ada sesembahan selain Aku,

milik-Ku segala kenjaan dan milik-Ku segala puii.' Bila ia

mengucapkan: 'Laa ilaaha illallaah walaa haula walaa

quwwata illaa billaah' (Tidak ada sesembahan selain Allah, frdak

ada da5m dan tidak pula kekuabn kecuali dengan pertolongan Allahl,

Allah berfirman, 'Tidak ada sqembahan selain Aku, tidak ada da5n

dan tidak pula kekuatan kecuali dengan pertolongan-Kut."

Beliau juga bersabda, ]tJt '^-Uk'C'ou' i *; A 4g U
(Elamngsiapa menguapl<ann5a di dalam akib5a kemudian ia

meningal, maka ia tidak akan dinakan olelz nemkd."

Setelah meriwayatkan hadits ini menyerupai apa yang

dikemukakan oleh pengarang, Al Hafizh berkata, "lni hadits hasan,

diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Al Kubndan hnu hnu Majah.

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim." .lAl Futuhat Ar-

Rabbanityah,4/65L

65. An-Nawawi berkata, "Maka cara menebus sumpahnya

adalah mengucapkan:

i + r', eK:, i3 eG fi3 N. :,lAi
"lS.nau puji bgi ;,-puiian memadai nikrnat-nikmat-Nya

dan menyamai tambahannya.

Al Hafizh berkata: hnu Shalah mengatakan, "Hadits ini

sanadnya terputus." Ar-Rafi'i juga menceritakannya di dalam Amali

nya dan semua periwayatnya tsiqah, dari Muhammad bin An-Nadhr
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Al Haritsi, ia berkata, "Adam berkata, 'Wahai Rabbku, Engkau

menyibukkanku--dengan pekeriaan tanganku, maka ajarilah aku

sesuatu yang mengandung himpunan pujian dan penytrcian.' Maka

Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi ma,rnhyrkan kepadan5ra:

'Hai Adam, apabila engkau memasuki waktu pagi, maka ucapkanlah

tiga kali, dan apabila engkau memasuki waktu sore maka ucapkanlah

tiga kali: fir|iS.r(,i.2 *.eri-tarJe'u;6it'q:) lJ.'rJ!"ii $qata puii

bagi Attah, Rabb semesb alam, quiian tnng memadai nikmat-nikmat-

N5n dan mengarnai bmbhannfi. Ifulah himpunan pujian dan

penSnrcian' ." lAl Futuhat Ar'Rabbni5ryah, 3/297 -2981.

66. Disebutkan di dalam Sunan Abu Daud, lbnu Maiah dan

Musnad Abi Auranah Al Isfnini Dari Abu Huraimh, dari

Rasulullah $, bahwa beliau bersaMa,

3jt N.)^Au. Hf:":;l Jc. * ;(k,,

"setiap per{<am penttg tnng fidak dimulai dengan alham

dulillaah maka ia terputus.rr

Setelah men-bkhrii hadits bab ini, Al Hafizh mengatakan,

"sesungguhnya ini adalah hadits hasErn, diriwayatkan oleh hnu Majah

dan Abu 'Awanah di dalam Shahibnya." lAl Futuhat Ar-

Ra b bani5yah, 3 / 287 -2891.

67 . Dan beliau $ bersaMa,

a;t
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y 3-bht'kz v .5 lt ul, N.llAi
;w;

"Alhamdu littaah adalah pangkal kesytkunn. Tidaktah

seomng lannfu bercyukur kepda Allah tanp memuji-Nya."

Al B.aihaqi di dalam AsySyt'ab, dari Abdullah bin Amr, dan

sanadnya terputus. [HidaWt Ar-Rur.ra| manuskripl.

68. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan secam mutsldari jalur

Abu Ja'far Al Baqir, ia berkata, "S@rang lelaki pendek melewati

Rasulullah &. talu beliau bersujud syr.rkur dan mengucapkan:

.., t,o ?ro , o | .?, ?, t.o o'

€t Jb Gft;,,;- il glt {.iLAlt-,..
"fuala puji bagi Alhl, tang tidak menftadil<anku seperti onang

yang te*enal kejalatanrya." lAl Islmbh fi Tantnz kh'Shahabh,
L/5s21.

59. Disebutkan pada sebagiim ucapan tasbih:

?'!i)L'e,yo*
"Maha Suci Dzat Wry mengetahui ap yang tercembunyi di

balik batu kems;'

Saya belum pemah melihat ini.lTlzlkhish Al Habin 3/L0891.
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70. Al Hafizh berkata: Riwayat lbrahim bin Yusuf belum

pemah saya melihatnya

Kemudian ia mengatakan: Riwayat Adam, saya juga belum

pemah melihatnya, tampaknya ifu terdapat di dalam naskahnya yang

dikenal ... lHuda As-$rt, 681.

71. Al Hafizh berkata: Dari Amr bin Sgr'aib, dari ayahnya,

dari kakeknya, ia berkata, "Flasulullah #t bersabda, (Elanngsiapa

menguapl<an' Subhaanallaahi wabibamdih, maka ditanamkan

sebuah pohon kurma untuknSn di surgal-"

Asy-Syaikh berkata, "Sanadnya ja@d." {Mukhtashar hwa'id
Al tuzar 2/4031.

72. N Husain bin Abu Sufryan: Al 'Uqaili meriwayatkan dari

Anas r{fu: "Bahwa Nabi $ masuk ke tempat Ummu Sulaim, saat ifu

ia sedang shalat sunnah, lalu beliau bersaMa kepadanya,

t:# l,r u;-; u i t!<1t r); r;y

€,r)ia &'"i .ro . /-z .4o . 
t 

9. ,lie €-F s l)^* tf )
o.(

r*
'Jika engkau telah melaksnakan shalat fardhu, maka

bertamidlah kepada Allah sepuluh kali, benasbihlah sepuluh kali dan

bertakbirla sepuluh kali, kemudian berdoalah, maka dikatakan

kepdamu: 1m, 5n."

EI
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Al Hafizh berkata: Haditsnya tersebut mempunyai syahidyang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya. Al 'Uqaili

mengeluarkannya: "Ketika aku thawaf di Baitullah, aku mendengar

hnu Umar berkata."

Abu Hatim berkata, "Dia maihtl (udak dikenal), tidak kuat

(dalam hadits)." Al Buktrari mengatakan di dalam At-Tarikh, "Perlu

ditinjau lebih jauh." Sementara hnu Hibban menyebutkannya di

dalam Ats-{siqat, dan Ad-Dulabi menyebutkannya'di dalam Adh-

Dhubfa '. hnu Al Jarud be*ata, "Dia tidak lurus." As-Saii berkata,

"Haditsnya tidak lurus." lLian Al Mizan,2/2851.

73. Pe*ataannya: Dan Nabi $ bersaMa,

A:';jtt .l,r ot;:i,"€J tl<i' $f
ifhri irr vr iir v;

"Pedataan Wng pW ubna ada etnpt: *Un ***,
alhantdulillah, laa ilaaha illallaah, dan alhahu akbar."

Al Hafizh berkata: Diriurayatkan oleh Ahmad. Diriwayatkan

juga oleh Abu Ja'far Al Firyabi di dalam kitab Adz-Dzikr dan An-

Nasa'i di dalam kitab.4/ Yaun wa Al'Iailah

Juga oleh hnu Hibban di dalam Shahibnya dan An-Nasa'i

dari jalur Abu Hamzah As-Sukari, dari Abu Hurairah dengan lafazh:

oYs."o9fr'r':)p;-t ,&f g:Kir 'F 6eoa*-oai* perkataan ada empat,

tidak maalah bagimu dengan mana aia engkau memula), lalu ia

menyebutkannya.

E
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Diriwayatkan.juga oleh An-Nasa'i dan Ja'far Al Firyabi dari

Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dari Nabi S, beliau bersabda, 'S-l;l

tl hr3 hr \tuyti *lu":ri,ilr 3r;.i :iSf p3r (pertcataan tnns
palin7 utama ada empt: Stbhaanallaah, alhamdulillaah, laa ilaaha

illallaah, dan allaahu akfut. 
:

Di dalam lafazh lainnln disebutkan, (if p3r A i*tfubt
(Sesunggahnga Allah memilih empat dari perkataarll,. lalu ia

menyebutkannya.

Diriwayatkan juga oleh An-N.asa'i den Al Fiyabi.

Hadits ini memiliki s5ahid dari hadits Samurah bin Juhdub,

diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahibnya dan An-Nasa'i,

dengan lafazh: "€tl l, 4 f#t *t lPerkataan wng patng disukai

Alkh ada empatl, lalu ia menydbutkannya. lAt-Taghliq, S/200-20L1.

74. At-Tirmidzi mengeluarkan dari jalur'Syr'ubah dengan

sanad inis hingga hnu Abbas, dari Juwairiyah binti Al Harits, "Bahwa

Nabi S mela;uatinya, saat itu ia sedang di tempat shalatn5n,

kemuadin beliau melanratinya lagi ketika menjelang tengah hari, maka

beliau bersabda,

'Engkau masih tetap bqitu?.*

Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bersaMa,

Sanadnya: Dari frilur S!'u'bah, dad Muhamrnad bin 'Abdurrahman maula

kehrarga Thalhah, dari Kuraib, dari lbnu 'Abbas.

e>tJ;, ;" 4; v

EI
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;ro.i,r oA? ,'1.rrl .,ct? et*f yt
,.,

-l'y
oMaulah alcu apri qgl<au lalinpt-l<alimat tnng bia engtau

ucaplan (lnry artnrya): tt'{aln Suci Allah sfungk bilangan makhluk-

IVE." d hadits.

Dalam riuayat kami dengan sanad tinggi di dalam At Ma rifah

karya hnu Mandah, dan sanadnya slmhih.lN Ishabah fi Tanyiz Ash-

*nlnbh,4/2651.

75. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Abu Darrda, ia berkata, "Rasulullah $ melihatku

k:Ul. aku menggeral*an bibi*u, talu beliau bersabda, ri ,cr3]3Ur q{ r!

\Jii (Wahai Abu Datda, ap tarryl englcau ucapkari?1.

Aku menjawab, 'Berdzikir kepada Allah.' Beliau bersabda,

#' I'e
c I .,

f, u ,jd'f'J,',;b'5:iLf
tait

'Aku ajarkan kepdamu squatu Wng lebih utama daripda
bedzikir kepada Altah di natam lnd betsma siang harin5ta, dan

siang hain5n betsma malan harin3a."

Aku berkata, 'Tenfu.' Beliau pun bersabda,

( )16i1)')
a

#



*ul+aa'?1,u7*fu 4Crfural*'et

irt Oll,.J){r* G ;:rl'irt Ol;; 'ji
ot;:, ,o,,.rrk tu ;ttt ot;*-, ,:;t gi'b

64L( e 'rrs Al oG*, ,r'uj:, ;f i'y lnt
,,

:c;Jltr.ii)q ;;l u ,'12 ar

:r;ir r,:;t" c i|y +. *=Jrti

/. 
r. o! z ll,Ol-;) ,i.T

,:Ji 6;:JL rtv.../

s4Li t- tre )1. 4L ,ri n if; ,;, ,r,Jtvu

.ii)q ;;l c ;',y lt, *;,i,t6
1'Uapkanlah (Wng artiryn): Maha Suci Altah

bilangan apa t/ang Dia ciptakan, Maha Suci Allah sepenuh apa Wng
Dia ciptakan, Maha Suci Allah seban5ak bilangan segala sesuafu,

Maha Suci Allah sepenuh sqala ap yang Dia ciptakan. Sqala puji
bagi AIah sepenuh aF tang Dia cipbl<an, segala puji bagi Allah
sepeluh segala sesuatu, segala puji bagi Alla seban5mk bilangan yang

dibilang oleh Kitab-Nya, dan sqala puji bagi Attah sepenuh apa tmng
dih ingga oteh KiA b-N5m."

Ia -yakni Al hzzar- berkata, 'Kami tidak mengetahuinya

meriwayatkan dengan lafazh ini kecuali dengan sanad ini."

Sanadnya hasan, hanya saja Abu Israil diperbincangkan oleh

para ahli ilmu dan mereka men-dhai i6kannya.
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Aqrq/aikh berkata, "laits bin Abu Sulaim tstqah, akan tetapi

db mu&llis."

Menuiut saya: Sap fdak mengetahui seorang pun sebelum

Astrsyaikh yang merryntakan battu/a db biqah, dan tidak pula orang

lnql mencapn!,a mqtErdlis." lMul<htaslnr hwa'id Al kzar
2/4o/2.4p,3l.

:

76. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleti Al hzz.arz Dari Thalhah bin Yafun, dari ayahryn, dari

kakeknya, ia berkata, "Aku tanlrakan kepada Nabi $ tentang

penafsiran fubhaamlfuh. Belhu pun bersaMa,

:ilt'u J6i'.ltt$ lt rF
'Penytcian Allah Yary ttlaln Suci lgi Maln Tirygi dari

segnla keburukai."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuinp meriwayatkan dari

Thalhah secarir bersambung keanali dengan sanad ini."

Abdurrahman bin Hammad dln?f. lMul<hbshar Zawa'id Al
kzan 2/4041.

77. Dari Abu

"Razulullah S bersaMa,

Umamah rP, ia berkata,

,ih)i'ot ')idt rf ';* ')l 1i4I-

E]

o/
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,F i/.11 jt';lqV c*;..3"ir iQI.

"Lr l*,,l)-. C
tl .or ,i
ry_ u,+)

,
"Banngsiapa tang engan bercuah pa3ah di malam harinya,

atau kikir dengan hartanSn unfuk diinfakkah, atau takut menghadapi

musuh unfuk mememnginla, maka hendaHah memperbanyak

ucapan: Subhaanallaahi wabibamdih, karena sesungguhnya itu
lebih Allah sukai daripada gunung emas yang diinfakkannya di jalan

Allahl."
j

Diriwayatkan oleh Ath-Thabamni, ins5m Allah tidak ada

masalah pada sanadnya. [Mul<htashar At-Tatghib wa At-iarhib,l34l.

78. hnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar rg, secara

mar{u', ia berkata,

At a o

:r:-3 "f 
'*ti g$ $."j;Ji,:)ts ;y

tt . ) Et 6z .

i* Sr!**tt f,AiA ,Y J\ #.
+li ilr'Jt,;gi,l. :A,y'# : g;-d.

-"' if'd(PY-
"Barangsiapa mengucapkan (yang artinya): 'Segala puji bagi

Allah yang segala sesuafu merendakan diri kepada keagungan-Nya,

segala sesuafu menghirnkan dii kepda ketnuliaan-Nya, segala
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. squafu Fsrah kepda kaeapn'Nga, din sqak sesuatu funduk

kepda kekua,aan-Ntn,' rnaka Allah tuliskan baginya seiuta

kebaikan." Hadits' munkar. lalu ia menyebutkannya, dan Yahya

dha'it al<antetapi mer.nbatrnkan iru.llisan Al Mizan, L/49o1.

79. NHaftzh trerkata: Ali bin Sa'id Al Maskuri meriwayatkan

dari Batrz bin Hakim dari ayahnya secarcl nntfu':

, o c . c 't )r ,l .c 1r, z 4t c '
J# "JJt 

q1-f ry 4tll y Lt
pjt'{hr ?1;#

" funngsiap menytci!<an Altah (bertasbih) 
""W,W* 

tuiun

puluh bsbih ketila terbemntnya fiEtahari, naka Allah ampuni

semga perbmbnnla " Munltar. llisan Al Mian, 2/227'2281.

80. Ad-Daraquthni mertgeluarkan riwayat dari hnu Umar, ia

berkata, "seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

dunia telah berlalu dariku.' Beliau bersabda'

6gAt #, a5lsl,iJt iY,-? A U(;f
. 7z

ar o\;.J :;dt L*'.+'# \oh'; y)

ig tur ,#t,.*bAt ar ot;:i *.ary *11
*r.,1;A6fur 'ary,-2:;
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"Dimana kedudulanmu dari darya malaikat dan tasbihn5a

pam makhluk, Wng mana dengan itu mercka diberi rczeki.

Ucapt<anlah ketil<a tefribSa fajar (lang artin5n): 'Maha Suci Allah

Yang Maha Agung dan aku memuji-N5m. Maha SuciAllah 5ang Maha

Agung.' Mohonlah z,mpun heristishfar) kepda Allah sebntnk
senfus kali, maka dunia al<an datang kepdanu dalam keadaan hina

dan rendah."

Diriwayatkan oleh Al Khathib, dan diriwayatkan juga oleh

Jama'ah dengan sanad-sanad yang semu anya dha'if. lLisan Al Mian,
3/4341.

81. Al Hafizh berkata: .Al 'Uqaili meqiiwayatkan dari Anas, ia

berkata, "Seorang lelaki datang lalu berkata, 'Assalamu 'alaika wahai

Nabi wamhmatullaahi wa bamkaatuh.' Kernudian ia pergi; lalu ia

mengucapkan:

f;:F fr; {,llAi
'fuala puji bgi Allah derypn pujiin tnng banwk lagi baik

Al hadits.6 Diriwalptkan juga dengan sanad yang lebih bagus

dari ini. lUsn Al Mian,3/2U1.

6 Ketanlutan hadits inl: . l,-?tiJ (bik lasi diberl<ahlt. lalu
Rasulutlah $ bertanya, t1*{i6 Vi#ila;;e :p u-b u *ii t& 'Slih'nrd

(Siapa di anbm kalkn gng mengcaplan kallmat dernikian dan denikian?
Sunggrh aku tdah melllnt du be,las nnkilat alitg b*ebut untuk lebih dulu
menuliskanntd.

EEI
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82. Al H; bin Sut an mengeluarkan di dalam Musnad

nya; dari Abu Shalih maula Ummu Hani': Bahwa ia (Ummu Hani')

memerrdekalonnln. Ia Mata, "Aku biasa datang ke tempatnya

sekali setiap dua bulan. lalu pada suafu hari masuk ke tempatnya,

lau tiba-tiba Nabi $ nrasuk ke tempahrya, maka ia (Ummu Hani')

berkata, 'Wahai anak parnanku, aku sudah tua dan berat sementara

amalanku lemah, adalah jalan keluamya?' Beliau pun bersabda,

z'r uVfu t5;,-..1. ,;F -in uty u- e*.1
4r.

,fj
,

y 'Jg ,*, 49 *Jr| y* fV Jr'Lk
'l'-ittrlf Ui gr;k-

"Bergembimlah unhai Penryrgp kebaikan tmg bantak.

Bertahmidtah kepda Atlah sebnlak sentus kali rhaka itu setam

dengan semtus budak. Bertakbiilah nbarypk smtus kali maka itu

setam dengan semfus *or kuda tnng dipanngi pelana dan tali

kendali untuk di jalan Atlah. Bertasbilah seban5ak semtus kali maka

ifu setara dengan semfus ekor unb t4ng dikalungi dan ditandai. Dan

bertahlillah (yakni mengwapl<an: laa ilaaha illallaah) sebanSnk sentus

kali, maka engkau tidak alan te*ena doa kquali syiik."

iv ;*Lk $v €-:s j,y, *v J:reik
,o1r Jl)"

.'-ra;ll -t 
lot t

) **t er.-t
\pt, ,
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Demikian yang dikatakan oleh Abu Razin, sedangkan dia

dha'if.lAl Ishabah ft Tamyiz Ash-Shahabah, 4/LL0l.

a

83. Disambungkan oleh Abu Ahmad Al Hakim, lafazhnya:-

Dari Abu Salam maula Qurarsy, ia berkata, "Aku datang ke Kufah,

lalu aku duduk pada hari Jum'at di suafu majlis ltsng besar.

Kemudian seorcmg lelaki datang, lalu ia pun memberi salam kepada

orang-orang, lalu berkata, 'Aku Abu Zhabiyyah, penerima sanfunan

Rasulullah $, beliau memberitahuku bahwa aku akan miskin setelah

ketiadaannya, dan aku senantiasa mendapat pemberian. lalu muncul

kekhawatiran pada Al Mughirah bin Syu'bah, maka aku meminta

kepada kalian dari Jum'at ke Jurn'at.' I alg orang-orang berkata,
'Ceritakanlah kepada kami, wahai Abu Zhabilyah, tentang sesuafu

yang pemah engkau dengar dari Rasulu[ah &.' Ia pun berkata,

'Rasulullah $ bersabda,

ot;L :gryit 6'",1rtf Y L^LIJ U U
b3-5rr'5( hri hr vr

.,

" Wah wil, sungguh lima hal Wng angat bent dalam

timbangan: Subhaanallaah, alhamdu lillaah, laa ilaaha illallah, allaahu

akbar. Dan seorang mulonin Wng meningal dengan memiliki anak

shalih lalu mendabngkan kebil<arurya."

Ia berkata, "AI Walid bin Muslim meriwayatkannya dari

Muslim dari Abu Salma, penggembala temak Rasulullah. Ia berkata,

'^\\ Nl,.,'Jtj,et
aa

Ufutli;rtdt:;

ta
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'Aku berjumpa dengannya di Kufah di masjidnya, Ialu ia

menyebutkan bahwa Nabi $ bersabda kepadanya, q#. ,;3, alfiytl

Jl:l ui; lXaanuilah, saungguhn5a ketak engl<au masih tetap hidup

Setetah ketiadaanhu hingga engkau meminta-mintQ." lalu ia

menyebutkan hadits yang menyerupai itu. Riwayat Al Walid lebih

njih. lAl Ishabah fi Tamyiz,4sh -Shaha bh, 4 / llg -LzOl.

84. Al Hafizh berkata: Hadits Fathimah tentang tasbihT,

diriwayatkan oleh Al 'Uqaili di dalam Adh-Dhubfa ', dan itu adalah

hadits munl<ar. Dikeluarkan juga pada Ashl Azhar secara mursal.

[Tahdzib At-Tahdzib, L / 17 81.

85. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah

bin Mas'ud d&, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

, d.'o if q ?rilt 4x; aG\ cf,
Ll;';:r, ,ix;r'oaf
t+."th ,Lt$ 6rt,oit

!-/o. J ,. tr.'-7
(J,c.-yc tr_ :dt-i9

-nil,. tu' 'o, o

a;ilt atu aLJl
z1 J

,is i;ltr.,ar or**

* rl i';,tt J'; r)

ol

uil
loz.l
?uJ.c

,:Fl h'j ,hr vl 4\)//

fual haditsnya muttafaq bkih.

@
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"Aku melihat lbmhim* pada malam aku diperialankan- Ialu
ia berkata, 'Wahai Muhanmad, ampaikan alam kepada umatmu,

dan beritahulah mereka, bahwa surga ifu tanahnya indah dan aim5n

sqan dan sesungguhn5a itu adalah lembah Wng mana tanamannya

adalah subhaanallaah, ahamdu lillaah, laa ilaaha illallaah, alkahu

\ akbar dan laa haula walaa quwwab illaa bilaah."
\ '.. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi. Dan ia hanya

menyebutkan fiauqalah (laa haula vnlaa quwwata illaa bilaali, lalu di

bagian aimya ia mengatakan, "Hasan gharib dari jalur ini."

Menurut saya: Ia menghasankannya karena s5ahid-s5nhidnya.

Di antara sphid-syahid hadits ini adalah yang diriwayatkan

oleh Al Hafizh dengan sanadnya.

Dari Abu Ayyrb Al Anshari tfr: "Bahwa Rasulullah & pada

malam beliau diperjalankan, beliau melerr,rati lbrahim

l$alilurrahman &, lalu hrahim berkata, 'Wahai Jibril, siapa yang

bersamamu ini?' Jibril & menjawab, 'Ini Muhammad.' Ibrahim &
pun berkata, 'Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu agar

mereka mempertanyak tanaman suqla, karena sesungguhnya

tanahnya indah dan tanahnya luas.' Maka Nabi $ bertanya, 'Apa

tanaman surga?' hrahim meniawab, 'Iaa haula walaa quwwata illaa

billaall;'

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh Ahmad dan hnu Hibban.

lNataii Al Afkan 98-l0Ll.

86. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya, dari Jabir bin

AMulah r{S, ia berkata, "Rasulullah $ bersaMa,

E
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:^k {'*:,* L$;4:, "br 
ie::. Jti ,y

ai;jit ;t9'

Subhaanallaahi"funngsiap metguapkan:
wabihamdih,' mala dibmmkAn untukn5m sebuah pohon kurma di
strtgfl."

Ini hirdits hasen, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.
' Dan ia mengatakan, "Hasan . gharib, kami tidak

mengetahuinya keruali dari hadits Abu Az-Zubair."

Diriwayatkan juga olehnya dan An-Nasa'i, dan para

periwayatnya tsiqah, narnun di dalam isnadnya terdapat 'an'anah Abu

Az-Zubair. lNataij Al Alkar, L / 101-1021.

87. Al Hafzh dengan sanadnya, dari

I(huzaimah dari 'Ulay4ph binfi Sa'd -yaitu hnu Abi Waqqash- dari

ayahnya rg: "Elahwa ia bersama Rasulullah $ masuk ke tempat

seorang wanita yang dihadapannya terdapat bfii+iji atau kerikil yang

rrrana ia bertasbih dengannlp (menghitung dengannya), lalu beliau

bersaMa,

\f b* ; glb',;(';^ *, !?f yf

,o,At ;. * 6 ii; Jur o;b t faf
.Ir bqr, ,i:r\i d',rv ti 'r;o ar oJ,-:t,
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2 .c O

{U; j, 1ts.:L,jitt ,U;',h';t( h'i ,:frp
1 C t.-I z .

41t{ YI ;i Yi J'F

'Maukah aku beribhukan tentang ap Sang lebih

ringan bagimu dari ini atau lebih ubna. (Yaitu mengucaplan;'t/ang

artinpl 'lvlaha Suci Allah seban5ak bihng, aF 5ang Dia ciptakan

di langit. Maha Suci Allah sebryak bilangw apa tnng Dia ciptakan

di bumi. Maha Suci Allah seban5ak bilangw ap Wng di antan itu.

Maha Suci sehrytak bilangan aF 5an! Dia menciptalann5n.' Dan
(mengacapkan) 'Allahu akhr'seperti itu, 'a!fiandu lillaah' sepefti

ifu, laa ilaaha illallaah'sepefti ifu, dan 'laa fiaula onlaa quutwata illaa

billaah' seperti itt)."
' 

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dan ia berkata,'"Hasan gharib dari hadits Sa'd.' Diriwayatkan

juga oleh Abu Daud, An-Nasa'i di dalam Al Kubn, dan Dinilai

shahih oleh Al Hakim.

. Al Hafizh juga meriwayatkan dengan . sanadnya, dari

ShafiSryah r&, ia berkata, "Flasutullah t masuk ke tempatku, saat ifu

di hadapanku teridapat empat ribu biji, aku bertasbih dengann5ra, Ialu

beliau,bertanya, l'#'r>l titln t 6p ini wahai Bintu HuWfrl:ttAku

menjawab, 'Biji-bli untuk aku bertasbih dengannya.' Beliau bersabda,

Si lrt f\Uli 
"tb'cir 

i! |*3i 6*u telah bertasbih dari seiak

ta
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aku berdii di hadapnmu densan tebih bn5ak dan itul.Aku berkata,

'Ajarilah aku, wahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda, &r irGS :u$

7;'r>a|{r :jt;b (Ucaplantah (Wg artinSa): Maha Suci Atlah

seb4ak bikn7pn ap 5a ng Dia ciptakan dari segala s6uat$!

Ini hadits laen diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata,

"Sanadnya tidak dikenal." t

Menurut saya: Hadits ini telah di-mutabiah (dikuatkan oleh

hadits lain yang senada dari jalur yang berbeda).

' Abu Hurairah bin Al Hafizh Abu AMullah Adz-Dzahabi dan

Fathimah binti Muhamrnad Al Maqdisiryah mengabarkan kepadaku

se@ra iiaah (pemberian izin) dari lrang pertama. dan dengan

pembacaan atasnya, keduanya berkata, "Yahya bin Muhammad bin

Sa'd mengabarkan kepada kami, yang pertama mengatakan: dengan

mendengar, yang lainnSa mengatakan: S€c6r?l ijazah, Al Hasan bin

Yahya mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Rifa'ah

mengabarkan kepada kami, Ali bin Al Hasan mengabarkan kepada

kami." Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Shafhiyyah

binti Huyay {h, lalu ia menyebutkan haditsnlp menyerupai itu.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam Ad-Dub.

Asal hadits Sa'd memiliki qnhidcorrihadits Abu Umarnah.

Al Hafizh juga meriuaSatkan dengan sanadnSra, dari Abu

Umamah Al Bahili g: 'Bahua Rasulullah $ melalatinya ketika ia

sedang menggerakkan bibimp, lalu beliau bertanya, u*{ ti StU t\U

tL;Uf @p gng agtau ucaplan, watni Abu Umannli?|. h
meniawab, 'Aku berrdzikir kepada Rabbku.' Beliau ptrn bersabda,

@
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'Maukah aku menberitahunu dengan 5nng lebih ban5ak atau

lebih utbma daipada dzikhmu di malam hari betsma siang harinya

dan siang hart beranna malarn harin5a? Yaifu engkau mengucapkan

6an7 artinya): 'Maha Suci Altah sebnWk bilangan ap tmng Atlah

ciptakan. Maha Suci Allah sepenuh ap Wng Allah ciptakan. Maha

Suci Atlah sebngak bitangan ap tang ada di tangit dan apa tnng
ada di bumi. Maha Suci Nlah bihngan apa tmng dihingga

ole.h Kitab-N5a. Maha Suci Allah sepanuh ap tang dihinga oleh

Ktab-N5a. Maha Suci Allah sbnpk bilangan sqala squatu. Maha

Suci Allah sepenulz sqala sauafu.' Dan englau menguapkan:
'alhamdu lillaah' juga seperti itu."

a
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Ini hadits lumn, diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam .4/
Kubn, hnu Hibban dan Ath-Thab ararilNataij Al Atkar, 1/77-821.

88. Al Hafizh meriwa3atkan dengan sanadnya dari Ummu

Hani' {ft,: Adalah dia (Ummu Hani'} ban5rak berpuasa, shalat dan

shadaqah. Kemudian RasuluUah $ masuk ke temfahrya, lalu ia

mengadu kepada beliau. tentang kelemahannya, maka beliau pun

bersabda,

1,'. g. t '
4lll .;H,-.r..; .rilS'ryt:f -* L4 )?L
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"Aku akan memberibhumu tenfug ap gng dapt
menggantikan itu. hgt*au Masbih senfus kali, maka itu adatah

seratus budak tang enf,au medekakan lagi diterima. hglau
bertahmid semfus kali, maka ifu adalah semfus ekor unb gemuk 5ang
engkau kufunkan tagi diterima. hd<au betakbir mengagwnglan

Allah semtus kati, di snalah Allah mengampuni dosamu 5ang telah

lalu dan 5ang akan datang."

Al Kalbi adalah Muhammad bin As-Saib yang masyhur

dengan ke-dhaTfan, demikian juga gunrnya, dan Sa'id bin Al

J7-l
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Marzuban juga diperbincangkan. lAl l{hishal Al Mukaffirah, h. 67-

581.

.4.

89. AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadn5n, dari AMullah
, bin Abu Aufa, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi $, lalu

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak dapat

mempelajari Al Qur'an, maka ajarkanlah sesuatu kepadaku yang

mencukupiku.' Beliau pun bersabda,

l\{Yt rlll.:^:"^Stt (f$l ot;b rirrS

"Etgkau : &tblwmlhah (maha suci Allah),

alhamdu lillaah (sqala puii untuk Allah), laa.ilaaha illallaah (tidak ada

tuhan Wng berlnk disembh kauali Allah), allaahu akhr (Allah

Maha Be.ar), dan laa bula unla quwwab illaa billaah (tidak ada

daya dan u4tn kuuali dengan izin Allah)."

Ia berkata, "Lalu lelaki ia mengepalkan telapaknya dan

berkata, 'lni unfuk Rabbku, lalu apa unhrkku?' Beliau bersabda,

€f\ eiaj *h c'Pt'"$i ,it 1

' lto,.
dttts

"hgkau menguapkan: Ya Allah, aku, kasihanilah

aku, sehatkanlah aku, funjukilah aku, dan berilah aku rezeki." lalu ia
' pun mengepalkan telapak tangannya, Ialu Rasulullah # bersabda,

.^r, Y! iiyri" r') ,'kl hri ,hr

til
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'Adapun ini, mal<a sunguh telah menenuhi kedua telapk
tangann5a dengan kebikan."

Ini hadits haan, diriwaptkan oleh Abu Daud.

Al Hafizh juga meriwayatkan dengan sanadnya, dari AMullah

bin Abu Aufa 16,, ia berkata, "seorang badui datang kepada

Nabi $ lalu' berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak

dapbt membaca sdikit pun dari Al Qur'an'." lalu disebutkan

menyerupai ifu.

Diriwaptkan juga oleh An-Nasa'i, hnu Khuzaimah, Ibnu

Hibban, Ad-Daraquthni dan Al Hakim dari banyak jalur hingga

kepada hmhim tersebut.

An-Nasa'i berkata, "hrahim ini adalah As-Saksaki, ia tidak

kuat dalam hadits."

Menurut salra: Mereka menshahdkannya karena sjahid-

sghidnya, umllahu a'lam.lNataij Al Afl<an t/&{i61.
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Bab: Aniuran Bertasbih

90. Dari Al Elara' bin 'Azib rS, ia.be*ata, "seorang lelaki

mendatangi Rasulullah $ mengadukan kerisauan kepada beliau,

maka beliau bersabda kepadaryra,

'or,t:!At gpt ot-=.,. :i*'o('u'-;y
, }l-, ; t\i t ?t:Pt'di; ?:)0 z*t;r

I zz ?..
c: 3t >Jl1

"Pefran5aHah eng*au menguapkan (wirid Wng artinSa):

Maha Suci &ng Raja Yang Maha S,tci, Tuhan pan malaikat dan

ruh. Engkau Maha Mulia di kngit dan di bumi dengan kemuliaan dan

kekuasan."

lalu orang itu pun mengucapkannya, maka hilanglah.

kerisauan tersebut." Al Hafizh mengatakan setelah men-tal<hrifnya:

Ini hadits gharib dan shadnla dha il diriuayatkan oleh hnu As-

Sunni. lAl Futulnt Ar-Rabbngryh, 4/31-321.

91. Ishaq bin Rahaunih berkata, "Abu Bakar Ash-Shiddiq g
membawakan seekor gagak bersapp lebat, lalu ia berkata, 'Aku

mendengar Rasulullah $ bersaMa,

E]
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'TidaHah binatug buruan diburu, tidak pula dahan diptong,
dan tidak pula pnglal phon, ditfung kecudi karena sdikihSa
tasbih.'

Karmdian Abu Bakar g, melepaskan gagak tetsebut."

' AI Hafizh berkata: lni mu'dhal atau mutsl. Hukumryra

dipastikan dha'if.lAt lutattntib N AIW, 4/261t.

92. N Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya, dari Abdullah

bin Amr rg, ia be*ata, "Aku melihat Rasulullah $ menghitung

tasbih."

Ini hadits hasn. Dirituayatkan oletr Abu Daud, At-Tirmi&i,

An-Nasa'i di dalam Al Kubra, dan Al Hakirn.

At-Tirmidzi berkata, "F{asan gharib."

Menurut sala: Para perawi di dalam mayoritas

orcrng Kufah (bernradztrab s!,i'ah lfufah), dan sernuanSn tsiqah, hanya

saja Atha' bin As-Saib hafalannya kacau setelah fin.lNabij Al Afl<ar,

t/86-871.

93. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya, dari

Yusairah:S, bahwa ia menceritakan: "Elahwa

Nabi $ memerintahkan mereka (kaum wanita) unfuk menjaga tasbih,

tahlil dan bqdis, dan agar mereka manghitung dengan iari-jari
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tangan, karena sesungguhnya jari-jari ifu akan ditanya dan akan

dijadikan dapat befricara. "

Ini hadits hasan. Diriuayatkan iuga oleh Abu Daud dan Al

Hakim.

Al Hafizh juga meriwayatkan dengan sanadnln, dari Yusairah,

ia termasuk kaum muhajirat (para wanita yang hijmh), ia berkata,

"Rasulullah $ bersaMa,

by :T;'#ri,&6tr rq o*t yal*'yt'ri-r,
,,

"Hendaklah kalian beftahlil, bertasbih dan dan

janganlah kalian lalai sehingga kalian melupakan mhmat, dan

hitungtah dengan jari-jan tangan, karena jari-j,ari itu
akan di tarya dan akan dihdikan dapt berbian."

Dirirrnyatkan oleh Ahmad dan hnu Sa'd di dalam Ath-
Thabqat Diriurayatkan juga oleh At-Tirmidzi, dan ia berkata,

"Hadits gharib, kami tidak mengetahuinSa kecuali dari hadits Hani'
bin Utsman." lNabij N Aflan 1/83-851.

g;Ari gd#u|F,ie
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Bab: Riwayat-Riwayat tentang Hauqalah (laa fiaula walaa
quwwata illaa billaahl

94. Dan Hazim bin Harmalah, ia berkata, "Aku meleu,rati

Rasulullah $, lalu beliau mernanggilku, lalu bersabda,

j';:t tt*tr )3'u f eeff vf

il'l i:;'ti
'Maukah aku menunjul*anmu kepda perbendahaman dari

pefrendahaman-perbendahanan surga? (Yaitu) laa haula ualaa

qugwata illaa billaal)' ."

Al Hafizh berkata: Ini hadits haan, diriwayatkan oleh lbnu

Maiah.

Al Hafizh Dhiya'uddin mengeluarkannya di dalam Al
Mukhtanhdari jalumya . lAl Imta', L&L471.

95. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Abdullah, ia be*ata, "Ketika aku sedang di sisi

Nabi $, aku mengucapkan: .!, I \i# It J:t-, l. Maka

Rasulullah g bersabda , l6';ii g, 6lU Vahukah engkau apa

tafsimnnyil). Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih

mengetahui.' Beliau pun bersaMa,

EI
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"Tidak ada da5m untuk berpling dari maksiat terhadap Allah

kecuali dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk taat

kepada Allah kecuali dengw pertolongan Allah."

Al Bazzar berkata, ,'Kami tidak mendengamya maushul

(sanadnya bersambung) kecuali dari ialur ini."

Asy-Syaikh berkata: Sanadnya hasn. lMukhtashar how'id
N tumr,2/406l

'96. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatka

oleh Al $azz4r: Dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Ketika aku berjalan

bersama Rasulullah $ di sebagian kebun-kebun Madinah, beliau

bersabda kepadaku, i;:;6 $-(Wahai Abu Hunimtl. Aku menyahut,

'Aku penuhi panggilanmu, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda,

j'; Y

Gtb &'i:;
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"Sesungguhn5a omng-omng Wng memperban5ak keduniaan

itu adalah omng-orzng Wng sdikit pahalan5n pada hari kiamat,

kecuali omng tnng mengatakan demikian dengan harta, dan begini."

ac
Y! ,y,q
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Seraya beliau mengiqpratkan dengan tangannya ke sebelah

karnnnya dan ke sebelah kirinya, i-ji ti "rFf;t U* merel<a itu hanya

sdikil. Kemudian beliau besabda,

)3; f JL'u;r'l/.,i1;6u
tajlir

a-

'Wahai Abu Huminh, maukah aku menunjukkarunu kepda
suafu pefrendahanan di antan perbendahaman-pefrendahanan

surga?." Aku jawab, 'Tenfu, wahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda,

V1 Ar r,; # \ ),"irt{ 'lt ;; 'l t J'; Y
//a

"Tidak ada daya dan tidak pula kekuatan kecuali dengan

Allah. Dan tidak ada tempt keselatnatan dari adzab

Allah kecuali dengan kembli kepda-N5a." Kemudian beliau

bersabda,

e6t ;t At i; G,s $',b,i;:; 6 u-

"Wahai Abu Huraimh, tahukah engkau apa hak Allah atas

pam hatnba dan ap hak pm hamba atas Alalil."

Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.'

Beliau bersabda,

a,lt
.- C

tl' ;i )qt'*c,

tsLI
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kakinla dan bersaMa,

,i-rr'tt1t t*it

"Maukah aku menunjukkanmu kepada suafu perbendahalaan

di antara perbendahaman-perbendahanan surga? Yaifu engkau

mengucapkan: Laa haula walaa quwwata illaa bilaah."

tf .&\) i|&'u( :Qt ,sle lut eLV

"saunguhn5a hak Attah afas pn hamb adalah mereka

menyemfuh-Nya dan fidak menpese*ufulan-N5a dengan ssuafu
pun, dan hak pam hamba atas Allah.adahh Altah tidak mengadzab

hamb 5ang h:dak metnpenekututcan-N5a dengan sesuafu."

Asy-Syaikh berkata, "Para periwayabrya adalah para perawi

Ash-Shahih, selain Kumail, dh tsk7ah." lMukhta*ar hwa'id Al
Elamr,2/4f,l1c4f,l6l.

97. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Brrz.zar: Dari Qais bin Sa'd bin 'Ubadah, ia berkata, "Pada

suatu hari Rasulu[ah S bersabda kepadaku, saat itu aku telah selesai

shalat Subuh dan tengah berbaring, lalu beliau menepukku dengan
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Dari Abu Huraimh, ia berkata, "Rasulullah $ bersaMa,

r) J';r t#jr )F atF'at;f'itf
lurr\if

'Maul<ah aku aiedran i"prauru suatu pefiendaharaan di

anbm pefrendaharaan-peftendaharaan surya? Yaifu: Laa haula

q,/alaa quwuab illaa bilaah." '

Ia -yakni N Bauar- berkata, "Kami tidak mengetahui png

meriwayatkannya dari Sytr'bah kecuali Harami. Diriwayatkan iuga

oleh Abu Ishaq dari Kumail."

Asy-syaikh berkata,'Para periwayatnya adalah' para perawi

Ash-Shahih, kecuali Maimun bin Abi Syabib, dia b@ah-"

Menurut saya: Akan tetapi ia tidak mendengar dari Qais.

lMukhtashar hvva' id Al har, 2/4OSI

98. hnu Mandah meriuaptkan dari Azad bin Murud bin

Murmuz, yang nurna ia telah memeluk Islam dan termasgk pengawal

Kisra, ia berkata, "Ketika kami sedang di depan pintu Kism

menantikan izin, kami'merasa lambat mendapad<an izin sehingga

terasa panas menerpa kami dan kami pun gelisah." lalu ia

menyebutkan kisahnla dengan panjang lebar.

Di bagian akhir kisah ini ia menyebutkan, "Maka aku

mengucapkan:
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l6:, otr ;A t ,1t, ol;; r)i'; Y

'6';'lW
"ndak ada da5a dan tidak pula kekuatan kecuali dengan

pertolongan Allah. Ap 5nng Allah keJzendaki teriadi, dan apa tnng
tidak Nlah kelzen&ki tidak tqiadi."

Maka demi Alhh, api ihr terus membakar hingga menladi

arang." Ibnu Mandah berkata, "Gharib."

Menurut saya: 'lkrimah ada kelernahan padanga. lAl Islabh
fi Tamyiz Ash-Shahabah, 1/1031.

99. hnu Mandah juga meriwayatkan, dari jalur lbrahim bin

Fahd -salah seorang pemwi dha'iL, dari Jarir, ia berkata, "Aku

berangkat ke Persia, lalu aku berkata,

.i,t- vt ,:;Yii" v ilr ii, Y
a2u

. nAF tnng dikehelTdaki Atlal, terirdi. Tidak ada dala dan tidak

pula kekuatan kquali dengan pertolongan Alhh."

Lalu seorang lelaki mendengar{<u, maka ia pun berkata,

'Ucapan apa ini, aku belum pemah mendengamya dari seorang pun

sejak aku mendengamya dari langit?' Aku berkata, 'Memangnya

bagaimana engkau dan berita langiP' Ia berkata, 'Sesungguhnya aku

pemah bersama Kisra, lalu ia mengufusku unfuk sebagian urusoongd,

maka aku pun berangkat, lalu aku kembali, temyata ada syetan,yang

menggantikanku di keluargaku yang menjelma seperti diriku, lalu ia

rI{I,
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menampakkan diri kepadaku, lalu ia berkata, 'Berilah aku syarat,

bahwa raiu tiiri urttui&u dan i;atu hari untukmu.'Jika tidak; aku'akan

membina;akanrlru.' Maka aku pun merelakan ifu, lalu ia menjadi

terhan 'dudukku, ia bercerita kepadaku dan aku pun bercerita

kepadanya.
: i r.,. , .. ,' \ __.. ) :. :. .' ,.,,

" .,, , ,S-uQ hari ia berkatq kepadaku, 'sesungguhnyq aku termasuk

makhluk yang biasa mencuri-curi dengar (dari bgrita t1nglt), da1

malam ini adalah giliranku.' Aku berkata, 'Apakah boleh aku datang

bersamamu?'-la menjawab, 'Ya.' Latu ia bersiap-siapa, kemudian

mendatangiku, lalu berkata,'Arnbillah pengetihuanku;":dln janganlah

engkau meninggalkannga.lorcns'kau akarl.- binasa,' Maka aku pun

mengambil pengetahuannya, lalu ia naik hingga, aku .fienVenfuh

langit, tiba-tiba aku mendengar ada yang mengatakan: I ?rr ,r:r U

1* ll il-J'li Jr @pa e.lne dikehendaki Attah terjadi. Tidak ada

aiw ir" tidak puta keku)an 'iecuali 
dengan pertoloigan Attatlt...

Maka mereka pun jafuh pada wajah-wajah mereka, dan aku pun
jatuh. Lalu aku kembali kepada keluargaku. I-alu sstelah beberapa

hari masuk densannya,, tuty.*u rr.rensucapf,.d *Iitel,i lii? l,
maka ia pun meleletr karena itu hingga menjadi seperti lalat.

Kemudian ia berkata, ,:Engkau teJqh menjaganya.' [-alu ia pun

terputus dari kami'.' lAl Ishabatl ft Ta4tiz Ash-Shahabah, L/LO3L

tOO. Biogmft Hazim bin Harnralah: Ia mempunyai hadits

tentang memperbangnk hauqahh (ucapan: Iaa haula ualaa quwwata

illaa bilhah.s

t lafazh hadisnya sebagaimana disebutkan di dalam riwayat lbnu Majah, dari
I{azim btn Harmalah, ia berkata, "Aku melerpati Nabi SAW, lalu Miau

EI.
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Diriwayatkan.oleh lbnu Maiah;".[bnu, Abi' Aship idi delarn l/
Wuhdan, Ath-Thabarani dan yang lainnya, dan sanadnya haan. lAl
Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabh, L/2991.

. , M"r,urut saya' Disebutkan di dalap "Tuhdab At-Tahdzib,

L2/L44,,,N Hafizf mengatqkal, "hnu Al Madinj maula r1*yt btl

Harmalah meriwayatkan dari Hazim haditsnp mlngenai, It J? |

It l iji. n"r"i tidak mengetahui ayahnya Zainab." 
,

. :'.1 . i. .-r,,

101. Abu-Musa meriwa5ntkan dari ialur Amr bin Khalid, dari

hnu [ahi'ah, dari Taid bin ' Ishaq; '' ia berkata,

"Nabiyullah $ mendapatiku di pintu Masjid," lalu ia menyebutkan
-: l'';,.', ., ' : .::

hadllgpVa mengenai keutamaan laa haula walaa eyovwatd ilka bilkah

Kemudian Abu Musa berkata, "Adalah mustahil 'hnu Lahi'ah

berjumpa dengan shahabat. Kemungkinannya ada seorang perawi

atau shahabat yang gugur (tidak disebutkan di dalam sanadnya) di

antara keduanya.", Menunrt saya: Keduanya gugur. lAl tshabah fi

)r
. ..-."r ,.._ l

"' '102. 'AI 'Uqaili mengeluarkan riwayat dari lbnu Mas'ud

mengenai penafsiran laa buk ualaa guq/w;ata illaa billaah'' lni riwayat

munl<ar: llJsn Al Mizan, 3/ 1671,

bersaMa kepadaku, *,1, iB u$li .i,. \t'rj ti sV t ,Ji'u'ifi ,fiv t lwahai
Hazim; petbaryaAlah rnorgtu*pt i''Iia haula ialaa quwwata illaa
billaah. IGrena saunggrhntp itu termasuk pefrendahanan'

pertendahaman surgdl.

EI
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Bab: Dzikir-Dzikir tentang Asma' Allah Al Husna

103. Dari Abu Zanritl, ia Hata, "Aku katakan kepada hnu

Abbas, 'Apa yang aku dapati di dalam-dadaku?' Ia balik bertanya,

'Apa itu?' Aku berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan mengatakannya.'

Ia bertanya lagi, 'ApalGh itu beiupa stratu kemguan?' Ialu ia tertawa

dan berkata, 'Tidak seorang pun selarnat dari ifu hingga Allah Ta'ala

menumnkan:

'Maka jil<a kanu (Uutammd) bemda dalam kemgu-raguan

tenbng ap jary lhni tunrrkan kefumu.- (Qs. Yutrnus [10]: 94].

Kemudian ia berkata kepadaku, 'Jika engkau mendapatkan

sesuatu di dalam dirimu, rnaka ucapkanlah: '

Uta;f q'a3 G'c.K'oi

,e,;t bbttlyit j"\i $
ult-ota

€:,€

*q,

'Dialah Yang Aurat &n Yang Akhir, Yang l-ahir dan Yang

Batin; dan Dia Maha Mengebhui sqala s6uatu." (Qs. Al Hadiid [57]:

3).

Al Hafizh mengatakan di awal-awal pembahasan tentang

adab, yaitu di bagian akhir kitab fu-Sunan: Diriwayatkan juga oleh

Ibnu Abi Hatim di dalam Tafsir, dan para periwayatnya tsiqah.

Muslim mengeluarkan riwayat mereka, akan tetapi 'lkrimah

maula Ibnu Abbas diperbincangkan, dan An-Nadhr bin Muhammad

@
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yang meriwayatkan haditsnp dari 'lkrirnah, mempunyai riwayat-

riwayat Shanb. Dan nmbn hadits ini slndz (janggal), telah

diriwayatkan secara t alid dari hnu Abbas dari riunyat Sa'id bin

Jubair, dan dari riwayat Mu}fiid dan yang lainnya darinyar Bahwa

Nabi S tidak pemah ragu dan tidak pula mempertanyakan. 
.

Diriwayatkan oletr Abd bin Humaid, Ath-Thabarani dan hnu
Abi Hatim dengan dengan sarnd-sarnd shahih. Diriwayatkan juga

' dari jalur lainnya secarr mar{u'darthfazh beliau S, :Jtif fi Uf:lf f
lAku tidak ngqdan tidak memperhryal<ar).

Dikeluarkan dari riwayat Sa'id, Ma'rnar dan yang lainnyd, dari

Qatadah, ia berkata, "Disebutkan kepada kami." Di dalam lafazh

tainnya: "Telah sampai kepada kami" lalu ia menyebutkairnya, dan

sanadnya shahih. IAI Futuhat Ar-Rabbanij4ah, 4/37 -381.

104. Al Hafizh meriwalatkan dengan sanadnya, dari Abu

Hurairah r&, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

u ,l+l) YtuV *t,'wk't 
^l:r.i, fu

hr '; .;jr'*,;- "ir'J4t ,iLir yt tu:+l

,UJit r'€';t r';*-'St,:; vf iyy €;$
,lrVir ,i;tr ,Lr'&'it ,:u:{)t ,rflr ,urlAr

i, i'it ,)t;l;t ,')'.,bit ,luret ,'dpit ,'F;I



AuAri.lta cll,x 3a7* 4 r*tal4at

,i,t$ t,:4;ulr,iglr,L6lt,ist!;'1r,itL)l

,'r*At,Arr'.,i+l t rnnlt,etlt,i;odt

&At, u*,!r,iof t r',s#t, uAt
ciLir ,+r1,Jlr ,Lrir ,Lrj, ,i-,br ,!;!t
,,}1i ,jitri ,?Ft ,ii"riir l;;;5 $2t;sr

o,L,fJt f.-it, C. Jt, ) )t r*et, .*wt
t.aa ,c c c c

,gti, ,rr-Ir rlofit r.lAt,At rlfyr,

,;.-Jjr,jallr tt

tc
cL;,lAl

,3$t ,lqqt ,l*it ,!r!jt ,€...st ,et)t
,:tjt ,:d:;r ,'cit ,',s-flt ,kir ,06;t

41 ,*ril)r ,'rAr ,'r;;ijr
t

t5 ,gLi
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futt+ela t7&43o/4* rl| lttald,,r

*$qit ,)-it ,e6t ,'rbst

.)rfust ,'V\t ,L1;Jlt

"Saunguhn5a Allah merniliki senbilan puluh sembilan neilna,

senfus keruali sfu. kmngsiap menghafaln5a maka. ia masuk
surga, Dia ganjil dan menyrul<ai tnng gnjil. Dialah Allah Sang tidak
ada sesemfuhan selain Dia Yang Maha Pemunh, Yang Maha
PenSnyang Yang Maha Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha
Sejahtem, Yang Maha Mengamankan, Yang Maha Mem<iliham,

Yang Maha Perkaa, Yang Kehendak-Nga tidak dapat diingkai,
Yang Maha Memiliki Kebsmn, Yang Maha Menciptakan, Yang
Maha Menata, Yang Maha Pembenfuk Rupa Mal<hluk, Yang Maha
Pengampun, Yang Maha Perkaa, Yang Maha Pemberi lGntnia,
Yang Maha Pemberi Rueki, Yang Maha Pembuka, Yang Maha
Mengetahui, Yang Maha Menyempitkan, Yang Maha Melapangkan,

Yang Maha Merendahkan, Yang Maha Mengangkat, Yang Maha
Memulial<an, Yang Maha Menghinakan, Yang Maha Mendengar,

Yang Maha Melihat, Yang Maha Menenfulan, Yang Maha Adil,
Yang Maha Lembut, Yang Maln Waspda, Yang Maha penyanfun,

Yang Maha Agung Yang Maha Pengampun, yang Maha
Menqtukuri, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Bear, yang Maha
Memelihara, Yang Maha Memberi Kekuatan, Yang Maha pembuat

Perhitungan, Yang Mempun5ai Kagungan, Yang Maha Mulia, yang

Maha Mengawasi, Yang Maha Mengabulkan, Yang Maha Luas, yang

Maha Bijakana, Yang Maha Mencintai, Yang Maha Mulia, yang

Miha Membangkitkan, Yang MatTa Men5aksilan, yang Maha Benar,
Yang Maha Penangul Annnat, Yang Maha Sumber Kekuatan,

tEI
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Yang Maha Kokoh, Yang Maha Melindungi,.Yang Maha Terpuji,

Yang Maha Mmghitung Yang Maha Memulai, Yang Maha

Mengernblikan, Yang Maha Mmghidupkan, Yang Maha Mematikan,

Yang Maha Hidup, Yang Maha Menqakl<an, Yang Maha

Menemul<an, Yang Maha Mulia, Yang Maha Tunggal, Yang Maha

Dibutuhkan, Yang Maha Mene4ful<an, Yang Maha Elerksaa, Yang

Maha Mendahulukan, Yang Maha Mengakhirk4n, Yang Maha

Permulaan, Yang Maha Akha, Yang Maha N5ata, Yang Maha Ghaib

(Tercembunyi), Yang Maha Memberil<an, Yang Maha Meninggil<an,

Yang Maha Dermawan, Yang Maha Penerima Taubat, Yang Maha

Penyiksa, Yang Maha Pemaat Yang Maha Pelimpah Kasih, Yang

Maha Mengwaai fuala Kenjaan, Yang Maha Memiliki Kebesann

dan Kemuliaan, Yang Maha Men5rcimbngkan, Yang Maha

Pengumpul, Yang Maha IG5a, Yang Maha Pemberi Kekayaan, Yang

Maha Mencqah, Yang Mala Pemberi Derita, Yang Maha Pembei
Manfaat, Yang Maha Bercahala, Yang Maha Pemberi Pefunjuk,

Yang Maha Pencipta Keindahan, Yang Mala Kekal, Yang Maha

Pewaris, Yang Maha Pandai, Yang Maln &br."
Demikian lafazh Ja'far, sedangkan di dalam riunpt Al Hasan

bin Sufr7an, !{r}r {Yang Maha Meninggil<ar) diganti dengan g*it
(Yang Maha Mencqal).

Disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabarani, ii.rilr #) V":{
Maha Berdiri, Yang Maha Abdllmenggantikan lafazh L ,'qlt ,-P I

lYang Maha Menyempitkan, Yang Maha Mekpangkarll, dan lafazh

3s+3r (Yang Maha Keng menggatikan lafazh ::-,1|Jt (Yang Maha

Pandall, dan ia banyak mendahulukan dan membelakangkan.

Di dalam riwayatnya juga disebutkan: ?:FreJiyr'lrg',A "&lii/-Ul (Yang Maha Tinggi, Yang Maha Metipiu, Yang Maha Menjai

E
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pada hari kiamaf, dan tidak tercantum padanya lafazh, l+*;JtiSijt
(Yang Maha Mencintai, Yang Maha Mulial dan tidak juga lafazh:

i,SS,:, (Yang Matn Bijaksand.

Di dalam riwayatnya juga terdapat, L--+Jr (Yang Maha

Menolong), diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "lni

hadits gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Shafi,van

bin Shalih."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh lbnu Hibban ai auUrn

Shahibnya

Diriwayatkan juga oletr Al Hakim di dalam Al Musbdmk.

Dan ia mengatakan, "Asy-Syaikhani sepakat meriwayatkan

hadits ini."

Klaim mutawatir-nya hadits ini tertolak, karena trdak shahih

kecuali dari Abu Huraimh.

Diriwayatkan juga dari Ali, Salman, Ibnu Abbas dan hnu
Umar.

Hadits-hadits tersebut diriuayatkan oleh Abu Nu'aim,

sementara sanad dari masing-masing hadits ifu di samping gharib
juga dha'if

Kami juga mendapatkan dari jalur lain dari Al A'mj yang

mengemukal<an Al,4sma' ni.

AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah rg, dari Rasulullah $, beliau bersabda, ,rL) t:j!.;fs^4i|.
e$t Jr'r 6t:ert U WAA metniliki setnbilan puluh sernbilan nama,

mengfiafah5a naka ia nnsuk suryd.

EI
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Disebutkan di dalam riwayat hnu Yazid (dengan lafazh): |*
lefi ,Pt @ (hmngpiap mengtnfalng maka ia masuk sutgal.

Maka kemungkinan teriadinfia penyisipan di dalam riwaSnt

Abdul Malik lebih iauh daripada riwapt Al Walid.

Karena di dalamnya terdapat: ;rir lrlir L. ilt (Yang Maha

Menyeimbangkan, Yang Maha lilenentukan, Yang Maha Melindungtl.

Disebutkan di dalam riwayat AMul Malik juga: 1-+rlr ;,r}jr
(Yang Maha Memberikan, Yang Maha Menuniukkar), sementara

sebigai penggantinya di dalam riwayat Al Walid dicantumkan: ,lrit
**1t (Yang Maha Mernbuilan, Yang Maha Pandall.

Disebutkan iuga di dalam riwayat Abdul Malik:'i,J, 'hei,
(Yang Maha Menciptal<an, Yang Maha &mpumal, dan sebagai

penggantinya disebutkan di dalam riwayat Al Walid: t:-a, |tl,;it
(Yang Maha Adil, Yang Maln Menenngl.

Jadi nama-nimra yang tidak mereka berdua sebutkan dan itu

terdapat di dalam riwayat Abu Az-Zinad adalah:

La-;ir ,iui t ,F;tt ,'rt|;;)r ,4fr:t

,!jr,? il,,i:-r$t $ru;At, o*;Jjr,;6ir
,J,ri3r .g#r ,)i*sr re6,,ul,*jr,r4ilt

il:y,, i-d t, et )t,'SlitJa4;r iHt
c c . o I c-c

.llF)i t J>Al 1> ,J.Illt
,/,

E]
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"Yang Maha Penbut<a, Yang Maha Pert<a,a, Yang Maha

Menentul<an, Yang Maha Adil, Yang Maha Pernbuat Perhifungan,

Yang Mempungai Kagungan, Yang Maha Menghifung, Yang Maln
Eled<uaa, Yang Maln Me.n&huful<an, Yang Maha Mangol<hid<an,

Yang Maha Dermawan, Yang Maha Penyika, Yang Maha Pembei
Yang Maha Pemberi manfaat, Yang Maha Pengabar, Yang

Menciptakan keindahan, Yang Maha Suci, Yang Maha Pengampun,

Yang Maha Memelihan, Yang Maha Bmr, Yang Maha Luas, Yang

Maha Mulia, Yang Maha Menguaai sqala kemjaan, Yang Maha

Menitiki Kebesmn dan Kemuliaan."

Sementara ndrnd-norn lnng mereka berdua sebutkan sebagai

penggantinln adalah:

,*...l.jr r-*at rqllt,,,9Kj' r'r'l,lt rr!)l

,A;t,1L11, i r,rrs :et,j*it,b :rbt
to,,ird t,: ;;lt,'.'.,;ll,, Gt ;lt,L-jilr itit'r

.rlir )i,'i-)l ,irli ,-r-tri ,r.,5j' ,*YAr
*Rabb (Tuhan), Yang Mala Ese., Yang Maha Mencukupi,

Yang Maha Kekal, Yang Maln Mengplahlcan (Yang Maha Memaks),

Yang Maha Menjelasl<an, Yang Maha Jujur, Yang Maha Indah, Yang

Maha Menciptakan, Yang Maha Dahulu, Yang Maha kik, Yang

Maha Menepti Janji, Yang Malm Menunjuki, Yang Maha Keras,

Yang Maha Menelihan, Yang Maln Kuaa, YanS Maha Menjaga,

Yang Maha Adil, Yang Mala Menzberi, Yang Maha Mengetahui,

tsl
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Yang Maha Em, Yang Maln Abadi (Kel<al), Yang Maha Tunggal,

Yang Merniliki Keluabn;'

Perbedaan ni menjibl<an kemungkinan tersebut, apalagi

samanya sumber pengelr.ra*an pada riwapt yang berasal dari Al
A'rai.

Kami dapati juga dari ri0ualat hnu Sirin dari Abu Hurairah,
yang juga mengemukakan rilnd-nEuna dengan perbedaan yang lebih

dari ini.

' Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu
Hurairah &, dari Nabi $, beliau bersabda, i ,b\'#j:&J4,t-U.Lt
glr',y'j, iur iLf ,zi;it ,Pt t^brl lsesunssahnya Attah mernitiki
sembilan puluh sembihn neutEt, bmngsiap menghafalnSa maka ia
masuk sug. Aku metnohon kepda Atlah Yang Maha Pemurah lryi
Yang Maha Pen5a5anfi. Lalu mengemukakan nama-nama dengan

susunan berbeda, dan dari riwayat kami terluputkan deJapan di
antaranya.

Diriwayatkan juga oletr Al Hakim di dalam Al Musbdrak dan
hnu Mardawaih di dalam At-Tafsir. lN Annli Al Muthlqah, 238-
2441.

105. Al Hafizh meriwagntkan dengan sarndnya dari Abu

Hurairah, ia berkata, "Rasdullah $ bersabda,

c . ., ,o1 lt. .rc ,'^ lc , l.o n

; ,ytt? uV t^*.,! o:;;-)a;].N.

^?)r S*;t,it;;f

@
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"Allah memiliki sembilan puluh sembilan t erna, semfus kecuali

afu. hrangskpa naka b nailk s7figa."

Ini lafazh hrahim. Ini hadits slahih, dan sanadnSa sesuai

dengan syarat Al Bukhari, namun ia tidak mengeluarkannya dari jalur

ini. lAl Amali Al Muthlqah, 23L-2321.

106. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnla dari Abu

Hurairah .S, dari Nabi $, beliau be6aMa,

,; zSzz0A

, yt ) i; iV At,o jib'J *. N
,&i;

"Allah metniliki senbilan puluh senbilan narna, senfus kecuali

afu. Elarangsiap me,nghafalrya maka ia masuk sutga."

Para periwayatnya adalah para perawi Ash-Shahih kecuali

Makhlad bin Malik, dia tsiqah, An-Nasa'i mengeluarkan riwayatnya.

lN Anali N Muthlaqah,Zill.

1O7. Al Hafizh meriwayatkan dengan sarndnya dari Abu

Humimh rS, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

,t+ti \t'iV *t o fu; ^1k, rtt

6QLI
'Allah memiliki setnbilan puluh *nbilan nanna, semfus kquali

afu. hmngsiap menghafalnSa maka ia masuk sutga."

C.

L)

^7)r S*:>

^?)t ;*t
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Diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Al Kubm.

Diriwayatkan juga oleh Abu 'Awanah dan Ad-Damquthni di dalam .4/ '

Ghamib, dan ia mengatakan, "lni hadits shahih." Dan ini tidak

terdapat di dalam N Muvaththa'.

Di dalam riwayatnya terdapat tambahan yang sangat janggal,

saya belum pemah melihatnya dari jalur-jalur periwa,gatannga. Di

dalamnya ia mengatakan: "Rasulullah # bersabda, ,).,lyi'3|?i S'6

... ti '.rl t:t3i:,-is'zc-t (Atlah g ber{irman,'Aku memiliki sembilan

puluh sembilan nana...)." al hadits. lAl Amali Al Muthlaqah, 23+
2361.

108. Al Hafizh meriwaptkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah rg, dari Nabi $, beliau bersaMa,

qlr{*\\G:,

'Allah memiliki semfus ninta kuuali nfu, bnngsiapa betda
maka Allah mengabulkan dan5a."

Ini hadits Sharib dengan lafazh ini, diriwayatkan oleh hnu

Mardawaih di dalam At-Tafsir. Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim

dari riwayat Muqatilbin Sulaiman.

Demikian dengan keraguan, sedangkan Muqatil tidak

diperdulika n, wallahu a'lam. lAl Anati At Muthtaqah, 236-2971.

A'fL? fLiv a,
,t., t A

;ol,i.: ,ill
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109. Al Hafizh meriwa5ratkan dengan sanadnya dari hnu
Abbas rS dan hnu Umar ift, keduanya berkata,

"Rasulullah $ bersabda,

S-;t tA2Lf 'J; ,At, o_ib,: 
^1:r, N

prir de),r1;rr
"Allah merniliki sembilan puluh sernbikn narna. funngsiapa

menghafalrya maka ia masuk flillra, dan itu terdapat di dalarn Al
Qur'an."

Ini hadits gharib, dan di dalam sanadn5a terdapat kelemahan.

Yang gharib dan matatnya adalah tambahan di bagian

akhimya. lAl Amali Al Muthhsah,248l.
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Bab: Tentang Nama Altah Yang Ptling Agung

110. Dari hnu Mas'ud r$, dari Nabi $, beliau bersaMa,

,)t-6') J-:, A:t*.tll uSt;:P;'6\

'o ,lt ;" kr,yr? lut e i:tt ,:or)G
:r-//'G,v yt-' C?rl;ti,*t;Jf'ht J:"
;At,7rii1 V q'Slltz'l) 

"t'; 
w ?ql

';'ri;jr ';12Ut:lt d ,'i'grt, \ ii,r !t
Ua

iy gi ;"lt'i,?t:;'?L \rs ;A S'
'u *}t ,#li .J,;'y o it -tsr1,L.'elfr-;f

'o,-rSF': ;;ti'! L:, P\i it)r t,1:;^l)€

'*t'A ,,!11, e'rt'... ,:()LG'J1 i -r1t

w o-r* dviiAt c& ti aqtq
.o;l;5

it't
,P
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"Dua belas mkabt tnng engkau lakanakan di malam dan

siang hari, /an engkau bertasSnhhud di antam setiap dua mka'at.

Lalu bila engkau teJah bertaslsahhud di al<hir shdahnu, maka puiilah

Allah & dan betshalauatlan untuk Nabi $, dan bacalah dalam

kadaan engkau sujud, fatihatul kitab tuiuh kali dan a5at kusi tuiuh

kali. Lalu (5ang artinSa): Tidak ada sesembahan selain

Allah, tidak ada sel<utu bgt-Iw4 Milik-Nia kemiaan dan milik-N5n

segala puji dan Dia Maha Kuas atas sqala snuafu, sepuluh kali.

Kemudian uapkanlah (5nng artinSa):.Ya Allah, sesunguhnga aku

memohon kepada-Mu dengan simpulsimpul kemuliaan dari ArsSr

Mu, puncak rahmat dari Kitab-Mu, nama-Mu tnng pahg igung,

kagungan-Mu Sang palin7 tinggi, dan kalimahkalimat-Mu yang

sempuma. Kemudian mintalah kebutuhanmu. Kemudian angkatlah

kepalamu, kemudian salamlah ke kanan dan ke kiri. Dan
'kalian mengajarkannya kepada oftng-oftng bodoh, karena mereka

akan berda lalu al<an dikabulkan."

Diriwayatkan oleh Al Hakim, di dalam sanadnya terdapat

seorang perawi yang dha'if. lMukhbshar At-Taryhib ow At-Tarhib,

49-501.

IEI
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Bab: Tentang Orang lrang Mengucapkan: Laa llaaha

Illallaahul Malikul Haqqul Mubin(fidak ada sesembahan

selain Allah, Raia 
ff#Xffiienarnya 

lagi Maha

111. Ad-Daraquthni m,irgauarkan riwa5rat di dalam Gharib

Malik, dari Ja'far bin Muharnmad, dari ayahnya, la me-mar{ulkannya

(menyandarkannya kepada Nabi $),

3u.ir iur v1 aig v ,s7 iV
aa

C . . tr - O .

?-rt d dtr ;/,

;,il\ 'd'uf .1.Ir 'i..-.Jt

"Elamngsiapa mengucapkan senfus kali dalam sehart Oang

artinya): .'Tidak ada sqembhan selain Allah, Raia Sang sebenar'

benam5a lagi Maha Menielaskan,' maka ia aman dari kefakiran." Al

hadib.e

Ia juga mengeluarkannya dari jalur Al Fadhl bin Al Abbas, dan

dari jalur Yahya bin Yusuf Az'/1ulhri, semuanya dari Malik. Kemudian

Ad-Daraquthni berkata, "Semua yang meriwayatkannln dari Malik

dha'if.- Diriwayatkan iuga oleh Abu Nu'aim di dalam Al HiW-
llisan Al Mzan,3/65,4/M3444, Ms%l

' lrnlrtun haditsnyn: i"-g!ir ?Li 4.tt€;:;$q.'.**a.b ;Jrt-anli',x ,rfii ...(-..
terhibur dari kqepian alam kubw, mendatangkan kekaSaan dengannya, dan

mengefuk pinfu surga dengannY).
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Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Ucapan Setelah Adzan

LI.z. Abu 'Awanah Al Isfaraini mengatakan di dalam A/
Mustakhmj Ash.-Shahih 'ala Mudim, dari Hakim bin Abdullah bin

Qais bin Sa'd bin Abi Waqqash r{9, ia berkata,

"Rasulullah $ bersabda , iui tt\1$ V'ri (knngsiapa mendengar

muadzdzin lalu ia mengaapl<ar)

-di dalam riwayat Muhamrnad bin 'Amir: 't' ' J-|+itt',i
., .!

OsiiJt (Elamngsiap menguaplan ketika muadzdzin

,ti-l fli)li ,6 il', *t,3,r lt air r bf qlf :i6 Xi'r lt .lt r bf qlf
4'#.1 @ki bersksi bah; iau* uau sesetnbahan 

"arin 
Atlah,

lalu ia menguapkan: Aku bersksi bahon fidak ada sesembahan

selain Allah, Aku rela Allah sebgpi Rabb, Islam sebagai agama, dan

Muhammad sebagai Nabll

' -di dalam riwayat Muhammad bin 'Amir, \*rt (sebagai

Rasul. ?* J:t *i'U|t6 6'i'rib (Maka dianpuni do*nya yang

tetah tdu dan yig akan datary)." lalu seorang lelaki berkata

kepadanya, "Wahai Sa'd bin Abi Waqqash -di dalam riwayat

Muhammad bin 'Amir: Wahai $'d-, dosanya yang telah lalu dan

yang akan datang?" Ia menjawab, "Demikian yang aku dengar dari

Rasulullah S."
' Disebutkan di dalam riwayat Syr'aib bin Al-Laits , 'h j'6'n

...'riJt v:12 ,tt\Jr'{,, ';- (hnngskp mengucapkan ketika

mendengar muadzdzin: Dan aku betaksi...dst.), sisanya seperti itu,

dari Nabi $. Hadits ini diriwagratkan oleh Muslim, Abu Daud, At-

Tirmi&i dan An-Nasa'i dari Qutaibah, dan hnu Majah.

Demikian juga yang diriuaptkan oleh Ahmad.

EI
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Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad bin lbrahim Ad-

Dauraqi di dalam Musnad &'d, dan ia mengatakan di bagian

akhimya: ,;iS J -r# (maka diampuni dosadosanya), tanpa

menyebutkan tambahannya.

Diriwayatkan iuga oletr Sa'id bin Ghufair dari AI Hakim bin

AMullah dengan redaksi ini, namun tanpa kalimat: ?G U'i (dan yang

akan datang)

Diriwayatkan juga oleh Abu Hatim Ar-Razi di dalam Al 'Ilal,

tapi ia mengatakan: "Dari Abu Hurairah," sebagai ganti "Sa'd".

Kemudian saya mendapati 'illal-rnya (cacahya): Abu Bakar

bin Abu Syaibah berkata, hingga ia mengatakan,'d.ii i oP t...

maka dianpuni doadoanyfl. lalu seomng lelaki berkata

kepadanya, "Wahai Sa'd, 'Apa dosadosanya yang telah lalu dan

yang akan datang?' Ia menjawab, 'Tidak, demikian yang aku dengar

dari Rasulullah S'.'
Maka jelaslah, bahwa penyebutan kalimat: ?V ti (dan yang

alan datangl terlontar dari penanya, sementara Sa'd menafikannya.

lMa'rifat Al l{hishal Al Mukaffimh, h. 3941l.

113. Al Hafizh meriwaSatkan dengan sanadn5ra dari Usamah

bin 'Umair i&: "Bahwa ia shalat bersama Nabi $ dua mka'at fajar,

lalu shalat di dekatnya, lalu shalat dua raka'at yang ringan, lalu al<u

mendengarnya mengucapkan:

#);b,.-JiG-, t F-;"'"q:r'"$i
A. lz,Ps

)61
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Ya Allah, Rabb Jlbril, Mikail, Ismfil dan Muhammad, aku

berlindung kepda-Mu dai nenkd'tiga kali.

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni di dalata .4/

Afmd, dan oleh hnu As-sunni. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al

Hakim, dan saya telah menemukan syahidnya.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Ai95nh 4b, ia

berkata, "Rasulullah $ biasa shalat dua raka'at sebelum subuh,

kemudian ketika di tempat shalatnya beliau mengucapkan:

UJl'.)(,U'z J ,J

uYa Allah, Rabb Jibril, Mikail, Ismfil dan Muhammad, aku

berlindung kepda-Mu dari netakd', kemudian beliau keluar untuk

shalat." Ini sanadnya dha'if.lNataii Al Afl<ar, L/382-3841.

Ir""
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Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Menuju Masjid

lI4. Al Hafizh meriwalatkan dengan snadnya dari Jabir bin
Abdullah rg, dari Bilal4il muadzdzin Nabi $, ia berkata, "Adalah

Nabi $, apabila beliau keluar untuk shalat, beliau mengucapkan:

y ,lnr;JS;,lr, &t,iut f,
"3i.),$e*,1 ;\'"$i, 1 

r, o\;'; \ r J?
,t.. c I 9 . . . ,o7, z o, .6 ,-

crr-a qf ,P; d!|.e ;)Lt)t
. . o, ) o ,,

el-ril_ .c.,-* t J#* yiL \) ,tp:. \'r f;(
it;\tt ,:ev.C}

.tur ,;V'i:, )(Jl9.t .
"Dengan menyebut rarna Allah, aku beriman kepada Nlah,

aku bertawakkal kepada Allah. Tidak ada daja dan tidak pula
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, sesungguhnya

aku memohon kepda-Mu dengan hak4n omng-omng yang
meminta kepada-Mu dan dengan hak mereka tnng mengeluarkan ini,
karena sesunggahn5n aku tidak keluar unfuk berlaku jahat, tidak pula
sombong, tidak pula rga dan tidak pula sum'ah, akan tetapi aku
keluar dengan menghamphn keidhaan-Mu dan melindungi diri dari
kemurkaan-Mu. Aku menohon kepda-Mu agar Engkau
melindungiku dari nemka dan mqtasukkanku ke surga."

L).
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Ini hadits yang sangat lemah, diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthni di dalam Al Afmd.

Menumt saln: Ada kekacauan di dalam hadits ini. Abu

Nu'aim mengeluarkannya di dalam Al Yaum rm Al-I-ailah dari jalur

lain darinya.

Perkataannyal0r Dan diriwayatkan kepada kami maknanya di

dalam kitab Ibnu As-Sunnah dari riwayat Athiyyah Al 'Aufi, dari Abu

Sa'id Al Khudri r{9, dari Rasulullah $. Sedangkan' Ath[,ryah juga

dha'if.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa;id Al

Khudri 4&, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

:JLi ,;itilt A #'C ,F';t C? ril,;..t'O' 'Jo r;:tit 4:tft*l;y.
.dJi

\) ,t:*;. \) t';"1 "c?l"r ;y,t.ri Gtx
iu--;.;t, cl.)bl{,,idt L>.? J#* \);u")

d.'* oli ,ttit; €q ol diJLl ,'er.tb';irf'o1t 'aft^ft*,f ,',.tv.(b';
O.

*z

LJI ,

Ar, .

-
aAzd

F* hr |p; ,t ;f vt;yfut X\ it oji,o;r, t,2.

lo 
Yakni An-Nawawi.
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*ht S4l, ,{ ,;l}11,..- *V'dl1#
l.t.u , o-. 6. c ..i)e,p.,? yy..

"Apabila ses@ftrng keluar dari rumahn5a menuju shalat, lalu

ia menguapl<an (lanq artin5a): 'Ya Allah, aku

memohon kepada-Mu d.enqpn haknya oftng-oftrng tang meminb
kepada-Mu dan dengan hakn5a berjalanku ini, karena

aku tidak keluar untuk berlaku jahat, tidak pula sombong tidak pula

rt5p dan tidak pula sum'ah, akan tetapi aku keluar unfuk melindungi

diriku dari kemurkaan-Mu dan unfuk memih keridhaan-Mu, dan aku

memohon kepada-Mu agar Engkau menyelematkanku dari nenka,
serta agar Engkau menganpuni dosdosku, sesungguhnya tidak

ada yang dapat menganpuni dosdos kecuali Engkau.'Maka Allah
menugaskan tujuh puluh ibu malaikat untuk memohonkan ampunan

baginya, dan Allah menghadap kepda-Nya dengan wajah-Nya

hingga ia menyeleaikan shalatnSa."

Ini hadits haan, diriunyatkan oleh Ahmad, hnu Majah, hnu
Khuzaimah dan Abu Nu'aim Al Ashbahani.

Diriwayatkan juga kepada kami di dalam kitab Shalat karya

Abu Nu'aim.lNataij Al Alkar l/270-2721.
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Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Masuk Masjid dan
Ketika Keluar dari Masjid

115. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanad Ath-Thabarani
hingga hnu Umar rs, ia berkata, 'Nabi $ mengajari Al Hasan bin

Ali &, apabila masuk masjid agar bershalawat untuk Nabi $ dan

mengucapkan:.

i!*t iG.( s et, ti ;i a';o;r'"$i
"Ya Allah, ampunilah doados kami, dan bukakantah bagi

kami pintu-pinfu mhmat-Mu."

Dan apabila keluar juga seperti ihr, tapi dengan
mengucapkan , '$;i tt:t.l Ut'{\ Wr*u** untuk kani pintu-pintu
fadhilah-Mtt.

Salim 5ang disebutkan di sini sangat dha'if

Telah diriwayatkan kepada kami tentang bershalawat untuk
Nabi $ dalam kondisi ini pada sebagian jalur hadits Abu Hurairah
yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan pada hadits Fathimah
sebagaimana yang nanti akan kami sebutkan. Ini yang paling kuat di
antara yang diriwayatkan mengenai masalah ini, walaupun di
dalamnya juga ada yang dipertincangkan.

Al Hafizh meriwaSratkan dengan sanadnya dari Fathimah binti
Rasulullah #f RA, ia berkata, "Adalah Rasulullah .&, apabila beliau
masuk mbslid, beliau memuji Allah dan menyebut nama Allah, serta
mengucapkan: '$3'q{r,.t l.g4! rl. *r#iri t ya Alah,
ampunilah dosaku dan bul<akanlah untukku pintu-pintu mhmat-Mg.
Dan apabila beliau keluar, beliau juga mengucapkan seperti itu, serta

EB
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menslucaplon, al}-!5 ad dP,iali (Ya Allah, bukakan untul<ku

p in tu -pin tu fadh ilah-Mtl ;'
Ini hadits hasan, diriuaalatkan oletr lbnu As-Sunni.

Para perawi di dalam sanadqp adalah orang-orang tsiqah,

tapi ada keterputusan di dalam sanadnya sebagaimana yang akan

dijelaskan nanti.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Fathimah &,
ia berkata, "Adalah Rasulullah #t, apabila masuk masjid beliau

mensucapkan: ,) *t iUi ,Pi d, *b, tOi *u.:r;lri !, f,
(Dengan menyebut nzilna Allah, sqpk puii bagi Allah, dan semoga

shalawat dan slan Allah dilimphkan kepada sang Nabi. Ya Allah,

ampunilah akd." Lalu ia menyebutkan seperti yang sebelumnya, tapi

ia mengatakar, ji; @udahkanlatltsebagai pengganti lafazh, giir
(bukakanlahl, di kedua tempabrp

Para perawi di dalam ssnad ini adalah para perawi yang

tsiqah, hanya saia di dalam sanadnya terdapat keterputusan

sebagaimana yang telah disebutkan.

Diriwayatkan iuga oleh Abu Ya'la dari jalumya, sedangkan

Shalih perawi yang dha'if.lNabij AlAlkar, L/282-2881.

116. Al Hafizh merir*nyatkan dengan sanadnya dari Abu

Humirah &, ia berkata, "Rasulullah $ berabda,

'Jt "r"W r**)tlLf ;;it,;y
'*G.l d,*1 "$i:'Ji| ; *t rlL hr 

"tb
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"lt
o

-#,lt 'u
"r"w c" r;l:.it*'

; #t'"#i|Pt *:r rll hr

,.1')t ,srbi';Jt
2a

"Apabik seseoft,ng dari kalian masuk masjid, maka hendaHah

mengucapkan salam kepada Nabi $, dan hendaHah mengucapkan:

Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan apabila

keluar dari masjid maka hendaHah menguapkan salam tepada

Nabi ff, dan hendaHah mengacapkan: Ya Allah, pelihamlah aku dari
syetan Wng terkufuk."

Diriwa5ratkan oleh An-Nasa'i di dalam Al Yaum ow Al-Iailah,

Ibnu Majah dan hnu Khuzaimah, semuanya dari Bandar.

Diriwayatkan juga oleh hnu Hibban, Ibnu As-Sunni dari An-Nasa'i,

dan Yusuf Al Qadhi di dalam kitab Ad-Du'a, serta Al Hakim.

Dan ia mengatakan, " Shahih berdasarkan syarat Asy-

Syaikhani."

Para perawi hadits ini adalah para penwi Ash-Shahih, namun

An-Nasa'i menilainya cacat, lang mana ia mengeluarkannya dari

Abu Hurairah, dari Ka'b Al Ahbar, bahwa beliau bersabda

kepadanya , fu|*:t (Aku mewasiatkan dua hal kepadamrr), lalu

menyebutkan haditsnya menyerupai ini.

Saya katakan: Riwayat hnu 'Ajlan diriwayatkan oleh

'Abdurrazzaq.

Dan juga hnu Abi Syaibah di dalam Mushannafmereka.

a

Gb
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'Abdurmzzaq juga mengeluarkan, bahwa Ka'b berkata kepada

Abu Hurairah, lalu ia menyebutkannya.

Secara umum, hadits ni hasan karena s5ahid-sgahidnya,

uallahu a'lann.lNabii N Afl<ar, L/27*2N1.

ll7. Al Haftzh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah

bin Amr, dari Nabi $: rBahun betiau apabila masuk masjid,beliau

mengucapkan:

fth 'r, ift * r), y*Jsr !u;:, ;f
tr')t gtbfur o,y>dl

"Aku berlindung kepada Allah tmng Maha Agung dan dengan

wajah-Nya yang Mulia, serta dengan Kekuasaan-Nym yang sejak

dahulu, dari syetan gng terkutuk."

Ia bertanya, "Hanya itu?" Aku jawab, "Ya." lalu aku berkata,
"Beliau juga bersabda, ;Cr 

'# ,il'lat ,Lrlr#ir jd a.lj J'it ri'i WiA
ia mengwcapkan ifu, ;aka syetan berl<bta,'Ia telah 'dariku

sepnjang hari.'1.

Ini hadits haan gharib, para periwayahrya tsiqah, darr mereka

adalah para pemwi Ash-Shahih kecuali Isma'il dan Uqbah lNataij Al
Alkar, L/2801.

118. Diriurayatkan kepada kami di dalam kitab hnu As-

Sunni, dari Anas S,, h berlota, "Adalah Rasulullah $, apabila

nrasuk masifol, belhu mengucapkan:



Au@aa. ?fu*e/a* fl ,tu al4,at

6, I ir 9r, At?ri )r, op,p r(JJ' ,!, f..
"Dengan menSrebut natm Allah, tn Allah limpahl<anlah

shalawat untuk Muhamma{" dan apabila keluar, beliau

mengucapkan:

#e'k'AJi,.irr ;*
"Dengan men5rebut tailna Allah, ya Allah limphkanlah

shalamt untuk Muhanmad.

Para periwayatnya dari Isa dan seterusnya termasuk para

perawi Ash-Shahih, akan tetapi ada safu omng dari mereka yang

tidak diketahui, sementara Al Husain dinilai liin lembek haditsnya)

oleh Al Hakim Abu Ahmad. Gurunya shaduq (iujur dalam

menyampaikan) namun diperbincangkan sebagian mereka, dan

gurunya lagi saya tidak mengetahuinya dan tidak pula saya temukan

di dalam Tarikh Al l{hathib maupun tunrnannya. lNataij Al Afkan

r/2821.

119. Perkataannya: Diriwayatkan kepada kami dari Abu

Umamah, dari Nabi $, beliau bersaMa,

... )tuJt u UFt'>tr($y{*l o\

"Sesungguhnya ses@mrlg dari kalian apabila hendak keluar

dari masjid...u al hadits.

Hasyim dln1f.

EI
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Mengenai masalah ini diriwayatkan juga dari hadits

Abdurrahman bin 'Auf, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni di datam //
Afmd, dan sanadnya dha'if. Dan juga dari Abu Darda secam mauquf,

diriwayatkan oleh hnu Abi Umar di dalam Musnadnya. dan para

periwagratnya bQah, tapi ada keterputusan pada sanadnya.

'Abdurmzzaq mengeluarkan di dalam MushannaFnya dari

riwayat mural Abu Bakar bin Amr bin Hazm, ia berkata, "Adalah

Raqylulah $, apabila masuk masjrd, beliau mengucapkan: dt'?r.,&Jri
lS'nJJt'u, g&-JJl, u ,l.ft'i{Iii ,d&r:, ft'r;;r'oSr-lsemqa
kesejahtanan dilimpahkan kepada ang Nabi, dan juga mhmat Allah

dan keberkahan-N5a. Ya Allah, selamatkanlah aku dari syetan dan

dari segala keburukar)."

Para periwagatnya b@ah, tidak ada catatan di dalamnya

selain mursal, owllahu alatn.lNataij Al Alkar, L/288-2891.
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Bab: Apa yang Diucapkan bagi Orang yang
Mengumumkan Kehilangan Susuatu di Masiid

120. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir 16,

ia berkata, "Rasulullah $ mendengar seorang lelaki mengumumkan

kehilangan sesuatu di masjid, maka beliau pun bersab66,'a-i*jl
lSemqa kau tidak menemukann5fi."

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq As-

Siraj di dalam Musnadnya, dari Abu Bakar Al A'yun. Diriway.atkan

juga oleh An-Nasa'i.

Al Hafizh meriwa5ntkan dengan sanadnya dari Anas bin

Malik ig,: "Bahwa seorng lelaki masuk masjid lalu mengumumkan

kehilangan sesuafu, maka Nabi $ bersabda kepadanya,'Lf.trt I
(Semoga kau tidak menetnukannlal." Lalu hal ini diakui oleh Abu

Qarrah, dan ia mengatakan, "Ya."

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih di

dalam Musnadnya demikian. Diriwayatkan juga oleh NBazzar.

N Bazzar juga mengeluarkannya dari hadits Sa'd bin Abi

Waqqash menyerupai hadits Arust dan sanadnya dha'if.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabamni dari hadits 'lshmah

dengan lafazh: "I ,lu beliau bersaMa, * hr ri3i I )j j d (Tidak,

ucapkanlah: Semoga Allah tidak mengembalikann5n kepadarynl."

Sanadnya juga dln'if.

Dari Abu Utsman, ia berkata, "hnu Mas'ud 4g mendengar

seorang lelaki mengumumkan kehilangan di masjid, maka fu:ptm

mamh dan mencelanya, lalu seorang lelaki berkata kepadanya,

@I
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'Engkau dulu tidak pemah berkata kasar.' hnu Mas'ud berkata, 'lni

yang diperintahkan kepada kami'."

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah di dalam

9lr,hibnya.

Diriwaptkan juga oleh Al Bazzar, dan di bagian akhimya ia

mengatakan: "lni !/ang diperintahkan kepada kami bila kami

mendapati orang yang mengumumkan kehilangan di masjid, agar

kami mengatakan kepadan5n: Semoga engkau tidak

menemukannya-" lNataij Al AII<ar, L/296-2971.

tz1.. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah i&,: "Bahwa Rasulullah $ bersabdg,

,$i 4t e Lt ;'r( q ; rif, $r

'ia 
*. :L*-'0; *?, til: .,!,.;;.ht '€rf \

rl irr 6r3f y rji
"Apabila kalian melihat omng tnng menjual atau membeli di

masjid, maka ucapkanlah 'Semoga Allah tidak memberikan

keunfungan dalam petdagangannu.' Dan jika kalian melihat omng

yang mengumumkan kehilansan di dalamnSa, maka ucapkanlah:

! Semoga Allah tidak mengembalikann5a kepdamd ."

Ini hadits haan, diriwa5ratkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i,

Ibnu Khuzaimah, hnu As-Sunni, hnu Hibban dan Al Hakim, dan h
mengatakan, " Shahih berdasarkan syarat Muslim." lNataii Al Afkar,

298-2991.
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L22. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari
Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari ayahnya, dari

kakeknya ift: "Bahwa Rasulullah $ bersaMa,

I;i)turt Gt:bWi#?ru
'ia ix- i ;il:, ; r,?t:; crlc,::)v ht c

, . 2 . t I lz o

h r?U.))t ,t6-v) Y :l-)-*:r,'--l."1,Jt e
'€;t\,tj* ).,*Jt rf Lq'):tU:i#:)

"t|br,*r*,?rr" Barangsiapa Snng kalian melihahya menyenandungkan sya'ir
di masjid, maka ucapkanlah: 'Semoga Allah mengekang murtttmu,'
tiga kali. Bamngsiapa yang kalian melihatnya mengumumkan
kehilangan di masjid, maka uapkanlah: 'semoga engkau tidak
menernukann5a,' tiga kali. Dan bnngskp Jmng kalian melihatnya
menjual atau membeli di masjid, maka uapkanlah: 'semoga Allah
tidak memberil<an perdagangannu,'tiga lcali." Demikian
yang disabdakan Rasulullah & kepada kami."

Ini hadits munkar. Diriwagatkan juga oleh hnu Mandah di
dalam Ma'rifat Ash-Shahabh, gharib, Muhammad bin Humair
meriwayatkannya sendirian.

Menurut sa5a: Dia bQah, termasuk para penwi AI Bukhari,
hanya saja ia meriwayatkannla se@ra maushulsendirian.

@I
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Diriwa5ntkan juga oleh Abu Khaitsamah Al Ju'fi. AI Hafizh
meriwayatkan dengan sanadnya dari Amr bin Syr'aib, dari ayahnya,

dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah $ melarang berjual-beli di
masjid, menyenandungkan sya'ir di dalamnya, dan mengumumkan
kehilangan di dalamqla ..." d hadits.

Ini hadils haan, diriwayatkan oleh para pen!rusun kitab-kitab
As^1unan. lNataij Al Afkar L /fi0-3021.

EI
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Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Matahari Terbit

123. Al Hafizh meriwalntkari dengan sanadnya dari Amr bin

'Abs ig, dari Rasulullah S, beliau bersabda,

vt ar 6t"'o::a "#',-3t
i;l q,rLori:.iJl ',y ttu- t rl '&

"Tidailah matahari munanl lalu masih ada sesuafu' dari

makhluk Allah kuuali ia befiasbih, kqhli Wng dari kalaryw pn
syetan dan manusia-manusia paling ombngl

lalu aku bertanSa, "Siapa manusia-manusia paling sombong

itu?" Beliau pun bersaMa, .;iiir '1.* (MaHuk-maktuk Sang jahafi,

atau beliau mengatakan, /u;,t ti, 6V )(f (Makhtuk-mal<hluk Allah

Ta ala tnngtalnt,.

Ini hadits hasn gharib, tidak diriwayatkan kecuali dari jalur

ini.

Saya menemukan sgahiAnya dari hnu Umar, insyaa Allah

nanti akan saya kemukakan pada bab berikuhrya, dan ifu bertopang

pada salah satu dari dua penafsiran kalimat, ,ff wallahu a'km.

lNataij Al Alkar, 2/ 4184191.

124. AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Sa'id Al t(hudri rg,, ia berkata, "Adalah Rasululfah $, apabila

memasuki waktu pagi dan matahari tesit dari tempat terbfhya,

beliau mengucapkan:

lo

Jiuu
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"Ya Allah, aku belksi dengan apa Sang aku

betsksi denganryn unfuk Diri-Mu, dan aku bersaksi

kepada para pemikul ArsyMu dan pam malaikat-Mu, bahwa

sesungguhnya Engkau adalah Allah, tidak ada saembahan selain

Engkau, yang tegak dengan keadilan. Tidak ada sqembahan sekin
Engkau, Yang Maha Mulk tagi Maha Menetapl<an. Tutiskantah

kesksianku bersma kenksian pm malaikat-Mu dan pan ahli ilmu..

ÂrJl
c. t7. , I c . .
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Ya Allah, Engkaulah Wng Maha Sejahtem, dari-Mu kesej4htaman,

dan kepada-Mu kernbalinya kesejahtenan. Aku memohon kepada-

Mu, wahai Dzat yang memiliki kagungan dan kemuliaan, Mgar
Engkau mengabulkan da kani, mempert<enankan keinginan lfarni'

dan mencukupi l<ami dari mernbutuhkan tkry Wng Engkau

mencukupirr5m dart kami dai kalangan pra hakhluk-Mu. *Ya Allah,,

pertaikilah untukku agamamu Wng merupakan pelindung ped<amku,

dan perbaeilah untukku duniaku t/ang di dalamn5a tetdapt
penghidupanku, dan perbaikilah untukku akhimtku Wng kepadangn

aku kembti."

Ini hadits gt-ib, diriurayatkan ot*r AUu Bakar N hzar di

dalam Musnadng

Menurut saga: Bagian akhimya diriuayatkan juga oletr Mushm

dari hadits Abu Hurairah, yaihr dari katmatu ,rJj*l iiir; t Ya Atlah,

perbaikilah unfulch) yang men!,,erupai ifu dan dengan tambahan di'

dalamnya.

Diriunptkan iuga oleh lbnu As-Sunni. lt{aAi1 Al Aller,
2/4t34r41

. t25. Al Hafizh rneriurayatkan dengan sanadnp dari Abu

Wail, ia berkata, "Pada suatu hati kami mendatangi Abdd'llah bin

Mas'ud rS setelah shalat Srbuh, lalu dimintakan izin kepadanla,

maka ia pun berkata, 'Masuklah.' lalu kami berkata, 'Kami akan

menungslu sebentar, mungkin ada seseorang dari penghuni rumah

yang sedang memiliki keperluan.' Ia pun berkata, 'sungguh kalian

telah mengira ada kelengahan pada AMullah.' Kemudian ia kembali

bertasbih, kemudian berkata, 'Wahai budak perempuan, lihatlah,

apakah matahari telah tertiP' Budak perempuan itu berkata, 'Belum'
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Kemudian untuk kedua kalinfra ia berkata, 'Lihatlah, apakah matahari

sudah tertit?' Budak perernpuan itu meniawab, 'Elelum.' Kemudian

unfuk ketigg kalinln, hdak perernpnn itu Hata, 'Ya, sudah.'

Maka Abdullah Mengtrcapl€n:

Jvf) ,?At $eg ,-+i ${t ,!,|tlAi
a

t:itF
' 'Sqala puii @i Attah tar7l tehh menganugemhlan tnri ini

kepda lami, dan manrygthl<an keteryelircimn kami di dalamn@,

dan aku kira ia mengucapkan, .1u3q q:iii-?s Vu" ddak

mengadzab kani denspn nemW."

lni mauqufdengan sanad st ahk. Diriwayratkan oteh hnu As-

Sunni dari ialur ini.

Saya juga mendapatkan perkataan hnu lvlas'ud, *d.iiiii
)6\ Han tidak mengad".ab kami di dafurng dengaa nemkfl musnad

14'nnrtu'.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sarndnya dari Al Hasan bin

Ali &, ia berkata, "Aku mendengar lokeJtu: Rasulullah $,
bersaMa,

4J

t lc z 4 i 'o 'u l. t ct o

"t:; 
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"TidaHah s@nng llamba shalat Subuh kemudian duduk.lalu

berdzikir kepada Allah Ta'ala hirga terblbrya matahari, kquali itu
akan menjdi panutup bgtnta dai n.enlca."

Ath-Thabarani berlota, "THak diriuayatkan dad Al Flasan bin

Ali kecrnli dengan sanad ini. .Al Hasan bin Abu Ja'far

sendirian."

Menurut salra: Dh onng Bashrah, lernah pada segi

tnfahnnlra.

Di dalam sanad ini ada cacat lainn!,a, yaihr terpuhrs

Saya mendapatkan plur lainnya unhrk hadits ini dari Al Hasan

bin Ali, diriwayatkan oleh Al huil seca,ra panlmg lebar di tengah

kisah hnu Az-Zubair bersama Al Hasan.

Hadits ini memiliki seiumlah syahd dari Sahl bin Sa'd,

diriwaptkan oteh Abu Ya'ta,.1afazhrrya, fU',-W-PUI, *V
i-jilr J'*j',rllrt P,Pbt l*nnssap ,iutut shubuh

kemudian duduk bedzikA kepda Allah hhUga terbihja matalari,
maka onjiblah surga bagind.

Al Haftzh meriwaSntkan dengan sanadnya dari Qais bin Abu

Hazim, ia menyebutkan dari Mudrik -lrakni hnu 'Auf Al Baiali-, ia
berkata, "Aku meleurati Bihl6, saat ihr ia sedang duduk setelah

shalat Shubuh, lalu aku berkata, 'Apa png menyebabkanmu duduk,

wahai Abu Abdullah?' Ia meniauab, 'Aku menunggu tertitnya

matahari'."

lni mauquf, sanadnya drahih.

Diriwayatkan iuga seperti ihr socara nut{u'.



AU+aa flk**fu 4 rQorelz,,t

. Diriwayatkan juga dengan sanad tersebut oleh Ath-Thabarani

di dalam Ash-Shaghia dari Jabir bin Samurah ig: "Bahwa adalah

Nabi S, apabila telah shalat Shr-rbuh, beliau duduk berdzikir kepada

Allah hingga matahari teltit."

Menurut saya: Paraiperawi di dalam sanadnya tsiqah. Asalnya

terdapat di dalam riwayat Muslim dari Simak, dengan lafazh: "Apabila

telah shalat Shubuh, beliau duduk di tempat shalatrnya tringga

matahari terbit dengan bagus." Di dalam riwayahrya tidak terdapqt

lafazh: "berdzikir kepada Allah,"'namun ini tambahan yang baik.

lNabij At Af,ar Z/4tS+fAt.

@
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Bab: Apa yang Diucapkan setelah Wrdhu

126. Adapun riwayat Asad bin Musa diriungratkan oleh An-
Nasa'i, hnu Kliuzaimah dan Abu 'Auranah, ketiganya dari Asad.
Diriwayatkan juga oleh Abu 'Awanah.

Hadits ini mempunyai jalur periwayat lain hingga Uqbah.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sarndnya dari uqbah bin
'Amir i&: "Bahwa ia keluar bersama Rasulullah $ menuju pereng
Tabuk. lalu pada suatu hari Rasulullah S duduk berbicara kepada
para shahabatnya, beliau bersabda,

l#:$A:*i*rtt >jAt ril ?$ u
t# *illrer;;.s' t:. i,i-b!t

"Elanngsiap tnng berdiri apabila matahari terbit tatu
betwdhu dan mentbgusl<an tmtdhun5a, kentudian shalat dua
nkabt, mal<a ia keluar dari doadoan5a seperti di hari ia di tahirkan
ibunga."

Uqbah berkata, "Lalu aku berkata, .Segala puji bagi Allah
yang telah menganugemhiku unfuk mendengar ini dari
Rasulullah $.' Maka Umar bin Khaththab 4g berkata, yang saat itu
berada di depanku, 'Apakah engkau takjub terhadap ini? Sungguh
sebelum engkau datang, Rasulullah f) telah menyabdakan yang lebih
menaklubkan dari ini.' Aku berkata, 'Alrah dan ibuku tebusannya, apa

tll to. 7.
. a,.l ai$3
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yang beliau sabdakan?' Umar berkata, 'Sesungguhnya beliau telah

bersaMa,

)l- i:k;. e3'"n,i *Nt'.r;G'$; ;
irr vt .{ y o(Wf ,Jd or3r jt-;p:Ju
,, :. ,'o oz t n.f t. ,.1,
oJ-,- tJ-c-:r.r dl JZ.--il-r ,:i'err, Y i ;il'J
. . l,t o.U,Y*

ta-c
,b.i;l, rlit oti.f'i?4 ,i;,r:ttu 

' '

.i*6
" funngskp beruudhu dan mernfuguskan wudhungm,

kemudian mengangltat pandangann5a -atau beliau m.engatakan:

penglihatanrya- ke tangit, lalu mengucapkan 6ran7 artirya): 'Aku

betaksi fuhun tidak ada sqenbhan selain Allah semata, fidak ada

sekutu bagt-NW. Dan Aku bemlcsi bhwa Muhammad adalah

hamb-N5a dan utusn-N5m.' Maka dibul<akan bgtnta pintu'pintu

surga yang delapn, ia bis mernasukin5n dari mana aia 5ang

dikehendakinyal'."

Ini hadits hasan dari jalur ini, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu

Daud dan An-Nasa'i.

Perkataannya: Diriwagratkan oleh At-Tirmidzi, dengan

tambahan: ufrir',>+ r*t2;,p.t)ilb,*, ftji,i tYa Attah,

jadikanlah aku termasuk orangoftng yang bertaubat, dan jadikanlah

aku termasuk orang-oftrng yang bercucfi.

Menurut saya: Tambahan ini tidak valid di dalam hadits ini'

EI
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Tambahan ini saya dapatkan sebagai sSnhid dan hadits

Tsauban.

AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Tsauban rfiiuh
Rasulullah &, iu berkata, "Rasulullah $ bersabda, :''

A,ete
ltr

.9lt-et

t*tj ryi$ i ,;r>;lt,#G'0;;
'"J)i ,ii'drr, y i:L3 irr vf .{ y 'bf W:l

ti,\'d l;'s-^?it qG.'t 4t;: 
^)

"Elanngsbp berutdhu lalu metnbguskan wdhunja,
kenudian setelah selsi ia mangucaflan (tang artirya): 'Tidak ada

sesembahan selain Albh sernat4 tidak ada sel<utu b7tNtn. Ya

Allah, iadikanlah aku temasuk'orzngomrg Wng bertaubat dan

Aku temmsuk omnllomng tnng bercuci.' Maka Allah

membukakan untukrya kdelapn pintu &trya, A bis menasukinga

dari mana aja ia mau."

Diriunyatkan oleh Muhamrnad bin Saniar di dalam Musnad

nya dari Harun bin Sa'id dari Sa'id bin Al Marzaban -yaitu Abu Sa'id

Al BaqqalAl A'war-.

Abu Sa'id dha\f. Hadits ini mempunyai jatur periwayatan

lainnya yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Austh.

Diriunyatkan juga dari Ali r$.

m
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Al Hafizh meriwa3atkan dengan sanadnya dari Ali u$: Bahwa

apabila ia selesai dari wudhunya ia mengucapkan: ' ,*t Pi
eil, t'u 4+tt c*;:lr (Ya Allah, kdil<anlah aku termasuk orz,ns.

onng tpng berbubat, dan idikanlah aku ternasuk onngoruTg tn,g
bemtclt.

lni nanqufdengan sanad dln'if.

Saya mendapatkan syahid lainnSra yarq marfui diriwayatkan

oleh Ja'far Al Mustaghfiri Al'Haftzh di dalam kitab Ad-Da'wat, dan N
Bara' bin 'Azib {h, ia berkata, "Basulullah $ bersabda,

U; y i:;--1hr ! f1 v 'of Wl ,it'J?'t

; Llsy sv'"J ,t;tt;i?t:r3-x 0:6 ,{s

, Or/O .t/ , O 1661, /

,H 6 ll'>l) drr,tlJ3l Lt
-zu

,*tAt a-Litlrr.f d

o

,.JLl
to,

!,i.tj} u

ltz
9l*r,

atl,: t t
rdJt :t'*s

vr ,i;Ltr
q,3a p,^;-

'Tidak seoftng hamba Pun tnng apabila beruudhu ia

menguapkan: Bismillah (dengan menyebut nalna Allah), kemudian

pada setiap anggota (wudhunW) ia mengucapkan (lang artin5a): 'Aku

bercaksi bahwa tidak ada saembhan selain Allah setnata, tidak ada

sekutu bagi-Nya, dan bahura Muhammad adalah hamb-N5a dan

utuan-I$a.' Kemudian ketil<a sel*ai dai wudhun5a mengaepkan
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(yang artinyh): 'Ya Allah, hdikanlah aku termasuk onngoftng gng
bertaubat, dan jadil<anlah aku termasuk omngarzng yang betsuci."
Kecuali dibul<akan bgintn 'sutgp tnng delapn, ia bis
memasukin5a dari mana aB ga ng b nmd.

Ini hadits gharib.

Al Hafizh meriwagratkan dengan sanadn3n dari Abu Sa'id Al
Khudri 4ft,, dari Nabi $, beliau bersabda,

(411 & tU; iL Jtt ,y
ar2

iJLi Lj s{:

,:e 41,rrfrr'!,nf lt;-1, 6llr Ut*
zttAL*,fr*ttt&- f",il;C

. o / o z !: '-r;;|;*b, 
-plb..f?l

o . i, o , o-/,
? q-) .Jl --5.i\J ' \:>C J//

oii
rr,

yqjl
" Elanngsiap tnng apbila beruudhu menguapkan:

Bismillaah (dengan nama Atlah), dan apabila selsi
menguapkan &nng artinga): 'Maha Suci Engkau 5a Allah dan aku
memuji-lliu. Aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat
kepada-Mu.' Maka akan dicapkan padanp dengan suafu cap -
disebutkan di dalam riwayat Qais: dicapkan padanya dengan suafu
cay, lalu diletal<an di bawah Atqr, maka tidak akan pmh hingga
hari kiamati.
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Di dalam riwayat Syu'bah dan Ats-Tsauri tidak disebutkan

tasmi5ah, tapi pada riwayat keduanya disebutkan ril*! 51,16 
gau

m enyempu mal<an vuldful.

Hadits ini sanadnya shahih dari jalur Syu'bah, diriwayatkan

oleh An-Nasa'i, dan ia mengatakan setelah men-takhrifnya, "lni

salah dari Syu'bah, mauquf padanya. "

iadi sanadnya shahih, tidak ada keraguan. lNataij Al Afkar,

1/24L-2s21.

L27. Al Hafizh berkata: Saya mendapatkan jalur lain untuk

hadits lbnu Umarll yurrg talu, diriwayatkan oleh lbnu Majah dari hnu
Umar rft,, bahwa Nabi $ bersabda,

,hr yt qy bf i#1 :Jte
, 'n. to 

.. t r2.. z 11/zt .f 'roi i ! tt lloz

-P (fl\.ll- dl J+ d_f D cJ-.P

a! 1a .. o.tviu
.rOz t a 6 t.o (.
lJ^-*-. Ol J.S.rlJ

J;*1it o". G d

"Elarangsiap benrudhu kemudian mengucapkan sebelun

berbicara (yang artinya): 'Aku bersksi bahwa tidak ada saembahan

selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusn-
Nya,'maka diampuni doanSa tnng di antan dua wudhu."

Sanadnya terputus, di samping juga kedha'#an"Abdurrahim

dan ayahnya. lNataij Al Alkar, L/2591.

1r Lhat NataiiAlAfl<ar,l/251.

EI
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L28. Al Hafizh berkata: Saya mendapatkan jalur lainnya yang

marfu'unhtk hadits Abu Sa'id png disebutkan sebetumnya.l2

Al Hafizh meriwayatkan dengan sarndnya dari Abu Sa'id Al
Khudri 4h, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

ul{* i{. ''^'-'. ^'L';'b Jl u:=,'.,n)'rLl)'jHI Ul v1 ii1 v'o( W(,:::;;.. r 4r
*it *,*,*b: e* ;Utr'fr)

y-t?;iten,p j-At',;J
"Bamngsiapa yang n* selwi dari wudhun5m

mengucapkan A/ang artin5a): 'Maha Suci hgkau dan aku memuji-

Mu. Aku bersaksi bhua tidak ada sesetnbhan selain Engkau. Aku
metnohon ampun kepda-Mu dan berbubat kepada-Mu.'' Maka

dituliskan pada kertas kulit dan di.ap dengan suafu @p lalu

diletakkan di fuuah Arqr, hinga disemhl<an kepdanja pada hari
kiamat."

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni di dalam Fau'ad Al
Muzakki.

Menurut saya: '[sa shaduq $ujur dalam menyampaikan),

demikian yang dinukil Al Bukhari dari Al Falas.

tz 
Lrhat Nataij At Afl<an l/249.

Eg
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Adapun hnu Hibban, menyebutkAnnya di dalam Adh-

Dhubfa ', dan ia mengemulokan dari riwayat Hajjaj bin Maimun

darinya sesuatu 1rang diingkariryra, sementara Hajiaj dha'if, maka

mengaitkan kesangsian kepadanya adalah lebih tepat. lNataii Al
Afuar, L/?58-2591.

t29. Al Hafizh berkata: Dan dengan sanad Ath-Thabamni

dari Anas bin Malik r{fr, dari Nabi $, beliau bersaMa,

L\^: jj'"n i*N,'#G "eo; ;
(L-3.1 ol WL,hr !l iit v 'of 

Wlrl.>r!y
.r4, t,, o z dtz ?. ) .zo1 

'r: 
o' . a i I zz ttoz

4t ,l Jl,r+ l;all ql-y1 4 .a--:i ,$-rs) oJ..s

irt
" Elamngsiap betwtdhu lalu membgwskan wudhun5a,

kemudian mengucapkan tig lcali (lan7.artintn): 'Aku betsksi bhua
tidak ada sesembahan selain Allah, dan aku bernksi bahwa

Muhammad adalah hamb-N5a dan utusn-Nq,' maka dibagikan

baginya pinfu-pinfu surga, ia bis masuk dari mana aja yang ia mau."

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.

Serta Abu Ya'la, hnu As-Sunni dan Ath-Thabarani. Di dalam

sanadnya adalah kelemahan.lNabij Al Alkan L/252-2531.

EI
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130. Al Hafizh berkata: Dikeluarkan dari jalumya oleh Amr
bin Maimun bin Mahran Al Jazari, dari aSnhnya, dari kakeknya, ia
berkata, "Ketika aku di tempat (Jtsman &, ia menceritakan dari
Nabi $, beliau bersaMa,

y of i:e \f ry*j} Lfr',* Jti ,y
I oz z ol A. olrria* r,*d- ,? f-,l d ,?l:; er>ti,It !r .J1

if i:r,\t;-';b;- &i;;
"Bamngsiapa Wng ketika selesai dai wudhunSa

mengwcapkan (yang artinga): Aku bercaksi bahqta tidak ada
sesembahan selain Allah,' tiga kali, maka belum juga ia bediri hingga
telah dihapuskan darinya doa4osan5a seh ingga menjadi

saat dilahirkan i6un5nl."

Periwayatnya tidak ber-'an 'anah, namun orang yang

meriwayatnya dari Amr saya tidak mengetahuinya.

Dengan sanad ini Ibnu As-sunni mengeluarkan hadits tersebut
dari jalur sulaiman tersebut, akan tetapi gurunya Ibnu As-sunni
dalam hal ini adalah AMullah bin Muhammad bin Ja'far, yaitu Al
Qaar,raini, perawi Mesir, ia difuduh memalsukan hadits. [Nataij At
Alkar, L/253-2541.

131. Al Hafizh meriwayratkan dengan sanadnya dari Abdullah
bin Mas'ud r&, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

EI
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'Apbila sq@nng dari kalian bersuci, maka hendaHah

menyebut natna Allah...'al hadits, .\

di dalamnya disebutkan, ?rr it iif l ilf lfifl, ,* u ej'fbg;|t '-tr1i.i 'i 
-'Gi 

u; iC ,itl ,",ro"Jt"5i ,lt-,i i:.ii r31,i ttl5

(Dan apabita selesi dari benucinya, maka hendaHah bersaksi bahwa

tidak ada sesembahan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah

hamba-Nya dan utusan-Nya, serta hendaHah bershalawat untukku.

Bila ia mengwcapl<an itu, maka dibukakan baginya pintu-pintu

mhma$."

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh Abu Ahmad bin 'Adi di

dalam Al Kamil.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdul

Muhaimin bin Al Abbas bin Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, dari ayahnya,

dari kakeknya &, bahwa Nabi $ bersaMa, * #i',f.;hit
(Tidak ada shalat fugt Wng tidak berchalawat untukk|.

Ini hadits gharib, dan lafazh matannya lr:blf:. gharib lagi,

karena Abdul Muhaimin dha'if, sedangkan yang terpeliham darinya

dengan sanad ini, & It p' f u-i',f,;ki l: 1*4\aV* t
vidak aLda shalat kecuali dengan wdhu, dan tidak ada wdhu bagi

Wng tidak menyebut nana Allah atasn5nl-

Diriwayatkan oleh hnu Majah. Diriwayatkan juga oleh Ath-

Thabami dan Abu Bakar bin Abi syaibah di dalam Mushannafnya.

Ketiganya dari Al A'masy,d ari Salim bin Abu Al Ja'd, dari

Ali &,. Mereka itu termasuk para perawi Fsh-Shahih, namun Salim

tidak pemah berjumpa dengan Ali, maka sanadnya terputus. Tapi

... I' f' ;i^It'€Lf 
'lP tt,
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bila digabungkan dengan jalur-jalur y*rg anu:ifitu, maka meniadi

kuat.lNatai Al Alkan t/2il-2581.

132. Perkataannya: Fasal, adapun doa atas setiap anggota

wudhu, maka tidak ada sesuatu dari Nabi $ mengenai ini ... dst.

Al Hafizh berkata: Lalu ia mengatakan di dalam At-Tanqih,

"Tidak ada sesuatu pun dari Nabi $ mengenai ini."

Sementara di dalam Ar-Raudhah ia mengatakna, "Tidak ada

asalnya."

Di dalam Syarh Al Muhadzdzab ia mengatakan dalam

mengomentari kamngannya, gilg mana ia mengemukakan, "Tidak

ada asalnya, dan tidak pemah disebutkan oleh orang-orang

terdahulu.'

Pengarang Al Muhimmaf menanggapinya dengan

mengatakan, "Tidak demikian, bahkan diriwayatkan dari beberapa

jalur."

Di antamnya: Dari Anas, diriwayatkan oleh hnu Hibban di

dalam Tarikbnya pada Biografi Abbad bin Shuhaib, dia dha'if.

Demikian perihal hadits ini dilihat dari jalur ini.

Namun Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin

Abu Thalib &, ia berkata, "Rasulullah $ mengajariku pahala wudhu,

beliau bersaMa,

,nr -:* :',J !t'r);*)'.*;s tl ,U q

a t?,, ,U
I'D
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trfe $7 Li;r,$i;ji -o&., -.)*

i-ijlr :!it# ,\.*i, ),4 t:rrb tlt)
,:*;1 ,rlb':),Lf ,'.;l vf aif v ,!r;.3
.'rt r#l'0, o1;tj a.fit'u -"Gt'&Li
L!&:"'"J ,irfi 6 3J-'*?, JL ,s,v,t t,
a'-p',-;.1 tlzi ,ol"3rl J\yrL;; ,f?to/

y6lt i,4dtai' U;!!i x,;,-*')t
"Wahai ati, ,pOrtu engkau mendatangi air wudhumu, maka

ucapkanlah 6nng artinw) 'Dengan menyebut narna Attah yang

Maha Agung. sqala puji bgi Allah yang telah menunjuki kami
kepada Islam. Ya Allah, j,.adikanlah aku termasuk omngorzng Wng
bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orzrng-orang yang betsuci.'
l^alu apabila engkau mencuci kemaluanmu, maka ucapkanlah (yang
aftinga) 'Ya Allah, pelihamlah kemaluanku, dan jadikanrah aku
termasuk omngomng tang apbila Engaku beri mereka maka
mereka berc5ukur, dan apbila Engkau menguji merer<a maka
merel<a betsabar.' l-alu apabila engkau bed<umur, maka ucapkanlah
(yang artinya,L, 'Ya Allah, tolonglah aku unfuk membaca dzikir
kepada-Mu.' Bila engkau ber-btinsjnq (membersihkan lobang hidung
dengan menghirup air dan mengetuarkannya kembali) maka
ucapkanlah (yang artinta) 'Ya Allah, ciumkantah kepadaku aroma

.ET}
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surga.' Bila engkau menbsuh wajahmu, maka ucapkanlah 6nng
artin5a), 'Ya Allah, putihl<anlah wajahku pada hari memutihn5a

banSak ulaiah dan menghibtnn5a bantnk umiah.' Bik engkau

mernbasuh sikut (engan) kananmu, maka uapl<anlah 6ang artinW)-

'Ya Allah, berilah aku kiabku di angan kananku pada hari kiamat,

dan hiablah aku dengan hisab Wng mudah.' Bila engkau membasuh

sikut (lengan) kirimu, maka ucapl<anlah (vang artinya) 'Ya Allah,

Engkau berikan kepdaku kitabku di tangan kiriku dan

jangan pula dari belakang pungungku.' Bila engkau mengufip
kepialamu, mal<a (yang aftinya): 'Ya Allah, liputilah aku

dengan rahmat-Mu.' Bila engkau membasuh kedua telingamu, maka

ucapl<anlah (yanq artin5n): 'Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di

antara orung-omng Wng mendengakrkan perkataan lalu mengikuti

Wng baiknya.' Bik engkau membasuh kedua kakimu, maka

uapkanlah (yang artinya): 'Ya Nlah jadikanlah dia upaya yang

disyukuri, dosa yang diampuni dan amalan yang diteima. Maha Suci

Engkau ya Allah dan aku memuji-Mu. Tidak ada sesembahan selain

Engkau, aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-

Mu. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orzng-oftrng tnng bertauht,

dan jadikanlah aku termasuk onng-oftrng tnng bercuCi.' Sementara

ada malaikat 5nng berdiri di atas kepalamu menulisl<an apa Wng
engkau ucapkan, kemudian menaBnta dengan suafu cap, kemudian

membawanya naik ke langit, lalu meletakkann5a di baonh Arcy

Yang Maha Pemurah, mal<a ap ifu tidak akan teftuka hingga hari

kiamal."

Ini hadits gharib, diriwaSatkan oleh Abu Al Qasim bin Mandah

di dalam kitab e/ Wudhu.

Di keluarlon juga oleh Al Mustaghfiri di dalam Ad-Dabwat



Al&tfadrallu.*a|a4rr4talard

Diriwayatkan juga oleh Abu Manshur Ad-Dailami di dalam

Musnad Al Fitdaus.

Dan dari jalur-jalumSra dari Ali adalah apa yang diriwayatkan

oleh Al Mustaghfiri dari Ali, lalu ia menyebutkan menyerupai itu

dengan lengkap, kecuali sedikit darinya, dan menambahkan setelah

kalimat: $fu $i: Uan dosa 5ang diampunll kalimat: )t4iitq
(serta pemiagaan tnng tidak akan merugt1, dan di bagian akhimya

disebutkan, )ib *Wt rt;n't N'-rl;St ,lui:(Jt ,)tf;Ut €i: @un

mengangkat kepalan5a ke langit lalu mengucapkan: Sqala puji bagi

Allah yang telah mengangkab5n tanpa tiand.

Sulaiman dha'if dan gurunya tampak olehku dari perkataan

Al Khathib di dalam Al Muttafaq utal Al Muftamq, bahwa ia

dinisbatkan kepada kakek ayahnya, yaitu Ahmad bin Muhammad bin

Amr bin Mush'ab yang dijuluki Abu Bisyr, ia termasuk pam hafizh

(penghafal hadits), namun dituduh memalsu hadits.

Di antaranya juga apa yang diriwaya&an oleh Abu Al Qasim
bin 'Asakir di dalam AmalFnya, dari Muhammad bin Al Hanafgyah,

ia berkata, "Aku masuk ke tempat omng fuaku, Ali bin Abu

Thalib 4&, sementara di sebelah kanannya terrdapat bejana berisi air,

lalu ia menyebut nama Allah, kemudian menuangkan pada

tangannya, kemudian ber-istinja,lalu mengucapkan: r€jr';+ "frt\i

,ti;i ,fr'*t li ,,1)? ?ri tYa Allah, pelihanlah kematuanku,

dan tutupilah aumtku, dan janganlah hgkau buat gembin musuhku

karenak$ ..." lalu ia menyebutkan sisa haditsnya, dan ia

menambahkan pada bagian berkumur: F;+ };rri t Ya Allah,

mantapl<anlah aku dalam menyarnpikan aryumenktl.

Lalgr pada bagian membasuh-kedua tangan: d.q g,ybl'&ni
t# illp &6 tt ,du4.'d'i,i ,idd. Va iraa, oZ*aaan
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kepdaku kitabku di tangan kananku, dan kekekalan di tangan kiriku,

dan janganlah engkau menjadikann5a tefrelenggu di teherkd. lalu
pada bagian mengusap kepala, 'g3;i vi-.eti'F.'# f ftlbi 1r,
Allah, janganlah Engkau' kumpulkan ubun-ubunku dengan kedua

kakikd. Kemudian pada bagian membasuh kedua kaki' ili'"5 Si
;fretj gtlr er;\;),'u {liili 4rdli ,s# ?'t- gt:irtt ,p tvu
Allah, tquhkanlah kdua kakiku di atas titian iembatan pada hari

tagelincim5a bansnk kaki.' Ya Allah selamatl<anlah aku dari

kelgenan ni enl<a dan belenggu-belengan5nl

Di dalam sanadnya terdapat Ashram bin Hausyab, ia dinilai

memalsu hadits.

Hadits ini mempunyai jalur periwayat keempat yang

diriwayatkan oleh Al Harits bin Abu Usamah di dalam Musnadnya

dari riwayat Ja'far Ash-Shadiq, dari a5rahn5a, dari kakeknya, darinya.

Di dalam sanadnya terdapat Hammad bin Amr An-Nashibi,

yang juga dinilai bahwa ia memalsukan hadits, tapi redaksi haditsnya

iekarang saya sedang tidak ingat. Wattahu a'lam.

Lalu ia menyebutkan hadits Anas.

AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin

Malik 4b, ia berkata, "Aku masuk ke tempat Nabi $, lalu beliau

besabda, it* 1lr'rtuJt'o.Jjbl ,fi';:ii |A Li- (wahai Anas,

mendekatlah kepadaku, aku al<an meryafirimu l<adar-kadar wudhdt.

Anas berkata, 'Maka aku pun mendekat kepada beliau. Lalu

ketika beliau membasuh kedug tangannln, beliau mengucapkan: *
ly 1 ,:j ti $'b ,1l.Aiq ,hr lD.nsan menyebut natna Ailuh,

sqala puji hgi Allah, fidak ada dag &n tidak pula kekuatan kecuali

deryan pertobngan Alhlt.

i!
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Lalu ketika ber-istinjabeliau mengucapka n qi, ,).W 'frUi
,1 t ,.- cgt..,*t gJ.;Jt (Ya Nkh pelihamlah untukku kemaluanku, dan

mudahkanlah urusankQ.

Lalu ketika berkumur dan ber-istins5aq beliau mengucapkan:

14Jl eir.tj 4F tt ,\ii+ e'pl$i (ya Alah mentapkantah aku

dalam menyempaikan argumenku, dan janganlah Engkau haramkan

aku dari aroma surgal.

Lalu ketika membasuh wajahnya beliau mengucapkan: FiiJit t t?. I t- -- -i11;3lt W ?A ffr',*. tYa Alldh, putihkantah utajahku eadl hari
memutih4n banyak wajahl.

lalu ketika membasuh kedua lengannya (hingga sikut) beliau

mengucapkan, ,s*. €Y ,*t;*ri t Ya Allah, berikanlah kepadaku

kitabku di tangankt).

Lalu ketika mengusapkan tangannya ke kepalanya beliau

mengucapka n:|fi)ii r-*i |!* I (;li'n{li ya Allah, liputitah

kami dengan nhmat-Mu, dan jauhkanlah kami dari adzab-Mul.

lalu ketika membasuh kedua kakinya beliau mengucapkan:

irir-iti J:l:; ?'i ;,tO cJ';lli (ya Alah, teswhkantah kedua kakiku
pada hari tergelincimya barynk kakti.

Kemudian Nabi $ bersaMa, ,tP'U 5 ,g*. d ,t$i ,'dt U

h, #_q y.6,b,;tv 1\ip.?,?t ,y U?*_{'\l*!r* q"
yd, 

ft- 
jl{ #tui'qt:J'ok-,Gat'#..iwiui Anas, demi

Dzat yang 
"W|**u 

benda di tangan-N5a. Tidak ada seonng harnba

pun tnng mengucapkannSa ketika wudhunSa, kecuali tidaHah

menetes dari sela-sela jaing setetes pun kecuali darin5n Allah

menciptakan seoftrng malaikat Wng bertasbih kepda Attah dengan

EI
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tujuh puluh lisan, yang mz,na pahala tasbih itu untuknya hingga hari
kiatnatl."

Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sedangkan

yang meriwayatkannya dari Abbas sangat dha'if

Kesimpulannya dari semua jalur periwayatannya, tidak

seorang pun dari mereka yang terlepas dari fuduhan memalsu hadits,

sedangkan yang lebih mendekati adalah riwayat Kharijah bin

Mush'ab. Jika sebagian lafazh-lafazhnya digabungkan dengan lafazh-

lafazh lainn5n, maka terjadi penambahan sebagaimana yang

disebutkan oleh pengarang, bahwa itu yang disimpulkan oleh para

ahli fikih. lNabij Al Atkar,'L/260-2661.

@
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Bab: Apa yang Diucapkan Setelah Wudhu

133. Al Hafizh berkata: ... dan dengan sanad Ahmad, dari

Abu Musa Al .Asy'ari, ia berkata, "Aku menemui Nabi $, saat itu
beliau sedang wudhu, lalu beliau shalat, lalu mengucapkan:

t. . t o9.. g1 ,o.1 ,At"c;)b e_;.ry3,it c"Pt iiJr

e J.!$.s
'Ya Allah, arnpunilah doaku, unfukku di

rumahku, dan berkahilah unfukku pada rezelriku."

Diriwa5ratkan oleh An-Nasa'i, Ath-Thabarani dan lbnu As-

Sunni.

' 
Disebutkan juga di dalam riwayatrya: "Aku membawakan air

wudhu kepada Nabi $, lalu beliau berwtrdhu, lalu aku mendengamya

berdoa ..." lalu ia menyebutkannya, dan di bagian akhimya ia
mengatakan, "Wahai Nabiytrllah, aku meridengarnu berrdoa demikian

dan demikian." Beliau pun bersabda,li\r;r'*: rlf;'W UqAr"n
engkau condong dart sesuatfi)

Diriwaptkan juga kepada kami tarnbahan ini di dalam riunft
Ath-Thabarani di dalam Al lGbir.

Di dalam sanadqn ada keterpufusan, dan para periwayafuiya

di dalam sanad tersebut adahh para perawi Ash-Shahih kecuali

'Abbad bin Abbas, u/alhhu a'htn. lNabij Al Alkar, 268-2691.

o
-o
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Bab: Mengenai Orang yang Tidur Malam dalam Keadaan

Suci

134. Diriwayatkan dari hnu Umar secam mar{u':

UJ, 1;1 '.>t:.'lytgu i;. y'u'*l
'$i:Jtl rl #' 'u'uu Ufr"i .lq e

"Tidak seonng hamb pun tnng tidqr malam dalam keadaan

suci kecuali ia tidur bemnn seonng malailat di mnbuhia. Tidaktah

ia berbatik di stu wt di matan hart kanli malailat itu

mergaapkan: 'Ya Nlah, anpnihh lmnbMu ini, katem

saurgsahntn ia ticlur dalam kedan sTtci'.u Hadits ini fidak shahih-

lbsan Al Mian,3/2421.

|*V'ot;. iyUg,'i
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Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Hendak Memasuki
Tempat Buang Hajat dan Keluar Darinya

135. Al Harits bin SViUf, Al 'Uqaili mengemukakan

riwayatnya dari Aisyah rS secara mar{u':

,\),*i"* &"n ok:q\if g; ol ,:

,

fi ,.stlf q;$ NJ,J,;II ,ju vle. Yz ' / /
"Bahwa Nuh pembesar pam nabi. Ia tidak pemah berdiri dari

tempat buang hajat kecuali mengwcapkan (Wng artinSn): Sqala puji

bagi Allah t/ang telah memakan kenikmatannya." al hadits,

dha'if. lLian Al Mizan, 2/t521.

136. Ibnu As-Sunni meriwaSatkan dari Anas $, ia berkata,

"Adalah Rasulullah $, apabila rrasuk masjid, beliau mengucapkan:

#e'k'$i,l' r-i
'Dengan menjrcbut nama Allah, tD Allah limphl<anlah

slnlawat untuk Mulnmnad,u dan apabila keluar dari masjid, beliau

juga mengucapkan ifu." Para periua3ntsrp dari 'lsa dan seterusnya

adalah para perawi Ash-*phih, sedanglon hrahim bin Al Haitsam

diperbincangkan . lLisan N Mizan, 2/3161.
t

EI



e4tflrfrdr4 ? 6r* *afu ;4C r*.?alar.r

L37. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari

Anas rS, ia berkata, "Adalah Rasulullah,$, apabila beliau masuk ke

tempat buang hajat, beliau mengucapkan:

e-rtji.ir:t *:rit'0, *";l jt,dJi
iru' * alcu berlindung kepda-Mu dari

syebrriatunerWn &n"
Sa'id ini adahh Hammad bin Zaid, dia shaduq

fiujtir dalam menSnmpaikan), akan tetapi ada kelemahan padan5n.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas, ia

berkata, "Rasulullah $ bersaMa , |FS $$ ,ila;;"i Sili$ g+f irt

;.r.l;ltr;.1ir'ir-;L}*t ;\n*ri ,l' *r1W i,tA €'nt
(Se.sungguhntn tempt-tempt buang hajat ini didatangi (ole.h syetan

dan jin), karena ifu jika seseoftng dari kalian masuk ke tempat buang

halat, maka uapl<anlah: Dengan meryebut narna Allah. Ya Allah,

squngphntn aku be.rtindwg kepada*Iu dari syetan jantan dan

syetan betindl."

Ini hadits ghadb dari jalur ini, diriwayatkan oleh hnu As-Sunni

dan Abu Ya'la.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni di dalam At Afmd.

Riwayat tentang tasnr$ah (basmalah) dikemukakan juga dari

jalur lainnp dari Anas, dari perbuatan Nabi $, diriwaSatkan oleh

Ath-Thabamni dengan sanad yang di dalamnln terrdapat Abu Ma'gyar

Al Madini, ada kelemahan padanya.
t

Dan juga oleh Al Ma'muri di dalam kitab .4/ Yaum wa Al-
I-ailah dengan sanadn lainnya, dan pam periwayatnya tsiqah. Wallahu

a'lam. Dengan gubahan. lNataij Al Afkar L/L9+196J.

.lE.l
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138. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali rg,
ia berkata, "Rasulullah S bersabda,
zJo,

J-fr 0i |fig'?t)fit'*:tUv';*
),. o / 

2 o '
&l f* :'.4<Jl S;t////

lrl
I

"Penufup apa tnng di antam jin dan aumt manusia adalah

dengan menguapkan:'Bismillaah,' apabila memasuki tempat
buang hajat."

Ini hadits hasan gharib dari jalur ini, diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi.

Disebutkan di dalam riwayatnya,'ir;t *l'rrt.6 {apa yang di
antaranya mata jir) dan' ;y.iit 'igt S;Siiy (Apabik seseomng dari
kalian masuk ke tempt buang hajatt..Adapun sisanya sama, dan ia
mengatakan, " Gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini.

Dan dengan demikian sanadnya tidak kuat. Telah diriwayatkan juga

dari Anas sesuafu dari ini."

Menurut saya: Para periwalntnya tsiqah. lNatatl Al Alkaf
L/L96-L971.

139. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari hnu
Umar, ia berkata, "Adalah Rasulullah $, apabila masuk ke tempat
buang hajat beliau mengucapkan:
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;JJt;:;t;'.).,i;f Je;
^-*oJl ;ttLjilt e;jr
l-' J u ' /
lru

" Ya Allah, aku bedindung kepada-Mu dari najis

nan kotorlagi syetan Sang te*utuk."

lnt hadits lwan ghdb.

Hibban, ada keleniahan padanya, demikian juga pada

gurunya, tapi hadits ini mempunyai beberapa syahid.

Di antaranln dari Arns.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas.{h, ia

berkata, "Adalah Rasulullah e ..." lalu ia menyebutkannya sama

seperti ifu.

Gharibdadjalur ini, ditiurayatkan olcih hnu As-Sunni.

Diriuayatkan juga oleh Abu Nu'aim, rotasin5a pada Isma'il

bin Muslim Al Makki, db dln'if,

Di antaranya juga dari Ali dan Buraidah.

Al Hafizh meriwa5ratkan dengan dari Ali bin Abu

Thalib S dan dari 'aBdullah bin Buraidah, dari ayahnya 4S: "Bahwa

Rasulullah $, apabila masuk ke tempat buang hajat, beliau

mengucapkan ...' lalu ia menyebutkan sama seperti hadits hnu
Umar, dengan tambatnn: "Dan apabila keluar, beliau mengucapkan:

#t'ulptrwr:yi (Aku memohon apwnn-Mu, umhai Rabb

kani, dan kepda-Mu lani kembfi."

Ini hadits gharib, diriunyatkan oleh hnu 'Adi di dalam Al
I{amiL

@
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Matan ini diriwayatkan juga dari hadits Abu Umamah yang

bermakna perintah, dan itu yang paling masyhur dalam masalah ini.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Umamah &, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

z J o z .. .

:J -*a;- ol 'ra'; J*t rsy{L('o:FJ;\

tr')t gtb$r r+-Jl
"Janganlah seseomng dari kalian melemah apabila memasuki

tempat buang hajatnya unfuk mengucapkan (yang artinya): 'Ya Allah,

sesungguhnya aku bedindung kepada-Mu dari kotoran najis nan

kotor dan mengotori lagi syetan yang terkufuk."

Diriwayatkan oleh hnu Majah.

Adapun Ali bin Yazid adalah Al Alhani, dia dha'if.

Gurunya dan orcmg yang meriwayatkan darinya

diperbincangkan.

Hadits Abu Umamah lebih masyhur, karena teridapat di dalam

salah satu As-Sunan, wallahu a'latn.INabij Al Alkar, L/L98-2001.

140. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari

Aisyah r{h, ia berkata, "Adalah Rasululhh $, apabila keluar dari

tempat buang hajat, beliau mengucapkan: u-it:p (Aku mdton
ampunan-Mi1."

Ini hadits lasan slahih, dikelua*an ohh Ahmad.

E]
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Dan juga Al Bukhari di dalam Al Adab Al Mufrad, N Bazzar,

Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al
Hakim.

Menurut saya: Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi di dalam Al
'Ilal, bahwa hadits Aisyah adalah yang paling shahih dalam masalah

Ini mengisyaratkan bahwa ada juga riwayat yang lainnya

mengenai hal ini. 
:

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar rS:

Bahwa apabila ia keluar dari tempat buang hajat, ia mengucapkan:

€.'6b,t.ssti *a +5f ,ilJ, *\.'J:Ai gqata puji basi Alah yans tetah

menghilangkan pen5akit dariku dan menyemburuankti.

Ini hadits lur n, diriwaSntkan oleh An-Nasa'i di dalam .4/

Yaum vua N-Lailah, dari Su[pn Ats-Tsauri seperti demikian, secam

mauqut

Diritualntkan juga oleh Manshur secara mat{u'dan mauquf.

AI Hafizh meriwalatkan dengan sanadnya dari Anas bin

Malik rS, ia berkata, "Adalah Rasulullah Sr, apabila keluar dari

tempat buang- hajat, beliau mengucapkan: ,* +if g, {.'d.jii
,lviit al\i pquA puji @i Atlah tang telah menghilanskan

ienlakit dariku dan man5runbuhl<anh)."

Demikian hnu Majah meriwa5ntkannya, dan para

periwa5ntnln tsiqah kecuali Isma'il, onllahu. a'larn.

Diriwayatkan juga hadits lainnya dari Anas 5nng dikemukakan

di antara Whid-sphidhadits Ibnu Umar. Sementara untuk haditsnya

dan hadits Abu Dzar terdapat s5nhid dari hadits Hudzaifah dan Abu

E]
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Darda yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah dari keduanya secara

mauquf dengan lafazh hadits Abu Dzar.

Al BaihEqi mengeluarkal, dengan , lafazh: Beliau

mengucapkan'$t't-${s ttr?titV (Aku memohon apunan-Mu,

wahai Rabb kami, dan kepada-Mu kami kembalti.la mengisyaratkan,

bahwa tambahan ini keliru.

Menurut saya: Tambahan ini terdapat terdapat di dalam hadits

Ali dan Buraidah. [Nataij Al Afkar, L/2L+22O1.

141. Al Hafizh mengatakan: Dan dengan sanad hingga Ath-
Thabarani dari Ibnu Umar &, ia berkata: Adalah Rasulullah, apabila

keluar dari tempat buang hajat, beliau mengucapkan:

,r:; e,;f; ,:i:i {sf €;it {,J:ai
t,', { g. 7, ,
ol.>l ,r:.e CrJ

"Segala puji bagi Allah t/ang telah memakan kepadaku

kenikmatann5a, dan membiarl<an di dalam kekuatann5n, serta

menghalau penyakituya dariku."

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh Al Ma'muri di dalam l/
Yaum wa Al-Iailah, dan juga oleh hnu As-Sunni.

Tapi hadits ini mempunyai beberapa sSahid, di antaranya:

Dari Ummu An-Nu'man, ia berkata, "Aku mendengar Aisyah rg
berkata, 'Rasulullah $ bersabda, ' 

"

E]
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"Rasulullah $ bersaMa" lalu ia menyebutkan hadits mengenai etika

buang hajat, dan di dalamn5ra ia menyebr.rtkal' iiiri :e.f tit'y,;, i
,#-u|te C.?: ,elT-v ,]o +3f .r. N tx.iuaan'apabita
keluar hendaHah menguapkan: Segala puji bagi Allah Snng telah

"Sesungguhnya Nuh& tidak pemah berdiri dari tempat

buang hajat kecuali beliau menguapkan (lnng artiryn). Segala puji
bagt Allah t/ang telah memsakan kepadaku kenil<matannSa,

membiarkan manfaatn5n di dalam fubuhku, dan mengeluarkan

dadkd;'

Ini hadits gharib, diriwa5ntkan oleh Al Ma'muri dan Al
Kharaithi di dalam Fadhi;lat,asy-Syukn

Dia dhaTt dan telah dirirrnyatkan iuga oleh Al 'Uqaili dan

hnu 'Adi mengenai apa lnng dianggap munkardarihaditsnya.

Diriuafiatkan juga oleh 'Abdunazzaq, dan diriwayatkan juga

oleh Ibnu Abi Syaibah.

Di antaranya juga dari Anas, ia berkata, "Adalah

Rasulullah $, apabila kelaur dari ter,npgt buang hajat, beliau

mensucapl<an: 99Tj $t e!t'#f q;$'t N.'ri6Ji $qata puji basi

Allah gng telah befruat baik kepadaku di awalnSa dan di akhimSal."

Al 'Adawi dha'if. Di antaranya juga dari Thawus.

Diriwayatkan dari Thawus, ia berkata,
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menghilangkan dariku apa yang menyaktiku, dan membiarkan

padaku apa yang bermanfaat bagikd.

Menurut sya: Di samping mural, juga mengandung

kelemahan karena adanya Zam'ah.

Diriwayatkan juga oleh 'Abduwazzaq dari jalur lainnya dari

Zam'ah. lNataij Al Afkar 1/220-2221.

142. hnu Hibban mengeluarkan riwayat dari hnu Mas'ud

mengenai ucapan ketika masuk tempat buang hajat. Ini adalah hadits

gharibdengan sanad ini, dan telah disebutkan oleh Ad-Damquthni di

dalam Al Afmd, bahwa As-Saukani meriwayatkannya sendirian.

lLian Al Mizan, L/288-2891.

143. Diriwayatkan juga dengan sanad' yang di dalamgya

terdapat Ahmad bin Al Abbas, yang mana hnu Hibban tidak boleh

berhujjah dengannya:

+\;r iygi ;w'€Lf q)e;6p

#.GJt:, *:,it'o,
"Maka apabila salah seomng dari kalian memasukinSn,

hendaHah mengucapkan: Ya Allah, aku berlindung

kepada-Mu dai syetan lantan dan syetan betina." lLisan Al Mian,
L/L9L-L921.

@
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L44. Dan Abu Dzar: Adalah Nabi S, apabila kelaur dari
tempat buang hajat, beliau mengucapkan:

€.bG).r11,i ,*'?^tl €;$ N,iL;)i
"Segala puji bagi Allah Wng telah menghilangkan penyakit

dariku dan m enyem buhl<anke."

Diriuagratkan oleh An-Nasa'i di dalam 'funat n yaum vn Al-
Lailah. r

' 
Menunrt saya: Abu Zur'ah ditaryn mengenai ini, ia pun

berkata, 'Dalam hal ini syr'bah keliru, dan riwayat Ats-Tsauri adalah
yang shahih." lAn-Nukat AdTZTinl g/Lg+tg5t At lpr bi lula'rifat
BtMNt4Mr, f64t.
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Bab: Larangan Berdzikir dan Berbicara di Tempat Buang
Hajat

145. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Al
Muhajir bin Qanfazh rg: "Bahwa ia memberi salam kepada

Nabi $ yang sedang buang air kecil, maka beliau tidak
menjawabnya. Lalu setelah beliau selesai wudhu, beliau bersabda,li

vt ]i,r ?\l'o:t l;f ,!tot,*- lrt
,tt+ tb

"Sesunggwhnya tidak ada yang menghalangiku kecuali karena
aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci."

Ini hadits hasan shahih, diriwayatkan'oleh Ahmad, Ibnu
Majah, Abu Daud, hnu Khuzaimah dan Al Hakim. Diriwayatkan juga

oleh An-Nasa'i, Ath-Thabamni dan Abu Nu'aim di dalam At
Ma'rifah.

Keempatnya dari Sa'id bin Abu 'Arubah dengan sanad ini.

Diriwayatkan juga oleh hnu Hibban dari hnu Khuzaimah
dengan sanadnya tersebut. r

Hisyam Ad-Dusfuwa'i me-mutaba'ah riwayat Sa'id, dari
Qatadah.

Ia juga meriwayatkan dari AI Muhajir bin Qanfadz: "Elahwa ia

memberi salam kepada Nabi $ yang saat itu sedang buang air kecil,
namun beliau tidak membalasnln hingga selesai. setelah berwudi,u,
barulah beliau membalasnya. "

E]
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Demikian yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufuan di

dalam Musnadnya dari Ishaq. Diriwayatkan juga dari jalumya oleh

Abu Nu'aim di dalam Al Ma'rifah.

Setelah men-takhrifnya, Al Hakim berkata, " Shahih menurut

syarat Asy-Syaikhani." Lalu mengomentarinya, bahwa keduanya tidak

mengeluarkan riwayat Al Mukhari, dan Al Bukhari tidak

mengeluarkan riwayat Abu Sasan.

Orang yang menslphill<an hadits ini bemlasan dengan

banyaknya syahidnya. Jika tidak, maka maksimal stafus sanadnya

adalah hasn-

Adapun hadits 'Alqamah, diriwayatkan oleh Ibnu Qani' dan

Abu Nu'aim di dalam Ash-Shafiabah danjalur Abdullah bin 'Alqamah

dari ayahnya, dengan lafazh: "Adalah Rasulullah $, apabila buang

air, beliau tidak berticara kepada kami dan kami pun tidak berbicam

kepada beliau." Sanadnya dha'if.

Sedangkan hadits Jabir, diriwayatkan oleh hnu Majah dan

Abu Ya'la dari riunyat Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail darinya:

"Bahwa seorang lelaki meleurati Rasulullah $, saat ifu beliau sedang

buang air kecil, lalu ia memberi salam kepada beliau. Kemudian

(setelah itu), beliay.b."*Bu, ;;o';U *6 4Al ila P * q$ $t
'O* i:tt'"J *i o\eLl'f UeeuUu enskau metihatku datam irondw
seperti ini, maka janganlah mernbei alam kepadaku, karena jil<a

engkau melakul<ann5a, maka aku tidak akan menjawabmt)."

Sanadnya haan, vnllahu a'lan.

Al Hafizh meriwa3atkan dengan sanadnya dari Al Bara' bin

'Azib 4g: "Bahwa ia memberi salam kepada Nabi $, saat itu beliau

sedang buang air kecil, maka beliau tidak menjawabnya hingga

selesai."

@
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' Demikian juga yang dikatakan oleh Ath-Thabarani.

Menurut saya: Abu 'Ubaidah An-Naji orang Bashrah, ia dha,if,
dan adalah janggal ucapannya: "dari Al Barra'," sedangkan yang

terpelihara: dari Al Hasan.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin
Hanzhalah rS: "Bahwa seorang lelaki memberi salam kepada
Nabi S, saat ifu beliau sedang buang air kecil, maka beliau tidak
menjawabnya hingga berisyarat dengan tangannya. "

Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan. pam
periwayatnya tsiqah kecuali seorcmg lelaki yang mubham (tidak

disebutkan namanya).

Diriwayatkan dari seoftmg lelaki, dari Hanzhalah bin Ar-
Rahib, lalu ia menyebutkan haditsnya lebih lengkap dari redaksi ini,

lafazhnya: Ia ber-kata, "l--alu beliau mengusap, kemudian bersabda,' ii!
b,p Vt p J rl$ 

":)f 
of ,*_ fTsounssannv, tidak ada w,rs

menghalangiku untuk menjaumbmu kecuali aku fidak memiliki
wudht)."

Yang benar: Abu Al Farj bin AMul Mun'im Al Harrani

Jika orcng yang tidak disebutkan namanya itu seorang
shahabat, maka haditsnya shahih, tapi jika seorcmg tabi,in, maka
haditsnya terpufus.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadn5na dari Simak bin
Harb, dari Jabir bin Samumh i{S, ia berkata, "Aku masuk ke tempat
Nabi,S, saat itu beliau sedang buang air kecil, lalu aku memberi
salam kepadanya, narnun beliau tidak menjawabku, hingga beliau
masuk lalu berwudhu kemudian kembali, lalu menjawab, lfl.3r ar[i;
(Semoga kesejahteman juga dilimpahl<an kepdatne."

E]
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Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam l/
Kabirdemikian. Ia juga mengeluarkannya di dalam Al Ausath.

Adapun hadits Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi

di dalam Al Kamildengan sanad dha'if.

Demikian juga hadits Abu Hurairah.

Abu Ya'la mengeluarkan riwayat dari Utsman.$S: "Bahwa

sedang ditempat buang hajat, lalu berwudhu, lalu seorang lelaki

memberi salam kepadanya,'namun ia belum menjawab salamnya

hingga ia selesai dari wudhunya. Kemudia ia menyebutkan hadits

yang marfu'."

Tentang rukhshah dalam hal ini ada sebuati hadits yang

shahih.

Diriwalatkan oletr Ahmad bin Muni' dari Huqpim. lNataii N
Afl<ar,1,/20*2141.

146. Al Hafizh dengan sarndnya dari hnu

Umar g: "Bahwa seoftmg lelaki meleunti Nabi $, saat itu beliau

'sedang buang air kecil, lalu lelaki itu memberi salam kepada beliau,

namun beliau tidak menjaurab salamnSta."

l.atazjr. Ibnu Khuzairnah. Sementara Abu Nua'im

menambahkan di dalam riu41ats57a: "sampai dinding."

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim. Diriunlntkan iuga

oleh At-Tirmidzi, hnu Maiah dan Abu Daud. Ketiganln dari Ahmad

Az-Zubairi.

Diritm3atkan juga oleh hnu Malah, At-Tirmidzi dan hnu Al

Jarud di dalam Al Muntaqa.

@



*4,etf.dra l&u &afu ll rldral4dr

Dan ifu riwayat yang terpeliham pada hadits Abu Juhaim
sebagaimana yang akan saya kemukakan.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar ig:
"Bahwa seorang lelaki melewati Nabi $, saat ifu beliau sedang
buang air kecil, lalu ia memberi salam kepada beliau, namun beliau
tidak membalas salarnny.a..Kemudian (setelah ifu), beliau bersabda, rf
:* \i,* * t,i* t:'qil ll * \'t, *.,# i ut
tflb\)i ) ddr'olug,t';rt>+i' ltar is * *f,tit! (rngattah,
sesungguhnya fidak'ada wng *.ndororgk-u ,;*i i.**uo*u
kecuali aku khawatir engkau akan mengatakan, 'Aku memberi salarn
kepadanya tapi beliau tidak menjaqmbku-' Jika engkau melihatku
dalam kondisi ini, maka jangantah engkau mernberi alam kepadaku,
karena sesunggahn5n jika engkau merahrran ifu maka aku tidak akan
menjaumbmt)."

Ini hadits haan, diriurayatkan oletr Al Bazar dan Ibnu Al
Jarud di dalam Al Mnbqa. lNabij Al ,4ftar, l/zOt-ZOSl.

I

@
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Bab: Apa yang Diucapkan Setelah Shalat Shubuh

t47 . Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin
Malik a&, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

.t .ozo { -.1I 
o o /'j;tu\ :a,;;Jt ?y- gtrilt iY, ,'? J$ U

AzzC4

\I.'d\Y g:Ul nt
z)

_f
o7. t E. t to,.Lr4L a3-tl1lJ#l '1t

,, i,\:t >;';tl .itt ",:yj

/
{ -* 

"t;t\:
flt*::

"Elarangsiapa yang sebelum shalat Shubuh pada hari Jum'at,

menguapkan (yang artin5a): 'Aku memohon ampun kepada Attah

Wng tidak ada sqembahan selain Dia, Yang Maha Hidup lagi
senantiasa mengurusi makhluk-N5a, dan aku bertaubat kepada-Nya,'

tiga kali, maka dianpuni doadosan5a walaupun lebih bangnk

daipada buih lautan."

Ini hadits gharib, dan sanadnya sangat dha'if.

hnu As-Sunni meriwaSatkan hadits ini.

Menurut sayra: Asal dzikir ini mempunyai s5ahid yang hasan,

diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari riwayat Bilal bin
Yasar bin Zaid maula Nabi $, dari ayahnya, dari kakeknya, yang di

dalam riwayatnya tidak menyebutkan batasan waktu, dan di bagian

akhimya disebutkan, eii:1'r>: .J'OLlrbb k*tuupun pemah

@
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melarikan diri dari pertempumnl sebagai penggati kalimat: UG Oy

F, lr:i'U yt (walaupun tebih banyak daipada buih lautan)

Hadits ini mempunyai s5nhid lainnya dari Abu Sa'id,

diriwayatkan oleh At-Tirmi&i.

Dan qnhidlainnya lagi dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Al

Hakim. lNataij Al Alkar, L/38*3861.

148. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar dari Atha' bin As-Saib, ia berkata, "Aku rnasuk ke

tempat Abu Abdurrahman As-Sulami, saat ifu setelah shalat Shubuh,

ia sedang duduk di masjid, lalu aku berkata kepadanya, 'Yakni

sekiranya engkau akan berdiri ke tempat tidurmu, maka aku akan

memapahmu.' Ia pun berkata, 'Aku perqah mendengar Ali
mengatakan, 'Aku mendengar pemah Rasulullah.$ bersabda,

'&iri ,{:yt'$i 4lL

'-ib ,;W ,t',je'; ,,C.:at ,rvr';
'et;t,i.61ivujtAre

,;.-ktl'Jlt il?'.ib ixAr gr ;rt .i3)lt ua 
a

ill tt'"$i r{1*t'"$i db'*l>,*,
"Elamngsiap Wng shalat Shubuh, kernudian duduk di tempat

shalahz5n, maka pm malaikat mendal<anryn, dan dan5a mereka

untuknym itu adalah: 'Ya Allah, dia. Ya Allah, mhmatilah

dia.' Dan bamngsiap menantikan shalat, maka para malaikat



['
I
I
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mendoakannya, dan doanya mereka untuknya ifu adarah: 'ya Arkh,
ampunilah dia. ya Allah, rahmatilah dia,.',

Ia -yakni FJ Bazzar- berkata, "Kami tidak mengetahuinya
diriwayatkan dari AIi secara mar{u'keruarli dari jalur ini."

Asy-syaikh berkata: 'Ahta' hafalannya kacau di akhir usianya. .

Menurut saya: sanadnya hasan, bahkan shahih. lMukhtashar
hwa'id Al Bazar, Z/4LL4lZl.

i

L49. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh Al Bazzar: Dari Abu Humirah, ia berkata, ,.Ketika

Nabi S sedang duduk bersama Abu Bakar, hnu Mas'ud, Mu'adz bin
Jabal dan Nu'aim bin Salamah, tiba-tiba datanglah utusan kepada
Nabi S dari para utusan yang beliau ufus, maka Abu Bakar berkata,
'wahai Rasulullah, kami tidak pemah melihat utusan 5rang lebih cepat
kembali dari lebih banyak membawa keuntungannya daripada
mereka. Maka Rasulullah $ bersabda, 'rj,6 * Uif tt ,f:;. UJ U-';* & ht ; :"i,f,e e 

^rn;,*, 
V r"gu'Jnb ili til;Llt (wahai Abu dkur -uuiuh aku menunjurdanmu kepada yang

lebih cepat kembalin5a dan lebih utarna keunfungann5a? yaitu orang
yang shalat shubuh bercana jama'ah, kemudian berdzikir kepada
Allah hingga terbibryn mataharll.,'

Ia -yakni N Bazzar- berkata, "Kami tidak mengetahui orang
yang meriwa5ratkannya dari Atha' dari Abu Hurairah selain Humaid."

sedangkan dia dhe'if, [Mu!<hbshar how'id At fuzzaa
2/4LLl.
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150. Al Hafizh berkata: Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal

hadits tentang orang yang ketika selesai shalat mengucapkanz laa
ilaaha illallaah.

Ia menyebutkan perbedaan di dalamnya pada AI Muharibi,
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Ad-Dub ', dari riwayat
Abdul Aziz bin Hushain darin5n. Sedangkan Abdul Aziz dha'it
wallahu a'latn. lAn-Nuka t Azh-Zhinf, 8/ 407 4081.

@
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Bab: Riwayat-Riwiyat Tentang Dakir-Dzikir Setelah
Shalat

151. Dari Sa'd bin Abu Waqqash rS,, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

P,-;'# ;;,r K',or €Ll',€:"lz-

) asv9'z/lrU,
. d-- . t/.
r--f) 9t j

dU.t'--t .l:F''rL.;J ,l:F'y; ,l:F
U):rr,otJilt #Vi

Jt ,stt

L<fr ? ),:#r t u<i'+ ),:ao>i, q)(

gt-*.Jt GU?:,.oL.Lu, UV,ry r:#,
"Apakah s*eorzrng dari kalian terhakngi untuk bertakbir

sepuluh kali setelah shalat, bertasbih sepuluh kali dan bertahmid

sepuluh kali. Itu dalam lima slnlat adalah semtus lima puluh dengan

lisan, dan seribu lima ntus di dalam timbangan. Jika k bemnjak ke
ternpat tidum5m dan berbkbir tiga puluh empat kali, bertahmid tiga

puluh tiga kali, dan bertasibh tigp puluh tiga kali, maka itu adalah

semfus dengan li*n, dan seribu di dalam timbangan."

Kemudian beliau bersaMa, #il #i # F ,t$)gt
* {g'r"llj (Siap di antan kaiian gng.metakul<an datam sehari

semalam sen5ak dua ribu lima mtus keburukar)."

t t o.
dJF-^^,

Qlh,Jl
"U* *.l oz z

'*S
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Al Hafizh berkata: Ini hadits hasn gharib, kami tidak

mengetahuinya kecuali dari hadits Al Mubarak bin Sa'id. Al Hasan

bin'Arafah meriwayatkannya sendirian.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i di dalam As-Sunan Al
Kubn.

. Ia juga meriwayatkannya dari jalur Ya'ya bin ;Ubaid, dari Abu

Hurairah, dengan redaksi ini, dan ia mengatakan, "Yang benar

adalah hadits Ya'Ia."

Menumt sa5rar Sedangkan Musa -gurunya Musa Al Juhani-

majhul (tidak dikenal). Maka ini adalah cacat yang menghalanginya

dari dihukumi shahih pada sanad yang pertama, karena Ya'la bin

'Ubaid lebih hafal daripada Al Mubamk, walaupun Al Mubarak itu

tsiqah.

Dan Snng terpelihara dari sanad pertama adalah apa lang
diriwaSntkan oleh YahSa bin 'Ubaid juga, dari Mush'ab bin Sa'd bin

Abu Waqqash, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah $ bersaMa,

rzF-r'.i-if fi$ ,t'4-';:l]5";f ifi Wp*"n tidak mampu

seseomng dari l<alian unfuk mendaptkan seribu kebail<an setiap

harf?|. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana ifu?' Beliau

bersabda, ', J# iu.if 'r:b'Jrri-jt -#'riif 'n'r;'<5 ,'# uV'#-
(Berbsbih semtus tasbih, naka dituliskan bgtnta sertbu kebaikan,

atau diihapusl<an darin5a sqibu ksalaharlt." Dengan lafazh ini Ahmad

meriwayatkannya di dalam Muandnya. Muslim di dalam Shahibnya,

At-Tirmidzi di dalam JamiLnya, An-Nasa'i di dalam N Kubm, dan

hnu Hibban di dalam Shahil>nya.lAl Imta',98-1001.
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152. Dari Ka'b Al Ahbar, ia berkata, .Adalah 
Daud &,

apabila selesai dari shalatnya, ia mengucapkan:
/'a&Lk 

€r$ q) C*f,#i-z
oc

, d6 t e{'.e C Gq! ; "*fi, € ;:l
'"4)i, 

$ )6 w;.k et G a ir,,
,ig;;i "Jr'!r;"; ar4'u !v-r \A ;t
a.'*-" \3".bl aA,; Y roi' * i i;tla

.1;jt ,*"'l;t ts 4X..13 ,lr>ii7
u Ya Allah, perfuikitah untukku aganaku Wng hgkau

menjadikannga sebgai pelindung urusnku. perbaikitah untukku
duniaku Wng hgkau jaditan padanW penghidupnku. Dan
perbaikilah untukku al<himtku tnng hgkau jadil<an
tempt kemfuliku. Ya Allah, saunguhng aku berlindung dengan
keridhaan-Mu dari kemud<aan-Mu, dengw maaf-Mu dari dendarn-
Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Tidak ada Sang dapt
mencqah untuk ap wng Engl<au bedkan, tidak ada Snng dapat
memberikan ap 5ang Engl<au cqah, dan tidaHah beryuna kekaSaan
dan kemuliaan bagi hanta dari-Mu dan
kemuliaan itu."

Ka'b berkata, "Dan Shuhaib $ mengabarkan kepadaku,
bahwa adalah Nabi $ biasa membaca doa ini setelah selesai dari

E]
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shalatnya." Ath-Thabarani berkata, "Tidak diriwayatkan dari Shuhaib

kecuali dengan sanad ini." lAl Amali Al Halabi5ryh,32-821.

153. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh AI Bazzar: Dari hnu Umar, ia berkata, "Golongan fakir orang-

ormg mukmin mengadu kepada Rasulullah $ mengenai kelebihan
yang dianugerahkan kepada oremg-orang kaya mereka, mereka
berkata, 'Wahai Rasulullah, saudam-saudara kami ifu membenarkan
sebagaimana pembenaran kami, beriman sebagaimana iman kami,
berpuasa sebagaimana puasa kami, sementara mereka memiliki'harta
sehingga bisa bershadaqah darinya, bersilafurrahim darinya dan
menginfakkannya di jalan Allah, sementara kami ini omng-orang
miskin, kami tidak dapat melakukan ifu.'Beliau pun bersaMa,

'J-, 
&.,rf ;#;ti\,.?gf "$

'r-3li. y :-,y ii e'itthi ,i;;rW
Ja h' ,ttat"t, ,:e$ j, N,:t;ir, ,i7'.r,

'frr^ oi:fr,:ey,y yt ot :r,:,ts1
'Maukah. aku menunjul*an lalian kepda sesuafu Wng

apbila kalian melakukannga, mala lalian al<an metnperoleh seperti
kelebihan merekd? Ucapl<anlah: 'allaahu akbr,'di setiap selwi
shalat sebagai sebelas kali, alhamdu lillaah' seperti itu juga, ,laa

ilaaha illallaah' seperti itu juga, dan 'subhaanallaah' seperti itu
juga, maka kalian akan mendapatkan seperti ketebihan mereka.,,

@
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L-alu mereka pun melakukan ifu, kemudian menceritakan itu

kepada orang-orang kaya, maka orang-orang kaya pun melakukan

itu, maka omng-orang miskin itu kembali kepada Rasulullah $ dan

menceritakan hal itu, mereka berkata, 'Mereka, saudara-saudam kami

ifu, juga melakukan seperti lnng kami ucapkan.' Beliau pun

bersabda, itTi'i:ly |SN tl *tfit # U .Lq u trt fu|Iol U.t

?tb 6,ile ,gT- 4'euut ,F il,'oivu-;;t;ir Uaiun radhitah

Allah, Dia memberikan kepda siapa tnng dikehendaki-Nya. Wahai

sekalian miekn, maukah aku satnpaikan berita gembin

kepada kalian? SesungguhnSa oftngoftrng miskin kaum muslimin

akan masuk sutga sebelum oftng-orzng kaya mereka setengah hari,

(Witu setam) lima mtus tahurll."

' Kemudian Musa bin'Ubaidah membacakan, '$'+C7Lp
Ot:r-i,i 4 t- etl? $esunggahryn sehari di sisi Tuhanmu adalah

seperti seribu tahun menuryt perhitunganmu. (Qs. Al Hajj l22h 4711.

Asy-Syaikh berkata: Di dalam riwayat hnu Majah disebutkan

sebagian darinya.

Ia -yakni NBazar- berkata, "Kami tidak mengetahuinya dari

hnu Umar kecuali dari jalur ini, dan illat-nya (cacatnya) adalah Musa."

lMukhtashar hw;a' id Al hzar, 2/4071.

154. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yatrg diriwa5ratkan

oleh Al Bnzzar: Dari Anas, ia Hata, "Rasulullah $ melihat Ummu

Sulaim sedang shalat di rumahnla, lalu beliau bersabda,



r
taUqata. I 6,* ?afu z4l rdoralair

, C,rJ * ;tat d-b ti\, # ?t t-

';tl iu,j rt' i.L !). lI,Jr r' rrip.\r .ru,:.
"€ n;:g)i4ll1.r+ 6 d,-,'"; ,(p

C ,a
#)
I

"Wahai Ummu Sulaim, apabila engkau telah seleai .shalat

fardhu,' maka subbaanallah sepuluh kali, alhamdu
Iillah sepuluh kali, dan allaahu akbar sepuluh kali, kemudian

mohonlah apa J/ang engkau kehendaki, maka Allah akan mengatakan

kepadanu: tn, tn,.p), tiga kali."

Ia -yakni NBazar- ber|<ata, "Kami tidak mengetahui orang

yang meriwayatkan dari Husain kadli Abdurmhman, dan ia haqn
meriwayatkan dm hadits darinya."

Astrslpilfi berkata: Abdurrahman dtn'if, lMul<htashar

hsva'id Al har,z/40,gl.

155. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Burr , Dari Abu Al Mun&ir Al Juhani, ia berkata, "Aku

berkata, twahai Nabiyu[ah, ajarilah aku perkataan ]lang paling

utama.' Beliau pun bersabda,



gra,Aafaa t? daa *afu 4l rdaq4la,.r

y ,il::rii,r vt '4Y ,"& ,r*;t 6 t-

z t lz o , to z:. 17. t,?tl. t1 s7 . ,
oJ*r (r:-^., q . <.2d_ cJ-*-=.Jl alg dJJ^Jl aJ cd ,L\-;*

$ G;'viv,)-F,:a "tt * h,;jt
& Jti ir" Y! D\1L u6t Jal *;'a:tt,{!-
/O//

/i/

,tll,:*jtr,,i,r ot ; ,J-f 'u *?, .'.); G
@ .- .l z 

t /

,*e:-s'ti J"; \r ,;Sf h'j ,,tur \L:dL\)
tao)-ro//

- 6$it lt;,^, rA: ,rt;I:ryi'& q:r1,it,

i|A,^;;,iG-*;ilii
"Wahai Abu Al Mundzir, ,*o;** tnns ;r, 'Tidak

ada sesembahan selain Allah semab, tidak ada sekufu bagi-Nya.

MilikinSa sqala kenjaan, dan milik-N5a segala puji. Dia
menghidupkan dan mematikan, di bngan-N5a sqala kebaikan, dan

Dia Maha Kuas atas sqala santafu,'sebarynk senfus l<ali setiap
hai, maka sesungguhnp engl<au pda hari ifu adalah manusia Wng
paling utama amaln5a, kquali sneoftrng tang menguapkan sepefti
aF Wng engkau uapl<an. Dan pefun5al<hh mengucapkan &an7
artin5a: 'Maha Suci Allah, sqala puji bagi Allah, n'dak ada

sesembahan selain Allah, Allah Maln Elear, dan tidak ada daya dan

tidak pula kel<uatan kquali dengan pertolongan Allah,' karena
sesungwhn5a itu adalah tuann5a istighfaa dan saungwhnSa ifu

@
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adatah penghapus kesalahan-kesatahan -aku kira beliau juga

mengatakaft yang meovajibkan surgt)."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahui Abu Al Mundzir

meriwayatkan kecuali ini."

Di dalam sanadnSa terdapat Jabir, lnitu Al Ju'fi, dia matruk
(riwayatnya ditinggalkan) . lM*hbslnr hwa'id Al Elaar, 2/398-
3eel.

155. At Hafizh berkata, Diriwaptkan secara rralid. dari

Mu'adz bin Jabal: Bahwa Nabi $ bersabda kepadanln,

.4,V;;J
" Wahai Mu'adz. Demi Attah saungwhnja uku -ui"nanmu,

maka janganlah engl<au tirTglkan setiap lali selesi shalat unfuk
mengaapkan' Alaahumma a'innii'alaa dzilrril<a wa ryukrilm
wa husni 'ibaadatila.' (Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu

berdzikir kepda-Mu, berc5rukur kepda-Mu dan beribadah kepda-
Mu dengan bailll.Diriwaptkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta

Dinilai shahih oleh hnu Hibban dan Al Hakim. lAl Fath, LL/t37).

157. Ia juga mengatakan: Sebagaimana yang disebutkan di

dallm hadits hnu Umar secara mar{u':

;i2,

@
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fuUaf*a a? 6.u %afu 4l rerah,ct

#.ilri*f c'#i;#l
"Allah berfirman, 'Elanngsiapa Wng disibul*an dengan

berdzikir kepda-Ku sehingga tidak sempat memohon kepada-Ku,
maka Aku berikan kepadan5a wng palins utama yang Aku berikan
kepada omng-omng 5ang mgmohon'.,,

' Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad tayin (remah).

Sedangkan hadits Abu Sa'id dengan lafazh: ,f rtilrit,ilt '^lla ,;
.. €)tJ (hmngsiapa wng disibukkan d;"g* i Our.un dl,
berdzikir kepada-Ku sehingga ttdak sempat memohon kepada-Ku ...)
al hadits, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya. [l/
Fath, LL/L381.

EI
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Bab: Apa yang Diucapkan oleh Orang yang mendengar
firman Allah Ta,ala,'#u,,*'[, h, 'u,Jl lnu*ankah AIIah

Hakim yang seadil-adilqTa? (Qs. At-Tiin [95]: 8)

158. AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari

seormg badui penduduk pedalaman -dalam riwayat Ahmad: Aku

mendengamya dari seorcmg letaki penduduk pedalaman-, ia berkata,

"Aku mendengar Abu Huraimh :S berkata, 'Rasulullah $ bersabda,

;u; e,*rJ;W(Hv)tftL,
"L-,,({Vt Vr#f ,, ,fj n.c.*#f.lt
'4-'ol jfq,U;'A):6;T e

,crc.
.r-{.:L,L{li ,(;rJl

"Elamngsiap menbca 'Detni mahil<at-malail<at yang diufus
untuk metnhwa kebail<an.'(Qs. Al Mursahat l77lz ll, lalu membca
hhgga al<himla 'Ittal<a kepada rutatan apkah selain Al Qur'an
ini mereka akan berimari?' (allat 50), maka hendaklah ia
mengatakan 'Aku beriman kepda Allah.' Dan bmngsiap

@
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membaca:'Demi (buah) Tin dan huah) hitun.'(Qs. At-Tiin [95]' 1),

lalu membaa hingga akhimya:'Bukankah Allah Hakim Sang sadil-

adilny*'(ayat 8), maka hendaHah ia mengatakan:'Tenfu, dan atas

hat itu aku termasuk oftrng-oftrng wng men5aksikan.' Dan

barangsiapa membaa:'Aku bersumpah dengan hari kianaf'' (Qs' Al

Qiyaamah [75]: 1), lalu membaca hingga akhimlm:'Bukankah (Allah

tnng berbuat) demikian berkuaa (puk) menghidupkan omng mati?'

(ayat 40), mal<a hendaHah ia mengatakan 'Tenfu-'l! Lafazhnya

berdekatan, dan kebanyakardn redaksi dari Al Humaidi-

Ini hadits hasan yang menjadi kuat karena banyaknya jalur

periwayatan. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ali bin Al

Madini di dalam Kitabfl '!lal, danAbu Bakar bin Abu Daud di dalam

ktiabnya As5r-S5nri'ah

Al Hafizh meriwa5ratkan dengan sanadnya: Dari Abu

Huraimh, ia berkata, "Barangsiapa membaca: ).,-tiit2#ri hingga

selesai" atau ia mengatakan: "hingga akhimya, maka hendaklah ia

mengatakan: 'Tenfu.' Dan barangsiapa membacar'wlV yi;j,iq
hingga selesai" atau ia mengatakan: "hingga akhimya, maka

hendaklah ia mengatakan, 'Aku beriman kepada Allah dan apa-apa

5nng Dia funtnkah'."

Ali Al Madini berkata, "hnu 'Ulalryah menceritakannln

kepadaku, lalu aku menceritakanrya kepada hnu 'Uyairnh, maka ia

pun berkata, 'la tidak hafal'."

Menurut saya: DiriwaSptkan juga oleh Al Hakim di dalam /4/

Mustadnkdan hnu Mardawaih.

Semua firlur periuaptan ini fidak ralid, karena Nashr ibn

Thuraif sangat dla'it dernikian iuga hnu Abu Yahp, dan begitu pula

Yazid bin'lyadh.

@
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Saya heran terhadap Al Hakim, bagaimana terluputkan

perihalnya sehingga ia menshahill<arnya.

bin'Azib rg,,

afizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Al Bara'
ia berkata, "Rasulullah $ bersabda, U; et> ,U;l tlS

Ji o:, ou"jJ,.1;gJr 'r4-'ol e Dr;,. (Ketika diturunkan:
'Bukankah (Allah tang berbuat) demikian berkuas (pula)

menghidupkan omng mati?' Maha Suci Rabbku, tentrl."

Ini hadits gharib, diriwaptkan oleh hnu Mardawaih.

Muhammad bin Yunus diperbincangkan

Adapun hadits Jabir, diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundziri di
dalam Tafsimya, Ibnu Abu Daud di dalam l,itab Asy$ari'ah, darr
juga oleh hnu Mardawaih. Semuanya dari Jabir, lalu di dalamnla ia
menyebutkan tentang surah Al Qlyaamah

Para periwaSntnya adatah para perawi Astyshahih, kecuali

Ishaq, dia dhaif, lni di-muaba'ah oleh perawi dha'iflainnya, yaitu

Abu Bakar Al Hudzali, yang rnEur.t ia meriwayatkannya dari
Muhammad bin Al Munkadri, diriuraSntkan oleh Ad-Daraquthni di
dalam Al Afmd.

. Al Hafizh meriwayatkan dengan mrndnSn: Dari Ibnu

Abbas r$: "Bahwa adalah Nabi $, apabila membaca: 'dfr?t 
?

-ji!i (Sucit<anlah nama Tuhanmu Yang MatD Tinggi. (Qs. A A'laa

[87], 1)), beliau mengucapkan' .Pli ';tii6i. (Matn Suci Tuhanku

Yang Maha Ting);'

Ini hadits ha,mn,diritmyatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim.

Al Hakim be*ata, "Slahih berdasa*an q,rarat mereka
berdua."

@
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Menurut sya: Keduanya (yakni Al Bukhari dan Muslim)

mengeluarkan riwayat-riwayat dari para periwayatnya

Diriwayatkan juga oleh hnu Abi Hatim, dan karena

perbedaan ini turun dari derajat shahih, wallahu a'lam.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari lbnu

Abbas &, ia berkata, "Apabila engkau membaca: ttlli |*t?'y
(sucikantah nama Tuhanmu Yang Maha Tinqgi(Qs. Al A'laa [87]:

1)), maka ucapkanlah' 
"jl!i 

';|o# (Maha Suci Tuhanku Yang

Maha Tinggti. Dan bila engkau membaca: 'r$'of & :*U.S'T
d:3, (Bukankah (Attah wng berbuat) dimikian berkuasa (puta)

menghidupkan omng mati? (Qs. Al Qiyaamah [75]: 40)), maka

ucapkanlah , ;;. Ur;':, (Maha Suci Dia, tentt)."

lni mauquf shahih, diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid dan

Ibnu Abu Daud.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari.

Dan juga oleh hnu Abu Daud.

Di antara mereka ada Snng meriwayatkannya hanya sampai

pada seorang syaikh. Abu Bisyr Ja'far bin Abu Wahsyiyryah

meriwayatkannya dari Sa'id bin Jubair, lalu menyelisihi pada status

shahabatnya, dan janggal dengan penambahan pada matatrnya. Ath-

Thabari berkata: "Ya'qub bin hrahim menceritakan kepada kami-" Ia

juga meriwayatkann5a, bahrm hnu .Umar membaca, ilti.s ?t ?
c:F'-y ,S$t,,r,ili 'A i#,,J';li (sucilanlah natna Tuhanmu

Yang Maha Tinggt. Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi, tnng
mencipblan dan metzyernpumal<an (penciptaan-Np). Ia berkata,

"lni adalah qira'ahnya Ubay bin Ka'b."

Demikian juga Al Hakim meriwayatkannya dari jalur lain dari

Ya'qub, dan ia menslnhill<aw*;a. Itu memarig demikian.

EEI
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Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadn5a: Dari Musa bin Abu

Aisyah, dari seomng lelaki, dari lelaki lainnya: Bahwa ia membaca di

atas rumahnya dengan mengeraskan suaranya, 
'ot & :fieJl,.s'r;l

e$i'r$- t&uku*uh hnah wns berbuat) demikian bLrkiasa (puta)

menghidupkan omng inati?l,lalu ia mengucapkan, .rj; U6'i
(Maha Suci Engkau, tenhll. Lalu ia ditanya mengenai hal itu, maka ia

pun berkata, "Aku mendengamya dari Rasulullah $."
Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Sementam Musa bin Abu Ais!/ah tsiqah, riway.atnya

dikeluarkan di dalam Ash-Shahih, akan tetapi ia dicap binyak

meriwayatkan secara mutsl.

Diriwayatkan juga oleh hnu Abi Hatim.

Adapun riwayat murcalnya. diriwayatkan oleh Ath-Thabarai

dari Qatadah, ia berkata, "la menyebutkan kepada kami, bahwa

Nabigrytrllah g bersabd u, ... '$:t-;lfi $1 fupapila seseomng dgri

kalian membaa ...)."

Lalu ia menyebutkan hadits tentang surah AI Qiyaamah,

Saabbih (Al A'laa) dan At-Ttin secarir terpisah. Para periwayatnln

tsiqah. Jika yang mendengar itu seorang shahabat lalu Qatadah

mendengar darinya, maka ifu shahih, jika tidak, maka ifu hasn
karena syahid-s5ahidnya.

Diriwa3ratkan juga oleh'AM bin Humaid.

Para periwalntnln tsiqah, akan tetapi musal(gugur perawi di

akhir sanadnya) atau mu'dhal (gugrr dua perawi atau lebih se@ra

berutuan di dalam sanadnln). Dengan banSnkryra jalur periwayatan

ini, maka jelaslah bahwa penilaian dha if terhadap hadits ini tidak

tepat, wallahu a'lam. (Dengan gubahan dari naskah aslinya). lNataii
Al Alkan 2/39-491. 

,
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Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Memasuki Waktu pagi

dan Apabila Memasuki Waktu Sore

159. Dari Anas, ia berkata, "Nabi $ bersaMa kepada
Fathimah," al hadits mengenai ucapon:

t
&ii",f i!+:t r? -r5 6- ; 6-

'Wahai Dat Yang Maha Hidup hgi tqrs menerus mengurusi
makhluk N3m, dengan mlrnahMu alru metnoho.n pertolongan."
Diriwayatkan oleh An-Nasa' i-

Disebutkan juga di
Abdurrahman bin Mauhib,

7/1271.

160. Dari plnr Abu At-Try1Bh: 'Ahr katalon kepada
Abdurrahman bin Khanbas!, -ia seorang yang srdah sangat fua-,
'Apakah engkau pemah berlumpa Nabi f?' Ia menjawab, .ya, dan
aku mendengar beliau bemsabda,

dalam Biografi Ubaidullah bin
sedanglon dia dha'if. IAt-Tahdzib,

*$tfi,k*



fut*ta.lb*laf,&tac
'Dimana pilz, syetan metnperda5nin5n." Al hadits.lS

Abdurrahman diperselisihkan perihalnya. Irajil Al Manfa'ah, l/zg+
7951.

161. Dari Abu Hurairah S, bahwa Rasulullah r$ bersabda,

Xi ,ii ',.!;-r, y i.r-e isr Vf iif V : Jt, U
,#,/-F:A 

"1, * h,i:;jt littxt
{*t,?v) # Jreliuk ,{;iV *4t/.-n

tj"-r;iU6, ,#IV,r.:.eJ: 9e it,

l:r'rrtf,L"-,y, \L ;C q,p\
Ll ?U lt ,'s*!- ,p u; L'; gtu$r',y

"Bamngsiapa Wng 6an7 artin5a): ,Tidak 
ada

sqembahan selain Attah semata, tidak ada selrutu bagi-Ntn. Milik-
Ngn segala kemjaan dan milik-N5n segala pujian, dan Dialah yang
berkuasa atas segala sesuafu,' seba4nk semfus kati datam sehari,
maka bagtnya (pahala) sebm dengan (memerdekakan) seputuh
budak, ditulislen bsinw satus kebir<an, dilapuslcan daring

di dalam ri*ngat Ahmad: ht p;$r.\Ll
|t-V Li? b Sgr (Aku bertnduns densan kaim*-l<aimat eihl yi;s
sempuma dafikejahatan ary-ap lang Dia cipbt<arlt.

EI'
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semfus keburukan, dan bagin5n perlindungan dari syetan pada hari

itu hingga sore hari. Dan tidak ada seorzng pun tang dapat

mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali

orang yang melakukan lebih banyak kgi darinya." Diriwayatkan oleh

Al Bukhari

Perkataan Al Bukhari, i7 uV bemtus katti.

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Abdullah bin

Sa'id: 'd*t $16pabik memasuki waktu pagtt. Seperti itu juga yang

disebutkan di dalam hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh

Ja'far Al Firyabi di dalam Adz-Dzikr. Di dalam hadits Abu Dzar

disebutkan pembatasannya, yakni bahwa itu: ',tt 
,P Pl ifu i.l A'W- getelah shalat subuh, sebelum ia berbicail, namun yang

disebutkannya adalah , ?t7'jtb (sepuluh kaltt. Pada sanad keduanya

terdapat Syahr bin Hausyab yang diperselisihkan perihalnya dan

dipertincangkan. lAl Fath, LL / 2051.

162. perkataan Al Bukhari t'q;l'W.1", lf (kecuati

omng Wng melakukan lebih ban5ak tagi darintnl.

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam hadits Amr bin

Syu'aib dari ayahnya dari kakekqn:

it-|'J rt {* rr,p\Lf , d I,
u;a,pf

'Dan tidak ada seonng pun yang dapat mendatangkan tlang
lebih utama dari ap tnng dilalrukann5a kecuali oftng t/ang
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menguapkan lebih ubma dad itu.' Diriwayatkan oleh An-Nas'ai

dengan sanad shahih hingga Amr.lAl Fath, LL/2O51.

163. Perkataan Al Bukhari: Diriwayatkan juga oleh Abu

Muhammad AI Hadhmmi dari Abu Agryub dari Nabi $.
Al Hafizh berkata: Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Ayyub

secam marfit':

hr vt it,t 7!at J2 tiysv,
"Elamngsiapa Wng setelah shalat Subuh : Laa

ilaaha illallaah...' lalu ia meny'ebutkannln dengan lafazh:

Ct,pr*'F,*'i*i,v6.r {rtJuk i y,7 }i
,F tu*t .c t'r l'gi,-?9 tt';6'oyr{'eTt'g&'F "oyrt
tLJ,i J--rr, ?#, 

-.rii (Jti tli1t .?;i-(seputuh kati, maka itu akan

menjadi setam dengan (memerdekakan) empat oftng budak, dan

dengannSn difuliskan bagiryn sepuluh kebaikan,, dengiann5n pula
dihapuskan dariryn sepuluh keburukan, pula diangkat

bagin5n sepuluh demjat, dan ifu menjadi benteng baginya dari syetan

hingga sore. Dan bila ia menguapkannjn setelah Maghrib, maka
seperti ifu jugal, sanadnya haan-

Ja'far juga meriwayatkannya di dalam Adz-Dzikr dari Abu
Ayynb, dari Nabi $, beliau bersaMa, '*-',b i6 y (Banngsiapa

gng ketika memasuki pgi mengwcapl<ar), lalu ia menyebutkannya

seperti itu, tapi dengan tamtnhan: t+fJ r#- (Dia Sang
menghidupkan dan mernatil<ar). dan disebutkan di dalamnya: JI.if
ryi*|W li.,.efT j\2W dil'a'-,,tix'i ttsi ,qst F
u;'W #,8"#g'oP 'i'tfr{, lsaan densan lmemirdeiakanl
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sepuluh budak. Dan ia memiliki seni,ata dari awal harinSn hingga

akhimya, dan di lnrinya ifu ia tidak melakukan suafu perbuatan tpng
tidak disukainSa. Dan jika ia mengucapkann5a di sore hari, maka

seperti itu jugf,.

Ia iuga mengeluarkannya dari jalur 
, 
Al ,a:tit bin

Abdurrahman dari Abu Ayyub dengan lafazh: 

"it-' 
Jt-' iti

(Bamngsiapa tang di pg hari mengucapkar) lalu disebutkan serupa

itu, dan di bagian akhimya ia menyebutka n, ,yt ,1it'4 h7?tl i:ir?)

|:lj;'Jtr 'i ,tti'^?b ri4'6 gan Attah menyelama[kan harin5n itu dari

nemka. Dan bmngsiapa mengacapkannya di malam hai, maka

seperti itu jugfl.lAl Fath, Ll/20&l2091.

t64. Al Haftzh berlrata: Disebutkan di dalam hadits Ibnu

Um; dari .Umar, ia memar{ulkann},a (menyandarkannya kepada

Irhbi il):

ii,r U.-{ i :o.3t JiU',b Jn u
r;:- i:;jr & irr3t Li,Li'e;i Y ;:L:)

1, tlz lct:. z I clr1,$, zlz ) o lz

# -fS Pl g*.cc>3.*2 ) ,g fJ L1u-)

.;-.li ie
9t

F
"Ehmngsiapa tnng ketil<a rnemasuki pafir mengacapkan

6nng artin5n): Tidak ada sqembahan selain Allah semata, tidak ada

sekutu bagi-I$a, milik-I{ia sqala keriaan dan milik-I$a sqala

pujian, Wng menghiduplan dan mematikan, dan Dia Maha Hidup

E]



fugafqta ?&a ?afu lC r*r4la,ot

yang tidak akan pemah mati, di tangan-N5n segala kebaikan, dan Dia

Maha Kuasa atas segala sesuah) al hadits, diriwayatkan oleh At-

Tirmidzi dan yang lainnya. Ini juga lafazh Ja'far di dalam Adz-Dzikr

di dalam sanadnya ada kelemahan.lAl Fath, LL/2091.

165. Mengenai apa yang diucapkan pada pagi hari telah

diriwayatkan sejumlah hadits, di antamnya: Hadits Anas secam

marfu':

uet;\'"$iL;;'bJ
r+ r U*)',3 i!;'/'ab :*ti'!Wf
t:L-;.)Llr'.;f rl dt't hr Uf 'afr'aa,

Ats u),)6t'ui;fl?rt 6*l ,:A';'riiU

)6t;fu,yt'l#lf ;F;
"Bamngsiapa t/ang ketila memasuki wnktu hari menguapkan

6ang artinya): 'Ya Allah, sesungguhn5m di pagi hari ini aku bersaksi

kepada-Mu, dan aku bersaksi kepada pam pembaorta Arsy-Mu, para

malaikat-Mu dan semua makhluk-Mu, bahwa Engkaulah Nlah, tidak

ada sesembahan selain Engkau, dan bahwa Muhammad adalah

hamba-Mu dan ufuan-Mu,' maka Allah membebaskan

seperempatnya dari nemka. Dan bamngsiapa mengucapkannya dua

kali, maka Atlah membebaskan setengahn5n dari neraka." al hadits,

diriwayatkan oleh imam yang tiga dan dihasankan oleh At-Tirmidzi.

,:o/
l'e L-f
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Hadits Abu Salam dari seseorang yang pemah melayani

Rasulullah,$ secara marfu',

r5tI
td t, 

.

u;or.f
a

Y!

,r*,1 $;r'€bl
?.o I z 6 z ) z .l

,)3--_r PS cLr-)

JI3 U

PLY') ,(,

&?';tf "i,r ;"
- 

"Bamngsiapa tnng ketika memasuki unktu oun'h* dun

wakfu sore hari mengucapl<an (lpn7 artinya): 'Aku rela Allah sebagai

Tuhanku, Islam sebagai dan Muhammad sebagai msulku,'

melainlan adalah hak Allah untuk ridha lrepadan5n," .diriwayatkan

oleh Abu'Daud, dan sanadn5ra kuat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi dari hadits Tsauban dengan sanad dha'if.

Hadits AMullah bin Ghanram Al Bayadhi secara mar{u':

; €.&1 " ;ai,77;'b J$,y

Uf, Y '!:L)',!:r"Ui"A *\"r't y.
;;'f.X 6311'113,:j&)t'cl )i;jr'-rfr ,,ri

"fumngsiap Wng di pagt hari menguapl<an (lanq artin5n):

'Ya Allah, kenikmatan aF pun di paql ini 5nng ada padaku'atau

pada salah s@rcng dad hamba-Mu melainl<an (nikmat ifu) dari-Mu

semata, tidak ada sekutu hgi-Mu. Maka bagi-Mu lah segala pujian

dan nsa syukur,' maka ia telah menunaikan sytkw harirya ifu." al

Eg]
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hadits, diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, dan dishahihkan

oleh Ibnu Hibban.

Hadits Anas: "Nabi $ bersabda kepada Fathimah,

J,r-l'u1t y *rrf G G#'Jl g;a G
-z

'o*:t ,i'-,5 6 ;6-:ea-,-lt $Yt ,;.bi
*Jt,#'tt'..*-;Y.C*f ,&l

l5tt

'-hO. ::

oP ao

,
"Apa yang menghalangimu unfuk mendengarkan apa yang

aku wasiatkan kepadamu, gifu arebila engkau metnasuki wakfu pagi
hari dan apabila memasuki sore hai agar engkau mengucapkan
(yan7 artinya): 'Wahai Dzat 5nng Maha Hidup, yang Maha Mengurusi

segala makhluk-N5a, dengan mhmat-Mu aku memohon pertolongan.

Perbaikilah seluruh urusanku, dan janganlah Engkau semhkan diriku
kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dai-
Mu),'diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Bazzar.lAl Fatfi, Ll/1341.

L66. Hadits: "Rasulullah $ mengirim kami dalam suatu

pasukan ...': al hadits, di dalamnya disebutkan:

)6t'u e.ff'Ai
'Ya Allah, lindungitah aku dan n*drd, tuiuh kali setelah

Shubuh dan setelah Maghrib.
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. Di dalamnya juga disebutkan kisahnya di dalam pasukan

tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad. Ada banyak

penyelisihan pada Abdunahman, kemudian pada Al Walid. llttihaf Al
Mahamh, 4/183-1841.

L67. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Al

Harits bin Muslim At-Tamimi, bahwa ayahnya menceritakan

kepadanya, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

'#)i 
: tg:t'{SJ ",t:t'& " 

;,a it -r:st'.); t t,

;tJ o\dy,?tT V,rrfu; G"-n:l

'.y- t;l:irai ; t:)trrt t,' 'J{ +";
'A4e ;'"ri'61'O3li r:U;

Jgr 'u r:rr'-..ltl hr i{

/ o o tz o

,y Pa;;t

"Apabila engkau telah shalat Shubuh, maka sebelum engkau

berbiam dengan sneoftng t 'Allaahumma ajimii
minan naar' (Ya Allah, lindungitah aku dari nemka) tujuh kali,

karena sesungguhryn jika engkau meninggal pada harimu ifu, Allah

menuliskan unfulmu keselanatan dai nemka. Dan jika engkau telah

shalat Maghrib, maka ucapkan.juga seperti ifu, karena

jika engt<au meninggal di'malammu itu, Allah menuliskan bagimu

kaelannbn dari nerakd."

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh Abu Daud.
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Di-mutaba'ah oleh Shadaqah bin Khalid, diriwayatkan oleh

Abu AI Qasim Al Baghawi di dalam Mu'janrnya.

AI Hafizh meriwalatkan dengan sanadnya: Dari Abdurrahman

bin Hassan bin Muslim bin Al Harits bin Muslim dari ayahnya, ia

berkata, "Rasulullah $ mengufus kami dalam suafu pasukan, lalu

ketika mereka sampai ke tempat penyerangan, kami mendekati desa

tersebut, lalu aku memacu kudaku dan mendahului para sahabatku,

lalu aku berkata, 'Ucapkanlah: Iaa ilaaha illallaah, niscaya kalian

terjaga.' Maka mereka pun mengucapkannya. [-alu para sahabatku

mencelaku dan mengatakan, 'Engkau telah menghammkan kami

mendapatkan harta ftrmpasan pemng setelah diredakan oleh tangan-

tangan kami.'

Ketika mereka sampai ke hadapan Rasulullah &t, mereka

memberitahu beliau tentang apa yang telah aku perbuat, maka beliau

memanggilku, lalu men5atakan-baikn5n apa yang.aku lakukan ity,

dan beliau bersabda, \L3't fi-?i l1:4 gt :,Jl '&|il +k ?s'ot
(sesungguhnya Attah menuliskan bagimu dengan i*o omng dai
mereka demikian dan demikiarl." Abdurrahman berkata, "Aku lupa
pahala tersebut. Kemudian beliau bersaMa, .*.1.6.q U'rEl:" ;\61
?Ur7n:l ,t>n6.'ry ;rbl;.^iJ (Adapun aku, maka aku akan menuliikan

unfukmu suafu sunt unfuk pm pemimpin kaum muslimin setelahku,

aku meumsiatkan mengenaimul

Lalu beliau menuliskan strafu surat unfukku dan mer:capnya

serta menyerahkannl;a kepadaku, dan beli,au bersabda, 'g5* $t
';g-, bf ji ,f a i (Apabita angtau tetah shatat Mashrid

sebelum engkau befricam maka ucapl<anlah...)" lalu ia menyebutkan

haditsnya serupa itu. CI."i-? 'f!a'-ib rilz lOan bila engkau telah

shalat Shubuh juga demikian). Ia berkata, "Kemudian aku
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membawakan surat itu kepada Abu Bakar (di masa khilafahnya), lalu

ia pun membukanya dan memba@nya, lalu memerintahkan untuk

memberi kepadaku. Kemudian mencapnya. Kemudian aku

membawakannya kepada Umar (di masa khilafahnya), lalu ia pun

melakukan seperti itu. Kemudian aku membawakannya kepada

Utsman (di masa khilafahnya), lalu ia pun melakukan seperti ifu."

Ia berkata, "Al Harits bin Muslim meninggal pada masa

khilafah [Jtsman." Ia juga berkata, "Sumt itu masih ada pada kami

hingga dikirimkan kepada Umar bin AMul 'Aziz,lalu ia membacanya,

kemudian memerintahkan pemberian unfukku. "

Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i di dalam Al Kubm

hanya bagian doanya saja, dan Ath-Thabarani.

Abu Ghanim dan Abu 7-tr'ah me-njibl<an riwayat ini.

sementara sikap Ibnu Hibban menyelisihi itu, karena ia mengeluarkan

haditsnya secaftr panjang lebar di dalam Shahh-nya dari Abu Ya'la

sebagaimana yang saya keluarkan, maka seakan-akan menurutnya
yang lebih rajih bahwa sang shahabat di dalam kisah ini adalah Al
Harits bin Muslim . Watlahu alan.lllabij Al Atkar,2/209-2121.

I-68. Al Haftzh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari

Shuhaib'r&, ia berkata: Rasulullah $ pemah menggerakkan bibimya

dengan suafu bacaan setelah shalat Shubuh, yang rnana sebelumnya

beliau tidak pemah melakukannya, Ialu beliau bersaMa,

y :Jw ,#f if r+Ll W ok,?

-Jt3.i;f-

a

o!

:\b rtitf r[ hr ;'rG*;

@
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W'k" 
"r:t (L gN 6 b\';;'dhf'p

*)-i;"# ?" ,Lr"rJt I \ilt :f LFI
'"r.#, ,\,iit,lj c4 g ntb * t;t tXl :tlu,
6, ,6:t or,* r$ # e'e',>t; .L"rJt

,

. J iaf ,+',Jirit + J i;f +'"riii,i il/a,

"Sesungguhn5n ada seonng nabi sebelum kami yang takjub

dengan ban5nkn5n umahtya, lalu ia berkata, 'Ada -aku kira beliau

mengatakan- sesuafu Wng tidak menginginkan mereka ifu.' Ialu
Allah mewahyukan kepdan5a' Bedkanlah pilihan kepada umabnu

antara tiga hal: Dikuasi oleh kelapnn, abu musuh atau kernatian.'

Lalu ia pun menamrlen kepda m*eka, maka mereka pun bed<ata,

'Adapun kami tdak kuat akan hat itu, dan tidak jusp

musuh, akan tetapi kenntian (bi&).' Maka matilah dari mereka

seban5nk tujuh puluh ibu selama tiga hari. Maka aku mengucapkan:

Ya Allah, dengan-Mu aku berup5n, dengan-Mu aku berpemng dan

dengan-Mu aku melompt-"

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, hnu Hibban, An-

Nasa'i dan At-Tirmidd.

Al Halizh merirralratkan dengan sarndnya: Dari Ka'ab Al
Ahbar: Bahun adalah Daud &, apabila selesai dari shalat, beliau

mengucapkan:



fut*tt*'1h7.{at&rd..t
:.'ct;ou.as,*C,f;Jl al ,)*f '#ti

crttl1 t44'dL CUt:,i d.'*lt,q;11
"4i.LS)6dl'.); a A>T C'*1,

irb;- _t lat
' "Ya Allah, pefraikihh mtukku agann*u yang hg*au

menjadikann5n sebgai pelindung un$an*u, perbaikilah untukku

duniaku yang fukau manjadilan pdaqp paghidupanku, dan

perbaikilah untul<ku at<himtku tDng hgl<au menrtedkannla tempat

kembaliku. Ya Allah, sesunguhnla aku bedindung dengan

keridhaan-Mu dari kqturkaan-Mu." al hadits.

Ka'ab berftata, "Shuhaib g menceritakan k€padaku, bahura

adalah Rasulullah Q, abila selesai dari shahtrga, bdiau mernbaca

doa ini."

Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i secara ringkas

dan oleh lbnu l(huzaimah.

Dari Anas bin Malik t, ia berkata, "Seorarg lelaki datarlg

kepada Nabi S, lalu berkata, 'Wahai Nabiyyulhh, berihh aku failah,
karena sesungguhnya aku seorang yang sudah tua lagi suka lupa

sehingga tidak ban5ak bagiku.' Beliau bersabda,

\tLl ;\

':ti '>lJ
t,
:J-fi

ira*:Jr :-Llo d? y. -i-i ,a:'aALl
,il;t 7t;.('^i,,i i l,r &

l*]



W*ltaqh*olef,@a*

,:o*1 ;'r*.e?s{!* u r'1,.^t'";*ui-zo/

.'*k1.'"rrc'J i?r rldiLl,;r'*?,
"Aku ajarkan kepadaku suatu doa jang bisa engkau panjatkan

tiga kali setiap engkau selesai shalat Shubuh, yang mana dengan

begitu Allah bukakan untukmu pintu surga. Engkau

ucapkan (yang artin5a): Ya Allah tunjukilah aku dari sisi-Mu,

limpahkanlah kepadaku dan fadhilah-Mu, liputilah aku dai mhmat-
Mu, dan furunkanlah keerkahan-Mu."

Ini hadits ghaib, para periwayatnya tsiqah kecuali Abbas,

karena ia disepakati dha'if, uallahu a'latn.

Saya mendapatkan s5ahid untuk hadits Anas dari riwayat

Qabishah, si pelaku kisahn5n.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Qabishah bin
Mukhariq, ia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah $, lalu beliau

bersabda, ti[-{ i+ t:' ,1 '.ooi Li- (Wahai Qabishah, apa yang
membaotnmu kemari?l

Aku menjawab, 'Usiaku sudah tua, dan tulangku sudah lemah,

maka aku datang kepadamu agar engkau mengajariku sesu3fu yang

dengannya Allah memberiku manfuat.'Beliau pun bersaMa, ,eL3 6-

o(4l# h*'qb ril ari ';$-i lt rr t, .# 1, jF4'q? 6

9;-V-.5 #it ly lwaiai eabtshai.' TidaHah 
"ngkuu 

'meleowti

bebatuan, tidak pula pepohonan dan tidak pula pedesaan kecuali
alcan dimintakan zilnpunan unfukmu apabila setelah shatat Shubuh

engkau menguapkant Subhaanallaahil'azhiim wabihamdih
(Maha Suci Allah 5mng Maha Agung, dan aku memuji-N5n)."

E
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Lalu ia menyebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan' ,#
,lr1ri"Ht'.ft,-,?tl*i'C rP rftt:,'lry tl, Afilf ,|Ai
''la| 'H *jftt (Jcapkantahi Yu Attuh, sesunssuhnya aku

memohon kepada-Mu dari apa yang di sisi-Mu, limpahkanlah

kepadaku dari Fadhilah-Mu, terbarlanlah kepadaku dari rchmat-Mu,

dan turunkanlah kepadaku dari keberkahan-Md.

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh Ahmad .lNataii At Atkar

2/3t2-3201.

169. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya, Dari

Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya r$, ia berkata:

Rasulullah S bersabda,

ar.o2rctzo,f-GJry-c€
9.

d)
l'Bamngsiapa yang ketika metnasuki qnkfu pagi dan ketika

memasuki wakfu sore mengucapkant allaahumma anta rabbi (Ya

Allah, Engkaulah Tuhanku)," lalu ia menyebutkan seperti redaksi yang

pertama, tapi ia menyebutkan, 4 ,f.iS ,) ,4rl\ (ampunitah fu*:
dosku iemuanla), dan di bagian akhimya ia menyebutkan: 'U'€rG

a-b$ ,F 4 \t yi Uatu ia meninsspt di hariryn itu atau di

malannSa ifu, maka ia masuk suryd.

Ini hadits hasan shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad,

An-Nasa'i dan hnu Majah.

Jt| iul"dJi

@
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. Hadits ini mempun5ai shayidjuga dari hadits Abu Umamah,

dari hadits Jabir dan yang lainnlp, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani

dan yang lainnya. lNataij Al Aflar 2/32*3241

L7O. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya, Dari Abu

Humimh i{S, ia berkata, "Adalah Rasulullah $, apabila memasuki

waktu pagi beliau mengucapkan:

,l-fi e')

"Ya Allah, dengan-Mu l<ami metnasuki waktu pagi, dengan-

Mu kami memasuki t4nktu sore, dengan-Mu tami hidup, dengan-Mu

kami mati, dan kepada-Mu kami kembali," dan apabila memasuki

waktu sore beliau mengucapkan:

l$f e;) lLblt l'"$i
2a

";tt'aeLyL# 

e,)

l*f +,tuf+'"#i
'tr-Jl"$b,L#'4.)

,GJ U)

"Ya Allah, dengan-Mu kami memasuki uraktu sore, dengan-

Mu kami memasuki wakfu pgi, dengan-Mu kami hidup, dengan-Mu

kami mati, dan kepada-Mu kami kernbali."

Ini hadits shahih gharib, diriwaftkan oleh Al Bukhari di

dahm AlAdabAtMuH.

Juga oleh Abu Daud dan Al Nasa'i di dalam Al Kubn.

Serta oleh hnu Hibban di dalam Shahibnya.

@
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At-Tirmidzi dan Ibnu Maiah mengeluarkannya dari dua jalur

lainnya dari Suhail, dan di dalam riwayat mereka berdua dicantumkan

dengan redaksi perintah: 'N'€";l'glt $14paOila seseomng dari

kalian memasuki waktu pagi, maka hendaHah mengucapkanl'

Di dalam sanad masing-masing dari kedua ada yang

diperbincangkan. lNataii N All<ar 2/330-3321 -

t7L. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya, Dari Al

Bara' bin 'Azib tgb, ia berkata, "Adalah Rasulullah'S, apabila

memasuki waktu pa'gi beliau mengucapkan:

v,;J, :^:";t t 4. Uilt'&:0 tel
*'r'-,;l A,$i {U?'tit*rii,r vt ^:t

oto t ,-zl, clz , 1o 
/

,4t Cqtibt fit i-t fft o
"Kami telah memasuki unkfu pagr dan kemiaan hanyalah

milik Allah, segala puii bagi Allah, tidak ada sesembahan selain Allah

semata, tidak ada sekufu bagi-Ntn. Ya Allah, sesungguhnya aku

berlindung kepada-Mu dari sifat malas, keburukan di hari tua dan

adab kubur-'

Demikian yang diriwayatkan oleh hnu As-Sunni dari jalur

lainnya dari Abu Israil, dan sanadnya hasan.lNabii N Alkar 2/3271.

L72. Al Hafiztr meriwalntkan dengan sanadnya: Dari Abu

i{umimh &, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

EI
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"&i;f 
:?f;Ar;;l 6y;v;

' 
tn! lol z ^ -t"L3;'hi'l ,:dt 6? A r4t e$!:t irrt

to 
to

{ut 
.,rh.

"Elarangsiapa t/ang ketika memasuk waktu sore mengucapkan
tiga kali (lnng artirym): Aku berlindung dengan kalimahkalimat Atlah

tmng sempuma semuanya dari kebuntkan apa Wng Dia ciptakan,'
maka pada malam itu ia tllak akan dicelakakan oleh sengatan apa

Pun."

Mereka pun mempelajarinya, lalu terbiasa mengucapkannya
setiap malam. Lalu seorang perempuan dari mereka tersengat
(binatang berbisa), namun ia tidak merasakan sakit apa pun."

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam .4/
Kubm.

Dan juga hnu Hibban di awal-awal kitab Shahibnya.
Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i.

Dan dari jalur ini dikeluarkan juga oleh Ibnu As-Sunni dari An-
Nasa'i.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Suhail, dari
ayahnya, dari seorcmg lelaki dari Aslam, dari Nabi S, beliau
bersabda, 4',8 J'6'..r7 (Elamngsiapa 5nng ketika memasuki waktu
sore mangucapkar), lalu ia menyebutkan seperti lafazh Hisyam yang
dikemukakan sebelum ini, tapi ia menyebutkan , ?t;b bn ryS i'*- u!; 1ua*a tidak akan dicelakakan oleh singabn kalajengking
hingga pagi har), tanpa menyebutkan kisahnya.

E]
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Semuanya iuga diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Riwayat Malik di dalam At Muunththa' mrenyamai Hisyam

pada perkataann!,a: Dari Abu Hurairah.

Dan juga Abdul 'Aziz bin Abu Salamah di dalam Al
Ghailani5yat.

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Asyja'i dari Ats-Tsauri.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Abu

Humimh, ia berkata, "seorang lelaki disengat kalajengking, lalu hal

itu disampaikan kepada Nabi $, maka beliau pun bersab du, "-i clfit-Uf

a--:ti (Ketahuilah, sesungahn5n jika eigkau mengwcapkar), lalu ia

menyebutkan menyerupai riwayat Hisyam, tapi tanpa lafazh: W ltiga

kalti. Demikian tidak disebutkan oleh Wuhaib, tidak juga Kunait yang

setelahnya, dan mereka semua tidak meneybutkan semuanln.

Diriwayatkan oleh An-Nas'ai dan lbnu Majah.

AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya, Dari Abu

Humirah rg, dari Nabi $, beliau bersabda,

,[rr 
=u...^J( 

!;l:?,-:Ji-'b J6 rt"
attrYa

: 
-2i ;-r,?t:; eivr,:;t" 6 ? ;r2 erXrhr

:h3"f 4'be$n.'4,Ff+.e
,Ct
Zz.*)

"Bamngsiapa Wng ketika memasuki luaktu Pagi

menguapkan: 'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Attah yang

tte
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sempuma dari keburukan a@ Wng Dia ciptakan,' tiga kali, maka
tidak akan dicelakakan oleh kalajengking hingga sore hai. Dan

mengucapkannya ketika memasuki wakfu sore, maka
tidak akan dicelakakan hingga pagi."

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari jalur lainnya dari Abu
Hurairah dengan perbedaan pemntam yang di antara Az-Zuhri dan
Abu Humimh. Semua ini menunjukkan bahwa ini memang ada

asalnya dari Abu Humimh. Wallahu a'lam. lNataij At Atkaa 2/939-
3421.

173. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari
Utsman bin Affan rS, ia berkata: Aku mendengar
Rasulullah $ bersabda,

a 9t t ,,/ / 0 + o,

:6"tT ,; F SA ,€, J-* *'u v
' 'o /' '*t'e';riv gI' 1' r-i ,irik,#rd *

;-r r! ,*lJt i#t ;r,tfut G,t: ">r\ioo .! tOr. z
9€d OJ.A-

" TidaHah seoftrng hamba mengucapl<an di pagi setiap hari
abu di sore setiap malam 6ang artinw)'Dengan menyebut narna
Allah tang bila disebut nama-lv1a, tidak ada sesuatu pun wng dapat
memberikan madlant bik Sang di bumi maupun wng di rangit.
Dialah wng Maha mendengar lagi Maha Mengetahui,' kecuali tidak
ada sauafu pun 5ang maelalcal<anrya."

E
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Ini hadits hasn shahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Al

Bukhari di dalam Al Adab Al Mufnd.

Juga oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i di dalam Al Kubm dan lbnu

Majah.

lafazh Al Bukhari mengandung kalimat' Li^i ltiga kal),

sedangkan lafazh yang saya kemukakan adalah lafazh Ath-Thayalisi,

Semefitam Lafazhsa'd pada riwayat yang pertama: '#- * J'6',i

*,1 J:tt e. ,#ja> tt yi J:tt e (tumngskia yans ketika

memasuki wakfu pagi di awal harinya, atau ketika memasuki sore di

atas malamnya mengucapkan).

AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnyat Dari Aban bin

Utsman, dari Utsman 4ft,, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

n
O.,

9 g,,,)

ti>t

'f ,*'b A$ n,Jirr & i>; ;*" V'#'&ix;*'
"Bamngsiapa mengucapkan:' Dengan menyebut narna Attah

tnng bila disebut nama-N5a, tidak ada sesuatu Pun tnng dapat

memberikan madlamt baik 5ang di bumi mauPun Wng di langit.

Diatah tnng Maha mendengar lagi Maha Mengetahui,' tiga kali, maka

tidak akan didatangi petaka hingga malan. Dan hmngsiapa Wng
mengucapkann5n ketika memasuki wakfu sore maka tidak akan

didatangi petaka hingga pagt."

d,*,,1 { e"'l €r$ i' ,1 :Jl|,y

,;ir n;l'J43 1fur er) f"r\i *
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Diriwayatkan oleh Abu Daud, fui-Nasa'i, Al Ma'muri, dan Al

Bazzar dari Ahrnad bin Aban. Dtriwayatlon juga oleh hnu Hibban di

dalam Shahibnya. Demikian juga png diriunyatkan oleh Ali bin Al

Madini di dalam Al 'Ilal.

Hadits ini memprnlai jahrr perinayratan lainnla lrang

diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Ya'h se@ra marfu' darr

mauqtf.

Di dalam Al 'lhl, Ad-Daraquthni menyebutkan perbedaan di

dalamnya, ia mengatakan, "Diriwalntkan juga oleh Abdurmhman bin

Abu Az-Zanad dengan sanad bersambung, dan itu adalah sanadnya

ydng paling tragus.l'

Menurut saya: Dengan itulah kami memulainya. Hanya Alah-
lah yang kuasa memberi petuniuk. lltbblj Al Alkar, 2/347-35L1.

174. Al Hafuh merirrayatkan dengan sanadnSra: Dari Anas

bin Malik rfr, bahwa Basululhh C bcrsabda,

,;y'"$)i:s:\ tf ry-'b Jtt u
aK.*, ,#?',vb v\ ,rvf t;+l
,1,:,U'er.n V'Ji;, ti' Ul'$fr ,:O& V)
; LJ:3 hr 6ll,i ;,r r'lri? r*J Ll,

i.*

if| ,1ir'o, q, l,r' '6?rf f;At' fi,;JJr

EI
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At fl crLlt ,t 96.:f rx }i,r '6Lf 'A* 
A\3

)6t'a ?nr ;;*i 6)tl

',Barangsiapa tnng ketil<a memasuki waktu pagi atau ketika

memasuki unktu sore menguapkan (yang artin5a): 'Ya Allah'

sesungguhnya aku telah memasuki waktu pagt dengan

memperaksikan kepada-Mt dan memperaksikan kepada pam

pembawa ArcyMu dan pan malaikat-Mu, serta mempercaksikan

kepada semua makhluk-Mu, bahwa sesunguhnSn hgkau adalah

Atlah semata, tidak ada sel<ufu bagi-Mu, dan bahwa sesungguhn5m

Muhammad adalah hamb-Mu dan utusn-Mu.' Maka Allah

membebaskan sePerempat (diri)nya dari neml<a, dan bamngsiapa

mengucapkani5n dua kali, rnqka Allah membebaskan setengahnya

dari nemka, dan bamngsiap mengucapkann5a tiga kali, maka Anah
' 

membebaskan tiga peremptnSm dari neml<a, dan banngsiapa

mengucapkann5a empat kali, maka Allah metnbebskann5n dari

nenka-"

Ini hadits hasn ghaib, diriwaSntkan oteh Abu Daud dan Al

Kharaithi di dalam Makarim Al Akhlq.

Dicantumkan juga di dalam naskah Al Khathib di dalam

sunan Abi Daud. Diriwalatkan juga oleh Tammam di dalam Fawaid

nlla.

Abu Bakar 3zang disebutkan (di dalam sanadn3n rntl dha'it

sernentara Aban matuk (filr,tlyafriya ditinggalkan)'

Tentang penilaian bahwa sanadnln la@d (bagus), perlu

ditinjau lebih jauh. Kemungkinan Abu Daud tidak mengomentarinya

EI
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karena kedatangannya dari jalur lain dari Anas, dan karenanya

Menurut saya, bahwa itu hasan.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Anas bin
Malik &, ia berkata, "Adalah Rasulullah $" lalu ia menyebutkan
haditsnya seperti itu, tapi ia hanya menyebutkan: 

-s-if 'ff aif I @dak
ada sesembahan selain Engkad), tanpa kalimat: 'uS-i:'tU 'a l'Jj:Jr',
(semata, tidak ada sekutu bagi-MQ. Dan ia menyebutkan, t{Jt, l;,r-i
(Bila ia mengwcapkannya), dan: ?t:; &Li @ga kal),lalu di bagiap
akhimya: lr.3' 

'e 
?4, e.Uj lirr 'ii*i 1-u*u Attah membebaskannya

pada hari itu dai nemkQ.

Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari di dalam Al Adab N
Mufmd dan An-Nasa'i di dalam Al.Yaum wa Al-Iailah. Diriwayatkan
juga oleh hnu As-Sunni dari An-Nasa'i.

Diriwayatkan dengan sanad ini juga hingga AI Firyabi oleh
Amr bin utsman dan 'Abdurmhim bin Habib, keduanya mengatakan,
"Baqiyryah menceritakan kepada kami," lalu ia menyebutkannya, tapi
di bagian akhimya menyebutkan: ',r-.Jr..it 

?1, U.i qVt U ti ?ttt ;;
t'5 'g-.4'Z-j$l (maka Altah mengampuninya atas dosa yang
dilakukannga pada hari ifu abu malam .r/zi, tanpa menyebutkan
pembagian.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-
Nasa'i di dalam Al Kubm. Dikelaurkan juga oleh At-Tirmidzi.

Saya juga mendapatkan syahidnya dari Abu Sa'id yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Ad-Dub', di dalamnya
disebutkan, 1t-3r ; iit;.Lj hr'?-S rflf W,t';11, (Bamnssapa

magucapkamga antpt kali, naka Allah menulislan baging
kebebqan dari nemkQ. Sanadnya dha'if.

E
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Mengenai ini diriwayatkan juga dari salman di dalam Al

Mu'jam At labir. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

lNataij Al Alkar 2/355-3591.

L75. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Husain

bini'Abu sulaiman bin Jubair bin Muth'im: "Bahwa ia duduk di

hadapan Ibnu Umar i{$, lalu ia berkata, 'Aku mendengar

Rasulullah $ mengucapkan di dalam doanya ketika memasuki pagi

darl ketika memasuki wakfu sore, yang mana beliau belum pemah

berdoa dengannya hingga meninggalkan dunia atau hingga

meninggal:

61r-lr
. ,.ot/ o o .

€V)s q) C

'"$io9. t

GL, r

'd)i
d .q-;6;lt)'ra,:t :Jfuf

q,6t ,.lf;f ;y. ,t:i\i:)

Oo.

#-. ,,f

d'uJG

;eF"il UI )'Gt'-f 'fl,t,$i ;Ch'#?,
o // c .1 , o / 4 .,2 ol o " i.t. IFS re e) r€* q t_f, G;P'>t
"oi'a"*; iif, iG"e'*i ;Jb ,.p)'/

,$i

'Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ampunan dan

keselamatan di dunia dan di akhimt ya Allah aku memohon kepada-

Mu;t''e^punun dan keselamatan di dalam agamaku, duniaku,

keluargaku dan hartaku. Ya Allah tutupilah auntku (aib dan hal yang

@
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tidak la5nk dilihat omng), dan tentmmkanlah aku dari msa takut, ya

Alah jagalah aku dari depan dan belakangku, dari kanan dan kiriku
dan dari atasku, dan aku berlindung dengan -Mu) agar

tidak tersambar dari bawahku."

Ini hadits hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari

hadits 'Ubadah dengan sanad ini. diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu

Daud, Ibnu Majah, AI Ma'muri, hnu Hibban dan Al Hakim. Saya

mendapatkan syahidnyadari hadits hnu Abbas, diriwayatkan oleh Al

Bukhari di dalam Al Adab N Mufmd, di dalam sanadnya terdapat

seorang periwayat yang dha'if. lNataij Al Alkar, 2/361-3621.

L76. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari

Abdurrahman bin Abu Bakrah, ia berkata, "Aku katakan kepada

ayahku, 'Wahai ayah, sesungguhnya aku mendengarmu berdoa di

setiap pagi:

o . o or , dt ,?rl o ./ . o . o .,. 6, t6''e.'G,.LJ-;ilJl ;G:n."e CG FlJl
ul\\r\ Y i€f 'd'eG,$i;GP

'Ya Allah, berilah kaelarnatan pada tubuhku. Ya Allah,

berilah keselamatan pada pendengamnku. Ya Allah, berilah

keselamatan pada penglihabnku. Tidak ada sesembahan selain

Engkau."

Engkau mengucapkannya tiga kali di sore hari dan tiga kali di
pagi hari, dan engkau juga mengucapkan:
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'"_;jJi, pt, yAr'a +\'-&l iy g;
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" Ya Allah, saungguhnSa aku berlindung kepada-Mu dari

kekufumn dan kefakinn. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari

adzab'kubur tidak ada sesembahan selain Engkad',

Engkau mengulangnya tiga kali.' Ia pun berkata, 'Wahai

anakku, sesungguhnya aku pemah mendengar Rasulullah $ berdoa

dengan ifu, maka aku ingin mengikuti sunnah beliau'."

Ini hadits hasan, diriwaptkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i,

Ishaq di dalam Musnadnya dan hnu Hibban di dalam Shahihnya.

Hadits ini mempunyai s5nhiddari jalur lainnga.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Quthn bin

Sa'd AI Qath'i, ia berkata, "Abu Bakrah mendengar seorang anaknya

berdoa dengan suafu doa, lalu ia berkata, 'Wahai anakku, darimana

engkau mendapatkan doa ini?' Anaknya menjawab, 'Aku

mendengarmu berdoa dengan ifu.'Ia pun berkata, 'Berdoalah engkau

dengannya, karena sesungguhnya aku pemah mendengar

Rasulullah $ berdoa dengannya, jika tidak, maka sebaiknya diam-

Aku mendengar beliau,

\il*p1 ylr'u+i;f jy-;ir;
.C

;Jit./U;'A'Al

@
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" Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari
kekufuran dan kefakimn, dan aku berlindung kepada-Mu dari adzab

kubur."

Para periwayatnya tsiqah, akan tetapi Quthn tidak pemah

berjumpa dengan Abu Bakrah, dan tidak seorang pun dari anak-

anaknya. Wallahu a'lam.lNataij Al Alkar 2/369-3701.

177. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Abu
Malik AlAsy'ari, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

'd*19G.', >1t,"$$"€bf ,yf 61
z lz / ., 6z , 6t*'; a:*;l jy ;;ii,:o:*Jrtt i ) tts, ill.lr

*";f t ,irt*, k;.,;:,;,;:HJ'^;b l;l
;;l $y, .;:rx. (.?3 

^* c?3 )t,G?'d
c o ta2U,trbW

'Apabila sneoftrng dari l<alian memasuki unkfu pagi, maka
hendaHah mengucapl<an (WnS artinja): 'Ikmi memasuki takfu pgi
dan segala kenjaan adatah milik Allah, Rabb semesta alam. Ya Allah,
saungguhnSa aku memohon kepda-Mu kebail<an hari ini,
kemenangannSn, peftolongannSa, kebed<ahann5m dan

. Ya Allah, sesungphnp aku bedindung kepada-Mu dari
keburukan apa-apa Wng ada di dalamn5n, keburukan apa-apa Wng
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sebelumnya dan keburukan apa-apa Wng setelahnya.' Dan apabila

memasuki sore hari, hendaHah iuga menguapkan seperti ifu'"

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh Abu Daud ' lNataii Al

Atkar 2/368-3691.

L78. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya' Dari lbnu

Abbas rS, bahwa Rasulullah $ bersabda,

ry ;i\i 'c;;.:;b) ,ry'b
Xj @ 3# 

""4 
6-':.3

iD#a*6,6-iG
'!1'rl ox-'b'dC uJ u; g'-t gi:v tl

-z

,')l ;iflv t1

"Banngsiapa tnng ketika memasuki wakfu Pagt

mengucapkan 'Maka beftasbihlah kepada Allah di waktu kamu

benda di petang hari dan waktu kamu bemda di waktu Subuh, dan

bagi-Nyatah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu

bemda pada petang hari dan di unktu kamu bemda di waktu

Zhuhur.' (Qs. Ar-Ruum [30]' 17-18), maka ia mendapatkan apa'yang

terluputkann5n pada hartn5m itu. Dan bila ia menguapkann5a ketika

meniasuki waktu sore, maka ia mendapatkan apa yang

terluputkannya di malam hain5n."

Jua

-->- -,,Csi 4 3A
.itt':)t\l -qK a,Srr- (@
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Ini hadits gharib, diriwa3ntkan oleh Abu Daud.

Menurut saya: Haditsnya dha'if tanpa Sa'id, karena gurunya

sangat dha'if.

Saya mendapatkan syahidnya dengan sanad mu'dhal yang

tidak masalah dengan riwayatnSa.

Dari Muhammad bin Wasi', bahwa beliau bersabda,

ot-i..,,-;1),?Ubr #-'b J$,y

;-j
,'

,G;T J\qor*f 'b) JrX'b,$t
il';kr:i {r,;Lr 'u'd3 ok p fi-
-14;\oki,.i;, ,*'b 46 a)

"f; 
Lx,6bf $y r>ri7 crlr,i ;,r11

nl 6Y

"Bamngsiapa jang ketika mernasuki uaktu pagi mengucapkan

tiga kati. 'Maka bertasbihlah kepda Altah di waktu karnu berada di
petang hari dan mktu lamu bemda di uaktu Subuh' hinga
al<him5a, maka tidak akan fuakhA kebil<an 5ang sebetumn5n dari
malam hai, dan fdatc akan $wrpai kehtrula n Na taning itu.

Dan bamngsiapa menguapl<ann5a ketika sore hari maka seperti itu
juga. Dan adalah lbnhin Khalilurnhnan biaa menguapkannjn tiga

kali apabila memasuki pgi hari dan tiga l<ali apabila memasuki sore

hai."

gc--
,
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sebagian haditsnya mempunyai syahid dengan sanad dha'if

juga, dan dinyatakan marfuLnYa

Dari Sahl bini Mu'adz bin Anas Al Juhani, dari ayahnya r&,

dari Rasulullah #, beliau bersaMa,

t;r q$$;, tur &1€?f Yf

ury c*JoP
'Maukah aku tuniukkan katian mengaPa Allah menyebut

ktplit-N^ 4bnhim) sebagai omng t/ang selalu menyempumakan

j*1,? I{arena setiap pagt beliau selalu mengucapkan Maka

bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu bemda di petang hai dan

t:yaktu kamu berada di waktu subuh." Diriwayatkan oleh Ahmad.

lNataij Al Atkar, 2/ 37 L-37 31.

L-7|.AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnyat Ou'i gU'''

Sa'id Al Khudri i{&,, ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah $ masuk

masjid, tiba-tiba beliau berjumpa dengan seorang lelaki dari golongan

Anshar yang bemama Abu Umamah, maka beliau bersabda,

rtfu+tr
€,#tGu);:)Ll C6*r;l ,'1 U

@
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"Wahai Abu Umarnah, mengapa aku melihatmu duduk di
masjid di selain wakfu shalafl." Ia menjawab, 'Kedukaan yang

merundungku dan hutang, wahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda,

iur 'J\l iA; v-rv'A*l'\if
^, ./O/ z ,o,

YdJ*,-r A-D

'Maukah aku ajarkan kepadarnu suafu. ucapan Wng apabila

engkau menguapkann5n maka akan Allah akan menghilangkannya

darimu dan mrelunasl<an hutangrnu daimri?."

Ia menjawab, 'Tenfu, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda,

titI

"t 
*i*ft*i;t'

.. 1,
PS

F.At; L;it;f, ,g:= ;lt:it'a +
\'-*f 'J'tii:*Z)f 6yr'.;+l ril 'S

,;".1t, ;rtJl
J.;lr *i u'ntl eU

'Apabik engl<au memasuki waktu pql dan apbila engl<au

memasuki waktu sore, maka ucapkanlah 6nn7 artinya). Ya Allah,

aku bedindwg l<apda-Mu dari duka dan kesedihan,

aku bedindung lapda-Mu dan- kelemahan dan kemalasan, aku

bertindung lapda-Mu dari siht penakut dan kebl<hilan, dan aku

berlindung kapada-Mu dad tititan hubng dan penindaan omng."

4art

/ r olI I .^l-.9
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Abu Umamah berkata, 'Lalu ia pun men[lucapkan itu, maka

Allah menghilangkan kedukaan dariku dan melunaskan hutangku

Ini hadits ghaib, diriwal2atkan oleh Abu Daud' pada

pembahasan tentang shalat.

Juga oleh Abu Bakar bin Abu Ashim di dalam kitab Ad-

Dub'.

Hadits Abu Sa'id tersebut mempunyai s5ahid dan hadits Anas

tanpa menyebutkan kisahnya.

Diriwayatkan oleh AI Bukhari, Ahmad, Abu 'Awanah dan

Muslim tapi tambahannya bukan tambahan tersebut.

Kedua hadits tersebut disebutkan oleh pengarang pada

pembahasan tentang dq.lNataij Al Afkar,2/377-3791. .'

, 180. AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari

Abdullah bin Abdurrahman bin Abzi, dari ayahnya ls, ia berkata,

"Adalah Rasulullah #f, apabila memasuki waktu pagr beliau

mengucapkan:

, f*yi *s3 f);) i, h "r" t+f
e), '."J, V a/'t;L.$;*: r:ilL)Q *r,' 

F;'It'u ats 6)
'' 

"Kami memasuki wakfu pagt di atas fitrah Islam, katimat

ikhlas, agama Nabi Muhammad, dan di atas agima bapak kami

@
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Ibmhim, tnng berdiri di atas jalan yng lunts, muslim dan sekali*ali

tidak termasuk golongan oftnpftng 5ang mus5trik."

Ini haditS haan, diriuralntkan oleh Ibnu As-Sunni.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i.

Para periwayatnya dijadikan hujjah di dalam Ash-Shahih

kecuali AMullah bin Abdurmhman, dia haditsnya haan sebagaimana

yang dikatakan oleh Imam Ahmad. INataij Al Afkar 2/379-3801.

18L. Al Hafizh meriwa5ratkan dengan sanadnya:'. Dari

Abdullah bin Abu Aufa r1}, ia berkata, "Aku melihat

Rasulullah $ apabila memasuki urakhr pagi beliau mengucapkan:

a

NY

;-Mt, i;- Sir 3 3fii t7yf, tel

,L\-* l'rf3q
ur)#i1)

zC

ilJ'.14r

6'-lre ,lLll,j;tTt,tfvlrt

,a

$uri
'"$i

gc

. 
t/,

dn"'

"I{ami memasuki qnkfu Fgi dan kemjan, kebeann,
keagungian, cipban, malam, dang dan sernua tnng tingal pada

kduan5a adalah milik Altah sennb, tidak ada sekutu bgi-Ntn. Ya

Allah, jadikanlah kebikan di pannulaan siang ini, keberuntungan di
dan keberhasihn di al<himg. Dan aku memohon

kepda-Mu kebikan dunia dan akltmt"

lzo /
oJ>3 v, ',!att

tl . o(.
4b*,' )l )

g;-\7:
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Al Firyabi menambahkan: kflt ?')l U (Wahai Dzat yang

paling pemunh di antam pam pernumh\

Ini hadits gharib, sanadnya dha'i{ diriwayatkan oleh lbnu As-

Sunni.

. .. Hadits ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Adi di dalam N l{amil di

antar6 himpunan yang diingkarinya .lNataii Al Afkar 2/38t-382L

.:
L82. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari

Muhammad bin hrahim At-Taimi, dari ayahnya r$, ia berkata,

"Rasulullah $ mengirim kami dalam suatu pasukan," lalu ia

menyebutkan haditsnya, l/ang sisanSa adalah: '"I3lu beliau

memerintahkan kami agar ketika kami memasuki,Y*tu pagi daL

ketika memasuki waktu sore kami men[lucapk*' Itdti' '1f i$l
|4 (Maka apakah kanu mengim, bahwa Kami

mencipbkan kanu secam main-main [saial' ['alu kami

membacanya, maka kami Pun memperoleh kemenangan

selamat."

Ini hadits gharib, diriwaptkan oleh hnu As-Sunni.

Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam Al Ma'rifah. lNataii Al

AII<ar 2/38+3851.

183. Perkataanqn: DiriwaSntkan kepada kami dalam hal ini

dengan sanad dhalf dan hnu Abbas: "Bahwa seorang lelaki

mengadu kepada Rasutullah $, bahwa ia rnengalami musibah. Maka

Rasululah $ bersabda kePadanYa,

pun

dan

E]
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*?t * .,t, 1' frr:',>Li,l 6y'1i

l;ai,uii frti,dp3
. uApabila engkau memasuki t4nkfu pagi, maka'r*)unbh,

'Dengan menyebut narna Allah atas diriku, dan hartaku,'
maka sesunggufin5a tidak akan ada milikmu yang hilang."

Lalu lelaki ifu pun mengucapkannya, maka hilangnya

musibah yang menimpanya." Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dari

Ibnu Abbas, dan ini adalah hadits dha'if. lNatatl Al Afkaa 2/387-
3881.

184. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari
Anas rS, ia berkata, "Rasulullah $ berdoa dengan doa-doa ini

apabila memasuki wakfu pagi dan apabila memasuki wakfu sore:

*i;f, crAt r't i o',tff f J,$i
$;j;k-Ll €1*v -r.;ir 'oLt,?tr'd';"u

ala

;;l $yr'*;l
"Ya Allah, sxungguhnya aku memohon kepada-Mu didatangi

kebaikan dengan tiba-tiba, dan aku bedindung kepada-.Mu dari
didatangi keburukan dengan frba-frba. I(arena sesungphnry seorung
hamba tidak mengetahui apa tang fiba-tiba mendatangi ketika
memasuki wakfu pagi dan ketil<a memasuki waktu sore."
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Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh hnu As-Sunni dari Abu

Ya'la.

Sedangkan Yusuf bin Athiyyah sangat dha'if. {Nataij Al Alkar,

2/38G3871.

185. Al Hafizh meriwagratkan dengan sanadnla: Dari Ummu

Salamah rs,, ia berkata, "Adalah Rasulullah $, apabila telah shalat

Shubuh beliau mengucapkan:

\4 r{a G : I ) 6.ti r:+,tf,,( jy g;
lz);ti

'Yang Allah, aku metnohon kepada-Mu ilmu

Wng bermanfaat rezeki Sang baik dan amal Sang diterimd."

Di dalam riwaSat Muslim bin hmhim disebutkan dengan

lafazh: tt ))& UnnS shatihl sebagai pengganti lafazh: 'r,i ;rt Uang
diterimQ.

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh Ahmad, hnu Majah, Abu

Ya'la, hnu As-Sunni dan An-Nasa'i di dalam Al Kubm.

Al Hafizh juga meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Musa bin

Abu Aiqnh, lalu ia menyebutkan seperti yang pertama. Sementam di

dalam riwa5rat 'Abdurrazzaq disebutkan: dari seoftrng lelaki yang

mendengar Ummu Salarnah. Dan di dalam riwayat Abu Nu'aim

disebutkan, l6J5o bang stalffitsebagai pengganti lafazh: t*t UanS
dit*im{. Dan di dalam riuayat 'AMurrazzaq disebutkan, i:t S ,i
af6\ gYv (di setiap selaai shalat Shubutlt.

E]
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Diriwayatkan juga olgh fhrnad, namun di dalam riwayatnya

tidak mencantumkan lafazh: SS lsetlad. Diriwayatkan juga oleh An-

Nasa'i. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Hafizh dari Musa

bin Abu Aisyah, lalu ia menyebutkan sepe{ hadits Syu'bah yang

pertama, tapi ia menyebutkan, !r'.riir g')b i.t Y e (di setiap selesi

shalat Shubuhl.

Para periwayat di dalam sanad-sanad ini adalah para pemwai

fuh-Shahih, kecuali pemwai yang mubhan (samar), karena tidak

disebutkan namanya.

. Diriwayatkan juga oleh Ad-Damquthni di dalam At Afmd.

Saya mendapatkan sSnhid untuk hadits ini, yang karenanya

menunjukkan bahwa ini hadits haan.

Al Hafizh juga meriwayatkan dengan sarndnya dari Abu

Darda rS,, dari Nabi S, lalu ia menyebutkan seperti itu.

Para periwayat di dalam sanad ini adalah pam periwayat Ash-

Shahih kecuali Abu Umar, karena namanya tidak diketahui dan tidak

juga perihalnya.lNataij At Atkar 2/3L2-3L51.

186. Al Hafizh meriwalntkan dengan sanadnya: Dari Ummu

Salamah rg: Bahwa adalah Nabi $ apabila memasuki waktu pagi,

beliau mengucapkan:

),4 6 G :, r 6y r+,tf;f J r+;
' .f.t)ti:,

@
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"Yang Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu

Wng bermanfaat, rezeki 5nng baik dan anal5nng diterima.',

Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh hnu As-Sunni dari Abu
Ya'la. lNataij Al All<ar 2/3881.

L87. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibnu As-
Sunni, dari Ibnu Abbas 4&, ia berkata, "Rasulullah S bersabda,

d.'& U+f '"#)i 
: 

"i*l 
q J$ u

,r-1G:r* U*) ii ,-*.) *,Gr *
'dJf 6y 

"f;br',yi-r\06fur 
dl:L";

' 
"Elanngsiapa Wng apabita memasuki vnktu pagi

menguapkan (lnng artinya): 'Ya Allah, aku memasuki waktu pagi
dalam kesehatan dan ketertufupan dari-Mu, maka
sempumakanlah nil<tnat-Mu kepadaku, kqehatan dai-Mu
dan penutupan-Mu (bagt aibku) di dunia dan di akhimt,' tiga kali
apabila memasuki wakfu pag dan apabila memasuki waktu sore,
maka adalah hak atas Allah unfuk menyempumakan nikmat-Nya
kepdan5a."

Amr bin Al Hushain dlsepaloti mereka matutk(riwayatnya
ditinggalkan), dan sebagian mereka menuduhnya pendusta. Hanya
Allahlah yang kuasa memberi pertolongan.

E



Aal*lta'lk?.let4rra?alaat

Saya mendapatkan s5ahiduntukhadits hnu Abbas ini.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Abu

Huraimh rg, ia berkata, "Aku shalat Shubuh di belakang

Rasulullah ,s, lalu aku mendengar beliau berdoa dengan doa ini:

'"fLJ r*,G} F,,g',* i;+l'"$i

, olo/o . / ..o 
t , ) oz zoci>4}L\'$rb,\jt,.:-irb!.

t 

" 
ol o{,

l4'-^"1 t

! 
I i'$i{!:# -s\t ) c,uib.G3 :rW|";'

"Ya Allah, aku memasuki wnktu pagi dalam kenikmatan dan

kesehatan dari'Mu, mal<a sempumakanlah nilsnahMu dan kesehatim

dari-Mu kepadaku, dan anugenhilah aku kemampuan bers5rukur

kepada-Mu. Ya Allah, dengan aha5a-Mu aku memohon pefuniuk,

dengan fadhilah'Mu aku mernohon dicukupi, dan dengan nikmat-Mu

aku memasuki u/aktu pagt dan waktu sore."

' 
Ini hadits ghaib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur

ini dengan lafazh ini, dan pam periwayatnya tsiqah kecuali Habib biin

Abu Habib, karena dia matruk, dan sebagian mereka menuduhnya

berdusta. lNataij Al Alkar, 2/388-3901.

188. Diriwa5ratkan kepada kami di dalam kitab Ibnu As-

Sunni: Dari Buraidah rg, ia berkata: Rasulullah S bersabda,

@
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?nt'rJ., :u-,11 slt'#l sy ;s ;
i . .). , i2,, ,ii ,l: ' u' -' ' oa'-t ;r,t-b y y _* YI il! Y ,p U{';

, 
t 

,t. o g

YI iJI Y ,"s+Ar i"/t
'f \x- l G3,or hr

f ii }i,r oli ,\rs ;d,
a'

^?)r Jr.r',>t1
"Elamngsiap tnng apbila memasuki u/aktu pgt dan apabila

memasuki waktu rcre mengaaplcan (tang aftin5a): 'Rabbku Allah,

aku Wuakkat kepda-N5a, tdak ada s*tnblmn sdain Dia,

kepada-N5a aku bertaowl*al, dan Dialah Rabb Arcy Wng agung.

Tidak ada sesembahan selain Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha

Agung. Apa Sang dikehendaki Allah terjadi dan apa $ng tidak Dia

kehendaki mal<a ddak terjadi. Aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa.

atas segala snuafu, dan bahwa itmu Altah meliputi segala sesuafu.'

Kemudian ia mati, maka ia masuk surga."

Pam perirwayatnya tsiqah kecuali Ali bin Qadim dan Al
Ahmar, kednanp dln'ifl<arq:a berfaharn syi'ah.

Sap dapat iuga dari jalur lainryra 5ang tinggi hingga Ja'far,

tapi menyelisihi redalsinya

Dirirrnyatkan oleh Imam Ahrnad, Abu Ya'la. Dan dikeluarkan
juga oleh hnu Hibban dan Al Hakim, keduanya dari Al Walid bin

o^

Jl J\ll

t
c-'.\..r
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Tsa'labah dengan lafazh yang kedua. wallahu a'km.lNatai Al Afkar,

2/39t-3921.

189. Al Hafizh meriwaSTatkan dengan sanadnya: Dari Az-

Zubair 4&, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

ry)6-)6\\3(rr *,& rQ,tY
a)lfit.il)rGA

"Tidak ada suafu pagi pun di mana pam hamba memasuki

wakfu pagi kecuali ada penyeru tang bersenJ, 'Sucikanlah Sang Raja

Yang Maha Suci."

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Musa bin Ubaidah (salah seorang periwayatnya) dha'if.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dan Az-Zubair bin

Al 'Awwam rg6, lalu ia menyebutkannya dengan lafazh: "a)J" ll
'gaU-St 4 ,tH(Kecuali ada penyeru yang meneriakkan, 'Wahai

pam makhlul), redaksi lainnya sama.

Demikianyang diriwayatkan oleh Hizam dengan

menggugurkan Muhammad bin Tsaibt dari sanadnya, sedangkan

riwayat dari yang menambahinya lebih valid.lNataii Al Alkaa 2/390-

3eu.

190. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab hnu As-

Sunni, dari Anas i{9, bahwa Rasulullah $ bersabda,
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t'rb:-"b €k - o fr 'o:t'€ Ll H
"Apakah tidak mampu s*eoftng dai kalian untuk menjadi

seperti Abu Dhamdhani? ."

Mereka bertanya, "Siapa Abu Dhamdham ifu, wahai

Rasulullah?" Beliau pun bersaMa, 'oTiti it'd.i ,i9'4>l $e$
U:*',i Ara- l:t,:ailb U g- :i.i,:a7i3'6 d- )it,U ri ft's:Jl
(Apabila memasuki wktu pgi ia mengucapkan: 'Ya Allah,

aku menyemhkan dfuiku dan kehormatanku kepada-

Mu.' Maka ia tidak mencela omng tlang mencelanya, h'dak

menzhalirhi oftng yang menzhaliminSn, dan tidak memukul orang

5nng memukuln5a).

Al Hafizh berkata: Dirirrnyatlon oleh Abu Asy-Syaikh di

dalam l,inab AbTannb.

Syu'aib (salah seorang periuagntqn), ada kelemahan

padanya, dan ia diselisihi oleh Hammad bin Zaid, sedangkan ia
termasuk periwayat yang sangat r.ralid, ia meriwaSratkan dari AI

Hasan, keduanSra mengatakan, "Abu Dhamdham mengucapt<an, iriiti
'tS:V & gt'€.t:r$ ,ittU" Allah, wunguhn5n aku berchadaqah

dengan kehormatanku keafia pm hamba-Md."

Diriwagatkan oleh Al Hakim Abu Atrmad di dalam Al Kuna.

Sa5n mendapatkan lugu d-i jalur lainqa.

Dari Anas bin Malik 6,, ia bertata, "Rasulullah $ bersabda,

\l-bb g: e rjk'of o;fn6 Wpakan kafian fidak manpu untuk

menjadi seperti Abu Dhantdlwril. Mereka bertanya, 'Apa itu Abu

Dhamdham, wahai Rasululhh?'

@
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Beliau bersabda, 'tS:*sU dtn*ri ,iU 'U*i ri1.#i€ h;
,/Jb ,y * ?-#t ,f'4(Seomng telaki Snng sebelum'kalan. Apabita

memasuki waktu pagi ia mengucapkan: Ya Allah, sesungguhnya aku

telah berchadaqah dengan kehormatanku hari ini kepada orang yang

menzhalimikQ."

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam .4r-

Tarikh.

Diriwayatkan iuga oleh Abu Bakar AI Bazzar di dalam

Musnadnya dan Al Uqaili di dalam.4dh-Dhu'afa ', demikian juga As-

Saji.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam

AqrSyt' b.

Abu Daud mengemukakannya secara mu'alla ' (tanpa

menyebutkan awal sanad), pada pembahasan tentang ada di dalain

As-Sunan.

Ia juga mengeluarkannya dari Abdurmhman bin Ajlan, lalu

menyebuktannya secara mutsl.la berkata, "lni lebih shahih."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah: "Bahwa seorcng lelaki dari

kalangan kaum muslimin mengucapkan, ,ij, 'rt:JUtiO ..J e'lt gi
,#'4'qC|"#,16.A ,f .f '-);, ,if: tYa Allah, sesungguhnya aku

tidak memiliki harta untuk aku shadaqahkan darin5n, dan

sesun{guhnw aku menjadil<an kehormatanku sebagai shadaqah bagi

gang mengenai sebgian dartnh. lalu Nabi $ menjawab, bahwa

dosanln telah diampuni. "

Para periwayatnya tsiqah, akan tetapi dalam penyebutan

namanya perlu dilihat lebih jauh, karena dikemukakan pada sebagian

jalumya: Fr:, ot-?'Jipunw" seseorang dari antam orang-orang
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sebelum katiarl, dan di dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, 'i[i 
O'g

$nng sebelum kami.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Khathib.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Abdul Majid

bin Abu 'Abs bin Jabr, dari ayahnya, dari kakeknya &, ia berkata,

"'Ulbah bin Taid adalah seorcmg lelaki dari kalangan shahabat

Nabi $, ketika beliau menganjurkan bershadaqah, 'Ulbah berkata,

'Ya Allah, aku tidak mempunyai sesuatu untuk aku shadaqahkan

kecuali bantal Snng berisikan sabut dan timba yang biasa aku

gunakan mengambil air. Ya Allah, sesungguhnya aku bershadaqah

derigan kehormatanku kepada siapa yang mendapatinya dari para

makhluk-Mu.' L-alu Nabi $ memerintahkan seorang penyeru, lalu

berseru, 'Mana ormg yang bershadaqah dengan kehormatannya tadi

malam?' Maka 'Lrhah bh Taid pun berdiri, lalu

Rasulullah S bersabd u, 
"*i:t-.o'fi,'rt 

ht L1 lseungguhntl Atlah

telah menqbn M4ahmt)."
Ini hadits gharib, diriunyatkan oleh Ath-Thabamni di dalam l/

Mu'jan Al I{abA.

Disebutkan juga oleh Al Buldari di dalam At-Tarikh.

Hadits ini diriuaptkan juga dari 'Ulbah sendiri, diriwayatkan

oletr Al Bazzar.

SanadryTa dla'it dan ada keterpuhrsan. Muhammad bin

Sulaiman nntuk (riuaya$n ditinggalkan), sedangkan Shalih dha'it

dan ia tidak pemah beriumpa dengan'Ulbah.

Hadits ini mempunyai s5ahid lain yang diriwayatkan oleh AI

Brrzzar juga.

@)



Namun Katsir (salah seomng periwayatnya) dha'if iuga,

namun Al Bukhari menilainya bagus, dan At-Tirmdizi menilai hasan

haditsnya, bahkan mungkin menshahihkannya pada sebagian naskah.

lNataij Al Afkan 2/391-3981.

191. Dari Abu Darda rS, dari Nabi $, beliau bersabda,

/o z ! o .rz o o.'rL .trr1 o.

;rt) c-- H l,i- D G',. O''e 9'e

';3i-s; *;r^ Vt'.-{ Y hr!; t6;
"u*fu hr ;k 

"f; 
y,*rit i'i;''o,

*uAafe*a'?fu ?afu lC r*talad

" Barangsiapa yang sefiap hari ketika memasuki wakfu pagi

dan ketika memasuki w,nkfu sore menguapkan: 'cukuplah Allah

bagiku; tidak ada sesembahan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku

bertawakal dan Dia adatah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung'

tujuh kali, maka Allah mencukupinya dari aPa-apa yang

dibutuhkann5n dari uruan dunia dan akhimt-"

Al Hafizh berkata: Dirir,rnyatkan oleh hnu As-Sunni-

Diriwayatkan juga oleh Ahmad bin 'Abdurrazzaq, 5nitu hnu

AMullah bin 'Abdurrazzaaq, dinasabkan kepada kakeknla. Ia

meriwayatkannya sendirian dari kakeknya yang me-marfuLkannya

(menyandarkannya kepada Nabi $). Diriwayatkan juga oleh Abu

zur,ah Ad-Dimasyqi, Yazid bin Muhammad bin 'Abdushshamad dan

Ibrahim bin Abdullah bin shafwan. Ketiganya dari sejumlah hafizh,

,:i\i') r;'-rst ,f

@
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dari 'Abduffa?f,aq ini dengan sanad ini, dan mereka tidak me-mar{u'-

kannya.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Abu Darda, ia

berkata, "Barangsiap yang apabila memasuki waktu pagi dan apabila

memasuki wakfu sore mengucapkan," lalu ia menyebutkan haditsnya

tanpa me- marfu lkannya.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud pada

pembahasan tentang adab di.bagian akhir As-Sunan.

' Diriwayatkan juga oleh Al Qasim bin Asakir ldi dalam Tariklt
nya. [Natatj Al Alkar,2/39940L1.

192. Al Hafizh berkata: Dari Abu Darda &, ia berkata,
"Barangsiapa yang apabila memasuki wakfu pagi dan apabila

memasuki uraktu sore mengucapkan:

httr; $L'r1 u -r., hr '*
*)t fpti,

"Cukuplah Allah bapiku; tidak ada sqembahan selain Dia.

Hantn kepda-N5n aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan tnng
memiliki AEy Sang agung" fuiuh kali, maka Allah mencukupinya

dari apa-apa 3lang dibutuhkannya, baik jujur ataupun dusta."

Dirivrnyatkan oleh Abu Daud secam mauquf, dan oleh hnu
As-Sunni secaftr mar{u'seperti ifu- Hal sema@m ini tidak dapat
dikatakan berdasarkan pandangan, maka hukumnlaa adalah hukum
marfu'. lMukh tashar A t-Ta ryhib on At-Tarhib, 1401.
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193. Dari Anas, dari Nabi $, beliau bersabda,

:il'dl if,-p'&r,J.3J]t ir'* J$,y
i.;$ ?-#t,pr'$ \\i\o ,s$ ?nt ;'t*l
'Ji"4r{'oyj;1;', ii ii,r ? ,?t7t>,r ,lL

o'

/",:

"Bamngsiapa yang dipagi hari Jumbt sebelum shalat Shubuh

mengucapkan (yang artinya): 'Aku memohon ampun kepada Allah

yang tidak ada sesembahan selain Allah, Yang Maha Hidup dan terus

menents mengurus makhluk-N3a, dan aku bertaubat kepada-N5m,'

tiga kali, maka Allah.mengampuni dosadoaryn walaupun seperti

buih lautan."

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh hnu As-Sunni.

Khushaif tidak mendengar dari Anas.

Sementara Abdul 'Aziz dituduh berdusta oleh Ahmad.

Sedangkan Ishaq, Ibnu Adi mengatakan bahwa ia mempunyai

hadits-hadits yang munkar. lNataij At Alkar, 2/4041.

194. Biografi Sa'id bin Basyir Al Anshari: Abu Daud

meriwayatkan darinya satu hadits:

@,
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"Elamngsiapa gng ketika memasuki uakfu pagi mengucapkan

(yang artinlra): Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada

di petang hari dan qnktu kamu bemda di waktu Subuh." ayat. Al

hadits.14

Diriwayatkan oleh hnu Adi. Sedangkan As-Sa'id menyerupai

yang &/(tidak diketahui perihalhnya). IAt-Tahdzib, 4/l0l.

195. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Mu'adz

bin Abdullah bin l(hubaib Al Juhani, dari ayahnya &, ia berkata,

"Kami keluar padd suafu malam yang sangat gelap lagi hujan, lalu

aku mencari Rasulullah S unfuk shalat,mengimami kami, lalu aku

mendapati beliau, lalu beliau bersabda, ,P (Katakanlahl, tapi aku tidak

mengatakan apa-apa. Kemudian beliau bersabda lagi, ,,l_!

14 
Nash haditsryn: Dari Sa'id bin Baslrir, dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin
Al Bailamani, dari.aphnya, dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi $, beliau bersabda,
q:g', ,.ly .lt 1itjl,-:ai|bt g# ,b 4t ir6 .JLjy :'$-'b. JE U# eiru 6 3i3t \r.*'-'b dEUj .uj yT-r, ir,i6'!i"i Oi}i
(Bamngpiap jatg ketil<a memasuki unktu pgi mengucaplan $nng artiryn).
'Maka bqbsbihlah kepda Alah di tnktu kamu bemda di petang hai dan
vnktu lrarnu bqada di wktu Subuh,'hingga 'Dan seperti itulah kamu akan

dikenadan (dari larbur); (Qs. Ar-Ruum [30]: 17-19), maka ia mendaptkan
ap truU tafuWtlamg pda latng itu. Dan bila b mengwcapkannja

ketka marnsuhi unkfu lrone, nnb ia mailapt*an ap Wng
tq*rydamn en alan lrar*t$.

EI
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(Iktakantahl, t3pi,aku tidak mengatakan apa-apa. Kemudian beliau

bersabda lagi, J-I (I<atakar|lalt aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa

yang harus aku katakan?' Beliau bersabda,

/o / o!,o o,7,9,t1,. o..(\,rz!. ",i
LE) 4 ,E J!r)r^)l) J>l d$l J^ J

Ito .. t./ oerf D L-f
4 "t:;br#"Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha ka, dan al

pu'awwidzatain ketika engkau memasuki waktu sore dan ketika

engkau memasuki waktu pagi, tiga kali, nisca5a mencukupimu dari

segala sesuatli."

Ini hadits haan,diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud dan

Ath-Thabamni.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya, dari Usaid bin Abu

Usaid Al Barrad, lalu ia menyebutkannya, lafazhnya: "Kami diguyur

hujan dan gelap gulita, lalu Nabi S keluar, lalu menggandeng

tanganku," lalu ia menyebutkan serupa itu tanpa kalimat: ,lt:; ,>li
Itisa kali.

Diriwa5ntkan oleh An-Nasa'i dan Abdullah bin Ahmad di

dalam Ziyadat Al Musnad.

Rotasi hadits ini terletak pada Usaid, sedangkan dia tidak

termasuk para periwayat Ash-Shahih.

AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin

Aslam dari Mu'adz, lalu ia menyebutkan haditsryn menyerupai ifu,

tapi tidak menyebutkan kisah tentang hujan dan gelapnya malam,

dan juga tidak menyebutkan qul huwallaahu ahad.

E
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Diriwayatkan oleh An-Nasa{i. Haditsnya dikenal sebagai

hadits Uqbah bin Amir, diriwayatkan darinya dengan bebempa lafazh

yang berbeda.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah Al

Aslami: "Bahwa Rasulullah $ menempatkan tanganlrya di atas

dadanya dan bersabda, .l-i (Katakanlallt Ia berkata, 'Tapi aku tidak

tahu apa yang harus kukatakan'." I-.alu ia menyebutkan menyerupai

hadits yang lalu, dan di dalamnya ia menyebutka n: 51fi W ifi *k
"q,+r'ot\\-Jtt (Demikianlah hendakn5a engkau memohon

iertndungan. Maka frdaHah oftngoftng tmng memohoi

perlindungan berlindung seperti pedindungan rhi. Setelah me-takhrif

nya An-Nasa'i mengatakan, 'lni keliru." Selesai.

Sebab perbedaan ini karena tidak ada penshahihan.lNataii Al
All<ar 2/327-3301.

196. Dari Khubaib AI Juhani, ia berkata,

"Rasulullah S bersabda kepadaku, jj (Kabkantatlt tapi aku diam

sama. Kemudian beliau bersaMa lugi, ij (Katakanlah), namun aku

tidak tahu apa lang harus kukatakan, kemudian untuk ketiga kalinya

beliau mengatakan itu, maka aku ber{<ata, 'Apa yang harus

kukatakan, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda,

',y, ,4,a\t'qlJi;f ',yt.,Lf hr ';',y
, : t,r
J. )-flbr /6ti
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"Katakanlah: Dia-lah Allah Yang Maha fu. Katakanlaht Aku

berlindung kepada Tuhan Fng mengaasai Shubuh. Dan katakanlah:

Aku berlindung kepada Tuhan (yang menguasai dan memeliham)

manusia, tiga kali ketika engkau memasuki waktu pagi dan ketika

mernasuki vnktu sore, maka ifu mencukupimu dari segala s6uafu."

Hadits ini diperselisihkan. Diriwayatkan oleh hnu Mandah,

Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmi&i dan Ath-Thabarani. Diriwayatkan

juga oleh hnu Syahin.lAl Ishabh,l/419}

1tg7. Al Hafizh berkata: Dari Mu'adz bin Abdullah bin

Khubaib, dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Kami keluar pada suafu

malam yang furun hujan lagi sangat gelap untuk mencari Rasulullah

$ agar shalat,mengimami kami, lalu kami menjumpainya, lalu beliau

bersabda, p (Katal<anlahl, tapi aku tidak mengatakan apa pun.

Kemudian beliau bersabda lugi, Ji (Ihtakanblft tapi aku punt idak

mengatakan apa-apa. Kemudian beliau bersabda lagr, J-i
lKatakanlalil, maka aku ber{<ata, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus

aku katakan?' Beliau bersabda,

'o&-"Uai#
.o . o!ro o1i9rlo1r, o,. 1).rz! 

o'

,B) b G'':F\J\'\ ;ut F #
Ite'i,y'U

"Ihtakanlah: Dia-lah Allah Yang Maha Ba, dan al

mu'auutidatain ketil<a eogl<au mernasuki wktu sore dan ketika

engkau memasuki wnktu pagi, tig kali, nisca5n mencukupimu dari

sqala sauatt)." Diriwa5ntkan oleh Abu Daud dan ini adalah

lafazhnya, dan juga oleh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya.
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Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, secara musnad (marfu'dengan

sanad yang bersambung) dan mursal (gugur periwayat di akhir
sanadnSn), dan para periwayatnya tsiqah.lMukhtashar At-Targhib wa

At-Tarhib, L38I

198. Biografi Aban AI Muharibi: Al Baghawi mengeluarkan

riwayat, bahwa ia termasuk para ufusan yang diutus kepada

Rasulullah # dari Abdul Qais. Bahwa Rasulullah $ bersabda,

N.LAI,'r1>l $L JA * *b t-

;:;tr;i oji yl , qe y !?f O ;:
"TidaHah seotzrng hamba muslim menguapkan ketika

memasuki uaktu pagi fung aftinya): 'segala puji bagi Allah Tuhanku,
aku tidak mempersel<ufukan-N5n dengan sesuafu puD,'kecuali dosa-
doanSa diarnpuni."

Al Baghawi berkata, "Aku tidak mengetahui riwayatnya yang

lain." Menumt saya: Saya mendapat riwayafurya yang lain yang

diriwayatkan oleh hnu syahid. Diriwayatkan juga kepada kafni di
dalam juz kedua dan FaonidAbu Bakr bin Khallad An-Nashibi, dari
Aban Al Muharibi, ia berkata, "Aku termasuk para ufusan, lalu aku
melihat putihnp ketiak Rasulullah $ ketika beliau mengangkat
kedua tangannya sambil menghadap ke amh kiblat." Ad-Daraquthni
di dalam Al Afmd mengiq,raratkan, bahwa Aban bin Abu 'lyasy

meriwa5ratkan hadits ini sendirian, sedangkan dia sangat dha'if. lAt
Ishabh, L/151.
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199. AI Hafizh meriwdyatkan dengan sanadnya dari Ibnu

Ghannam rg, bahwa Rasulullah $ besabdar 
o

o o / /o 'e .. a l?,: ! o ! z o tr.L o .
H G;Ul t'f.6xl:7,e'- E JL5,-r

'e;-i y !-o)',!:*'e4t "u *\J #.
',rli'f,5 6'rf "r*, ,!ht',rYti;jr 3rfr ,i

z !ou;i4 4'b)-*- t;l
"Bamngsiapa tnng ketil<a memasuki pagi mengwcapkan 6nng

artinya): 'Ya'Allah, Kenikmatan apa pun di pagi ini yang ada padaku

atau pada salah seomng dari hanba-Mu melainkan (nikmat iU dari-

Mu semata, tidak ada sekutu bg Mu. Maka, bagi-Mu lah sqala
pujian dan segala qrukur.' Maka ia telah menunaikan kesytkumn
pada hari ifu -Jnkni- dan ketika memasuki wakfu sore juga seperti

ifu."

Ini hadits haan, diriwaptkan oleh An-Nasa'i di dalam .4/
Kubm.

Dan juga oleh Ja'far Al Firyabi di dalam Adz-Dzikr dan Abu

Daud.

Menurut saya: Demikian juga yang diriwayatkan oleh An-

Nasa'i, Al Ma'muri, dan hnu Hibban di dalam Shahh-nya dan

beberapa jalur dari Abdullah bin Wahb.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani. lNataij Al Afkar,

2/3s9-36L1.
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2OO. Al Halizh berkata: Hadits Abdullah bin Abbas,
"Barangsiapa yang ketika memasuki pagi mengucapkan:

ui"'* *\'J ;:;* "€'{bl G,#i
UU; Y 3il)'#

"Ya Allah, Kenilonatan ap pun di pagt ini yang ada padaku

atau pada salah seorz,ng dan hamba-Mu melainkan (nikmat itu) dari-

Musemata, tidak ada sekufu bagi-Mtft..." al hadits.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, AI Ma'muri, Ath-Thabamni

dan hnu Mandah. Diriwa5ntkan juga oleh Abu Daud.

Menurut saya: Demikian juga gang diriwayatkan oleh Al
Ma'muri di dalam Al Yaum wa Al-Iailah, dari Abu Ath-Thahir. Dan
juga oleh An-Nasa'i dan AI Hasan bin Sufuan di dalam Musnad, serta

Abu Nu'aim.

Demikian juga yang diriwa5atkan oleh An-Nasa'i, Ath-
Thabarani, dan hnu Mandah-dari jalur Al Qa'nabi.

Menurut sya: Perihalryn tdak diketahui, saya belum

mendapatkan kritikan ataupun penilaian adil terhadapnya. llttihaf Al
Mahamh, T/349-350L

2O1.. Dari Ma'qil bin Yasar, hadits:

*$r s;r iy i;r:c*;b JG';
,r; tT u ?qLfi,f')t )Wt';r



*alteata. I l* 7a/* fi ,$talad

{t;3r/ ,*v il'p y iur 
'F's cr^iAl

''*';-

"Bamngsiapa yang ketika memasuki waktu pagi mengucapkan

(yang artinya): 'Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar

ta7i Maha Mengetahui dari syetan yang terkutuk,' tiga kali dan tiga

ayat dari akhir sumh Al Hasyr, maka dengann5n Allah menugaskan

tujuh puluh ribu malaikat 5nng mendakannya hingga sore "'" al

hadits.

Ad-Darimi pada pimbahasan tentang keutamaan-keutamaan

Al Qur'an.

Menurut saya: Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, dan ia

berkata, " Gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari ialur ini."

Demikian yang dikatakannlra

Saya mendapatkan sghidnya di dalam Tafsir hnu

Mardawaih, dari hadits anas dan dari hadits Abu Umamah, namun

leb*t dha'ifdari ini. lltfrhaf Al Mahamh, 1313881.

2O2. Dari Ma'qil bin Yasar rS, dari Nabi $, beliau bersabda,

2'ar/'

"q 
eilr i,f";r gtaat'c p;:t O3r
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"hmngsiapa 5nng ketika memasuki waktu pagi mengucapkan

tiga kali (lan7 artin5n): Aku berlindung kepada Allah Yang Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui dai syetan yang terkutuk,'

kemudian membaca tiga ayat dai akhir surah Al Hasyr, maka

dehgannya Allah menugaskan tujuh puluh ibu malaikat yang

mendoakannya hingga sore. Jika ia mati pada hari ifu maka ia mati

sebagai syahid. Dan jika ia mengucapkan (itu) ketika memasuki waktu

sore, maka demikian juga kedudukannya."

Di dalam riwayat Ath-Thabamni disebutkan:'236),t *it, ,Fi
(maka dengannya Allah menugaskan para malaikal-

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu As-

Sunni.

Menurut saya: Para periwayatnya tsiqah kecuali Al Khaffaf, ia

di-dha'ifl<an oleh hnu Ma'in.

Menurut saya: Saya mendapatkan syahid unfuk haditsnya ini

dari hadits Abu Umamah, dan yang lainnya dari hadits Anas.

Keduanya diriwayatkan oleh hnu Mardawaih di dalam Tafsir.

- Sanad keduanya dha'if, di dalamnya terdapat dua periwayat

yang lebih dha'iaf daipada Al Khaffaf. lNataij Al Afkar,2/382-3841.

i;'J,6'o{s ,t:r*3
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2O3. Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Anas 4ft,, ia me-

marfu lkannya (menyandarkannya kepada Nabi $),

*\,4)i,lv'; #t$2'VA
"Barangsiapa Wng setelah melakanakan shalat Shubuh

kemudian mengucapkan (5nng arti4a): Ya Allah, sesungguhnya aku

memohon kepada-Mu bahwa milik-Mu segala Puii dan segala

kerajaarl' al hadits. lni munkar, dan periwayat yang setelah Malik

majhul (tidakdiketahui perihalnlfl . lLisn Al Mizan, 4/4504511.

2O4. AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Huraimh rg: "Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq r$, berkata, 'Wahai

Rasulullah, perintahkanlah aku sesuatu -di dalam riwayat Husyaim

disebutkan: Ajarilah aku- kalimat-kalimat yang bisa aku ucapkan bila

aku memasuki waktu pagi dan bila aku memasuki waktu sore.' Beliau

pun bersabda,

.--;dr tp ,e\\?: ?t:pt *G,$i

.' 
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" Ucapl<anlah: Ya Allah Pencipta langit dan bumi, Yang

Mengetahui yang ghaib dan 5nng n5nta, Tuhan segala sesuatu dan

pemiliknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain

Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan diriku, serta dari

kejahatan syetan dan pam sekufunya."

Beliau juga bersab da,'d*i&t ${t?#1 $y2'c.;Qf rit $c
(Ucapkanlah itu bila engl<au memasuki waktu pagi dan bila engkau

memasuki wakfu sore, dan bila engkau berbaring (untuk tidur)."

' Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari di

dalam Al Adab Al Mufmd, At-Tirmidzi, dan Abu Daud. Dan

dikriluarkan juga oleh An-Nasa'i di dalam At Kubm. lNataij Al Afkar
2/343-3M1.

2O5. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Malik Al Asy'ari, ia berkata, "Rasulullah $ memerintahkan kami

apabila kami memasuki waktu pagi dan apabila kami memasuki

waktu sore serta apabila kami memasuki tempat tidur kami agar

mengucapkan:

r'.-+Jr lp,er\?: ?t:#t bv "#i

t{sl:-trj Wf ,1,K5, ;A lr'"*., ,;;t4Atj
,

a'*:r; et di ,Cl vf ait v 'tsf ,,sji;si-
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"Ya Allah Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui yang

ghaib dan yang nyata, Tuhan segala sesuatu dan pemiliknSn. Aku

bersaksi dan pam malaikat juga bersaksi, bahwa Engkaulah Allah,

tidak ada sesembahan selain Engkau. Ya Allah, kami berlindung

kepada-Mu dari keburukan diri kami, dari keiahatan syetan yang

terkufuk dan pam sekufunya, dan dari melakukan keburukan

terhadap diri kami atau menimpakann5n kepada seomng muslim)."

Ini hadits gharibdari jalur irii, diriwayatkan oleh Abu Daud.

Para periwayatnya tsiqah kecuali Muhammad bin Isma'il di-

dha'ifkan oleh Abu Daud.

Menurut s!ra: Di samping dha'ifnya Muhammad, iuga

diselisihi oleh para hafizh yang meriwayatkan dari ayahnya di dalam

Musndnw

Al Hafizh juga merwiayatkan dari Abu Rasyid Al Habrani, ia

berkata, "Aku mendatangi AMullah bin Amr, lalu aku berkata,

'Ceritakan kepada kami hadits yang pemah engkau dengar dari

Rasulullah #.' lalu ia memberikan lembamn kepadaku dan berkata,

'lni yang dituliskan Rasulullah $ untukku.' Maka aku pun

melihatnya, temyata isinya: Sesungguhnp Abu 'Bakar Ash-

Shiddiq 4g berkata, 'Wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu untuk aku

ucapkan apabila memasuki waktu pagi dan apabila memasuki waktu

sore.' Maka Rasulullah $ bersaMa , 3.$ U-Wun"i Abu Bakarl .'."

lalu menyebutkan seperti riwalpt AUu Ua*, tapi tidak terdapat

@
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kalimat: 't4:'l 6*u bercakstihingga: 'c-Jf \lkecuati Engkadl, dan di .

dalamnya disebutkan, s+7'ry *\il'Wu berlindung kepada-

Mu dari keburukan dinkli, sementara yang lainnya sama.

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan juga Al Bukhari di dalam Al Adab Al Mufrad, At-Tirmidzi

dan Al Ma'muri di dalam Al Yaum wa Al-Iailah.

Pam periwayatnya adalah pam periwayat Ash-Shahih, keiuali

Isma'il bin Ayyasy diperbincdngkan, tapi riwayatnya dari omng-orang

Syain kuat, dan ini termasuk di antamnya. INataij Al Alkar, 2/34+
3461.

206. Al Hafizh berkata: Hadits:

"Rasulullah $ memerintahkanku apabila aku memasuki waktu pagi

dan apabila memasuki waktu sore serta apabila bemnjak ke tempat

tidurku di malam hari unfuk mengucapkan:

,*/t lY ,/"")\i3 ?t:#t b6,dJi
4i *"ri ,f '"*:, ,;>t4futj

" Ya Allah Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui yang

ghaib dan yang n5nta, Tuhan sqala sesuafu dan pemilkn5n...." al

hadits

Hasyim, yaifu Ibnu Al Qasim, menceritakan kepada kami. Ini

hadits..,munqaibi'(sanadnya terputusl. llthmf N Musnid Al Mu'tali,

6/etl.

@
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2O7. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah &,, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

'€ ,;.'-"lt ,'-- J::ft o"Ft ^'l'fj A
,; ,y'c?"-Qtu;
I

"Barangsiapa membaca ayat kursi dan permulaan surah Al
Mu'min, maka pada hari ifu ia akan tetpeliham dai segala

keburukan-"

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Dan ia mengatakan, " Gharib." Diriwayatkan juga oleh Ibnu

As-Sunni. lNataij N Alkar, 2/398-3991.

z}L.Dari Abu Huraimh, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

A,y Ft .- iif:r,s.gt E'rj';
a

6. ./ tr. .l ! o I z c ,c ,1, oi ',F t6, + L?z-e)- E (b:Jl , .9:lt
'oz i: 't..!Y/ otzo r..t'r.:..: z ot

g* h6+ L#- ;f Lo-'\lJ dJ cLr*-
' 

:",

ry-
"Bamngsiapa memfuca a5at kurci dan permulaan sunh Al

Mu'min hingga: HanW kepda-I$a-lah kembali (semua makhluk)

(ayat 1-3) ketika memasuki wktu pagi, maka dengan keduanSa ia

akan dijaga hingga sore hari. Dan bamngsiapa membaca keduan5n

E]
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kefika memasuki wakfu sore maka dengan keduanya itu ia akan

dilbga hingga pagi harl."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits

gharib." Diriwayatkan juga oleh AIi bin Sa'id Al 'Askari di dalam

Tautab Al Qur'zrn menyerupai ifu dari riwayat Abdunahman bin

Abu Bakar Al Maliki, sedangkan dia dha'if. lBadzl Al Ma'un,9ll.

2Og. AI Hafizh meriwayatkan dengan sanad4ya dari Al
Hasan -yaitu Al Bashri-, ia berkata, "Ketika kami duduk di hadapan

seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi,$, datanglah

pemberitahuan yang disampaikan kepadanya, 'Segeralah pulang ke

rumahmu karena rumahmu terbakar.' Ia berkata, 'Demi Allah,

rumahku tidak terbakar.' L-alu dikatakan kepadanya, 'Telah dikatakan

kepadamu, bahwa rumahmu terbakar, tapi engkau malah bersumpah

dengan menyebut natna Allah, rumahku tidak terbakar?' Ia berkata,
'sesungguhnya akg mendengar Rasulullah $ bersabda, 'k 

J'6 U
'$ lLat I ii,r G;Ll:'dd (Baranssiapa yans ketika memasuki waktu
pagi menguapkant Sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, tidak ada

sesembahan selain Di) ..." Ialu disebutkan seperti riwayat yang

lalu,ls tapi ia menyebutkan, dJf @ku bersaksllsebagai pengganti

lafazh: ;s,i laku mengetahull, dan sebagai pengganti lafazh: uJ,g, iu

menyebutkan:

ls 
Riwayatnya akan dikemukakan pada alinea berikutnya.

@
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'Aku berlindung kepada Allah yang menahan langit agar

tidak jatuh ke bumi kecuali dengw seizinnya yang berupa keburukan

dari segala makhluk melata yang Tuhanku memegang ubun-ubunnya.

Sesungguhnya Tuhanku di atas fizlan Snng lurus-' Maka pada hari itu

ia tidak akan melihat ssuatu tang tidak disukainya pada diinya,

k el u a rga rym d an ha rta nya."

Dan aku telah mengucapkannlra pada hari ini. lalu mereka

pun bendiri bersamanya, lalu menuju ke rumahngra, dan temyata teleh

terbakar apa lnng di sekitamSp, natnun tidak sedikit pun 5nng

mengenai rumahnya.

Sanad ini dha'if karena seomng periwayat yang mubham

(tidak disebutkan namanln). lNabii Al Alkar,2/4031.

zt0. Al Hafizh meriwaSratkan dengan sanadnya dari Thalq

bin Habib, ia berkata, "seomng lelaki datang kepada Abu Darrda S,
lalu berkata, 'Wahai Abu Danda, ntmahmu tertakar.' Abu Darda

berkata, 'Rumahku tidak terbakar.' Kemudian datang lagi orang lain

lalu berkata, 'Aku memperhatikan aPinVa, lalu ketika sampai ke

rumahmu, apinya padam.' Abu Darda ber{<ata, 'Aku tahu, bahwa

ger&"r.th4 1fu fla/a ll rfurlla'oa

i e'ofi.3r1J.€;$ !u};l
il2//

,W^G.+T s"{t;.f ?'o riVvt .r;li
,frytf JL
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Allah tidak akan melakukan ifu.' lalu seomng lelaki berkata, 'Wahai

Abu Darda, aku tidak tahu, perkataanmu yang mana yang

menakjubkanku, apakah perkataanmu:'Rumahku tidak terbakar,'

ataukah perkataanmu: 'Aku tahu bahwa Allah tidak akan melakukan

itu?' Abu Darda berkata, 'ltu adalah kalimat-kalimat yang aku dengar

dari Rasulullah $, beliau bersabda,

A. :, ! lo 2oit o tzo Atirio'

,*a#,Very"E'rdvr-t
8. t to s o 7 o ) z o ttt ltlrl o tt z o ji* ) n4tr*-,8 Cre-tut-f)rr#-

u*ul vr eir v j.ruf,$i:if'" &
2a-/

..l.,

ok ]i,r irt G ,fft ,-?-At 
t*; u?, *;

?'dUttLl J gi l+ ;ui'i<, LG:l
A 

/ - a' ,.- /

LLl*6..;;1 Ui {:;,-f ? "fi , *
f yt-r&;:'

",",." 
fumngsiapa menguapkann5n ketika memasuki wakfu pagi,

maka tidak akan terkena musibah hingga sore, dan bamngsiapa

menguapkann5m ketika memasuki umkfu sore, maka tidak akan

';at.nq \Li'; \) J'; Y ,"fii"f 14 l6:)- z / ./

t-s?rrLfr,\F:"e 
"1, *]i,r lf {Ll ,fft
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terkena musibah hingga pgt (taitu)' Ya Allah, Engkaulah Tuhanku,

tidak ada sesembahan selain hgkau. Kepda-Mu aku bertawakkal,

dan Engkaulah Tuhan ',+1,s 5ang agung. Apa Sang dikehendaki Allah

terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan teriadi.

Tidak ada daya dan tidak pula kekuatan kecuali dengan pertolongan

Allah Yang Maha Tinqgi lagi Maha Agung. Aku tahu bahwa Allah

Maha Kuasa atas sqala sauafu, dan bahwa ilmu Allah meliputi

segala sesuafu. Ya Allah, sesunguhnya aku berlindung kepada-Mu

dari keburukan diriku, dan dari keburukan segala makhtuk melata

yang Engkau pegang ubun-ubunnya, Tuhanku di atas

hlan yang hrrus."

Ini hadits gharib, diriwayratkan oleh Ibnu As-Sunni.

Dan juga oleh Al Kharaithi di dalam Makarim Al Akhkq.

lNataij Al Afkar, 2/ 4OL-4021.

21.1.. Al Harits berkata dari AI Hasan r{S, ia berkata, "Ketika

kami duduk bersama seoftrng lelaki dari kalangan shabahat

Rasulullah $, lalu datang berita yang dikatakan kepadanya,

'Segeralah ke rumahku karena rumahmu terbakar.' Ia berkata,

'Rumahku tidak terbakar.' Lalu orcmg (yang membawa berita ifu)

pergi kemudian kembali dan berkata, 'segemlah ke rumah karena

rumahmu terbakar.' Ia berkata, 'Tidak, demi Allah rumahku tidak

tertakar.' lalu dikatakan kepadan3a, 'Tadi dikatakan kripadamu

bahwa rumahmu terbakar, tapi engkau rnahh bersrmpah dengan

menyebut nama Allah bahwa rumahmu tidak terbakar.' Ia S pun

berkata, 'sesunggphnya aku mendengar Rasulullah S bersaMa,

@
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&K,*
"Bamngsiapa yang ketika memasuki wakfu pagi mengucapkan

(yang artinya): Sesungguhn5n Tuhanku Allah, tidak ada sasembahan

selain Allah, kepadan5n aku bertaonkkal, dan Dialah Tuhan Atsy
yang agung. Apa 5ang dikehendaki Allah terjadi dan apa yang tidak

dikehendaki-N5a tidak akan terjadi. Tidak ada daja dan tidak pula

kel<uatan keanli dengan peftolongan Allah. Aku betsksi bahua

Allah Maha Kuaa atas sqala sauatu, dan bahwzi ilmu Allah melipufi

segala'sesuatu. Aku kepda Atlah tnng menahan kngit
agar tidak jafuh menimpa bumi kecuali dengan seizinnya t/ang berupa

@
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keburukan dari segala makhluk melata yang Tuhanku memqang
ubun-ubunn5n. Sesungguhngn Tuhanku di atas jalan lmng lurus.'

Yuku pada hari ifu ia tidak al<an melihat sesuatu yang tidak

disukainga pada dirin5a, keluaryan5n dan hartan5nl, dan aku telah

mengucapkannya haii ini'. "

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabamni di dalam

Ad-Dub' dari jalur lainnya, dan ia menyebut shahabat tersebut

adalah Abu Darda r{g. Namun dalam riwgVat ini tidak boleh

menafsirkan lelaki (shahabat) yang tidak disebutkan namanya itu

adalah Abu Darda, karena Al Hasan tidak'pemah mengaji kepada

Abu Darda ,&. lAl Mathalib Al AlAah, 4/3+351.

2L2. Dari Al Mundzir Al Aslami shahabat Nabi S yang

tinggaldi Afrika, dari Nabi $, beliau bersabda,

tJt I 
= 

i4-?, : C+l s["#C A/

*rLir-t);*!Jr (v ,* rU:6": e):)Litt -', l-' / . . . .

'L;t;Liiti
"Bamngsiapa Wng apabila memasuki .lakfu pagr

menguapkan (rnng artiryn): ',4ku rela Allah sebagai Tuhanku, Islarn

sebgai agamaku, dan Muharrunad sehgai nabiku.' Maka akulah

pemimpin tang al<an menunfun bngannta, lalu aku mqnaillckannta
ke sutga."

Diriwa5ntkan oleh Al Baghawi, dan sanadnya disambungkan

oleh Ath-Thabarani hingga Risydin, sedangkan dia dha'if,
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Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dengan sanad hasn- lAl

Ishabah,3/465; Mukhbshar At-Targhib un AtTarhib' L4LL

2L3. Dari Abu

"Rasulullah $ bersabda,

Darda $, berkata,

o . / o / ,1 o., t o ! z o A i'^

f"E)tj-."ery-;tr {
-z

a

,tva
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,Bamngsiapa yang ketika memasuki unktu pagi berchalawat

untukku sepuluh kali dan ketika me.masuki waktu sore berchalawat

unfukku sepuluh kami, maka ia al<an mendapatkan sSafa'atku pada

hari kiamat kelak."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan dua sanad, vang

mana salah satu sanadnya kMd. lMukhtashar At-Taryhib vua At-

Tarhib,742l.

2L4. Dari Samurah bin Jundub: "Maukah aku ceritakan

kepadamu suatu hadits lang aku mendengamln dari

Rasulullah $ berkali-kali, dari Abu Bakar berkali-kali dan dari Umar

berkali-kali?" Aku jawab, "Tentu." Ia berkata, "Barangsiapa yang

apabila memasuki wakttr pagr dan apabila memasuki waktu sore

mengucapkan:
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"Ya Allah, Engkaulah Wng telah menciptakanku, Engkaulah

lnng menunjukiku, hgkaulah tnng memberiku makan, Engkaulah

yang memberiku minum, hgkaulah Wng akan mematikanku dan

En gka u lah 5a ng m engh id upkanku,"

maka tidaklah ia menrinta sesuatu pun kecuali Allah

memberikannya kepadanya." Lalu aku beriumpa dengan AMullah bin

Salam, ia pun berkata, "Maulrah aku ceritakan kepadamu suatu

hadits yang aku mendengamya dari Rasulullah $ berkali-kali, dari

Abu Bakar berkalFkali dan dari Umar berkali-kali?" Aku jawab,

"Tenfu.' lalu ia pun menceritakan hadits ini, lalu berkata, "Ayah dan

ibuku tebusannya, Rasulullah $ bersabda, '*?S oS'clt,J(it ol3^
*i,?,ij -*.ii, E e -q, itri- ir(i,ii,l^l' *,;i'#wl n',yi
6u-i-1 6t:!f l! q:, &t Jt! (ltu adatah kalimat-kalimat wns Attah &
beikan kepaia Mun *, lalu beliau pun berda dengann5a tujuh kati

setiap hari. Maka tidaHah beliau meminb sesuatu kepada Allah

kecuali Allah mernberikann5a kepdanyS."

Diriwayatkan oleh Attr-Thabarani dengan sanad hasn.

lMukh tashar At-Taryhib wa At-Tarhib, 1421.

215. Al Hafizh meriwaptkan dengan sanadnya dari

Tsauban r{9, dari Nabi $, beliau bersabda,
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"Elamngsiapa Wng ketika memasuki waktu pagi hari dan

waktu sore hari menguapkan (lnn7 artinya): 'Aku rela Attah sebagai

Rabbku, Islam sebagai dan Muhammad sebagai nabiku,'

melainkan adatah hak atas Attah untuk idha kepadanya."

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. ,

At-Tirmidzi berkata, "Hadits gharib dari jalur ini."

Adapun perkataan Asy-Syailfi, "Dan diriwayatkan juga oleh

Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad-sanad ja@d dari seorang

lelaki yang pemah melayani Nabi $," mengenai perkataannya:

"dengan sanad-sanad," perlu ditinjau lebih jauh, karena mereka

berdua dan juga yang lainnya hanya memiliki safu sanad ini.

Dari Abu Salam, ia berkata, "Ketika aku sedang di Masjid

Himsh, lewatlah seorcmg lelaki, lalu orang-orang berkata, 'Orang ini
pemah melayani Nabi $.' Maka aku pun berdiri menghampirinya,

lalu aku'berkata, 'Engkau pemah melayani Nabi $?' Ia menjawab,
'Benar.' Aku berkata, 'Ceritakanlah kepadaku suatu hadits yang

pemah engkau dengar dari Rasulullah S, yang tidak melalui

perantara orang antam engkau dan beliau.' Ia pun berkata, 'Aku

mendengar Rasulullah g bersaMa, t# ;;t $g'6>i tilitt',i
?f; (Elanngsiapa Wng apabila memasuki waktu pagi dan'apabila

@
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memasuki waktu sore mengucapkan tiga kali ...)'-" lalu ia

menyebutkan sama seperti ifu.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i di dalam,4/

Kubn, dan Al Hakim. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari riwayat

Husyaim dari Abu'Uqail.

Dengan sanad itu juga tiingga Ath-Thabamni dari Abu Salam,

pelayan Nabi $, lalu ia menyebutkan haditsnya tanpa kisah tersebut.

Diriwayatkan iuga oleh hnu Majah.

Riwayat Syu'bah dan yang menyepakatinya lebih ralih

daripada riwayat Mis'ar. lNatatl Al Afkar, 2/351-355; Al lshabah,

4/931.

216. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin

Malik &, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda kepada F,athimah r$,

c;"J irtl G ,#'o:t ;);x-t7
6-:>+;f ,iyt r*-*l Sy

fdJJ
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*i:b,
"Apa 5ang menghalangimu unfuk mendengarl<an aPa Wng

aku katakan kepadarnu? Apabila engkau memasuki uaktu pagi dan

apabila engkau memasuki waktu sore, hendaHah engkau

mengucapkan: 'Wahai Dzat Yang Maha Hidup, wahai Dzat yang

o
O/

f
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senantiasa mengUrusi makhluk-Nya, dengan mhmat-Mu aku

memohon pertolongan, maka perbaikilah urusanku, dan iangan

Engkau serahkan aku kepada diriku walau sekeiap mata (tanpa

mendapat pertolongan dari-Mu)."

Ini hadits hasan gharib, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, hnu As-

Sunni, Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam Adz-Dzikr, Al Ma'muri di dalam

Al yaum wa Al-I-ailah, Al Khamithi di dalam Makaim Al Akhla di,an

Al Hakim di dalam Al Mustadmk, dari beberapa jalur, dari Zaid bin Al

Hubbab.

At-Tirmidzi juga mengeluarkan dari hadits Anas, ia berkata,

"Adalah Rasulullah $, apabila terdesak dengan suatu perkara, beliau

mensucapkan: LiiJ,lal*4?'t3 U e U tWahai Dzat Yang Maha

Hidup, wahai Dat yang senantiasa mengttrusi makhluk-Nya, dengan

mhmat-Mu aku memohon pertolongat)-"

Di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Aban Ar-Raqasyi, dia

dha if lNataij N Alkar,2/385-3861.

Menurut saya: Di dalam Mukhtashar At-Taryhib wa At-Tarhib

(141.), Al Hafizh mengatakan, "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan

sanad shahih dan Al Bazzar, serta dishahihkan oleh Al Hakim."

217. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari anas bin Malik r&,, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda kepada Fathimah,

;;u ry.g>rf 6#ol 9x.t1
u*:t tot ,, il ,,?P t- € 6- :>>*,^'l syt c).bf tilI
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"Apa 5nng menghalangimu unfuk mendengarkan aPa yang

aku wasiatkan kepadamu, 5nifu apabila engkau memasuki waktu pagi

hai dan apabila memasuki sore hai agar engkau mengucapkan

,nng artinln): 'Wahai Dzat 5nng Maha Hidup, yang Maha Mengurusi

segala makhluk-Nya, dengan mhmat-Mu aku memohon pertolongan.

Perbaikitah seluruh untsanku, dan ianganlah Engkau semhkan dinku

kepadaku sekalipun sekeiap mata (tanpa mendapat pertolongan dari-

Mu)."

Ia -yakni N Bazzar- berkata, "Kami tidak mengetahuinya

diriwayatkan dari Anas kecuali dengan sanad ini."

Ini sanad yang haan.lMul<hashar hvnid AI Bazar,2/4151.

218. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: "Ketika ada seomng ufusan yang datang kepada

Rasulullah $, Rasulullah $ bersabda,

,,-r-*l sl:'&l $y i A * *'u G

;---lLy tf Wl, ,qt y'!;rf \ ;, ,r.ilAi
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t4G $f) ,:,s*\ & f ri { -* vt ,}i,r Yt

, o t 6z tt i ti o , .'. 
' '

ry- e . .t) d oiP r*fsY
"TidaHah seorang hamba muslim Wng apabila memasuki

waktu pagi dan apabila memasuk wnktu sore mengucapkan (lnng

artinya): 'segala puji bagi Allah yang aku tidak mempercekutukan-

Nya dengan sesuafu pun,. dan aku bersksi bahwa tidak ada

sesembahan selain AJlah,'maka diampuni doa4oanin hingga sore,

dan bila menguapkann5n ketika memasuki u,nktu sore maka

diampuni dosadosan5n hingga pagi-"

Ia -yakni N Bazzar- berkata, "Kami tidak mengetahui Aban

ini me-musnadkan (mengemukakan dengan sanad bersambung

hingga Nabi $) selain hadits ini. Adapun Aban Snng mana Sa'id

meriwayatkan darinya, menunttku dia adalah hnu Abu llrasy, ia

seorang 'abid (ahli ibadah) dan bukan seotang hafizh (penghafal

hadits), maka di dalam haditsnya banyak png munkar karena

buruknya hafalannya, dan dia itu matrukul hadits (haditsnya

ditinggalkan) ." lMukhtashar hovaid N Elamr, 2/4154.161.

2L9. Al Hafizh mengatakan tentang hadits png diriwayatkan

oleh Al hz-z-aar: Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Adalah Nabi $, apabila

memasuki waktu pagi lalu matahari tetbit, beliau mengucapkan:

;" y;bYa'-Vti;+l'"$i
;, n,f.jr j:f :'$s"fi L:{.J;b;a*
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'e)yt,iylr' '.*r,i>tl-r' Ul'#i ry;Vt
'q.J"ut ,rtp,l,?t Jy*jr ri U.,iylr, !;J"

tb ;*( "k V'it, ,(i,b) tqX"o7, ,v?;
;:Jq _* e$ a;;,*l,#i :!l+"d
"*l,Gi41 W CGq! C'*f:r,er:l

rr Ya Allah, aku memasuki wakfu pagi dalam kadaan aku

bersaksi dengan apa yang Engkau bercaksi atas Diri-Mu,

dan aku bercaksi kepada pam malaikat-Mu dan para ahli ilmu serta

siapa-siapa yang tidak bersaksi dengan apa yang aku bersaksi

dengannya. Maka fuliskanlah kesaksianku di tempat kesaksiannya; Ya

Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahtem, dai-Mu kaejahteraan, dan

kepada-Mu kembalinSn kesejahteman. Wahai Dzat 5nng memiliki

dan kemuliaan, hendaHah Fngkau mengabulkan doa

kami, memperkenankan kami, dan mencukupi kami dari

siapa 5nng Engkau mencukupin5n dari kami dari kalangan para

makhluk-Mu. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku Wng
merupakan pelindung dan perbaikildh untukku duniaku

yang di dalamn5n terdapat penghidupanku, dan perbaikilah untukku

akhimtku 5mng kepadanya aku kembali."

fultqaall'**a/aiCrQaral4,d

,#wyC e.rT ;.
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Ia -yakni N Btrzzar- berkata, "Kami tidak mengetahuinya

dengan lafazh ini kecuali dengan sanad ini."
' 

Daud dha'if

. Menurut saya: Dan juga Athiryah. lMukhtashar hwaid Al

Bazzar,2/4L51.

220. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Barzar: Dari Abu Htiraimh r&, dari Nabi $: "Bahwa apabila

memasuki wakfu pagi beliau mlngucapkan,

y q-i). 3l;t;r,$. Uilt'&?, tel
t t t,. o7.. z.' a z ' ,7 . ,o /.)#t ilb,J,6 y! iJI Y ,il'd;-i

"I{ami aun -ror*,tl tznktu ,* ,"r'kn-iuun o"r**
mitik Allah, sqala puji bagi Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak

ada sesembhan selain Dia, dan kepda-N5a tempat kembali." Darr

apabila memasuki waktu sore beliau mengucapkan:

y,;) :t:";r t,N UAt &?t t#f
;*":t #b,,i vt 4i ,oi|!;r,

"I{arrti telah mqm-ilki unkfu src dan k*afirut lanyahh

milik Allah, s@la puji bgi Allah, Mak da sekutu bagi-I@, M*
ada sesenbatnn selain Dia, dan kepda-Ifip tanpt kembli."

Ini sanad yang haan.lMukhtashar huaid Al Elaar,2/4741.
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221. Dari Abdurrahman bin Ghanm, dari Nabi S, beliau

bersabda,

a O- / 4 / a a /O OIO / tl / . / O. . t lO_ lrt O /

H *f s 4S c-or^e-2 Ol Jp dL, dr"//

Y i-r....--* lrr Vf .JLY :qj;\ *2t {'Q\../ZY\^

; ) i-J": A i-jr 4 Lu;lt ;i ;i $,i
. , ,6, /o.. ,, : o ,. I t
r.5 ol t "r* (JF *".;- _|f. / , J J 

Z_
,t9. lc-z I z z l. ... /U er,?q*'?L e'di c.2ti:,L ;+

,D3 ,ys'ry'i tl:'-r t; L?c);'r*
'of ; q'J4-'{r, g"}t grbgt'u t :'-r s

./6r ;*l'u ok; ,!'jrtr vr epr u; kri

"Bamngsiapa tnng sebelum befialik dan melipat kakin5n dai
shalat Shubuh dan Maghrib (vang artinya): 'Tidak ada

sesembahan selain Allah semab, tidak ada sekufu bagi-Nya, milik-
Ng sqala kemjaan dan milik-N5a sqala puji, Diatah tnng
menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuas atas segala

ssuafu.'sepuluh kali, mal<a difuliskan baginya dengan setiap kalinjn
ifu sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya sepuluh keburukan,

l'^,P

,'
),;

.t i z.!z ,c /
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diangkat baginya sepuluh deraiat, dan itu meniadi benteng baginya

dari segala yang dibenci, serta menjadi benteng dari syetan yang

terkutuk, dan tidak halal bagi dosa unfuk mengenain5n pada hari itu,

kecuali syrik, dan ia meniadi manusia yang paling utama amalannya."

Al Hafizh berkata: Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh Imam

Ahmad demikian. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.

lAl Amali Al HalabilUnh,4S-501.

222. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Dzar rg, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

or o

4-I> i\* ;.t ett . t.- o,
1) e dte d.,,qJ- I

J.

:&Ll'J,
..1.!. ol rr

' dU cA q v*)l

{ *f Y ;,L

!rr!'-ltt' ,l

Aaz,

i iul Y! 4J! V
u,

:Ak JL';3i;r,#i;jr ili 3ril.ir
a

,f) c..>l;-,,> F d \", ?l-t -P LJP
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eu; r';
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; jfis zs

I
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@



*ana@a'lh* *a/a fl ,*or4k"t

"Bamngsiapa yang mengucapkan setelah shalat Shubuh

dalam keadaan melipat kakinya sebelum berbicara (yang artinya):

'Tidak ada sesembahan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi'

N5a, milik-Nya sqala kemjaan dan milik-Nya segala puji, Dialah Jnng
menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala

sesuafu-' sepuluh kali, maka difuliskan baginya sepuluh kebaikan,

dihapuskan dain5n sepuluh keburukan, diangkat baginya sepuluh

demjat, dan harinSn ifu ia bemda di dalam perlindungan dari segala

Snng dibenci, dan bemda di dakm perlindungan dari syetan. Dan

tidak layak bagi dosa apa pun untuk mengenain5n pada hari itu
kecuali syirik kepada Allah;'

Ini hadits haan gharib.

Demikian yrang dikatakan oletr At-Tirmi&i, dan pada sebagian

naskah dinyatakan shahih.

Menurut sa!a: Itu adalah riwayat Abu Ya'la As-Sanji, dan ini

keliru, karena sanadngra kacau, sementara Syahr bin Hausyab

diperdebatkan tentang stafus tsiqabnya.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i.

Ia juga mengeluarkannya dari riwayat Hushain bin Manshur Al

Asadi, dan setelah me-takhrilnya ia mengatakan, "Syahr dln'if."

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabamni di dalam Ad-Du'a'.

Diriwayatkan juga oleh Ja'far Al Firyabi di dalam Adz-Dzikr.

Al Hafizh meriwagratkan dengan sanadnya dari Mu'adz bin

Jabal, lalu ia menyebutkan haditsnya sebagaimana yang telah

dikemukakan dari riwayat Abu Dzar, tapi di dalamnya tidak

dicantumkan kalimat: *: gG $j @Aam kadaan melipat kakin5nl,

dan ada tambahan padanya, ?6-13 ;* d:l-a ']t 'n i s @* it,

@
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baginya menjadi setam dengan sepuluh iitml, dan dibagian akhimya

ada tambahan: U;',b ,*t y*t iy*'U Ufi',e U,s Jtr ,it
4 (Dan barangsiapa mengucapkan itu ketika selesai dari shalat

Maghrib, maka diberikan iuga sepefti itu pda malam harinyal.

Dikeluarkan olah An-Nasa'i di dalam Al Yaum un Al-Lailah.

Dan juga oleh Al Ma'muri di dalam Al Yaum wa Al-Iailah.

Dicanfumkan di dalam riwayat An-Nasa'i: Hushain bin Ashim

bin Manshui, sementara di dalam riwayat Al Ma'muri: Hushain bin

Manshur, dan ini yang terpeliham.

Al Hafizh juga meriwayatkan dengan sanadnya. dari

Abdurrahman bin Ghanm, dari Nabi $, beliau bersabda, JJ Jt, ii
v$Jtt 9:3r r,)*',n *l'*tfrttl (Bamnssapa wns
sebelum befialik dan melipat kakin5n setelah shalat Shubh dan

Maghrib mengucapkan ...), lalu disebutkan haditsnya menyerupai

yang telah dikemukakan. Demikian Hammam meriwayatkannya

secara mural, tanpa menyebutkan Abu Dzar dan tidak pula Mu'adz.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad

Abdurmhman bin Ghanm di permulaan sanad, sedangkan

AMurrahman ini tidak ualid sebagai shahabat.

HSdits ini mempunlni sphid dari Abu Darda, diriwayatkan

oleh Ath-Thabamni di dalam Al lkbirdengan sanad hasan,lafazhnya

seperti lafzh At-Tirmidzi, dan di dalamqn dicantumkan kalimat: ..4ri
'-prlt g*..'4f-t (Diakh tang menghidupkan dan mematikan, Di
Tangan-IYg sqala kebil<adl, dan dibagian akhimya ada tambahan:
',y: .61'* ,qj F'#,,!*at {t'u iA, * # &'i osi

. t a .. . a .

i:,l-J,i , 'eJ Otf ,.y.,ll,lt Yb -rii. qg @y bgtntp dengan setiap

kalimat (pahala) menerdeiakan seoftng budak dari keturunan

@
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Isma'il, tnng mana harga setiap budak ifu dua belas ribu. Dan

bamngsiapa menguapkannSa setelah shalat Maghrib, maka baginya

seperti itu juga).

Hadits Abu Umamah mempunyai sanad lain, dan pada

matarrnya ada perbedaan.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Umamah i{&, ia berkata, "Flasulullah $ bersabda,

4
Atll ,l -f., :;r'-rlir ,te l! G'Jts 

"u

*#-,i' 'Jit trS.rhjr ;i;i'&r Y ;.;;'r
-z/

itr,)-F:A,f * fi,'$r e*-,i4J;,

Jjf 'r;l #;ok &r',{'it,y;1;
6 ;, ;r;'11 Jv 6 J4 iC cr vt "r,3 ,rr\i

tu,

Jri

"Bamngsiapa Wng setelah shalat Shubuh mengucapkan (yang

artinya): 'Tidak ada sesembahan selain Allah semata, tidak ada sekufu

bagi-N5n, milik-N5n sqak kemjaan dan milik-N5a segala puii, Dialah

yang menghidupl<an dan mematil<an, di TanSan-IW sqala kebikan,

dan Dia Maha Kuas atas segala s6uafu,' senfus kali sebefum

melipat kakinya, maka pada hari itu ia meniadi penghuni bumi 5nng
paling utama amaln5n, kecuali onng tnng menguapkan seperti apa

5nng diucapkann5a atau melebihi apa Snng diucapkannSn."



;j
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Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh hnu As-Sunni. INataii Al
Afkar,2/30+309I

223. Al Hafizh berkata: Dari Abu Dzar r$, bahwa

Rasulullah $ bersabda,

#, )s ;3 r-;)t iY'-" ;.! eJG A
,;i'*; y i*i hr if if v

l- -r' h,q),#,i'J;jt il:r 3liIr

,.>ti7.L';*ii ii,r 'J{ ift;}* ,\;s :"i
c,>t_L:r:r'r:* fi erJ ,?6';* ,* AaJ

d'--J 2JK ,y "U i-r eu,t;x"; JU-.)
ll'a:; dkriLl;-t *'{t euJ,i,t a/,

^Iu 3;rr v1 p;r
"Bamngsiapa Wng setelah shalat Shubuh dalam keadaan

melipat kakin5n sebelum befiicam, mengucapkan (yang artinya):

'Tidak ada sesembahan selain Allah semab, tidak ada sekufu bagi-

N5n, milik-N5n segala kemjaan dan milik-N5a segala puii, Dialah tnng
menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala

sesuafu-' sepuluh kali, mal<a Allah menuliskan baginya sepuluh

,'&"rr:l'#

@
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kebaikan, menghapuskan darin5a sepuluh keburukan, -"ngunikut
baginya sepuluh demiat, dan harinSm itu ia bemda di dalam

perlindungan dari segala Wng dibenci, dan di dalam perlindungan

dari syetan. Dan tidak layak bagi dosa apa pun unfuk mengenainya

pada hari itu kecuali syirik kepada Allah."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ini adalah lafazhnya, dan

ia mengatakan, "Hasan shahih." An-Nasa'i menambahk""r'i-iJt 2l*,

{di Tangan-Nya segala kebaikan), dan di dalamnya disebutkan' iJ .'rK

#;|*t4ii!+(tJ3. (maka basin5n dengan setiap vans

diucapkannya (pahala wng setam dengan) memerdekakan seomng

budalti. Diriwayatkan juga oleh ]\n-Nasa'i dari hadits Mu'adz, dan ia

menambahkan di dalamwu, !!if ?*r rfu "ry U 
)b5- * qtt Vi

N eU;',y (Dan bamngsiapa mingucapkannSm ketika selesai dari

shalat Maghrib, maka ia diberi seperti itu jugp pada malam harinyal.

Sanadnya haan.lMukhtashar At-Taryhib wa At-Tarhib, L451.

224. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Ayryasy rg, bahwa Rasulullah $ bersabda,

Y ,;:r-r3 i,r Y{&f tiy Sv ;Cz

YI .JI

Ur'i ok ,)-rs,,kal,*uxi

t1
d-J

dve t
2. J

;A k ;'';3,A*jt il:t :rfii {,|i'4rr,
,.. ,

.r) -l
z.!z ,t9. lo^z loz ', I z t 2 / to .

d:S c?W ;r* ue -b>1 cc>tc'"'-> -P
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& oli^.iJt irr.nt i-r e
/a

Og ) ,yi*r'> :V
U;'J1 li ok ;;l $yQv"t:1j .'s*x-

"fumngsiap J/ang apabila ,i"orurrA ,** 
' 

oun,

mengucapkan (yang artin5n): 'ndak ada sqembahan selain Allah

semata, tidak ada sekutu bagi-N5a, milik-N5n sqala kemiaan dan

milik-Nya sqala puji, dan Dia Maha Kuasa atas sqala sesuatu.'

maka baginya (pahala t/ang setam dengan) memerdekakan seomng

budak dari keturunan Isma'il, dituliskan bagin5n sepuluh kebaikan,

dihapuskan darinSa sepuluh keburukan, diangkat baginya sepuluh

demjat, dan ia bemda di dakm perlindungan Nlah dai syetan hingga

sore. Dan bila menguapl<ann5n ketil<a memasuki wktu sore maka

@nnirya *pefii itu;'

[-alu seorang lelaki bermimpi berjumpa dengan Razulultah $,
Ialu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhqn Abu Alryasy

menceritakan kepada kami demikian dan demikian.' Maka beliau pun

bersabda, fV i -c!1? (Abu Ayyaqr benar).

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-

Nasa'i di dalam Al Kubn, hnu Majah dan Al Firyabi di dalam Adz-

Ddkr.

Dirir,ualntkan juga kepada kami di dalam Adz-Dzikr karln

Ja'far Al Firyabi dan di dalam Mal<arim Al Akhla karya Al Kharaithi.

Diriwalatkan juga oleh hnu Khuzaimah di dalam Shahibnya.

Dan juga oleh Ath-Thabarani di dalam Ad-Dub'.

Dari jalur Sa'id, tapi hal itu tidak menodai keshahihan sanad

ini, bahkan sekalipun shahabat tersebut tidak disebutkan namanya.



*ulqcl,a'?fu *a/ailrQaralerat

Tentang perkataan Asy-Syaikh, "dengan bebempa sanad,"

perlu ditinjau lebih jauh, karena hadits ini di dalam riwayat Abu Daud

dan hnu Majah hanya dengan sanad Hammad hingga akhir

sanadnya. Wallahu aIam.lNatai Al Afkar" 2/365-3671.

225.A1 Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar; Dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurmhman bin

'Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

":t\ :rr.*lt $yr'dbf q ri €. Jti u
,i--.^-it ^L 3rLir 'i ,ii Ur, Y i:L3 hr vf
z J z Joz ?. z I o l r 1. L 

t. 
r. ! o lz o 

t,

-f S cr.>Jl 9*. co3,*t- ) ,r- -f S ct\2,t-1 q-
l-it{',t$;i.;\ { .* ,}-F ;A ,lt ;"

f.trl ,r.: u'rrd
"Bamngsiap 5nng pada suafu hari ketika memasuki pagi dan

ketika memasuki sore menguapkan (yang artinya): 'Tidak ada

sesernbahan selain Allah semata, tidak ada sekufu bagi-N5n, milik-

N5n segala kerjaan dan milik-Njta sqala pujian, tnng menghidupkan

dan mematikan, Dan Dia Maha Hidup tnng tidak akan pemah mati,

di bngan-N5a sqala kebikan, dan Dia Maha Kuas atas sqala
s6uafu,' maka di anpuni doadoan5m utalaupun tebih banyak dari

buih lautan."

@



fula*aa'lf,*flale, 4 rQ.ral4'ot

Ia -yakni N Bazzar- berkata, "Kami tidak mengetahui Suhail

meriwayatkan dari ayahnya kecuali ini, dan ini tidak mempunyai jalur

periwayatan lain selain ini."

Asy-Syaikh berkata, "Abu Bakar dha'if."

Menurut saya: Dan juga orang yang meriwayatkhn darinya.

lMukhtashar hwaid Al Elazzar, 2/ 4L41.

226. Bahwa Abdul Hamid maula Bani Hasyim menceritakan

kepadanya, bahwa ibunya menceritakan kepadanya, yang mana ia

pemah melayani sebagian puteri Nabi $, bahwa puteri Nabi $ RA

menceritakan kepadanya, bahwa Nabi $ mengajarinya, beliau

b€rsabda,

. c, - ).r'..tu o! /o e ! ro ,:
eJ-r2z)J 4Il dt--*, :gfi G Cj

;-, 'L-T- l6:r ok hrit" c,ir1 ,l;:r' "ti

t oJzo Atirio.t.(r'r,zl o..',{LGl
ry-LE cr#uU*Y (ryi€J.
tr. 

., o ! z o 6 llrl o .. / o ! A. tr. 
.J,f- C€ Cr#u Ll) cr.r'-*-J c7

a, '#'F
" Ucapl<anlah kefrka erAl<au di waktu pg, dan ketika engkau

diwaktu sore (5nng artin5a): Maha Suci Attah dan aku memuji-N1a.

i; li,r of, ,\*;Ak 
"tLXiii {Ll ;3;

a
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Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Apa 5nng

dikehendaki Allah terjadi dan apa tnng tidak Dia kehendaki maka

tidak akan terjadi. Aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala

sesuatu, dan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuafu.' Karena

mengucapkannSn ketika di waktu pagi,

maka ia akan diaga hingga sore, dan bamngsiapa menguapkannya

ketika di qnktu sore maka ia al<an dijaga hinga pagr."

Ini hadits giaib, diriwayatkan demikian oleh Abu Daud pada

pembahasan tentang adab.

Dan juga oleh An-Nasa'i di dalam Al Yaum wa Al-Lailah.

Juga oleh Ibnu As-Sunni dari An-Nasa'i.

Dan oleh Abu Nu'aim di dalam Al Yaum wa Al-I-ailah.lNataij

N Alkar,2/37+3751.

Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Tertimpa Musibah

227. Biografi hmhim bin Muhammad Ats-Tsaqafi: hnu Abi

Hatim mengeluarkan riwayat dari Aisyah rg mengenai istirja'

(mengucapkan: inaa lillaahi um innaa ilaihi maji'uunl unfuk mengingat

musibah. Haditsnya tidak shahih. llisan Al Mizan, 1/1021.

@
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228. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwaru,kun
oleh Al Bazrar: Dari Abu Huraimh, ia berkata,
"Rasulullah $ bersabda,

i=jr :'j;$,iu.
, efi;l'€Ll a7: ril

;" -*i ,y'jt)ri.t (v G$G ,s;$ N.

',!)t-'53" ok U; )vt;yfrv .<#'d"'&
t. o9,.
a^*rjl

'Apbila s6@nrng dari katian melihat %@nrrg dalam suafu
petaka (musibah), maka hendaHah mengucapkan: ;Sqala pufi bagi

Allah gng menyelanatl<anku dari apa Wng Allah mengujimu
dengannSn, dan melebihl<anku atas bn5ak mal<hluk 5nng tetah

diciptakan-N5n dengan kelebihan tnng barynk.' Karena
sesunguhnya bila ia mengucapl<an itu, benrti k tulah mensytkui
nikmat tesebut"

Ia -yakni N hzzar- berkata, "Kami tidak mengetahui yang

meriuuaSratkannya kecuali AMullah bin umar Al Umari dengan sanad

ini."

Asy-Syaikh berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, selain

katimat: ta;h *.'fa ,tg U; je ril iff {IGrena sesungguhn5n bita

ia mengucapkan itu, berarti ia tekh ieisyukuri niknat tercebuf,!

EI



tr.Uri.ilt4 ?l,e ?a/a lC rrryl4d

Menurut saya: Tapi ia menggantinya dengan kalimat: iJ Il
lylr U|li airrar.lkecuati ia tidak al<an tertimpa oleh petaka tercebuf . Di

dalam sanadnya terdapat Al Umari dan Abdullah bin Syabib,

keduanya dha'if. lMukhtashar h.tnid Al hzzar, 2/ 4214221.

Bab: Doa Hendak Berhubungan Intim

229. Al Hafizh berkata: Riwayat Muhammad bin Muslim,

saya belum pemah melihatnla.lHuda As-&ri, 68}

230. Biografi Ahmad bin Al Abbas Abu Bakar Al Hasyimi.

Ibnu Hibban mengeluarkan riwayatnya dengan sanad:

qb:, ri,r; ,i:pu'Jr:rlir gy'or

orail;,;lt ,;t;;rh$r *'$i :'j;$ lU
qrG

"Sesungguhn5n syebn dan jin hadir (*at berhubungan intim),

karena ifu jika seseoftng dari kalian hendak menggauli istri maka

hendaHah mengucapkan: Ya Allah, jauhkan setan dari kami dan

jauhkanlah setan dari apa tang hgkau anugemhkan kepada kami

kaururut lcani)."

@
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Ibnu Adi mengeluarkan yang pertama dengan lafazh: ,,jf trl
'J-jii ,Ul VslI (Apabita seseotzng dari l<alian mendatangi (hendai

menggauli) istserinya, maka hendaHah ia menguapkafl. Inilah yang

dikenal dengan matan ini, walaupun sanadnya terbalik. lLisan Al
Mizan, t/L9l-L921.

Bab: Tentang Orang yang Diwajibkan Surga Baginya

23L. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya: Dari Abu

Sa'id Al Khudri &, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

,t-1,-2 pLyV ,$ ll i+:r:Jb A
i#ir{ o .., ?.sl z 4. I z

*5,)f-l )^2.4.J

"Barangsiapa mengucapkan: 'Aku rela Allah sebagai

Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad'sebagai msulku,'

maka wajiblah surga bagin5n."

Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i

di dalam Al Kubm.

Para periwayatnya adalah para periwayat Muslim kecuali Al

Juni, namanya Amr bin Malik, dan dia dinilai tsiqah.

Diriwaptkan juga oleh Muslim dan An-Nasa'i dari Abu Sa'id,

bahwa Nabi $ bersaMa, ... t-i iU,, \h|i ,# UJ 6- lWahai Abu

Sa'id, wng reta Attai iebagai Tuhann5a...) al hadits,

dengan redaksi senada dengan ini, dan di dalamnya terdapat kisah.
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Semuanya diriwayatkan secam shahih oleh hnu Hibban dan

dua jalur. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam Al Mustadrak,

dan yang kedua diriwayatkan juga oleh hnu Hibban dari jalur Ibnu

Wahb. lNataij Al Alkar L/8-901.

Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Mengenakan Pakaian

232. Al Hafizh meriwayatkan dengansanadnya dari Sahl bin

Mu'adz bin Anas AI Juhani, dari ayahnya rg, ia berkata,
"Rasulullah $ bersabda,

,SJ.-JI N. l^J'Ji, Ju" (*F q;'d A
.t.1 -a!'.r. 9 1o z ot, o l.,, 

t,'.. 
i'-e rgi\J d J? p",r $)Jtji;.tK

o1 o .o'., LilhfY> U 1'1t;;

" Bamngsiap mengenakan ,-"- baru lalu mengwcapkan

6nng artin5m): 'Sqala puji bagi Attah tnng telah mengenakan ini
kepadaku dan menganugemhkann5n kqadaku tanpa daya dariku
dan tanpa kekuatan,' maka Allah mengampuni dosanga 3nng telah

lalu.u

Ini hadits haan, diriuayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Al
Hakim dan Ibnu Majah. lNataij Al Alkar L/LL9-L2L\.

@
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233. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu
sa'id Al Khudri 46, ia berkatia, "Adalah Rasulullah $ apabila
mendapatkan pakaian, beliau menamainya dengan namanya, ghamis,
atau ikat kepala, atau sorban, kemudian beliau mengucapkan:

;uf;f q*frk ul i=jr u"#)i
c,?3 e? u|* lift,{ z I ./ o. / O.

ryufs9-*
t7. t

.a) x;,.c\--

" Ya Allah, bagi-Mu segala puji, hgkau tetah mengenakan ini
kepadaku, aku memohon kepada-Mu dan kebaikan
yang Engkau jadil<an padanga, dan aku bedindung kepada-Mu dari

dan keburukan Snng hgkau jadikan padanya.,,

Dengan sanad yang lalu hingga Ath-Thabarani di dalam Ad-
Du'a', dari Sa'id -Al Jariri, lglu ia menyebutkannya, tapi ia
menyebutkan: l-i.iit ',r-ji q'l.!r, fi;, oit:.5 'c,,il Engkau telah
mengenakan pakaian ini kepadaku, maka iag Mu sqara puil, tanpa
menyebutkan kalimat: gamis, atau ikat kepala, atau sorban,
sedangkan yang lainn5n sarna.

Ini hadits hasan, dari jalur pertama diriwaptkan oleh Ahmad
dari Khalaf bin AlWalid dan Ali bin Ishaq.

Jua oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Sementara dari jalur
kedua diriwayatkan oleh Abu Daud dari Musaddad.

Para periwayatnya adalah para periwayat Ash-shahih, tapi Al
Jariri hafalannya kacau di akhir usianya.
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Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari riwayat Muhammad

bin Dinar dan At-Tirmidzi dari riwayat Al Qasim bin Malik.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, kemudian ia

mengeluarkannya dari Abu Al Ala' bin Abdullah bin AsySyikhkhir,

dari Nabi $, secam mutsl.

Dan ia mengatakan, "lni lebih benar daripada riwayat Isa bin

Yunus."

Diriwayatkan oleh hnu Hibban.

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim.

Dan kemungkinan matann5n shahih karena diriwayatkan juga

dari jalur lainnya yang hasan. Wallahu a'lam.INataii Al Afkar L/L22-

1241.

234. Al Hafizh meriwalratkan dengan sanadnya dari Abu

Umamah &, ia berkata, "Umar $ mengenakan pakaian baru, lalu ia

mengucapkan:

,G)'-f y.qrt)f C A* ,5$ N,LIA1
-zz-a

-1./ . tra. ii.
€.V G !..J.a-?ErU

"Segala puji bagi Alah yarlg telah mengenakan kepadaku apa

tnng aku menufupi aumtku dan dengannya aku berhias di

datam hidupku,' kemudian ia berkata, 'Aku mendengar

Rasulullah $ bersaMa,

@
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€it NJA1:Jwt.y
/2

.//O. a . O /u.i d,v/

,GQ G r.';;ir, ,,:r'-f y. ,€ttj:t G q*
eog ,1;G'-r2i,:ibl €$'o$,;t* i./

,qrrT'y, f er,,rt # d),it Y,
. /zoz z .6. . 'zoz z ,6,t.l_l t} t,t^*"1 !-

"Elamngsiapa mengenakan pakaian baru lalu mengucapkan

(yang artinya): 'segala puii bagi Allah yang telah mengenakan

kepadaku apa tmng dengannya aku menufupi aumtku dan dengannya

aku berhias di dalam hidupku,' kemudian menuju pakaian(n5n) Wng

telah tusuh lalu menydekahkannya, maka ia berada di dalam

penjagaan Allah, di dalam perlindungan Allah dan di dalam tutupan

Allah, dalam kadaan hidup dan mati, dalam keadaan hidup dan

mati, dalam kadaan hidup dan mati."

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmi&i dan

hnu Majah.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Umamah,

ia berkata, "Suafu hari Umar bin Khaththab r$ duduk di antara

sejumlah shahabat Rasulullah $, lalu ia meminta diambilkan gamis

baru lalu mengenakannya. Betapa indahnSa pakaian ifu, sampai ia

mengucapkan: ,# e.-r'JeJ-t ,d;f ,r)ril\tl6 *6 ,t;'J't t-$.l;ii
d* $e7ala puii bagi Allah tnng telah mengenakan kepadaku apa

yang dengann5n aku menufupi aumtku dan dengannlm aku berhias di
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dalam hidupkti, kemudian ia berkata, 'Aku pemah melihat

Rasulullah $ mengenakan pakaian baru lalu beliau mengucapkan

apa yang tadi aku ucapkan, kemudian beliau bersabda,

J z ?. ro ) oz o . . o 4:*J;-);*'uGry* d #)t)

A'r4;-'"; i+ tr'J,i$,; ,fu); q;

t try6urLi#A1" €$ )t\rl'u,L*'
. .. !-, -ot , oa., / 2 a u 

I

ds carl j ->, C o-t I ;* + Vf ;&
-zz-'/

Ur-, Ur rll?ttt1 yt )f &,:t r*
.€;)$ +r:

"Demi Dzat 5mng iivraku bemda di Tangan-Nya, tidaklah

seomng hamba muslim mengenakan pakaian baru kemudian

mengacapkan seperti Wng tadi aku ucapkan, kemudian ia menuju

pakaian usangnta Wng telah ditanggalkannya lalu memakaikannya

kepada seorzrng muslim, wng lrana ia tidak memakaikannya kecuali

karena Allah Ta'ala, mal<a ia tebp bemda di dalam pe.njagaan Allah,

di dalam jaminan Allah dan di dalam perlindungan, selama padanim

masih ada sehelai benang darin5a dalam kadaan hidup dan mati."

Ini hadits ha*n,diriwayatkan oleh Al Hakim.

Adapun jalur lainngra, di dalamnya terdapat Ali bin Yazid,

yaitu Al Alhani, dia sangat dha t, dan juga gurunya dan omng yang

meriwayatkan darinya diperbincangkan.
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' Adapun hadits Ibnu Umar yang diisyaratkan oleh At-

Tirmidzil5, itu terdapat di dalam Al Ausath karya Ath-Tliabarani,

lafazhnya, "Apabila mengenakan pakaian baru, beliau mengucapkan,

DV e ,#i €S* ,sjtt rs$t {.'l6di (segala puii basi Atlah vans

telah menutupi auratku dan menghiasiku di antara pam hamba-Nya\."

Di dalam sanadnya terdapat Abu Daud Al A'ma, namnya

Nufai' bin Al Harits, dia matruk(riwayatnya ditinggalkan).

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Mathar, ia

berkata, "Aku pemah bersama Ali bin Abu Thalib r$, lalu ia membeli

ghamis dengan harga tiga dirham, Ialu ia mengenakannya di antam

pergelangan tangan dan lufutnya sambil mengucapkan ketika

mengenakannlra:

,4)L 'u'rht €. r,

;;A c iflt',y er,s$ ,rt:'r-;i
G;-f !.-z

"segala puii bagi Allah yang telah menganugemhkan pakaian

ini kepadaku Wng dengann5n aku berhias di antam manusia dan

dengann5n aku menutupi auntku."

lalu dikatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, apakah

ifu sesuatu darimu atau engkau mendengamya dari Nabi fu?' la
menjawab, 'Bukan (dariku), bahkan aku mendengamya dari

Rasulullah #'."
Diriwayatkan juga dengan sanad lainnya oleh Al Hafizh, dari

Abu Mathar Al Bashri, ia berkata, "Ketika kami sedang di masjid

@
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bersama Ali 4s,, tiba-tiba seomng lelaki mendatanginSta," lalu ia
menyebutkan kisah yang panjang, di dalamnya disebuflon; "I alu i6

mendatangi pemukiman Furat di pasar AI Karabis, lalu ia menemui

seorang tua, lalu berkata, 'Wahai orang fud, baguskanlah

pembelianku unfuk sebuah gamis seharga tiga dirham.' Setelah

mengetahuinya, ia tidak membeli apa pun darinya, lalu ia mendatangi

seorang anak muda, lalu membeli sebuah gamis darinya seharga tiga

dirham, Ialu ia mengenakannya sambil mengucapkan ketika

mengenakannya: ...4]J.ir-i,iJt (segala puji bagi Atlah...)," lalu ia

menyebutkan haditsnya seperti itu, dan di bagian akhimya

disebutkan: "Aku mendengamya dari Rasulullah S ketika

mengenakan pakaian."

Ini hadits gharib, diriwa5ntkan oleh Ahmad.

Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Zawaid

Al Musnad.

Saya mendapatkan jalur lainnya darinya unfuk hadits ini.

Dan dengan sanad itu hingga Ath-Thabarani di dalam Ad-
Dub'dari Abu Mathar, lalu ia menyebutkan yang marfu'menyerupai

itu.

Abu Yahya (salah seorang periwayat di dalam sanadnya) ada

kelemahan padanya, sementara gurunya, sa1ra tidak mengetahui

perihalnya.

Al Hafizh meriwa5ratkan dengan sanadnya dari Aisyah rg, dari

Nabi $, beliau bersabda,
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t4,i:jw- ",t:t'& ii hr ;? \L *,Ji -G
.''l't*;,6-: i,>4 "sf,6-*. it frt l?; \? ;

,u2r'2

.iilur fr &t*"6f t;,}i,r
TidaWah Atlah S menganugemhkan suatu nikmat kepada

. seoftng hamba Wng mana ia mengebhui bhum nil<nat ifu dari sisi

Allah g, kecuali Allah menulisl<an baginya kesyukumnn5n sebelum ia

memuji-N3n atas nikmat 'itu. Dan tidaHah Altah & mengetahui

penyelan dari seomng hamba atas suafu do* yang dilakukannya

kecuali Allah mengarnpunin5n sebelum ia memohon ampun kepada-

Nya. Dan tidailah seoang harnba mengenakan suafu pakaian yang

dibelin5n seharga satu dinar atau setengah dinar lalu ia memuji AlJah,

maka belum juga pakaian itu ampai pada lututnya hingga Allah telah

mengarnpunin5n."

Ini hadits gharib, diriuaptkan oleh Al Hakim di dalam z4l

Mustadnk.

Ia juga meriwayatkan dari Aisyah &, ia berkata,

"Rasulullah $ bersabda," lalu ia menyebutkan haditsnya, di

dalamnya disebutkan , ,fi Urfr iii ?tt ,-i 1l *b ?rei $t l; 1\l v3

@
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tS |*'.r*:-'t6t r'o})lL;-of VidaWah seoft,ng hamba melakukan

suatu dosa lalu ia menyesalin5n kecuali Atlah menuliskan baginya

ampunannry sebelum ia memohon'ampun kepada'Nya, dan tidaklah

seorang hamba memperoleh pakaian...), sisanya sama.

Diriwayatkan oleh Al Hakim.

Menurut saya: Kecuali Muhammad bin Jami', la di-dha'ifkan

oleh Abu Hatim Ar-Razi. hnu Adi menyebutkannya di dalam Adh-

Dhu'afa', sementara hnu Hibban menyebutkannya di dalam .4fs-

Tsiqat.

Saya mendapatkan ialur lainnya untuk hadits ini dari riwayat

Buzai' dari Aisyah yang menyenrpai ifu, diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani di dalam Al Ausath juga, dan ia mengatakan, "Buzai'

meriwayatkannya sendirian. "

Menurut saya: Mereka juga dinilai dha'if. Wallahu a lam.

lNataij Al Afkan L/l24l3ll.

235. Dari Abu Umamah, dengan lafazh:

+);?r LW o-ilr ,j:l y';r ,)L

,4ti\ tur 31J* c)6i ,rr'sf t6.)
/?

llz o /
U,tl

"Suunguhn5a s6@ruU gng dabng ke par lafu membeli

pakaian pakaian seharya setengah dinar abu sepeftiga dinar, lalu

t
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memuji Atlah ketika mengenakannya, maka dituliskan baginya

ampunann5n."

Di dalam sanadnya terdapat Ja'far bin Az-Zubair, ia sangat

dha'if.lNataii Al Alkar l/1321.

,,236. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Salim

bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya &, ia berkata, 'Nabi $ melihat

Umar meng'enakan pakaian putih, lalu beliau bertanya,

eJ*lf r.n'ai;\l*i
'Apakah pakaianmu ini baru atau baru dicuci?", Umar

menjawab, 'Banr dicuci.' -dalam riwayat lain: Baru-, beliau pun

bersabdda,

t:r*e3U3 Ll:$|& rl:*rv dt
A"rpakuArlah Snng baru, hiduplah dengan terpuii, dan

matilah dengan mulia." Ad-Daburi menambahkan:

,:r\\6fur
'Dan semoga Allah menganugemhimu kesenangan di dunia

dan di akhimt" [Jmar berkata, "semoga juga engkau, wahai

Raiulullah."

Keduanya juga mengatakan di dalam riwayat mereka: "Aku

tidak tahu jawaban apa yang dikatakann5ra," sebagai pengganti

lafazh: "Baru dicuci." Keduanya juga menyebutkan tambahan yang di

e *i:;?'t'er3';.)
4
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bagian akhim5ra hanln ucapan: Ia (Umar) berkata, "Semoga juga

engkau, wahai Rasulullah. "

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Al Kubm dan Ibnu

Majah.

Menurut saya: Saya mendapatkan sSnhid yang mutal,
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam N Mushannaf, dari Abu

Al Asyhab dari seomng lelaki menyerupai riwayat Ahmad, lalu ia
menyebutkan matar:lnya.

Abu Al Asyhab ini namnya adalah Ja'far bin Ha5ryan Al
'Aththari, ia termasuk para periwayat Ash-Shahih, ia mendengar dari

para pembesar Tabi'in. Ini menunjukkan, bahwa hadits ini ada

asalnya, dan minimal derajatnp adalah dinilai hasan- Diriwayatkan
juga oleh lbnu Hibban di dalam Shahibnya.

Dan juga dengan sanad Snng lalu hingga Ath-Thabarani.di

dalam Ad-Du b'. lNataij Al Alkar 1/135-1381.

-. --,'..'',a4: 6:.--.":.;::;--::: r:-.. , ..-; ---..
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Bab: Dzrkr-Dzikir Menielang Tidur

237. Disebutkan di dalam kitab lbnu As-Sunni, dari Anas:

"Bahwa Nabi $ mewasiati seorang lelaki, apabila hendak bemnjak

ke ternpat tidumya agar membaca surah Al ![asyr, dan beliau

bersabda, itl4\blGn*. engkau mati, maka engkau mati

sebagai,yuhiol, atau beliau mengatakan fit fi,y ltermasuk ahli

surgal." Setelah men'takhrifnya, Al Hafizh mengatakan, "Hadits

ghaib, dan sanadnya sangat dha'if." lN Fufufiat Ar-Rabban\yah,

3/t5ll.

238. Diriwayatkan kepada kami, dari Aisyah &, ia berkata,

"Nabi & tidak tidur sehingga beliau membaca (surah) Bani Israil."

Hadits haan. lN Fu tuhat Ar-Ra bbani54nh, 3 / t57 -1581.

239. Disebutkan di dalam Musnad Abi Ya'la Al Mushili, dati

Ibnu Abbas i{9, dari Nabi r$, beliau bersabda,

)t?yi

'Maul<ah aku menuniukkan kalian kepada kalimat Snng dapat

menyelamatkan kalian dari mempercekutukan Allah &? (Yaitu) kalian

membaca, qul yaa aiyruhal kaaftrunn ketika kalian hendak tidur."

Al Hafizh berkata, "Hadits gharib." IAI Futuhat Ar-

Ra b baniy5nh, 3 / 756-757 l.
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24O. Disebutkan di dalam kitab At-Tirmidzi, dari Abu Sa'id

Al Khudri i{h, dari Nabi $, beliau bersabda,

?rr j;;-,1 :

t;)': *t*irt?#t
i'.,'Guz'J U z

gtj,)\,sfi'b J$ d

".rl{ "JL ) i;;\

,/tf 
Vt

-z

i lro hr

'rs{s 

3pt;G',-rl{ 
"o\ t c$l

.6fur ,(1 ;u".irt'og,dp J,:,

./A

i)l Y sJr
/, z/ - . to /

-a9 cc2l .e
J4J

/
// / O /- ,)J-e &;t5

"hmngsiapa t/ang ketil<a bemnjak ke tempat tidumya

mengacapkan doa: 'Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak

ada sesembahan selain Dia, Yang Maha .Flidup lagi terus menerus

mengurusi makhluk-Nya, dan aku bertaubat kepadanya,' tiga kali

maka Allah Ta ala mengampuni doadoanya umlaupun seperti buih

laubn, walaupun seban5ak bilangan bintang-bintang, walaupun

sebanSnk bilangan pasir yang mengpnung dan walaupun sebanyak

bilangan hari-hari dunia."

Ibnu Ajlan berkata, "Al Hafizh mengatakan: Hadits gharib."

lAl Futuhat Ar-Rabbani54nh, 3 / 160l.

241-. Disebutkan di dalam Murmthilza 'Imam Malik &, pada

bab doa di akhir pembahasan tentang shalat, dari Malik, bahwa telah

sampai kepadan5ra dari Abu Darrda $,: "Bahwa ia tertangun di

tengah malam, lalu mengucapkan:

E
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?r5 ; u?t ?Ar yrv: ooJlr,itl
,,semua mata sudah furtidun dan bintang-bintang pun telah

terbenam, sedangkan Engkau Maha Hidup lagi terus menents

mengurusi makhluk."

Al Hafizh berkata. Saya belum mendapatkan siapa yang

menyambungkan sanadnya, dan Ibnu 'Abdil Barr iuga tidak

menyandarkannya walaupun ia me- mutaba'alTnya'"

Al Hafizh juga mengatakan, "saya mendapatkannya musnad

(sanadnyabersambunghinggaNabi$)darijalurlainnya.,'Kemudian

ia mengeluarkannya dari hadits Anas, ia berkata, "Nabi $ bangun di

tengah malam, lalu beliau mengucapkan:

'n*:r'Cb rpt flv) o,,jt ,iv
c,tiit;,'l , cg(>Ji,'& etti\
t13 f\i 4e;It .)w L$?"'1 t:

JSr
. ot|

c7l ttl
4

tl rr .o t.))Ja)l 6n^)
,,semua mata sudah tertidur, aan oirtung-ointang pw telah

tefrenam, sedangkan Engkau Maha Hidup lagi terus menents

mengurusi makhtuk. Tidawah tertutup dari-Mu malatn nan gelap,

tidak pula lanslt wng berbintangsintang dan tidak pula bumi yang

berhampar. Englau mengetahui aPa tnng dikertingkan pandangan

mata dan aPa Wng disembunyikan dadS'"
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Al Hafizh berkata, "Hadits hasan seandainya saja tidak ada

periwayat yang mubham (samar; tidak disebutkan namanya) di dalam

sanadnya tentu ini hadits hasan. Dan saya kira, bahwa periwayat

yang mubham ini adalah Muhammad bin Humaid Ar-Razi, ia'

diperbincangkan. Tampaknya ia disamarkan karena ke-dha'ifannya.

Namun matarnya mempunyai s5ahid pada bab yang setelahnya." lAl
Futuhat Ar-Rabbangyah, 3/ 17 6-L7 71.

242. Dari Abu Humirah, dari Rasulullah S, beliau bersabda,

".it{ y. J;r?nt !'+ It6 r,3;f
1-' fl; V t1;.>1 'e.blLuyilA' ;r ,1;

;;;i yt';. rYuk p Ja
"Bamngsiapa yang duduk di suatu tempat duduk tanpa

berdzikir kepada Allah Ta'ala di dalarnn5n, maka atasnSn

pengurangan (haknya) dari Nlah. Dan bamngsiapa berbaring tanpa

berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka atasnya Pengurangan

(haknd dari Allah Ta'ala."

AI Hafiz berkata: Hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i di

dalam Al Kubm, Ar-Ruyani di dalam Adz-Dzikrdan Ath-Thabarani di

dalam Ad-Du'a'. [Al Futuhat Ar-Rabbanit)Wh, 3/17 2-77 3l-

243. Dari Ali: 'Aku belum pemah melihat seoftmg pun lrang

berakal yang masuk Islam, lalu ia tidur kecuali setelah membaca ayat

kursi." Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh hnu Abi Daud dan

@
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sanadnya hasn. Ia iuga mengatakan, Saya mendapatkan jalur

lainnya dari Ali yang lebih lengkap dari ini, lafazhnya: "Aku belum

pemah melihat seorang pun yang teguh di dalam Islam, atau di

lahirkan di masa Islam, apu m9$apatkan Islam, lalu ia tidur kecuali

membaca ayat ini: 'i ll.Ul I &t {Allah, tidak ada sesembahan

melainkan D.,'Q hinngga selesai dari ayat kursi. Tahukah kalian apa

itu? Sesungguhnya itu diberikan kepada Nabi kalian dari

perbendaharaan di bawah 'Aoy, yang belum pernah diberikan

kepada seoftmg pun sebelurh beliau. Tidak pemah suafu malam pun

berlalu dariku kecuali aku membacanya tiga kali di dalam dua raka'at

setelah Isya, dan di dalam witirku ketika aku hendak bemnjak ke

tempat tidurku." lni mauquf haan karena digabungkan dengan yang

sebelumnya, di dalam sanadnya terdapat tiga periwayat yang dha'if.

lAl Futuhat Ar-Ra bbni5tlnh, 3/ L7 ll.

244. "Bahwa apabila ia hendak tidur, ia mengucapkan:

/ c.

-9

lz I

ai2l-c ,-Jk t?S) ,tft-'l iyg;
;\v?46,yrtt
I

" Ya AJlah, sesungguhnSa aku memohon kepadamu mimpi

tnng baik lagr benar, frdak bohong, lagi bermanfaat tidak

me,n&tanglan mdlnmt"

Dan apabila ia telah mengucapkan ifu, mereka pun tahu

bahwa ia tidak tidak akan berbiara lagi hingga pagi atau bangun di

malam hari. Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh hnu As-Sunni dari

dua jalur, dari 'Uqail bin Khalid, dari hnu Syihab Az-Zuhri, dari

@
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'Urwah, dan itu mauquf dengan sanad shahih. lAl Futuhat Ar-

RabbaniSryah, 3/7701.

245. Dari Aisyah rg juga, ia berkata, "Adalah Rasulullah'S,

semenjak aku menyertainya hingga meninggalkan dunia, beliau tidak

pemah tidur kecuali setelah memohon perlindungan kepada Allah

dari rasa pengecut, kemalasan, kebosanan, kebahilan, keburukan

masa tua, keburukan pandangan pada keluarga dan harta, serta dari

adzab kubtir dan dari syetan dan para sekutunya." Al Hafizh berkata:

Diriwayatkan oleh hnu As-Sunni di dalam riwayat As-Suddi dari

Isma'il As-Sabi'i dari Masruq darinya. Sedangkan As-Suddi dha'if.lAl
Fu tuhat Ar-Ra b ban i54nh, 3 / L691.

246. Dari Aisyah rft,, ia berkata, "Adalah Rasulullah $,
apabila telah beranjak ke tempat tidumya, beliau mengucapkan:

*

| ; .(,
.LS 1r-t G )t )

/ -zz

la. 1 to,./.*Y Lrt ,-ts

oJ o,/ , '

G|AIJ ,ui o)l!,l
t, ,s Az*A'e'\;l;t'"#i

. , ,?.o ./ / u. o / o oi tn tn't:AAr eft.: *.,#i lixl
9r.c€)e

,/ul ytp u u,

)dAr-_"'\J-.

"Ya Allah senangkanlah aku dengan pendengamnku dan

penglihatanku, dan jadikanlah keduanSm Wng diuarisi dariku, dan

tolonglah aku terhadap musuhku, dan perlihatkanlah kepadaku

kemenanganku darin5n. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
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kepada-Mu dan lilitan hutang dan dari karena

ifu seburuk-buruk teman tidur."

Al Hafizh berkata: Kami mendapatkan kadar hadits ini dari

sejumlah shahabat tanpa batasan tidur. Di antamnya dari Jabir yang

diriwayatkan oleh Al Bazzard ari Abdullah bin Asy-Syikhkhir yang

diriwayatkanoleh Ath-Thabarani, dari keduanya yang diriwayatkan

oleh Al Hakim dengan sanad yang para periwayatnya tsiqah, dan ini

adalah haditshasan, dishahihkan oleh Al Hakim, tapi perlu ditinjau

lebih jauh karena ada keterputusan di dalam sanadnya.'lAl Futuhat

A r-R a b ban iyyah, 3 / L 6Gl 681.

247. Mengenai ini ada juga riwayat dari Abu Umamah &,, ia
be*ata, "Aku mendengar Nabi $ berdabda,

,y:?it Tt} t:.*G gtt Jt rs:l a"

i:r;-;irr ',y ot-,'4k- t'urAt kri- &
el\ir$fur ;r',rt:;Wa

Y!
at-4

ta 2 U/ d t

Fs j9 orrl

i$ita'f
"Elamngsiap bennjak ke tempt tidumSa dalam kadaan suci

dan betdzikir kepda Allah g hinga mengantuk, maka tidaHah ia

furblik di ,mbn hari gng di sat itu ia mqndnn kepda Ailah &
suatu kebilcan di anbm kebail<an-kebikan dunia dan al<hint, kecuali

Allah membuilann5n kepdan5a." Al Haftztr berkata: Ini hadits

hasn. Vl tutufut Ar-RabbanWh, 3/ 765-1661.
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kepalanya lalu memandang ke bintang-bintang dan ke langit, lalu

menggcapkant

Cfi'"#Ji.69rt?t$ olWl
"Aku bercaksi bahqa engkau memiliki Tuhan dan pencipta.

Ya Allah, ampunilah aku." Mal<a Allah memandang kepadanya lalu

mengampuninya.

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi dari Abu

Humirah. Di dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak dikenal.

lAl Ikft Asy-funl L/4M1.

24g. Dari Al Bam' bin 'Azib IS, ia berkata:

Rasulullah $ mengatakan kepadaku,

c0

i*f'"#)i ;*,,#1i :!r;, 
"r"

q,& Ll;b **y€if *!$ ,*t f r

l|& G:;'lj "*'l rte[JyzSil Ah **y

€pt'qi ,Ulf Lsrrt'rci{..',*,1 ,:ilt

l;?3V:*'a1r.>1 4 $t
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?I,&G,;pjr O/z ,z o f
. C-l*.,J1

"Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, maka
beruudhulah seperti wudhumu unfuk shalat, kemudian betbaringlah
pada pinggang kananmu, lalu ucapkantah (yang aftinya): ,ya Allah,
aku pasmhl<an wajahku kepada-Mu, aku semhkan urusanku kepada-
Mu, dan aku sandarkan kepada-Mu, karena berharap
(mendapatkan rahmat-Mu) dan cemas pada (siksaan-Mu, bila
melakukan kealahan). Tidak ada tempat perlindungan dan
penyelamatan dari (anannany'Mu, kecuali kepada-Mu. Aku beriman
kepada kitab wng telah Engkau turunkan, dan (kebenamn) Nabi-Mu
yang telah hgkau utus.'Jika engkau mati (di unktu tidur itu), maka
engkau mati di atas litmh (agama Islam). Maka jadikantah itu sebagai
akhir uarynfitu."

I.lu aku mengucapakan, dalam mngka menghafalnya:
'*tJ')i g{t U:*J.: (dan (kebenann) nurrt-tufu- yung telah Engkau
atus), namun beliau mengoreksi,'tl;rl ,S$t ililJ ,i Viau*, bukan
begitu, tapi dan (kebenarcn) Nabi-Mu yang idun c"g*uu utu)."
Diriunyatkan oleh Al Bukhari.

Hadits Mu'adz-secara mar{u', $wt i; * *- nLJ"u 6
'or it'otj;zl \ sefi Sfur b t* n;i1Ll:#,rn'r*i, Grlr*
seorng mudim tidur dalam keadaan tetah berdzikir dan dalam
kadaan suci, kenudian terjaga di malam hari latu memohon kepada
Allah kebaikan duniawi dan utrhmwi kecuali Altah memberikann5a
kepadary,r;fl. diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan hnu
Majah.

i, l' , A , o .1
& ti cc>r 0!t

,t
.J'-fr G
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Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu Umamah

menyerupai itu. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam shafiifi-nya.dari

hnu Umar secara marfu', 'f1 \i:t:; ,6"'il3 g:4 G'ott trrtb c,6.U

py|'l*J.'-*t n4lli,ULir !6 (hnngsapa tiiur datam kadaan suci,

seorang malaikat beriaga di dekatnSa, maka tidaklah ia bangun

kecuali malaikat ifu mengucapkan: Ya Allah, ampunilah hamba-Mu

ini, Fulan). Ath-Thabamni juga meriwayatkan serupa itu di dalam Al
Ausath dat'. hadits hnu Abbas dengan sanad laWid- lAl Fath,

Lr/L13t.

25O. Perkataan Al Bukhari : |*6.U *f '\ 
(Apabila engkau

beranjak ke tempat tidum$.

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Fithr bin

IGalifah dari Sa'd bin Ubaidah png dikeluarkan Abu Daud dan An-

Nasa' it |!1;-'r-5:ta "rrt-b'c.-li'qt j. dt-l.;tt q pn*u engkau

bemnjak ke tempat tidumya dalam kadaan suci, maka merebahlah

pada bagian kananmti, al hadits menyempai hadits bab ini dan

sanadnya kryd.An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Ar-Rabi' bin Al

Bara' bin Azib, ia berkata, "Al Bara' mengatakan," lalu ia

menyebutkan haditsnya dengan lafazh, 'ig?- *;rgi3r :Xigr$ V
cl-,.:lr't 9y* fi.yjrbl'U'^;, "Elamngsiap 

'kalimat-

kalimat tersebut kefrka merebahkan pinggangnla di tempat tidumSa

setelah sh*t Ist/d', lalu ia menyebutkan meqlerupqi hadits bab ini.

Al Hafizh berkata:- Abdurrazzaq medwaptkan dari jalur

Mujahid, ia berkata, "hnu Abbas mengatakan kepadaku, 'Janganlah

engkau tidur malam kecuali dalam keadaan telah berwudhu, karena

para ruh dibangkitkan pada saat dicabutnya'." Pam periwayatnya
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tsiqahkecuali kecuali Abu Yahya Al Qattat, ia shaduq(iujur dalam

menyampaikan) namun dipertincangkan. IAI Fath, ll / 1,131.

251. At-Tirmdizi mengeluarkan riwayat dari hadits Rafi' bin

Khudaij, bahwa Nabi g bersabda, iJ'j ry ,rb'€'St'171r:at t\1

(Apabila seseoftng dari kalian telah berbaing pada sisi kanann5m

kemudian ia menguapkan) lalu disebu&an seperti hadits bab ini, lalu

di tagian akhimya disebutkan' gill '#7: ,U,JI ,s$t U1$". ;41'dJ')f @ku beiman kepada Kitab-Mu W"; tutah Engkau turunkan,

dan kepada nsul-msul-Mu Wng telah Engkau ufu$, dengan dalam

benfuk jamak; dan ia mengatakan , " Hasan ghaib." lAt Fath,

Lr/1161.

252. Dari Al Bam' yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari

Abu Ishaq darinya: Bahwa adalah Nabi $, apabila hendak tidur,

beliau menempatkan tangan kanannya di bawah pipinya, kemudian

mengucapkan,

!tq* u;d;.t* 4,$i
'Ya Allah, pelihamlah aku dari adzab-Mu pada hari Engkau

bangkitkan pam hamba-Mu," tiga kali. tAl Fath, tL/Llgl.

253. Dari hnu Abi Laila, dari Ati: Bahua Fathimah *
mengadukan (kapalan) 5nng di tangannya karena alat penggiling.

Maka ia pun menemui Nabi $ untuk meminta pelayan, namun ia

tidak menjumpai beliau, kemudian ia menyampaikan hal ifu kepada

Aisyah. Ketika beliau datang, Aisyah memberitahunya. AIi

@



fuU*'lk*4&flrrrylal
menuturkan, "Lalu beliau mendatangi kami, saat ifu kami telah

berada di tempat tidur, maka aku berusaha bangun, namun beliau

berkata, |r-Jk (Tetaptah di ternpatmri. Lalu beliau duduk di antam

kami, sampai-sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di

dadaku, lalu beliau bersabda,

9p;t-i
I

'UKi $ct
,J>

116'dGi i-W 'bti6i
,

"Maukah aku tunjukkan kalian berdua kepada sesuatu Wng
lebih baik untuk kalian berdua daripada seotzng pela5nn? Apabila

kalian telah bennjak ke tempat tidur kalian, -atau: kalian telah

menempati tempat befiaring kaliar maka bertakbirlah kalian ti;g
puluh empat lali, bertasbihlah tiga puluh tiga kali, dan bertahmidlah

tiga puluh tiga kali. Ini lebih baik bagi kalian berdua daripada seomng

pelayan."

Diriwa5latkan juga dari S5ru'bah, dari Khalid, dari hnu Sirin, ia

menyebutkan ii$)?2 Ut cl.jit (Bertasbih tiga putuh empat kal).

Diriwa5ratkan oleh Al Bukhari.

Perkataan Al Bukhari: 'Kemudian ia menyampaikan hal itu
kepada Aisyah. Kefika beliau datang, Aist/ah memberitahun5ra."

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Mujahid dari

Abdurrahman bin Abu Laila yang diriwayatkan oleh Ja'far Al Firyabi
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di dalam Adz-Dzikr dan Ad-Damquthni di dalam Al 'llalyang asalnya

terdapat di dalam Shahh Musltun "Akhimya ia datang ke rumah

Nabi S namun tidak berjumpa dengan beliau. lalu Ummu Salamah

menyampaikan hal itu kepada beliau setelah kembalinya Fathimah."

Kesimpulannya, bahwa Fathimah mencari beliau di rumah
kedua Ummul Mukminin (Aisyah dan Ummu Salamah). Kisah ini

disebutkan pula dari hadits Ummu Salamah sendiri yang diriwayatkan

oleh Ath-Thabari di dalam Tahdzibnya, dari jalur Syahr bin Hausyab

dari Ummu Salamah, ia mengatakan, "Fathimah datang kepada

Rasulullah $ untuk meminta pelayan (budak))," lalu disebutkan

haditsnya secam ringkas.

Disebutkan di dalam riwayat As-Saib: "Maka ia pun menemui
Nabi S, beliau bertanya, \:4. U *;E 6 (Apa yang membawamu
kemari enganmu wahai putrikui?) Ia'menjawab, 'Aku datang untuk
memberi salam kepadamu.' Ia merasa malu untuk meminta kepada

beliau, lalu ia pun pulang. Aku bertanya, 'Apa yang telah lakukan?' Ia
menjawab, 'Aku malu'." Menurut saya: Ini menyelisi apa yang

terdapat di dalam Ash-Shahih.lAl Fath, TL/1241.

254. Disebutkan di dalam riwayat mursal Ali bin Al Husain
yang diriwayatkan oleh Ja'far juga: Bahwa Fathimah menemui
Nabi $ unfuk meminta seorang pelayan (budak), sementara pada

tangannya tampak bekas menumbuk akibat penggerus alat giling
(yakni kapalan). I alu beliau bersaffia, 94tj ,;\S-j 61(epabila
engkau telah bemnjak ke tempat tidurmu ..) al hadits. Ada
kemungkinan bahwa itu kisah lainnya. tAl Fath, LL/L251.
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255. Perkataan AI Buk'hari' 6JiJf :l- &'1. iy["j"-51f:ir

-gk9e.C* (Apabila kalian telah beraniak ke tempat tidur'kalian, -
atau, kalian telah menempati tempat befraring kaliat).

Al Hafizh berkata: Dicantumkan di dalam riwayat As-Saib

dengan lafazh: r1(-t'rV. jtt;ftf $l lepabila kalian telah bemnjak ke

tempat tidur kalianl, dan di dalam riwayat lainnya ada tambahan:

tp orl$,i2 LtF g$ei$j .tir*b r>v" ,F fi 9r;iS Watian bertasbih

setiap selesai shalat seban5ak sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali

dan bertakbir sepuluh kali:

Tambahan ini terdapat di dalam riwayat Atha' bin As-Saib

dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash yang dikeluarkan

para pen!rusun kitab As-Sunan yang empat di dalam sebuah hadits

yans perrnulaannya: e$r ;-lt ll& 6*"ri-:J );ti/]b? (Ada dua

kankter yang tidailah seoftng hamba melakukanngm kecuali ia akan

masuk sutgal, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan hnu Hibban, di

dalam hadits ini juga disebutkan bacaan ketika hendak tidur.

Jika hadits As-Saib dari Ali itu mahfuzh (terpeliham),

kemungkinan itu adalah yang menyebutkan kedua kisah yang telah

saya isyarat di atas tadi. Kemudian saya dapati haditsnya di dalart,

Tahdzib Al Atar karya Ath-Thabari. lalu ia mengemukakan riwayat

Hammad bin Salamah dari Atha' sebagaimana yang telah saya

sebutkan, lalu ia pun mengemukakannya dari jalur Syu'bah dari

Atha', dari alnhnya, dari Abdullah bin Amr: "Bahwa

Nabi $ menyuruh Ali dan Fathimah," dan bahwa pam periwayat

yang tidak menyebutkannya berarti telah meringkas hadits tersebut,

dan bahwa riwayat As-Saib itu sebenamya dari Abdullah bin Amr,

dan bahwa orang mengatakan itu dari Ali tapi temyata riwayat itu

bukan dari Ali, sebenamya ia hanya meriwayatkan maknanya
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mengenai kisah Ali dan Fathimah seperti riwayat-riwayat serupa

lainnya.

Perkataan Al Bukhari: {g.i82 LS^t 6bi ,:i$ttt 6;.tl tSc

,pfltt L5^, $,iltt (maka bertakbirlah kalian tiga puluh empat kali,

bertasbihlah tiga puluh tiga kali, dan bertahmidlah tiga puluh tiga

katll.

Al Hafizh berkata: Seperti itu juga di dalam riwayat Amr bin

Murmh dari Abu Laila dan di dalam riwayat As-Saib. Demikian juga

di dalam riwayat Hubaimh dari Ali, den$an tambahan di akhimya:

gr*i du?t gtiur'uV'& (Itu adalah seratus dalam lisan tapi

seribu dalam timbanganl. Tambahan ini dicantumkan juga dalam

riwayat Hubairah dan Umamh bin 'Abd, keduanya dari Ali yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabamni. Sementar di dalam riwayat Ubaidah

bin Amr disebutkan: "Lalu beliau menyuruh kami ketika menjelang

tidur kami unfuk membaca tiga puluh tiga, tiga puluh tiga dan tiga

puluh empat yang berupa tasbih, tahmid dan takbir."

Di dalam riwayat Ghundar yang dikeluarkan Al Kusymihani

disebutkan seperti yang pertama. Sementam di dalam riwayat Atha'

dari Mujahid yang diriwayatkan oleh Ja'far yang aslinya terdapat di

dalam riwayat Muslim disebutkan"Aku mgu mana yang tiga puluh

empat, tapi aku menduga bahwa ifu adalah takbir." Di bagian

akhimya ia menambahkan: "Ali mengatakan, 'Sejak ifu aku tidak

pemah meninggalkannya.' Mereka ber"kata, 'Tidak juga pada malam

Shiffin?' Ia menjawab, 'Tidak juga pada malam Shiffin'."

Disebutkan di dalam riwayat Zaid bin Abu Unaisah dari Al

Hakam dengan sanad hadits bab init "[alu hnu Al Kawwa' berkata,

'Tidak juga pada malam Shiffin?' Ia menjawab, 'Celaka kamu, sering

@
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sekali kau m'enyulitkanku. Sungguh aku bisa melaksanakannya di

waktu sahur'."

Dalam riwayat Ali bin A'bud disebutkan: "Aku tidak pemah

meninggalkannya semenjak aku mendengamya, kecuali pada malam

Shiffin, aku teringat ifu di akhir malam, maka aku pun

mengucapkannya."

Dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh Ja'far juga di dalam

Adz-Dzikr disebutkan: "Kecuali pada malam Shiffin, aku lupa itu

sampai aku teringat di akhir malam." Disebutkan juga seperti ifu

dalam riwayat Syabats bin Rib'i dengan tambahan: "lalu aku pun

mengucapkannya.'l lAl Fath, 1l / 126-L271.

256. Al Hafizh berkata: Kemudian saya temukan riwayat di

dalam At-Tahdzib karya Ath-Thabari yang dikeluarkan dari jalur

lainnya yang kemungkinannya menodai ifu. Lalu ia mengemukakan

dari jalur Abu Umamah Al Bahili dari Ali, ia mengatakan,

"Flasulullah S diberi hadiah berupa para budak. Para budak itu

dihadiah oleh salah seorcrng mja 'ajam (non Arab) kepada beliau. Lalu

aku katakan kepada Fathimah, 'Temuilah ayahmu, lalu mintalah

pelayan (budak) darinya'." Seandainya khabar ini benar,

permasalahannya masih tampak rumit dari pangkalnya. lAl Fath,

1L/L27-L281.

257. Tentang bacaan sebelum tidur telah diriwayatkan

sejumlah hadits shahih, di antamnya hadits Abu Uraimh mengenai

pembacaan ayat kursi, dan ifu telah dikemukakan pada pembahasan

tentang perwakilan dan pembahasan lainnya; Hadits hnu Mas'ud
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mengenai dua ayat dari akhir sumh Al Baqarah, telah dikemukakan

pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an; Hadits

Fanpah bin Naufal dari ayahnya: "Bahwa Nabi 6$ bersabda kepada

Naufal,

s\o9rll " '/
?-pt Jr;el;. t4p t&.G

' "(Bacalah: Qul yaa a5yuhal kaafiruun (surah Al Kaafiruun)

setiap malam, dan tidurtah setelah selesai membacanya, karena

itu adalah pembebasan dari syiik,"

diriwayatkan oleh para pen!rusun kitab-kitab As-Sunan yang

tiga, Ibnu Hibban dan Al Hakim; Hadits Al 'lrbadh bin Sariyah:

"Nabi $ biasa membaca al musabbihal (surah-surah yang

menyebutkan tasbih) sebelum tidur, dan mengenai itu beliau

bersabda, g jtl'ry?b Wru ayat lebih baik dari seribu ayatt."

Diriwayatkan oleh tiga Imam hadits; Hadits Jabir secara marfir':
"Beliau tidak tidur hingga membaca alif laam tanziil dan tabaarak."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam Al Adab Al Mufrad Hadits

Syaddad bn Aus secara marfil':
t-. t I o-.: )zz o- / t;t l.o's_t- ljt a;r.>1 JIU e Ut ,t G

Z,/
"H;L*-t{t"ht,.*;.vt ar qV ,t

lo lt 
'r' 

,o t o /'*- e 91 :L/
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"ndak seoftng muslim pun tmng bemnj,ak ke tempat tidumya

lalu membaca suatu sumh dari Kitabullah, kecuali Allah mengutus

seomng mataikat Wlg meniagan5a dai segala sesuatu yang dapat

menyakitinya hingga terjaga dan bangun." Diriwayatkan oleh Ahmad

dan At-Tirmidzi. lAl Futuhat Ar-RabbaniySah,3/L55, 280; Al Fath,

tL/t281.

258' 
^ -'"*n ro."-:i :::'4a---r*,,r*€bl iu ri1

'Apabila seseoftng dari kalian tidur, hendaHah ia berbantal

dengan tangan l<anann5n.'t '

hnu Adi di dalam Al l{amil dari hadits Al Bara' dengan

lafazh:

! z . o to , r)t, lzz o. /
L+ J-"^r_":alg A-r>-rbj €Lf -rof sy

fjt,$io

f
t o 1o I
C-^l*.,1

"Apabih s6@nng dari kalkn bennhk ke tempat tidum3a,

maka hendaHah berbanbl deryw bngan kanann5a dan meludah ke

sebelah kirin5n, setb mangucaptan (fng artinya): 'Ya Nlah,

saunguhnSa aku menye.mhlan iiuraku kepada'Mu.." al hadits.

DiriwaSatkan pada biograhpi Muhammad bin AMurrahman

Al Bahili tanpa men-dha'ifkannyn. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi

o )o

',H) 'lq
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tiiJJ',U -J

:jjul
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di dalam Ad-Dabwatdengan sanad hasan,dengan lafazh: jr ii;f ri1

]i "€'ortij*p t;4iV ''l4tV. (Apabita engkau beraniak ke tempat

tidurmu dalam kadaan suci, maka berbantallah dengan tangan

kananmu, kemudian ucapkanlah ...1.

Asal hadits Al Bara' terdapat di dalam Ash-Shahihain dengan

lafazh: #-f\ |!r+ e grh?r C 9t'2n3,;*iea$t o;a;* *f it
a.uif ,4 'c,J,j-rl'n1di;' ;lti (Apabita enskau hendak beraniak ke

tempat tidurmu, maka berw.udhulah seperti wudhumu unfuk shalat,

keryudian berbaringlah pada sisi kananmu, dan ucapkanlah (yang

artinya): 'Ya Allah aku semhkan iiwaku kepada-Mu -.-)-

Disebutkan di dalam. riwayat Al Bukhari: "Adalah beliau,

apabila telah beranjak ke tempat tidumya, beliau tidur pada tubuh sisi

kanannya." Riwayat An-Nas'ai dan At-Tirmidzi dari hadits Al Bara'

juga: "Beliau berbantal dengan tangan kanannya ketika tidur, dan

beliau mengucapkanr 3-rr ;t 'U? 
?.*,-,$.t:-:' ,}'*) (Ya Atlah,

lindungilah aku dari adzab-Mu pada hart Engkau bangkitkan para

hamba-Md."

Riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari.hadits

Abdullah bin Zaid: "Adalah beliau apabila tidur, beliau menempatkan

tangan kanannya di bawa pipinya." Mengenai hal ini ada juga riwayat

dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan

Ibnu Majah.

Diriwayatkan juga dari Hafshah yang diriwayatkan oleh Abu

Daud, dan dari Salma ummu walad (budak perempuan) Abu Rafi' di

dalam Musnad Ahrnad, lafazhnya: "Sesungguhnya Fathimah binti

Rasulullah $ ketika meninggalnSra, ia menghadap ke arah kiblat, dan

ia berbantal dengan tangan kanannya." Diriwayatkan juga dari

Hudzaifah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

@
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Semnetara dari Abu Qatadah 5png diriwayatkan oleh Al H

akim dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail dengan lafazh' "Apabila

beristirahat malam dan masih ada sisa malam, beliau bertantal

dengan tangan kanannya." Asalnya terdapat di dalam riwayat

Muslim. Vatkhish Al Haabin 3/64@7; Al Futuhat Ar-

Ra b banij4ph, 3 / L+1491.

zsg.Abu Bakar bin Abu $nibah berkata: Dari 'Atha' bin

As-Saib, dari ayahnya, ia berkata, "Ketika aku di hadapan

Ammar iS, seomng lelaki mendatanginya lalu berkata, 'Maukah aku

mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat?' -tampaknya ia me-marfu'-

kannya kepada Nabi $- Lalu ia berkata, 'Apabila engkau bemnjak

ke tempat tidurmu di malam hari, rnaka ucaPkanlah:

t;L1i,:,:--iy,4 t.'"i^ f it, gi
*l$.)i*t ;,*yqr& UYJO ,:'*yff)
'A) rfib t-r|,$i, ;.';lt',r?, )., J #rtz ' a a, a
o .. - a o a I 

t ' o '

ob .qL\$ W4 oL,W(J U ) tlt+;
totoe.

et^i)i b.qAv,6;*l
uYa Allah, aku maryt*ahkan iiwaku kepada-

Mu, aku hadapkan wajahku kepda-Mu, dan aku sndarkan

kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu tnng
diturunkan, dan kepada (kebenann) Nabi-Mu tnng diutus- Ya Allah,
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jiwaku yang telah Engkau ciptakan, untuk-Mu hidupnSn dan untuk-

Mu matinya. Jika Engkau menahannya maka kasihanilah dia, dan iika

Engkau menanggwhkan-N5n maka ksalah dia .dengan penjagaan

iman'."

Al Hafizh berkata: Sanadnya hasan, dan mempunyai syahid di

dalam Ash-Shahih dari hadits Al Bam' r$ dan dari hadits yang

lainnya. lAl Mathalib Al Aliyah,4/17-181.

260. Biogmfi Farwah bin Malik Al Asyia'i: Dari Farwah bin

Naufal, ia berkata, "rqku mendatangi Nabi $, lalu beliau bertanya

kepadaku, tGJ-{ it+ u; (Apa wng membau,amu kemafr). Aku

menjawab, 'Aku ddtang agar engkau mengajarkan kepadaku kalimat-

kalimat yang apabila aku hendak tidur aku bisa mengucapkannya.'

Beliau bersabda, ).r:lt ;,2iit;.Wt| ,ot}rSlr Q-t U',ytty(Bacatah qul

yaa ayghil kaafrruun (surah al kaafiruun), karena

(sunh) itu membebaskan dari syirili." Abu Musa telah menyebutkan

ini dari Musnad Abi Yala pada Biografi Farwah bin" Naufal, lalu

dikemukakan oleh Ibnu Mandah, ia berkata, "Diriwayaakan oleh At-

Tsauri dari Abu Ishaq, dari Farwah, dari ayahnya."

Menurut sa!a: Itu juga diriwa5ntkan oleh Ahmad, dan sisa

perkataan Abu Musa. Dikatakan juga dari Syr'bah, dari Abu- lshaq,

dari seomng lelaki, dari Farurah, dari Nabi S. Sedangkan yang

inasyhur yang pertama. Selesai. lAt-Tahdzib, 8/239-240; An-Nukat

Azh-Ztimf, 9 / 6354; Al Ishabah, 3/20+2051.

Disebutkan di dalam An-Nukat Azh-Zzinf, 8/420: Al Hafizh

menyebutkan riwayat Ibnu Daud, An-Nasa'i di dalam 'Amal Al Yaum

wa At-I-ailah dan Ibnu Majah, dari Mu'adz bin Jabal, hadits: "H J
'ttsi,tiirilnr ugf fuilLj Pt u"WitWi iri *'qrf
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6uit 6r-i+1 lnau*tat seoftng muslim tidur dalam keadaan telah

berdzikir dan dalam keadaan suci, kemudian teriaga di malam hai
lalu memohon kepada Allah kebaikan duniawi dan ukhrawi kecuali

Allah m em berikannya kepadaryml.

Disebutkan di dalam Al Ishabah, L/222: An-Nasa'i

meriwayatkan dari riwayat Abu Ishaq dari Farwah dari Jabalah bin

Haritsah mengenai ucapan sebelum tidur, lafazhnya: "Aku b.erkata,

'Wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang dengannya Allah

memberiku manfaat.' Beliau pun bersabda, 
"& t,6'*;eb;'o'i?i. til

;:2SuSSt tQlit- (Apabita engkau bemnjak ke tempat tidurmu, maku

bacalah qul yaa aSyuhal kaafiruun (surah al kaafiruun). Muttashil

dengan sanad shahih.

261. Dari l(habbab: Bahwa Nabi $ bersabda,

4: Li "Jil:ji'o;;.>1 'o|,o1t Syt

"Apabik engkau bemnjak ke tempat tidurmu, maka bacalah

qul yaa a5ryuhal kaafiruun (sumh al kaafiruun)." Dan

Nabi $ melakukannya

Jabir di sini adalah AI Ju'fi, dia matruk (haditsnya

ditinggalkan). lMukhtashar honid Al Bazar 2/ 476-4L71.

262. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari

Aisyah &, ia berkata, "Rasulullah ,$ bersabda,

,-t'l;flJl
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" ndak seoftrng hamba pun yang mengucapkan ketika Allah

mengembalikan ruhnya kepadanya: 'Tidak ada sesembahan selain

Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Milik-Nya segala knii,aan

dan milik-Nya segala puii, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,'

kecuali Allah mengamPuni dosa4oanya v,mlaupun seperti buih

lautan."

Ini hadits yang sangat dha'if, diriwayatkan oleh Al Hasan bin

Sufyan di dalam Musnadnyadari AbdulWahhab bin Adh-dhahhak.

Saya mendapatkan haditsnya di dalam Musnad Al Haits bin

(Jsamah,lT ia mengeluafkannya dari jalur Al-Laits bin Sa'd.

Ishaq sangat dha'if.

Disebutkan di dalam Al Mathalib Al 'Aliyah, 2/79. N Hafizh berkata:

Sanadnya dha'ifl<arena Ishaq. Dikeluarkan juga oleh hnu As-Sunni di dalam

Amat At Yaum wa Al-bilah, dari jalur Isma'il bin 'A1ryasy, dari Muhammad

bin Ishaq, dari Musa bin Wardan, dengan redaksi ini. Dan saya kira, Isma'il

keliru dalam hal ini, karena sebenamya itu dari hadits Ishaq bin Abu Farwah.

Wallahu a'lam.

t7
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Saya juga melihat sSnhiduntuk hadits ini di dalam Shahih lbni

Hibban dari hadits Abu Hurairah, dengan tambahan di dalamnya.

Wallahu a'lam.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah &, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

It
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"Barangsiapa yang ketika beranjak ke tempat tidumya

mengucapkan' 'Tidak ada sesembahan selain Allah semata, tidak ada

sekutu bagiNya, Milik-Nya segala kemjaan dan milik-Nya segala puji,

dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuafu. Tidak ada daya dan tidak

pula kekuatan kecuali dengan Allah. Maha Suci Allah,

segala puji bagi Allah. Tidak ada saembahan selain Allah, dan Allah

Maha Besar,' maka dosa4osanSn -atau beliau

mengatakan: kesakhan-kmlahann5n Mis'ar Egu-, walaupun seper-ti

buih lautan)."
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Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam l/
Kubra.lNataij N Alkar t/lt1-1114; Ittihaf Al Mahamh,75/1LBl.

263. Dari Abdullah bin'Umar, hadits' "Bahwa

Nabi $ apabila beranjak ke tempat tidumya, beliau mengucapkan:

t;'uft v;:JI)
// . "lJ]L"J*jl

G.6 grll ,.
GLIL| q))tt {iG ,* U qr\tyd,6r

J3'"*,, ei .JGk 
"r" 

N.l:;i ,i;G
I

J6r ;r e;i;f ,";r, ,F dL: q,i o'r;
/ / Z- z ar'-

"segala puji bagi Allah yang telah mencukupiku, memberiku

tempad memberiku makan dan memberiku minum, dan yang telah

mbmberiku anugemh lalu melebihkan, dan yang telah memberiku

sehingga aku mulia. Segala puji bagi Atlah atas segala sesuatu. Ya

Allah, Tuhan segala sesuafu dan pemilikn5a, serta sesembahan segala

sesuafu, aku berlindung kepada-Mu dai nemka."

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasaii.

Menurut saya: Diriwayatkan juga oleh AI Kharaithi di dalam

Makarim Al Akhlaq. Menurut saya: hnu Imran, saya tidak

mengetahuinya, dan ini adalah cacat yang parah. Diriwayatkan juga

oleh Abu 'Awwanah di dalam Shahilrnya. dan itu dari tambahannya

atas riwayat Muslim. Diriwayatkan juga oleh hnu Hibban di dalam

Shah il>nya. lAl Fu tuha t Ar-Ra bbanignh, 3 / 158-159 ; An -Nukat Azh-

Z1imf,5/M34A41.
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264. Abu Wahb Al Anshari meriwayatkan dari

Nabi S mengenai ucapan ketika bemnjak ke tempat tidur.

Adz-Dzahabi berkata, "Diriwayatkan oleh As-Salafi pada apa

yang dipilihnya dari fawaid hnu Ath-Thu9ud, dan.ia mengatakan,

'Sanadnya kuat, dan kemungkinannya murfiJ." lAl Ishabah,4/2181.

265. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar dari Jabir: "Bahwa Nabi .s bersabda kepada para

sahabatnya,

'Apa yang kalian ucapkan ketika hendak tidufl..." hingga

(pertanyaan itu) sampai kepada Abdullah bin Rawahah berkata, 'Aku

ucapkan:

rrFr + oj-ro c

"o{s

'Engkaulah 5nng telah menciptakan jiwa ini, hidup matinya

adalah milik-Mu. Bila hgl<au mematikann5m maka maalkanlah Cia

dan ampunilah, dan bila hgkau mengembalikann5n maka
pelih5nmlah dia dan tunjukilah dia'.' Mika Rasulullah $ taklub

dengan ucapann5/a ifu."

tjt;; i c"";J rt y>a'.k Ul
ljiL i;-Lrt L$tdW; tp,qt;,)

qaf:rt&tt6,;,

@
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Aslr-Syaikh berkata: Umar (di dalam sanadnya) adalah

pendusta. lMukhtashar lmid Al tuzar 2/4L71.

266.A1 Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata,
"Rasulullah $ bersabda,

t"+rt -i JL u )f $y i:; t:- J F'ry/
'Apa Wng engkau uapkan, unhai Hamah, ketika engkau

bemnjak ke tenpat tidurmd?."

Ia menjawab, 'Aku mengucapkan demikian dan demikian.'

Beliau bersabda lagi,

tdpt-ip |.Jy
"Ap yang engkau ucapkan, ulahai Ali?."

Ia menjawab, 'Altu mengucapkan demikian dan demikian.'

Aku kira beliau bersabda,

sti-ir l-ill-ji;Jr',+:"1-i, d\qf rr1
,t

Jf 'q., ,:;Ad;lt'.il NJ;;ll ,Jr:u 6 ,. 'ut .l-. ).9 
"Atl)

)8t'ry'a; ! ;f ro,i k l;, :i
"Apfila e-nglau fuanhk ke ta npt Murmu, mala

ucapkanlah (wng artin5a): 'Sqala puji bagi Attah t/ang telah memberi
kepdaku lalu melebihkan. Sqala puji bagi Allah .Tuhan semesta

alam, Tuhan sqala 'sauafu, sesembhan sqala sesuafu, aku
berlindung kepda-Mu dari nemka."

@
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Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun

meriwayatkannya dari Al Jariri kecuali Yahya bin Katsir, dan ia bukan

seorang hafkh (penghafal hadits)."

Yahya ini dha'if. [Mukhtashar Zawaid Al Bazzar,2/477-4181.

267.A1 Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Anas: 'Bahwa Nabi S apabila hendak tidur,

beliau mengucapkan:

'Ya Allah, pelihamlah aku dari adab-Mu pada hari Engkau

ba n gk itkan h am ba-h am ba -Mu."

Ia -yakni Al Bazzar- berkata, "Kami tidak mengetahui yang

meriwayatkannya dari Qatadah kecuali Sa'id."

Asy-Syaikh berkata, "Sanadnya hafin."

Sa'id ini dha'id apalagi bila meriwayatkannya sendirian, akan

tetapi matan-nya hasan karena dikuatkan. lMukhtashar hwaid N
Ba.zar,2/4L81.

268. Biografi Abdurmhman bin Mushir: Al Uqaili juga

mengeluarkan riwayatnya dari 'Aun bini Abu Juhaifah, dari

ayahnya ig, ia me-mar{urkannya (menyandarkannya kepada

Nabi S),

t!;q*i_y-A.tts 4'"$i

E
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"Apabila seseoftrng dari kalian bangun dari h:dum5n, maka

hendaHah ia menguapkan (lnn7 artin5n): 'Sqala puji bagi Atlah

3nng telah mengembalikan kepada kami roh-roh kami setelah

karni mati.'Dan t/ang tupa akan suafu shalat

..." al hadits

Ia berkata: Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dengan sanad

ini, dengan lafazh: "Ketika mereka ketidumn dari melaksanakan

shalat, beliau bersabda, ,1 Ut ,&rttf i$l io' i:jt 6;l'& 'JJi1

;'E " saungguhnya tadi kalian mati, lalu Atlah mengembalikai

kepada kalian roh-roh kalian. Dan bamngsiapa Wng lupa akan suatu

shalat...." al hadits.

Abdurrahman tidak meluruskannya. Ad-Damquthni berkata,

"Dha'if" Disebutkan juga oleh As-Saji, hnu Al Jarud, dln hnu
Syahin di dalam Adh-Dhu afa'.lUsan Al Mian,3/4391.

269. Al Hafizh berkata: Dari Al Walid bin Al Walid bin Al
Mughirah, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku merasakan

kegelisahan." Beliau pun bersabda,
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"Apabila engkau bemniak ke tempat tiauirr, maka

ucapkanlah (lnng artin5n): Aku berlindung dengan kalimat-kalimat

Allah yang dari kemurkaan-Nya dan serta dai
kejahatan para hamba-Nya, dan dai godaan syetan serta dai mereka

mendatangiku,' maka itu tidak akan

membayahakanmu." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para

periwayatnya tsiqah. Tapi saya kira ada keterputusan di dalam

sanadnya.

Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam Al Muwaththa' dat'-

Yahya bin Sa'id secara mu'dhal (gugur dua pmwi atau lebih secara

berurutan di dalam sanadnya). Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar bin

Abu Syaibah.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Uyainah, dan ada kekacauan di

dalamnya.

Tapi Abu Daud mengeluarkannya dari Amr bin Syu'aib dari

ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Adalah Al Walid bin AI Walid

apabila terkejut di dalam tidumya," lalu ia menyebutkan sempa itu,

dan menambahkan: "Dan AMullah bin Amr mengajarkan itu kepada

anak-anaknya yang sudah bemkal, sedangkan yang belum berakal ia

menuliskannya lalu mengalungkannya." lni sSnhid yang bagus, di

samping itu ada syahid lainnya yang mursal dari jalur Ubaidullah bin

@



AaU*ltac?i,**a/atfl lraralart

Utbah: "Bahwa AI Walid mengadu," lalu disebutkan serupa itu.

Diriwayatkan oleh hrahim Al Harbi di dalam Gharib Al Hadits.lBadzl
Al Ma'un,96L

270. Dari Jabir bin

Rasulullah S bersabda,

Abdullah IS, ia berkata:

U*b ir;-,;.t #tt;t',V'Sr 6jl $y

i;; ,*.Ft,:iliJlt ir; ,LW:
I'oJ.?J n 1,r TtLti 7ey,LW

;3Ktri:'jr
"Apabila seseomng bemnjak ke tempat tidumya maka

seomng malaikat dan seorzrng syetan akan memperebutkannya.

Malaikat ifu berkata, 'Tufuplah dengan kebaikan,' sementam syetan

berkata, 'Tufuplah dengan keburukan.' Jika ia berdzikir kepada Allah
kemudian tiduf maka ia tidur dalam keadaan malaikat itu
menjaganjn."

Al Hafizh berkata: Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh An-
Nasa'i di dalam At Kubn. Diriwaptkan juga oleh An-Nasa'i dari
jalur lainryn dari Abu Az-Zubair se@t?t mauquf, sedangkan sanad

yang mar{u'lebih kuat.lAl Anali Al Halabilryh,25,26}

27!. Dari Al Bam' bin 'Azib rg, bahwa Nabi S bersabda,

i
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uMaukah aku ajarkan kepadamu *uti-ut-*Ai-ut yang bisa

engkau ucapkan ketika engkau telah bemnjak ke tempat tidurmu, lalu

bila engkau mati pada malatnmu ifu mal<a engkau mati di atas

fithrah, dan bik engkau memasuki waktu pagi mal<a engkau

memasuki pagi dalam keadaan telah memperoleh kebaikan? (yaitu

yang artinya): Ya Allah, aku semhkan jiwaku kepada-Mu, aku

hadapkan wajahku kepada-Mu, aku pasmhkan urusanku kepada-Mu

dan aku sandarkan punggwgku kepada-Mu, karena berhanp
(mendapatkan rahmat-Mu) dan cemas pada (sikaan-Mu, bila

melakukan kealahan). Tidak ada tempat dan

penyelamatan dari (ancamany'Mu, kecuali kepada-Mu. Aku heriman

kepada kitab yang telah Engkau turunkan, dan (kebenamn) Nabi-lt{u
yang telah Engkau ufus."

r
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[-alu Al Bara' berkata, "Kemudian aku berkata

(mengulanginya):'d:"rf,.iilr U:yry (dan (kebenamn) Rasul-Mu

yang tetah Engkau ufui, maka beliau menekankan jarinya di dadaku

kemudian bersabda, 'd-r')l gll (#.i (dan (kebenaran) Nabi-Mu

yang telah Engkau utu$."

Al Hafizh berkata: Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh At-

Tirmidzi. lAl Amali Al HalabiWah,22L

272. Al H afizh berkata: Dari Abu Humimh rS, dari

Nabi $ beliau bersaMa,

"y-"'*:t'd 
6-e €.,€ll ill Uli

zt2

)Y Jb J$.&lr'*ir,d? ,;1 ; YJ;"
tt '#rfi 

"a.s'aALf 
vf i{-r'fd;j, e

rrr +ti;f ;Ss,j.;-

tf o t. o..

c J* "r i;i;
lnt ot:-t!;" rffl

G? fi ,,At ujj 6?},?u'ltT
,Q C;;6?'dye:r\i e'rrt6?"u)

'"i;rtJJ-\ dllt ?(6
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'Pada malam aku diperjalankan, aku melihat 'ifrit dai
golongan jin yang mengejarku dengan bam api. Setiap aku menoleh

aku melihatnya. Jibril * berkata, 'Maukah aku mengaiarimu kalimat-

kalimat yang bisa engkau uapkan sehingga bam apinya padam?'

Aku pun menjawab, 'Tenfu.' Jibil berkata kepadaku, 'Ucapkanlah

(yang artinya): Aku berlindung dengan wajah Nlah yang mulia dan

dengan kalimat-kalimat Allah yang sempuma, yang tidak dapat

diknggar oleh yang baik maupun yang jahat, dart keburukan apa

Wng turun dari langit, dari keburukan apa Wng naik kepadanya, dari

keburukan apa-apa yang terjadi di bumi, dai keburukan apa-apa

yang keluar darin5n, dan dai fitnah malam dan siang, kecuali j,alan

5nng menuju kebaikan. l.

Diriwayatkan oleh hnu Abi Ad-Dunya dengan sanad yang di

dalamnya ada kelemahan. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari jalur

Abu At-Ta5ryah, ia berkata, "Aku katakan kppada Abdunahman bin

Khanbasy At-Tamimi, ia seomng yang sudah lanjut usia, 'Apakah

engkau pemah berjumpa dengan Rasulullah ifu?' la menjawab, 'Ya.'

Aku berkata lagi, 'Apa yang Rasulullah $ lakukan pada malam

ketika didatangi oleh para syetan?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya

pada malam ifu syetan-syetan berhamburan kepada

Rasulullah # dari lembahlembah dan celah-celah bukit, di antam

mereka ada syetan yang membawa bara api di tangannya untuk

membakar wajah Rasulullah $ dengannya. lalu Jibril turun

.r-4.,d,t41 ,
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kepadanya lalu berkata, 'wahai Muhammad, ucapkanlah.' Beliau

bertanya, 'Apa yang harus kuucapkan?' Jibril berkata, 'Ucapkanlah:

lrir'd, G?'u {,G)r .irr ?rar\;l
L;6? fi*tfut',y J;6? dr,1;.,

,/
"Aku berlindung dengan kalimahl<alimat AIah tang sempuma

dari keburukan apa-apa wng Dia ciptakan, Dia perbanyak dan Dia

a&kirn, dari keburula n aF aF tlang turun dad kngit dan dan

keburukan apa-apa tnng naik kepadan5a, dari keburukan fttnah-

fitnah malam dan siang, serta dari keburukan segala jalan kecudi

jatan yang menuiu kebail<an, wahai Dat 5nng Maha Pemurah.' Maka

api mereka pun padam dan Allah Ta'ala membuat mereka melarikan

om.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, NBazrar dan Al Hasan

bin sufuan di dalam Musnad-Musnad mereka. Diriwa5ntkan juga oleh

An-Nasa'i dengan sanad lainnnya hingga hnu Mas'ud menyerupai

itu. Diriwayatkan juga oleh Malik dari Yah5a bin Sa'id secaftr

mudhal. Harnzah Al Kinani berkata, "lnilah yang terpelihara."

Watlahu a'latn. lkdzl Al Ma'un, 9*71L

273. Biografi Amr bin Bisyr Al 'Absi: Riwayat yang

disebutkan oleh Al Uqaili dali hnu Abbas r$: "Apabila engkau

@
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bangun dari tidurmu, maka ucapkanlah, ,i:it ,$-g}!t 1l Ot$
(Maha Suci Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang

telahmat).r8 Al hadits.

274. Biogmfi Al Walid bin Al Walid bin Al Mughirah: Ahmad

mengeluarkan riwayatnya di dalam Musnadnya sebuah hadits dari

riwayat Muhammad bin Yahya bin Hibban darinya, bahwa ia berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati kegelisahan di

dalam tidurku." Maka beliau pun bersabda,

I t ( \,, o o ,t-'. ,'",)) ,riJ*hbl lil)J-el calll ,t-*, :F lS , - e
z2a//

?t)^^ &,eV?;\W)*,r "6)
.':)'h1 )u., ) )'*x-bi L r'e' i tLl t *t;it

'Apabik engkau telah berbaring untuk tidur maka

ucapkanlah (yang artin5n): 'Dengan menyebut nama Allah, aku

berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dai kemurkaan-Nya dan

siksaann5n, serta dari kejahatan para hamba-Nya, dan dari godaan

para syetan. Dan aku berlindung kepada-Mu wahai Tuhanku dari

mereka mendatangiku,' maka sesungguhnya itu tidak akan

membayahakanmrr.' Al hadits, dan ini terpufus. Diriwayatkan oleh

Abu Daud. lAl Ishabah, S/6401.

18 
lanjutan hadits ini: "#9 ,d y * ]j W* Dia Maha Kuasa.atas;gala
sesuatt), karena rour,ggGnyr" bita engkau mengucapka", rl.'Pt i{Jt (ra
Allah ampunilah ahl, mal<a Allah menjawab, "Ya, Va, Va."

E]
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' 275. Dari At Bara' mengenai ucapan apabila beranjak ke

tempat tidumYa.

Al Hafizh berkata: Setelah mengeluarkannya, At-Tirmidzi

berkata, "Aku mengetahui Sa'id dan tidak pula lbrahim." lAt-Tahdzib,

4/931.

276. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah &, ia berkata, 'Ra5ulullah $ bersaMa,

*. * a t&v rg7 rl';:yi,r4rL rv
al/

|t,L; :li:'j;$ t#-'r tip ,[aA'!tq
,ro

Colt €)3 *';,t:t c;G ,f. €yG rslr

.ri,
:;: "Apabila seseomng dari katian bangun dari tempat tidumya,

ketnudian kembali maka hendaHah mengibaskan

Or.
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(mengebutkan) ujung l<ainn5m tiga kali, karena sesungguhn5n ia tidak

tahu apa yang menggantikann5a di atasnSn setelahnya. Dan bik ia

menempati tempat berbaingn5n maka hendaklah mengacapkan

(yang artin5n): 'Dengan menyebut nama-Mu, wahai Tuhanku, aku

meletakkan lambungku, dan (dengan pertolongan-Mu) aku

mengangkatnSn- Bila Engkau menahan rohku (mematikannya), maka

mhmatitah dia, tapi bita Engkau melepaskannya maka iagalah dia

dengan peniagaan Wng dengannya Engkau meniaga para hamba-Mu

yang shatih.' Ialu bila ia bangun, maka hendaHah mengucapkan

(yang artinya): 'Sqala puii bagi Allah yang telah menyehatkan

tubuhku dan mengembatikan rohku kepadaku, serta mengizinkanku

berdzikir kepada-Np. 1."

Ini hadits hann dari jalur ini dengan redaksi ini, dan asal baris

pertamanya shahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia

mengatakan, " Hasan " Diriwayatkan juga oleh hnu As-SunnL lNataij

Al Afkar,l/109-1111.

277. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali rg,

dari Nabi S: "Bahwa apabila beliau telah berada di tempat

berbaringnya, beliau mengucapkan:

ou6:)rfi#r\;r iyg;.Ji 
ry??6. atUJl 6?'utik e$6r

3ij; ;il, Lfi ,?Ilt: int lr-;^EJ'c:f
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" Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Waiah-Mu

yang mulia dan dengan semua kalimat-kalimat-Mu yang sempurna

dari keburukan apa-apa tlang Enskau pqang ubun-ubunnya. Ya

Allah, Engkaulah yang menghapuskan (beban) yang berdosa dan

wng merugi. Ya Allah, bala tentam-Mu tidak dapat dikalahkan, dan

janji-Mu tidak dapat dilanggar, dan tidaHah berguna kekayaan dan

kernuliaan bagi pemiliknSn, hanya dai-Mu kelca5aan dan kemuliaan

itu. Maha Suci Engkau dan aku memuii-Mu."

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i.

l^lataij Al Afkar, 2/ %+3651

278. Al Haftzh meriwalntkan dengan sanadnya dari Abu

Huraimh rg, dari Nabi $, beliau bersabda,

I o z i: c, c ) .tt z o ', :, -o. o t'r^--Jl :g-y Ll y (E d* * ,l t,

,# q$ Nl3i,a4rrfl-fit d",s$ lt
j'fi Jr;r,#]i,r Lf Wl ,;:rq,

,,

,:rLsyG:rb:hr i6il .)-rs iA
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" Tidaklah seorang hamba yang ketika terjaga dari tidumya

mengucapkan (yang artin5a): 'segala puii bagi Allah yang telah

menciptakan tidur dan iaga. Segala puji bagi Allah yang telah

membangkitkanku dalam kadaan selamat lagi sehat. Aku bersaksi

bahwa Allahlah yang menghidupl<an kembali yang telah

mati, dan bahow Dia Maha Kuaa atas segala sesuafu,'kecuali Allah

mengatakan,'Hamba-Ku benar-"

Ini hadits ghanb.

Saya mendapatkan stnhid untuk sebagiannya, diriwayatkan

oleh Abu Nu'aim di dalam kitab 'Amal Al Yaum wa Al-lailah

Biografi ini dinilai hasn oleh At-firmidzi karena bebempa

m utaba'ah. lNataij Al Alkar, L / Ll4-Llsl.

27g-Dari Sa'id bin Abu Sa'id AI Maqburi, dari aSahnya, diri
Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi $ bersabda,

I z. ,z .aL-71i
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"Apabila seseomng di antan kalian beranjak ke tempat

tidumya, maka hendaHah ia mengibaskan tempat tidumya dengan

bagian dalam kainnya, karena saungguhnya ia tidak mengetahui apa

yang telah menggantikannin padan5a, kemudian mengucapkan (yang

artinya): Dengan menyebut nama-Mu, wahai Tuhanku, aku

mefetakkan lambungku, dan (dengan pertolongan-Mu) aku

mengangkatn5n. Bila Engkau menahan rohku (mematikannSn), maka

rahmatilah dia, tapi bik Engkau melepaskannya maka jagalah dia

dengan penjagaan yang dengannya Engkau meniaga pam hamba-Mu

wng shalih." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Perkataan Al Bukhari: Diriwayatkan oleh Malik dan Ibnu Ajlan

dari Sa'id dari Abu Hurairah.

Al Hafizh berkata: Riwayat Malik sanadnya disambungkan

oleh pengarang (Al Bukhari) pada pembahasan tentang tauhid, dari

Abdul 'Aziz bin Abdullah Al Uwaisi darinya. Pengarang menyebutkan

mayoritas yang mu'allaq (tanpa menyebutkan awal sananya) di sini

pada pembahasan tentang tauhid juga setelah riwayat Malik. Setelah

Ad-Damquthni menyebutkan hadits Malik tersebut, ia berkata, "lni

hadits gharib, kami tidak mengetahui siapa yang menyandarkannya

kepada Malik kecuali Al Usaiwi." Diriwayatkan juga oleh Ibrahim bin

Thahman dari Malik dari Sa'id secaEr mursal- Adapun riwayat

Muhammad bin Ajlan disambungkan sanadnya oleh Ahmad darinya.

Disambungkan juga oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ath-Thabarani

di dalam Ad-Du'a' dari beberapa ialur periwayatan. lAl Fath,

LL/L321.

@
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Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Tidak Dapat Tidur
(Sulit Tidur)

z8l.Dari Bumidah rg, ia berkata, "Khalid bin Al Walid ri{g

mengadu kepada Nabi $, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak

dapat tidur di malam hari.' Nabi # pu., bersaMa,

Lr'"$)i:',J-it ,l :,ti jt.ari ti1

t-) pr\i'"?:r, ,'d*f 
"i *t 

,r>trfut
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"o1l ")'.\

"Apabik engkau telah bemnjak ke tempat tidurmu, maka

ucapkanlah (yang artinya): tn Allah, Tuhan langit Wng tuiuh dan

segala yang dinaunginya, Tuhan setnua bumi dan segala yang

ditampungnya, Tuhan segala syetan dan segala Wng disaatkann5n,
jadilan pelindungku dari keburukan pam makhluk-Mu semuang, agar

tidak seomng pun dari mereka Wng berbuat aniaga abu berbuat

sewenang-wenang terhadapku. Mulialah pedindungan-Mu dan

mulialah pujian untuk-Mu, dan tidak ada sesernbahan selain-Mu ...."

Al Hafizh mengatakan setelah me*takhrit'nya: Hadits gharib,

diriwayatkan oleh At-Tirmi&i.



te4&af.lra'lfu ?afu r4 rfuralar

Dari Ibnu Basith, ia berkata, "Khalid bin Al Walid mengalami

susah tidur, maka Nabi S bersaMa kepadanya, .. Cii,tf 11 (Maukah

aku ajarkan kepdamQ... dst."

Al Hafizh mengatakan setelah men-takhrifnya: lni murcal

dengan sanad shahih. lAl Futuhat Ar-Rabbaniylah, 3/L8t-L821.

28L. Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban: "Bahwa Khalid

bin Al Walid rg, mengalami susah tidur, lalu ia mengadu kepada

Nabi S, maka beliau pun men!ruruhnya agar ketika hendak tidur

memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempuma

dari kemurkaan-Nya, dari kejahatan para hamba-Nya dan dari

godaan para syetan serta dari kedatangannya." Al Hafizh

mengatakan setelah men-takhrifnya: Mursal dengan sanad shahih,

diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dari Yahya: "Al Walid bin Al Walid

bin Al Mughimh mengadu kepada Nabi S tentang kesulitan yang

dialaminya, maka beliau pun bersabda,

\ z ! z o )z / 1 /

^irr 
,A,JK.\-+| i;a'+31-). JL q)f ri1

at'a.//

,>(6t
"Apabila englau telah bemnjak ke tempat tidurmu, maka

ucapkanlah (lpn7 afiin5n), 'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat

Allah J/arrg sempuma ..."

I alu ia menyebutkannlra sama seperti itu, dan dengan

tambahan di bagian akhimya, 'd"t r?i?U:p.l ,9t{ e{r:
" Demi Dzat 5ang jivnku bemda di tangan-N5n, tidak ada sesuafu pun

yang akan mencelakakanmu hinga pagl." Setelah men-takhrifnya ia
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mengatakan: Ini iuga munal dengan sanad shahih, diriwayatkan oleh'

Al Baghawi di dalam Muiam Ash-Shababah dan Imam Ahmad di

dalam Musnadnya. lN Futuhat Ar-Rabbani5tyah, 3/ L7 g-LBll.

282.Abu Ya'la berkata: Dari Zaid bin Tsabit &, ia berkata:

Aku mengadukan kesulitan tidur kepada Rasulullah # yatg aku

alami, maka beliau # put bersabda,

'LrJir
t1.; U

. o1..ilt
t{,,?P

,>i'rJ| r? -#t ? )v,&Li :rJ;

,?'; 't, ^, 3L'ti y ,?-,5
6.,f

€'&,&'uro.l
" (Jcapkanlah (yang artinya): Bintang-bintang telah terbenam

dan para mata telah diam, sedangkan Engkau Maha Hidup lag terus

menerus mengurusi makhluk, tidak menganfuk dan tidak fidur. Wahai

Dzat yang Maha Hidup, wahai Dzat yang terus menen$ mengurus

makluk, tenangkanlah malamku dan tidurkanlah mataku."

[-alu aku pun mengucapkannya, maka Allah &
menghilangkan apa yang tadiqn aku alami."

Al Hafizh berkata: hnu Adi mengatakan, Amr bin Al Hushain

meriwayatkannya sendirian, sedangkan dia ifu haditsnya gelap.' Ia

juga dinilai lemah oleh Abu Zur'ah, ditinggalkan haditsnya oleh Abtr

Hatim, dan dinilai pendusta oleh Al Khathib. lAl Mathalib Al 'Aiyah,

4/201.

@
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Bab: Apabila Teriaga dan Gelisah di Malam Hari

283. Disebutkan di dalam kitab hnu As-Sunni: Dan di

dalamnya beliau menyebutkan:

it,Ai;Jil i *t't
/ /.-* z o ) o/ - o , - 4 4 /t ;'jbi| 6:fr €$'€Ll,sL rir

284. Al Hafizh meriwayafl<an dengan sanadnya dari

Aisyah.S: Bahwa adalah Rasulullah $, apabila terbangun di malam

hari, beliau mengucapkan:

?)'jilf J,$i ;ait* ,Cl ! d1 v

\) ,r+ 4)'$i (sf";'o1t'ott-,,|, ,i:n,

,*LkvGv.r>&!i 
"&))vb

'Apabila seseoftrng dari kalian bemimpi sesuafu yang tidak

disukainya, maka hendaHah meludah tiga kali, kemudian hendaklah

mengucapkan (yan7 artinla): 'Ya Allah, aku berlindung

kepada-Mu dari pefiuatan syetan dan keburukan mimpi.' Maka

itu frdak akan terjadi ap,ap." Al Hafizh berkata: Di

dalam sanadnya ada keterputusan. lAl Futuhat Ar-Rabbani5yah,

3/L9r-L921.

E]
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z 1o! 1 o r o ./ /o2.' :, /,o/ ii", t
d-Ul-J H ,?.+J ,4* rf ,o q L/

',6itule| J*,*y, *, *,

" Tidak ada sesembahan selain Engkau. Maha suci Engkau. Ya

Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu atas dosaku,

dan aku memohon kepada-Mu agar memhmatiku. Ya Allah,.

tambahkan ilmu kepadaku, dan janganlah Engkau palingkan hatiku

setelah Engkau menunjukiku. Dan anugemhilah aku mhmat dari sisi-

Mu, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi-"

Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Al

Kubm,lbnu Hibban dan Abu Daud.

Para periwayatnya adalah para periwayat Ash-shahih kecuali

Abdullah bin Al walid, dia orang Mesir yang diperdebatkan

perihalnya. Wallahu a'lam.lNataii Al Alkar t/Lt5-1161.

285. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Syariq

Al Hauzani, ia berkata, "Aku masuk ke tempat Aisyah 4S,, lalu aku

berkata, 'Dengan apa Rasulullah *h membuka (shalat) apabila bangun

di malam hari? Aisyah berkata, 'sungguh engkau menanyakan

kepadaku apa yang belum pemah seomng pun menanyakannya

kepadaku. Adalah beliau apabila bangun di malam hari, beliau

bertakbir sepuluh kali dan bertahmid sepuluh kali, beliau

mengucapkan: \&; ar Or;.i (Maha Suci Altah dan aku memuii-

/Vya) sepuluh kali, dan beliau men[lucapkan, ,Jr1'1-ijr 9$lr oA';
(Maha Suci &ng Maha Raia Yang Maha Suci dai segala

kekumnganl sepuluh kali, beristighfar sepuluh kali dan bertahlil

@
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sepuluh kali, serta mengucapkan: ,*sQ!"{t ,*"e +\*filPi
*qi, l;..-- 

(Ya Alkh, snsungsahi5n aku beiindung kipada-Mu dari

kesempitan dunia dan dari kesempitan hari kiamafl sepuluh kali.

Kemudian beliau membuka shalatnya'. "

Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud demikian.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i di dalam Al Kubm pada

'Amal Al Yaum wa Al-I-ailah.

Baqiyyah shaduq fiujur dalam penyampaian), tapi dia men-

tadlis dan menyamamtakan para periwayat dha'if.

Tapi saya mendapat mutaba'abnya.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Khalid bin

Ma'dan: Rabi'ah Al Jurasyi menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku

tanyakan kepada Aisyah rg, 'Apa yang Rasululalh $ ucapkan

apabila bangun unfuk shalat di malam hari?' dan dengan apa beliau

membuka?' Ia menjawab, 'Beliau bertakbir sepuluh kali, bertahmid

sepuluh kali, bertahlil sepuluh kali, beristighfar sepuluh kali, dan

mensucapkan, .rt'iiti df[ d. *rftiri tYa Allah, ampunilah aku,

tunjukitah aku dan beritah aku rezeklt sepuluh kali. Dan beliau

mensucapkan, .ruj-z.it?:ti-,,t*)t',y +'5i1 ;\nt i ft" Allah,

sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan pada hari

hisab) sepuluh kali'."

Demikian An-Nasa' i mengeluarkannya.

Para periwayatrln tstqah, dan sanadrya lebih kuat daripada

yang sebelumnya, akan tetapi ini 5nng menguatkan itu. lNataii Al
Afkar \/LL7-7L91.
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Bab: Apa yang Dibaaa di Matam Hari

286. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar; Dari Umar bin l(haththab, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

tss-s;;{ ot{ I

1; j::$.$'"g,Fr: ifti 4A ,ef-p u
@K34tq,-r;\it.*

si>tttr#,k J,
"Elamngsiapa gng pda malam hari memfuca (yang 

"*.*
'hrangsiapa menghanp perjumpaan dengan Tuhannya, maka

hendaHah ia mengerjakan amal wng shalih dan ianganlah ia

mempersekutukan seoftng pun dalam beribadah kepada Tuhannya."

(Qs. Al Kahfi [18]: 110), mal<a bagtntn aha5a dari Adn hingga

Makkah yang diliputi oleh pm malaikatt

N Bazzar berkata,'"Karni tidak mengetahuinya marfu' kecuali

dari Umar dengan sanad ini."

Asy-syaikh berkata,'iAb, Qrr.h meriwalntkanriya sendirian

dari An-Nadhr."

Menunrt saya: Ia dinilai biqah, dan mendengamya S'id dari

Umar adalah benar. lMul<htasharhvnid Al hzar 2/4791.

287. Al Hafizh meriwaSntkan dengan sanadnya dari Thawus

dari hnu Abbas rg,,ia berkata, "Adalah Nabi S, apabila bangun di

E
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malam hari ..." lalu ia menyebutkan haditsn5aa secara panjang lebar,

tapi di dalam riwayatnya ia menyebutkan: ,")\i:tPti{o-:-lt ?$Uf
(Engkaulah yang merlegakkan semuz, langidan bum), dan di bagian

akhimya disebutkan: "atau beliau mengucapl<an '!:np i1't ltidu* udu

sesembahan selain-Mtl, Sufi,tan tagu. "

AMul Karim menambahkan, 1r,., lt i:j li J? lt lsefta tidak

ada da5n dan tidak pula kel<uabn *aiAi'aeryan pertolongan Attatlt-

Diriwayatkan oleh Muslim.

. Disebutkan di dalam riwalnt Al Bukhari dari Ali bin I

Abdullah, di bagian akhimya: Sufipn berkata: "Dan Abdul Karim

menambahkar,, 6rq \i:t lt ,)? lj {serb tidak ada da3a dan tidak

pula kekuatan *Lciai dengan pertolongan Allalll."

Disebutkan di dalam Musbl<hni Abi Nu'aim 'ala Al Bukhari

Sufyan berkata, "Maka apabila aku mengatakan akhir hadits

Sulaiman: '!:* aP ltiau* ada saembhan setain-Md1. Sementam

Abdul Karim mengatakar,,. .irt-1 \;:j li f? I Vidak ada daya dan

tidak pula kekuatan kn uati d."iu" pertolongan Allalll." Mayoritas

periwayat tidak menyebutkan tambahan ini dari Sufun.

Sebagian mereka memasukkannya di dalam redaksi yang

pertama, di antamnya adalah Qutaibah di dalam riwayat An-Nasa'i,

ia mengatkaan, "Di bagian akhimya: \ij It J? 13 ,|.li lf aif f
Aur tndak ada sesembahan selain Engiau, dan tidak ada daya ian
'tidai puta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allahl."

Demikian juga png diriuaptkan oleh Al Isma'ili. Sebagial

besar yang meriuraSatkan dari Sut/an haryp sampai pada kalimat: I
'€-Jl lf -lf (ruak ada ssernblmn sekin fukall, dan sebagian

lainnya ragu'sebagaimarn 1nng telah dikernulokan. Sebagian mereka

menyebufl<annya dengan wamtl bthf lparfrkd sambung), yaitu
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mengataka n '!fi ittl,Uf 'ft .l ) t ndak ada sesembahan selain

Engkau, dan tidak adi sesembahin selain-Md.

Hisyam bin Ammar menggabungkan ketiga lafalh tersebut, ia

menyebutkan' l-, \*:j'li d? ,i ,r,t i\ri,c"f 'r1ai1 r t ndak

ada saembahan selain Engkau, dan tidak ada sesembahan selain-Mu,

dan tidak ada daln dan tidak pula kekuatan kecuali dengan

pertolongan Allah).

Yang benar adalah yang dirincl<an. lNataii Al Alkar 1/t89'
190; HuddAs-&i, M21.
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Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Memasuki Rumahnp
dan Apabila Keluar Darinya

288. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnla dari Anas bin

Malik i{S, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

i'; \) cJut ;'
,

co4s I qJJ sJ-+
i' fl :Jt" u
irf-,1t, \L.r:; \)

.1 oto ., . . .ot
9l}^ ;.tt .f rp-:

t*;
,{

"Elarangsiap mengucaplcan -tnlmi ketika kehnr dari

rumahnya- (1nng artinya); 'Dengan menyebut nznu, Allah, kepada

Allah-lah aku bertaowkkal. Tidak ada daga frdak frdak pula kekuatan

kecuali dengan pertolongan Allah,' maka aat itu dikatakan

kepadanSn, 'hgkau telah ditunjuki, dijaga, dicukupi dan dihindart<an

dari syetan'."

Dengan sanad ini hingga Ath-Thabamni dari hnu Jumij, lalu

ia menyebutkan serupa ifu, tapi ada tambahan di awalnya, 'U e;.!iy
$.lArybila keluar dari rumahngnl, dan di bqgiur, akhimya: sJf-)
ert #i U9 fiu'#,itti ?T $$;,rhl3lr uatu svebn itu

denan syetan lainrya lalu bed<ata, 'hgaimana perihalrnu

densan omng Jnng telah ditunjuki, diiaga dan dilhdunqi.l.

Ini hadits haan, diriwaptkan oleh At-Tirmi&i, hnu As-

Sunni, Abu Daud, ArNasa'i dan lbnu Hibban.

@



ge+Aa?b?a/*fltQoralad

Menurut saya: Para periwayatnya adalah pam periwayat Ash-

Shahih, karena itu dishahihkan oleh hiru Hibban, tapi terluputkan

cacatnya olehnya.

Saya mendapatkan qahid yang sanadnya kuat trntuk hadits

Anas ini, tapi mutal.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari 'Aun bin

Abdullah bin Utbah, bahwa Nabi $ bersabda, #'C Szlt;; tSt

'Liit'e'-)t'c4? ,',.il;Jr .16 ,,iirr * * l,tirr ui; ,ar ;-. 
' 

j65

'Dengan menyebut nzilna Allah, cukuplah Allah bagi-Ku, aku

bertawakkal kepada Allah.' Maka malaikat mengatakan kepadanya,

'Engkau telah dijaga, ditunjuki dan dilindungi. '...) al hadits. lNataij Al
Alkar L/L62-L641.

289. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah rg, ia berkata: Adalah Rasulullah $ apabila keluar dari

rumahnya, beliau mengircapkan,

i:; \') J'; \ ,yt oa iyhr ,l' r*,,
\,

lt, Y!

"Dengan menyebut narna Allah, bertawakkal kepada Allah,

tidak ada daya dan tidak puk ke.kuatan kecuali dengan

Allah;'

Ini hadits haan, diriuayatkan oleh Al Bukhari di dalam ,4/

Adab Al Mufmd, hnu As-Sunni, hnu Majah dan Al Hakim.
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Tentang penshahihannya perlu ditinjau lebih jauh, karena Abu

Zur'ah men-dha'ifkan Abdulfah bin Husain, dan ia meriwayatkannya

sendirian dari Suhail. Tapi ini dikuatkan oleh syahid-qnhidnya,

karena ifu Menurut saya haan.

Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lainnya dari Abu

Hurairah dengan redaksi yang lebih lengkap dari ini.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah &, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

tly ,ig& a ok y;'d ,y';r e; rir

\) J? Y tJ; riV
j a?;,i6 rlp

,!r^:Yfi <,oirl & :Jb

,:r4:) : YU'., i,,r i,f r r3

u 4; G +\-# ,rap M? ,:,;s:Yu ,"i't

9'*S') G'J:) Ar^ ,y,
'Apabik seseomng keluar a)ri **unnw maka iu L"nui

oleh dua malaikat. Bila ia menguapkan: 'Dengan menyebut nama

Allah,'maka kedua malaikat ifu berkata, 'Engkau telah dituniuki.'Bila
ia mengwapkan, 'ndak ada da5a dan tidak puk kekuabn kecuali

dengan Allah,' maka kdua malaikat ifu berkata,

'Engkau telah dijaga.' Dan bila ia 'Aku berhunkkal
kepada Allah,' mal<a kdua malaikat ifu berkata, 'hgkau telah

dicukupi.' Ialu ditemui oleh qarin-n5a, lalu kduanya berkata, Apa

EI
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yang engkau inginkan dari saseomng Wng telah difuniuki, dilindungi

dan dicukupi'-"

Diriwayatkan juga oleh hnu Majah. Harun bin Harun Quraisyi

Taimi Madani dinilai dha'if oleh merela. lNabii Al Alkar L/16t-
1651.

29O. Dari Abu Sa'id:

tt
,)*

j*;:Jte
:'rJ)t 3-+ 'otU:rlt

;qj:tlljr 'Jrr;

;-;t:tlijr iA

,1' f-l i,Sa ,r;'U ,y';t Cf t;t

\L ,i \ ) J'; Y :Jts lil, {,4r^ 'Uiir
liu

I

,
.t)

r,Ju!..1

call
t
J

Vrq$:6A C'ry
"Apabik seseoftrng keluar dari rumahnia lalu ia

mengucapkan: 'Dengan menyebut nama Allah,' maka malaikat

berkata, 'Engkau telah difuniuki.' Bila ia mengucapkan, 'Tidak ada

da5n dan tidak pula kekuabn kecuali dengan pertolongan Allah,'

maka malaikat berlata, 'Fnglau telah diiaga.' Dan bila ia
menguapkan, 'Aku Wunl*al kepda Allah,' maka malaikat

bedcata, 'Engkau telah dicukupi.''Maka saat itulah srytan berkata,

'fugaimana aku bia menggapi oftng Wng tang telah dicukupi,

ditunjuki dan dilindungi'. o

@
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Abu Daud, Ibnu Majah dan Abu Asy-Syaikh dari Abu

Humimh. Abu Asy-$nikh dari suatu riwayat dari Abu Sa'id.

Mengenai hal ini ada juga riwayat dari Anas dan Ibnu Mas'ud.

Menurut saya: Hadits Anas diriwayatkan oleh para penlrusun kitab-

kitab As-Sunan yang tiga, dari sanadnya shahih. lTasdid Al Qaus,

L/360-36L1.

29L. Mushad Jabir bin Abdullah: Hadits,

,, 'd^l ,-b S;;6vtsLJ t"iis;
... irrr f"r U?rli..&.L

"Apbila katan nas* ke ntnah kalian, naka furibh sdam

kepda pn panghunirya, dan apblla l<alkn merya ntap makanan

mal<a sebutkh rErna Allah...'al hadits.

Al Hakim pada penafsiran surah ArNuur, dan ia

mengatakan, "Gharib. Aku khawatir bahwa Muhammad di sini adalah

Ibnu Zabalah."

Menurut saya: Ifu memang sebagaimarn dugaannya, dan dia

itu matruk (haditsnlra ditingsalkan) . lfttifuf Al Mahanh, 3/lt2l.

292. Dari Ummu Salamah & berlata, "Adalah

Rasulullah $, apabila keluar dari rumah beliau mengucapkan:

@
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'nyf'rf 
J ;t ")l &f'of'+}.-;;l'i\ di

'"r{t'JiLJ.'rl Pl "rf ';a!t 'rf

'Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari tercesat atau

tergelincir, atau berbuat zhalim atau dizhalimi, atau menjahili atau

dijahili;'

Ini hadits hasan, diriwaptkan oleh An-Nasa'i.

Al Hafizh meriwalntkan dengan sanadnya dari Ummu

Salamah.&, ia berkata: Tidaklah Rasulullah $ keluar dari rumahnya

di pagi hari kecuali beliau mengangkat pandangannya ke langit, dan

mengucapkan:

Jj':1 ,:&lil *tAf +i;;lArci
..'lbf tf ,i;fif

"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari tercest abu

disestkan, teryelincir abu digelinci*an, bertuat zhalim...." lalu ia

menyebutkan seperti ini hingga akhimlp.

Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Disebutkan di dalam riwa5ahya: 'sama sekali" sebagai

pengganti lafazh: "di pagl hari", dan "penglihatannya" sebagai '

pengganti lafazh: "pandangannSa", diriwayatkan oleh Ahmad

Menurut saya: Saya mendapatkan di dalam riwapt Sufipn

dengan lafazh ini dan tambahan lainryn.

Diriwayatkan oleh An-Nasa' i.

@
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Saya juga mendapatkannya dari riwayat Sufuan dengan

demjat yang lebih tinggi.

Diriwayatkan oleh Waki' dari Sufuan dengan redaksi liannya

dan tambahan.

Dengan sanad ini juga hingga Imam Ahmad dari Ummu

Salamah, ia berkata, "Adalah Rasulullah ,s, apabila beliau keluar dari

rumahnya, beliau mengucapkan:

4'r'-rX tlt'"4i ,^;tt ;'d{i }st f,
")l'J--H'):t ,:;U'rf';hs ")f U "11 '51 "u1r

qL.J7L;

"Dengan menyebut natna Allah, aku bertawnkkal kepada

Attah. Ya Allah, sesunggwhn5n kami berlindung kepada-Mu dari

tersest atau tergelincir, atau berbuat zhalim atau dizhalimi, atau

bertindak bdoh atau dibodohi."

Diriwaptkan oleh At-Tirmidzi di dalam Jami'dan An-Nasa'i

di dalam Al Kubm.

Asy-Syaikh telah mengumpulkan tambahan-tambahan ini

redaksi hadits ini, namun gabungan semua itu tidak terdapat di dalam

satu pun dari jalur-jalur di dalam kitab-kitab yang ia menyandarkan

kepadanya.

Setelah men-bkhrifnya. At-tirmidzi mengatakan, "Hadits

hasn shahih."
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Dan Al Hakim setelah men-takhrit'nya di dalam Al Mustadnk

mengatakan, "Shahih berdasarkan keduanya."

Hadits ini terputus sanadnya.

Selain itu ada cacat lainnya, yaitu perbedaan pada Asy-Sya'bi,

karena Zubaid meriwayatkannya darinya secam murcal tanpa

menyebutkan seomng periwayat pun di atas AsySya'bi.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam l/
Yaum wa Al-I-ailah. Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar AI Hudzali.

Sementam di dalam riwayat An-Nasa'i sanadnya bersambung,

demikian juga di dalam Ad-Dub 'karya Ath-Thabamni dan di dalam

Juz' lbni Najih.

Al Hudzali dha'if,sementara Mujalid ada kelemahan padanya.

Adapun Zubaid, walaupun dinilai tsiqah, namun masih

diperdebatkan, maka riwayat darinya seperti riwayat Manshur dengan

menyebutkan Ummu Salamah.

Jadi tidak ada cacat lain selain terputusnya sanad.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadny3 dari Ummu

Salamah rg, ia berkata, "Rasulullah $ mengucapkan -Syr'bah
mengatakan: Mayoritas pengetahuanku mengenai ini-: lt *,
(Dengan menyebut nzrna Allali.," lalu Sufuan -yakni Ats-Tsauri-

menyatakan, bahwa di dalamnya disebutkan, 'Jr,il'oi 
+\:pf 4'6i:i

',;b@-'ti ,frl\t et \t J!'21 ga Attah aku bertinduis kepada-Mu

dai terceat atau teryelincir, abu berbuat zhalim, atau bertindak

bodoh atau dibodohi

Al Hafizh juga meriwa5ratkan dengan sanadnya dari Ummu

Salamah.i&, ia berkata, "Adalah Rasulullah $, apabila keluar dari

rumahnya beliau mengucapkan: \1 ,:J-bl\l|Pt ilf ur* \7t'4'4i:i

@
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d')l jtl)1 tru Altah, sesungguhn5a aku berlindung kepada-Mu dai
terceat atau menyesatkan, atau tetgelincir atau menggelincirkanl" al

hadits.

Al Hafizh juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu

Salamah, ia berkata, "Tidaklah Rasulullah $ keluar dari rumahku di

pagi hari kecuali beliau mengangkat pandangannya ke langit dan

men[lucapkan: . L;\,*f HlSi (Ya Attah sesunguhnya aku

berlindung kepada-Mu...)," lalu ia menyebutkan seperti itu. lNataii Al
Alkar, L/155-L621.

293. Dari Khalid bin Ubaidullah bin Al Hajjaj: Bahwa

Rasnrlullah $ berdoa dengan mengucapkan:

'*f 'rf'*l'ol'+\';l'j\ di
" Ya ,4hh aku bedtdry kep&-Mu dari berbat zlnlim atau

dizlnlimi." Diriwaptkan oleh hnu As-Sakan, dan ia rnengatakan,

" Glnrib." lAl ldpbh, l/40gl.

2g4. Al Hafizh berkata: Hadits ini mempu nyar s5ahide dari

hadits Salman Al Farisi yang diriwaSntkan oleh Ath-Thabarani,

lafazhnya:

t9 
Yakni hadits 1nng dikeharlon oleh Musfim, no. 2018.

@
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\) tSt;-;:r+ ;:tbJ,ulr i-i Y 'of;? U

"b 
Xt "'rA : r&. P:, iry,'p*$ V o, )i1

.ytu
"krangsiapa tnng senang agar syetan tidak mendapatkan

makanan di tempatnya, tidak pula tempat tidur siang dan tidak pula

tempat tidur malam, mal<a hendaHah ia mengacapl<an alarn apabila

memasuki dan hendaHah menyebut nama Allah atas

makanan."

Jika ini ralid, maka sebagai penafsiran dzikir yang lalu pada

hadits Jabir, tapi sanadngra dha'if.lNataii Al All<ar, t/L7Cl77|

295. Perkataannya: [alu. diriwaptkan kepada kami di dalam

Muvnththa' Malik, bahwa telah sampai kepadanya hingga

akhimya.20

Al Hafizh berkata: Itu diriwayatkan dari seiumlah tabi'in,

diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam ,4s'Sunan dengan

sanad shahih dari 'lkrimah maula hnu Abbas, dan dengan sanadnya

lainnln dari Abu Malik Al Gtrifar.

Diriwaptkan iuga olefi AMullah bin Al Mubarak di dalam

kitab .4/ Isfr'dan dengan sanad shahih dari lbnu Abbas, tapi ada

batasan dengan nrasiid.

n 
Hi,finmthtta',2/2gg-

EI
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Driwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam AqrSyubb
dengan sanad-sanad shaih dari hmhim An-Nakha'i, Mujahid dan Al

Hakam bin Utaibah. Wallahu a'lam. lNataij Al Afkan 7/1791.

296. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Umamah Al Bahili d&, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

! z a,. . dtz )". 7. ., ./ o t?'- 87' /

F::b's'? Itt 
"f':rt:b'r{t 

6i
""t,V:? 

it J":rt:b ,e yt ,E i C"
J'S q,{r:, {.^1 J\':r,r'ols ,tiit G't al;G;
';; 9$t Gdg,y:r3,*'rl if ',
l.il; Gu'of;*; oL,:i)?lur i:rv
,*7 ,f ;f u le a i1:, d\f JL{,:r"oL).r./.,)J:t j:rb *,ftur.vl- Ft,y),,.

a

,y:
'Tiga omngt/ang semuanta dijanin oleh Allah S: Lelaki 5ang

keluar di jalan Allah, maka Allah S menjanin, bahova bila Allah

mewafatkannya maka Allah memasukkann5a ke surga, dan bila

mengembalikanryn kepada keluatganya maka Allah

mengembalikannya dengan memperoleh pahala atau keberunfungan
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materil (harta mmpasan pemng); Lelaki inng duduk di masjid, maka

Attah & menjamin, bila Allah mewafatkannya maka Allah o

memasukkannya ke surga, dan bila mengembalikannya kepada

keluarganya, maka Attah mengembalikannya dengan memperoleh

pahala atau keberunfungan; Dan lelaki yang masuk ke rumahnya

dengan mengucapkan salam, maka Allah $ meniaminnya-"

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Bukhari di

dalam At Adab Al Mufmd dan Ibnu Hibban di dalam Shahibnya'

lNataij Al Alkar, L/173-t741.

297. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Malik Al Asy'ari, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

o/e)L.

;L'"$i :"i;$ t;. 
"l:';r {t riY

til)i' f-, ,g?It?, i;i

,. 1

JLLi
. , OaI -.-

j'&';,,cs; d:, ar &,G ; nr

,JLl

'Apabila ses@mng masuk ke rumahn5m maka hendaklah ia

mengwcapkan (lnn7 artin5n): 'Ya Allah, aku memohon

kepada-Mu sebaik-baik masuk dan sebik-bik keluar. Dengan

menyebut nama Allah l<ani masuk dan dengan menyebut nama Allah

kami keluar, dan kepda Allah Tuhan kami, kami berhwakkal,'

kemudian hendaHah menguaplcan slam kepda keluarganya-"
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Dirir,uaptkan oleh Ath-Thabarani didalam Musnad Al Harits

bin AI Harits, namun ia keliru, karena itu bukan dia. Wallahu a'lam.

lNataij Al Alkar, L/l7L-t721.

298. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin

Malik r$, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa kepadaku,

atOzW.$f ,h:!fLk;
"Wahai anal*u, apbila englrau masuk ke tempat keluargamu,

naka funhh alatn, mal<a itu menjdi keberlcalnn hgimu dan

keluarganu."

Dernikinn prg diriunyatkan ol€h At-Tirmidd.

Dan h mengatalon, "llaa n glDrib."

Sementara dalam tulisan Al Karukhi dicanfumkan: "Hasan

shahih."

Ini perlu ditinjau lebih jauh, karena Ali bin 7-aid, walaupun ia

shaduq, tapi hafahnnya buruk, dan Jama'ah menilain5n dha'if
disebabkan hal itu.

At-Tirmdizi juga mengelmrkan hadits lain di bagian-bagian

akhir pembatrasan tentang shalat dengan sarnd ini, dan dikeluarkan

juga secara panFng lebar oleh Abu Ya'la di dalam Musnadnya.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Zaun,

ia berkata, "Ketika aku di tempat Anas, ia berkata, "Aku melayani

Nabi $," lalu ia menyebutkan haditsnya.

EI
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Di dalamnya disebutkan, |$. ,fl tb|U Uf ''>VS S$
'd1.'*'3- {Dan apabik engkau memasuki ntmahmu, -uiu
ucapkanlah salam kepada keluargamu, maka akan banyaklah

kebaikan rumahmti. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la.

Sa'id yang disebutkan di dalam riwayat kami dinilai dha'if oleh

mereka.

Dan Al Uqaili mengatakan, "Tidak satu pun mengenai ini

yang ditulis dari Anas." Wallahu alam. [Dengan sedikit gubahan dari

Nataij Al Afkar, l / 167 -L7 01.

Bab: Doa Apabila Masuk Awal Bulan atau Awal iuft r"

299. "Para shahabat Nabi $ biasa mempelajari doa

sebagaimana mempelajari Al Qur'an. Apabila masuk bulan atau

tahun:

1a3ri pt;y6,rll q; ,j';il'"#ri

,*')t u gtr*rj gta4t'o, lf , ry*,)lJ
" Ya Allah, masulclanlah ia kep& kami dengan E nnn, iman,

selamat, Islam dan p*{indungpn dari s17ebn, serta keridlnan dari

Yang Maha Pernumh." Diriunyatkan oleh Al Baghawi, dan ini

nauquf scsnai dengan ryarat Astr-Shahih . lAl Islpbh, 2/37 81.
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Bab: Berdzikir kepada Allah ketika Berjumpa dengan
Musuh

3OO. Dari Umarah bin 7a'karah, bahwa Allah berfirman,
"Sesungguhnya hamba-Ku akan tumpul terhadap hamba-Ku yang

berdzikir kepada-Ku ketika berhadapan dengan lawannya -yakni
hendak berperang-."

Diriwayratkan oleh At-Tirmidzi.

Ia -yakni pengamng Tuhfat Al AsSmF berkata, "Dan ia

mengatakan: Gtnrib, 'Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur

ini.' Tapi AI Baghawi mengeluarkannya di dalam Ash-Shahabah."

lAn -Nukat Azh-Zlint 7 / 4871.

E]
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Bab: Ketika Melewati Kuburan

301. Dari Abu Humimh, ia berkata, "Abu Razin berkata,

'wahai Rasulullah, jalananku melewati orang-orang yang telah mati.

Adakah ucapan yang bisa aku ucapkan apabila aku melewati

mereka?' Beliau pun bersaMa,

oxl
fil LU'S;::uLtl

t.t-

OF hr ,t;
zl

Y(s,

; ,,-fit];l J-"€,-b $ri ;Js

oLJl) c

" Ucapkanlah (yang afiinya): Semoga keseiahteman

- dilimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubumn dari

kalangan kaum muslimin. Kalian telah mendahului kami dan kami

akan menyusul kalian. Dan sesungguhnSa kami insya Allah akan

berjumpa dengan kalian."

lalu Abu Razin berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah mereka

mendengar?' Beliau menjawab, tj J*'i-'of ttl+;s-l ,#i o'tl;-x-

(Mereka mendengar, akan tetapi mereka tidak dapat meniawad.

I-alu beliau bersabda, 'U p.tlr;lb \i ti ;ai;; 11 ,U:t 6 t-

13. a (Wahai Abu Razin, tidakkah rela engkau dijawab tiir*tut
bilangan pam malaikati."

Diriwayatkan oleh Al Uqaili di dalam Adh-Dhu'afa ' pada

Biografi Muhammad bin Al Asy'ats, salah seorcmg yang tidak

diketahui perihalnya . lAl Ishabah, 4/ 69-7 01.

@
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Bab: Takbir

3O2. Abu Ya'la berkata: Dari Ja'far bin Muhammad, dari '
ayahnya 4&, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah g bersabda,

bKA/trif'6t
"Apabila kalian melihat kebakamn, maka bertakbirlah."

Ini mursl haan.lAl Mathalib Al Alitnh,4/391.

Bab: Tentang Jimat Abu Duianah

303. Biografi Yazid bin Shalih Al Madini: Budaknya Khalil "

meriwayatkan darinya tentang jimat Abu Dujanah. Ini jimat bohong,
tampaknya dari rekaan budaknya Khalil, ia meriwayatkannya dari

Sy,r'bah tanpa rasa malu, dengan sanad shahih. llisn Al Mizan,

6/2891.

Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Marah

304. Dari Abu Hurairah rg, ia mqmarfulkannya
(menyandarkannya kepada Nabi $), "Apabila seseomng marah, lalu

ia mingucapkan, .iirua 't*t Q4ku bertindung kepda Alalll, maka

marahnya akan mer*a." hnu Adi berlGta, "lni hadits munkar
dengan sanad ini." llian Al Mian,4/3961.
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Bab: Doa Ketika Berduka

305. Dari hnu Abbas r$: "Bahwa Rasulullah $ apabila

berduka, beliau mengucapkan:

ii,r !t -.-{ Y ,;rtt &At ilr vt '11
?$tAtU hr Y ,pir i'/tL,

Az

Yl ir!
.ift i''it'*tt,r\\iLti

"Tihk a& saernhhan selain Allah, Yang Maha Agung lagt

Maha Pernunh. ndak ada saemblnn selain Allah, Tuhan (pemilik)

AEy gn7 Agung. Tidak ada sesembhan selain Allah, Tuhan

(pencipta) tangtt dan bumi dan Tbhan (pemiht<) Atsy gang Mulia."

Disebutkan di dalam riwayat Muslim: "Bahwa Nabi,$ apabila

tertekan suafu perkara, beliau menguapkan ifu." Al Hafizh berkata:

Dari Abu Qilabah, lalu ia menyebutkan seperti riwayat pada

pembahasan ini, dengan tambahan:

oL-? ofi"oat'.b 6 ,i;3U',Alt*
i;f ,1r, o\i:rtr) J? | ,:o?;'f l4 l6:)
'o:t'l)4i. a, ,;t ?t:#l 3J*:i ,S$.ilt{

E
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6fur

"Mah Suci Engkau vrahai Yang Maha Pemumh, aPa yang

Engkau kehendaki untuk teriadi mala teriadi, dan ap yang tidak

Engkau kehendaki tidak teriadi. Tidak ada dag dan tidak pula

kel<uatan kecuali dengan pertolongan Allah. Aku berlindung kepada

Allah yang menahan langit 5ang fuiuh dan semua Wng ada padan5n

agar tidak jafuh menimpa bumi k@uali dengan seizinn5n, dan dari

sernua keburutan di dunia dan di al<hint" Setelah mar-bldzrit'aya N
Hafizh mengatakan: Iukuquf$aAbu Q'ilabah dengan sanad shahih.

lAl Futubt Ar-RabbanWh, 4/241.

306. Dari Asma' binti 'Umais $, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda kepadaku,

,f 
=;;tt'+'1; "a,s'a*t 

1l

qt y.:!.bti ;:rhi .hi :,-;-|it c,ar-,

"Maulah aku aiar{an ke@amu lalimat-l<alimat yang bia
engkau ucapl<an ketika berduka abu mengalani kdukaan? (Yaitu,

Sang artin5a): Allah, Nlah Tulnnku, aku fidak ma npesekutul<an-Nin

dengan sesuatu purll.' Setelah martakfuii hadits ini Al Hafizh

mengatakan: Hadits haan, diriwa5atkan oleh Ahmad dan Abu Daud.

lAl Futufiat Ar-Rabbngryh, 4/91.

G Y Pt'fi rie.. o\,f't\i ;''rl';
. .( 

o
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307. Disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i dan Kitab Ibnu

As-Sunni, dari AMullah bin Ja'far dari Ali t&, ia berkata,

"Rasulullah $ mendiktekan kepadaku kalimat-kalimat tersebut dan

menyuruhku apabila aku mengalami kedukaan atau kesulitan agar

aku mengucapkannya:

'lrtS ilt $ ,$r;ft tr r\4\
ulu;lt 

"'q:, 
N. i; :li, ftilt i"lt L, ht

"Tidak ada sesembahan selain Allah Yang Maha Mulia lagi

Maha Agung, Maha Suci Dia, Maha Suci Allah Tuhan Arsy Srang

agung. Segala puii bagi Allah ninn semesta alam."

Abdullah bin Ja'far membacakannya dan meniupkannya

kepada orang yang sedang sakit 1:\iiLlt) dan kepada anak

perempuannya yang menikah dengan orcmg jauh (ajriliJl). Menurut

saya' lj;jFit uaauh yang sakit panas. Pendapat lain menyebutkan'

Yaitu orang yang sakit demam. Sedangkan ,;..i, adalah wanita

yang menikah dengan selain kembatnya. Setelah me-takhrit'nya Al

Hafizh mengatakan, Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, An-

Nasa'i, Ibnu Hibban dan hnu As-Sunni. lN Futuhat Ar-Rabbanignh,

4/7-81.

308. Al Hafizh mengatakan, dari Abu Bakrah r{$,

"Rasulullah $ mengucapkan di dalam doa kedukaant

@
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'4 1'#*i3l'ct*tt,#i
ulrl -f,r,k';y

" Ya Allah, aku menghamp nhmat-Mu, oleh karena ittt,

Engkau semhkan diriku kepda diriku sel<alipun sekejap

mata (tanpa ada pertolongan dari-Mu), perbikilah seluruh un)sanku,

tidak ada sesembahan selain. Engkau-"

Ini hadits hann, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-

Nasa'i di dalam Al Yaum on At-Iailah. dan hnu Hibban di dalam

Shahih'nya. lAl Fu tuhat Ar-Ra b bani5y;ah, 4 / 8'91 -

309. Dari Sa'd bin Abu Waqqash i{p, ia berkata, "Aku

mendengar Rasulullah $ bersabda,

?!\LU:firi$'t ^;tS *1u jy
,s:rt, ,rri iAht J:"';; Gr:t ^;9 ,ib

L. ,? Jtuq-ufvr.{ Y bf 
",:Dt 

ezz/tr-
.O

U.J!!,I U
"sesungguhn5n aku mengebhui kalimat tang tidaklah

diucapkan oleh onng tang beduka kecuali ia terlepas darin5n, 3aifu

kalimatnya saudaraku, Yunus #. Ia berceru di dalam keadaan yang

'd"*l't ru.i"p
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sangat gelap, bahwa: Tidak ada sesembahan selain Engkau, Maha

Suci Engkau, sesunggahnya aku termasuk oft,ng-orang yang zhalim."

Setelah men-takhrii hadits ini Al Hafizh mengatakan: Gharib,

diriwayatkan oleh hnu As-Sunni dari Abu Ya'la, dan para

periwayatnya adalah para periwayat Ash-Shahih kecuali Amr bin Al

Hushain, karena dia dhaif.lAl Futuhat Ar-Rabbani5yah, 4/101.

310. Dari Sa'd, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

Gv,y'arLq'n
;j

a$.
YI J' O/

eL/
,

6

.dWr
a -a aO

.;t:r.:"^,1

" Doa Dzunnun (Yunus) kepada Tuhannya ketika ia berada di

dalam perut ikat paus.'Wak ada sesembahan selain Engkau, Maha

Suci Engkau, .sesungguhnya aku termasuk oftng-oftng yang zhalim.'

Tidailah seomng muslim barda dengann5n pada sesuafu kecuali

dikabulkan " Setelah men-takhrij hadits ini ini Al Hafizh mengatakan,

bahwa ini_hadits hasn. tAl Futuhat Ar-Rabbanij4nh,4/LL\.

3L1. Al Hafizh berkata: Riwayat Wahb bin Jarir bin Hazim

dari Syulbah, sgd belum pemah melihatnya.lHuda As-&ri,681.

t
-/ O /

0_f)
o
| . . . I z 16z a/ .

J_br. Lp. _*S \l t-s.>
z'

z)",H \:^ ts Jur;*uf vr iir v :?-;l
11 P-flt Lsi
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Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Berhutang

3L2. Dali AIi rS: "Bahwa seorang budak mukatab

mendatanginya, lalu berkata, 'sesungguhnya aku tidak dapat

menyelesalkan kitabatrku2l, maka banfulah aku.' Ia bekata, 'Maukah

aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang diajarkan

Rasulullah $ kepadaku, yang seandainya engkau mempunyai hutang

sebesar gunung, niscaya akan terlunasi darimu. Ucapkanlah:

O1o .1...^l
lrPl q

\:J

/O,! ,t; *J,J,fu"6s{r
,a

,... o 6.
5t-ty f

'"$i

" Ya Allah, cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal (agar

terhindar) dari 5ang hamm, dan perkaSnlah aku dengan karunia-Mu

(agar tidak meminta) kepada selain-Mtlt'." Hafizh berkata: Hadits

hasan gharib, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan AI Hakim.

Budak mul<atab adalah budak yang mengadakan perjanjian dengan

majikannya unh.rk memerdekakan dirinya dengan cara menebusnya secara

mencicil dalam jurnlah tertentu yang mereka sepakati (kitabal). (penl.

2l

M.
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Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Mencapai shaff shalat

313. Al Hafizh meriwalntkan dengan sanadnya dari Amir bin

Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya rfi,: "Bahwa seorang lelaki

mencapai shaff, sementara Nabi fl sedang mengimami kami shalat,

lalu ketika lelaki itu mencapai shaf ia mengucapkan:

'ppl':):rt+ ,;.i 6
." Ya Allah, beritah aku sebik-baik aPa t/ang Engkau bertkan

kepada pam hamba-Mu 5ang shalih."

Setelah Nabi $ menyelesaikan shalat, beliau bertanya, F
d,1 ;i<lit lsiapa yans tadi berbicar*),

Lelaki itu pun menjawab, 'Akun wahai Rasulullah.' Beliau pun

bersabda, lr ,W G Fi'!\rt+ *'ott (Jadi kudamu dipensal

dan engkau grgtur di iakn Allalll;'

Ini hadits haan, diriwaSptkan oleh An-Nasa'i di dalam ,4/

Kubm, hnu As-Sunni dan hnu Hibban-

Diriwayntkan juga oleh Al Bukhari di dalam At-Tarikh, Abu

Ya'la di dalam Musnadnya dan Ibnu Abi Ashim di dalam Ad-Dub'.

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim, dan ia mengatakan, "Shahih

menurut syarat Muslim."

Maka derajat paling tinggi untuk haditsnya ini adalah hasn.

lNataij Al Alkar L/387-3891.

'Jil d'"$i .

E
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Bab: Apa lrang Diucapkan Ketika Makan dan
Minum

314. Dari Ummu Muhammad Al Anshar!4;ah,

Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

ol )r, o /o // 
o / 2

f irt t' :.$:;1*) 4;b' + Ju

,1' fr*At,,"r\i"a:t 1' ,1

ia berkata:

U
,,6tri

afi S<l (,;"-H I i"e y*,,1 't ;ri
'Buinn"ruou wlg ketil<a makanan dan minumn5a

mengucapkan: 'Dengan menyebut natna Allah sebaik-baik nama-

Dengan menyebut nama Allah Tuhan bumi dan kngit. Dengan

menyebut nalna Allah yang bila disebut nama-Nya maka tidak ada

sesuafu pun yang dapat memberikan madharat.'Maka ia tidak akan

terkena madhamt dari apa Wng dimakan dan diminumnya-"

Diriwayatkan oleh Abu Musa. Di dalam sanadnya terdapat sala

seorang periwayat dha if.lAl Ishabah, 4/4961.

315. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah

bin Amr bin Al Ash, ia berkata: Adalah Rasulullah S, apabila beliau

kembali di siang hari ke rumahnya, beliau mengucapkan,

@
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,-t i;;i ,Gyl3 €y q$ N.:^rAi

*A €;$ fii:;i,G6: GA,l ,s$

,6t ,t GH'ol',lfvf ,'frG
z 'z z

-"segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian dan

membeiku tempat. segala puii bagi Allah wng telah memberiku

makan dan memberiku minum. segala puii bagi Allah yang telah

menganugerahkan kepadaku lalu melebihkan. Aku mohon kepada-

Mu agar Engkau melindungiku dari nemka-"

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni demikian'

Saya mendapatkan syahidnya, diriwayatkan oleh Abu Bakar

bin Abu Syaibah di dalam Musnadnya dan Mushannafnya,

semuanya dari Abu Salamah -yaitu Ibnu Abdurrahman bin 'Auf-,

dari ayahnya rs, dari Nabi $: "Bahwa apabila beliau selesai dari

makannya, beliau mengucapkan:

,u.ll;ii $tir3tdl qr$ N. l:Ai
,4;'#l ,s$ ,k l3i ,sr1tr 6k q$

*'lr''i ,;3)t'a iL4rl'01 ifix ,'Jili
,{fi,t:,s:Vi;-t dEJ,

"segala puii bagi Allah Wng telah memberi kami makan dan

memberi kami minum. segala puji bagi Allah wng telah memberi

-.- -.+w:,i;+";.,_

E
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kami pakaian dan memberi kami ternpat. Sqala puii bagi Alah yang

telah menganugemhkan nikmat kepada kami lalu melebihkan. Kami

memohon kepada-Nga agar melindungi kami dengan mhmat-Nya

dari nemka. Benpa banyak omng yang tidak memiliki pakaian, tidak

mendapatkan tempat tinggal dan tidak pula tempat kembali.-*

Diriwayatkan oleh AI Hafizh dengan sanadnya.

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh Al Brrz:zar.

Menurut salia: Jika valid bahwa yang tidak disebutkan

namanya itu adalah Ibnu Abi Naiih, maka hadits ini hasan.

Nanti asalnya yang shahih akan dikemukakan dari hadits'Anas

pada bab-bab tentang makanan. lNataii N Alkar,l/L77-179L
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Bab: Apa yang Diucaplran Apabila Masuk Pasar

316. Hadits tentang dzikir dip:*l22

Dikemukakan pada Biografi Azhar bin Sinan, ia

diperdebatkan . lAt-Tah&ib, L / 17 &17 9l-

Menurut saya: Di dalam Mul<htashar At-Taryhib wa At-Tarhib,

159, Al Hafizh berkata: Diriwalntkan oleh At-Tirmidzi, dan ia

mengatakan , " Ghaib." Pengamng mengatakan, "Pam periwayatnya

sangat tsiqah, kecuali Azhar bin Sinan, ia diperdebatkan'"

317. Ad-Daraquthni meriwa5atkan di dalam Ghamib Malik,

dari Abu shalih, ia memarfiJ-lonn1;a: "Barangsiapa masuk pasar lalu

mengucapkan:

'Jf 
Y

22 
Dari 'Umar. dari Rasulullah ,. oi-Pi'a:br l gl i tip '9A,P|u.
.:;p,e S "ib 

,t,ti*, e#,b:fr-O * X faffiru*y,U
#',X:,f,***urlii if i***r*,6ang artin,,"),' ridak ada

saembhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bgi'Iw, milik'$sa

kemjaan dan milik-Ng sqata puiian. Dialah 9n mertghidupl<an dan

mernatil<an, dan Dia Maha Hidup kgi frdak akan pernah mati. Di tangzn-Nia

segala kefuilan dan Dia Maha Kuasa abs sqala s6uatu,' mal<a Allah

tuliskan bgnya sejub kebil<an, menghapuslan daing seiub keburul<an,

diangkatkan bgrryn seiub demiat, dan dibngwnl<an sebuah rumah hglnw
di surypl.

,;ur, v;-r,-i llr
o

YI

@
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"Tidak ada sqenbalnn selain Allah &mata, tidak ada sekufu

baSt-NW.." al hadits, kemudian ia berkata, "Mulal, dan itu tidak

terpelihara dari Malik, dan udak pula dari sumay. sementara

Makhlad dha'if danjuga yang setelahnla." lUsan Al Mizan,6/t0L

Bab: Dzikir-Dzikir Dalam Safar @eWt$tan/Peidanan)

318. Dari hnu Abbas, 'ia berkata, "Adalah Rasulullah #,
apabila beliau keluar untuk bepergian, beliau mengucapkan:

lt c

,/, a4"+}lt G +rbt Uf';jur

fti
" Ya Allah, hglaulal, tetnan dahn Pqialamn ini, dan

penggwti OanS merlgarusi) keluargakt)."

I-alu ia menyebutkan haditsnp hingga ia mengatakan, "Dan

ketika hendak kernbali beliau mengucapkan:

o\4s ti:)oly o'];J
ta

"I{arni kernhli dalan kedaan bethubt dan menuii Tuhan

l@nni." Lalu ketika rnasuk ke ternpat kelmrganlp beliau

mengucapkan:

ti; ):c-"Y 6f GTry q;

@



*al*lt*16,*7a/*4lt*ralant

"Bertaubat bqtaubt kepda Tuhan kami bettaubt, tanp

meningalkan dofi."

Al Hafizh mengatakan setelah me*bl<hriinln: Hadits haan,

dirivrayatkan oleh Ahmad dan hnu fu-Sunni. lN Futuhat Ar-

Ra b ban LlWh, 5 / 17 1-t7 21.

319. Dari Anas dengan lafazh: "Adalah Nabi $ apabila

menempuh perjalarnn lalu mendaki bukit, beliau mengucapkan:

u-L /; S, e *jrttu'#i
.J6 k ;"i=jr,

".Ya Allah, milik-Mu sqak bukit di atas sqala bukit' dan

milik-Mu sqala puii dalam sqak kondisi-"

Kemudian ia menyandarkannya kepada Al Mahamili, dan

pada sebagian jalur periwayatannlp dicantumkan: "Apabila mendati

datamn tinggi di bumi atau bukit." AI Halizh bemkta: Hadits gharib,

diriwayatkan oleh Ahmad dari Umamh binTadzan Diriwayatkan juga

oleh hnu As-Sunni dari Umarah, sedangkan dia dha'if. lAl Fufuhat

Ar-Rabfunignh, 5/1451.

320. Disebutkan di dalam kitab At-Tirmidzi, kitab An-Nasa'i

dan kitab hnu Majah dengan sanad-sanad shahih, dari Abdullah bin

Siriis r&,, ia berkata, "Adalah Nabi $ apabila bepergian beliau

mengucapkan:



teattAf*a 7l* ?afu 4 rr.rela,ot

lt o

,# A;),at ) iA G +(At Ul trnr

#; irt:Lb:tA+i,;f Uy'u .;itri
hc

1.iu:.ir ,?; ,yt pflt -. ,it'&,=i*jt
)a,tJtli €, Ft,.- ar

"Ya Allah, hgl<aulah tetnan dabm ini, dan

penganti &an7 keluatgaku. Ya Allah; aku berlindung

kepda-Mu dari kelelahan di dalam perfialanan dan perubhan tang
menydihlan, penyimpngw setelah panciptaan, danya omng tmng
dianiaSa, dan dari pel'rnndaryn tang buruk di dalam harta dan

keluaryaku." Al Hafizh berkata: Sanad-sanad mereka shahih. lAl
Futuhat Ar-Ra bhni5ryh, 5/ 732-1331.

Szl.Disebutkan di dalam kitab At-Tirmidzi, dari Anas rs, ia
berkata, "seorang lelaki datang kepada Nabi $ lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, sesun55;uhnln aku hendak bepergian, maka bekalilah

aku.' Beliau pun bersaMa, c]Jltb'Jf:!1 (fu"moga Allah

mernbelolimu dengw kebkoumd. Ia berkaa lagi, 'Tambahkan lagi.'

Beliau bersaMa, u-is *i U"" sernoga manganpuni dosm|.la
berkata lagi, 'Tambahkan lagi.'Beliau pun bersabdu, ;itU'j;:t
't ? t * (Dan semoga mernudahlan kebilan bgimu dimana pun

e.ngkau bedfl." Al Hafizh berkata: Hadits lrasan. lN Futuhat Ar-

Rabban@h, 5/1201.

E]



322.' Dari hadits Abu

ta&4alta 11,*7efu ,*1l r*reh.ot

Hurairah, lafazhnln: "Bahwa

.Rasulullah #r, tidak pemah seomng pun meraih tangan beliau lalu

beliau melepaskan tangannya darinya hingga orcmg ifu sendiri yang

melepaskan tangan beliau, dan tidak pemah seopmg pun berbicara

kepadanya kectrli beliau menghadapkan wajahnla kepadanyn hingga

orang itu selesai dari pembicaraann5ta."

Al Hafizh berkata: Ini hadits gharib. Juga dari hadits Anas

yang diriwayatkan oleh Abu dan Ibnu Hibban, ia berkata, "Aku tidak

pemah melihat seorang pun menslulurkan tangannya memegang

tangan Nabi S .." lalu ia menyebutkan seperti yang sebelumnya,

namun ia menyebutkan: "Dan aku tidak pemah melihat seomng pun

mencaplok telinga Rasulullah $ lalu beliaq memiringkan kepalanya

hingga oftmg itu memiringkan kepalanya." Hadits hasn- lAl Futuhat

A r-Ra b bn iSiy;ah, 5 / 177 -1191

323. An-Nawawi berkata: Diriua5atkan kepada kami dari

Abu Hurairah juga, dari Rasulullah e, beliau bersaMa,

?ur 'op fi91\L3,ri'(h iLl ''rrl $y

'Apbib s*eonng dan kalian hendak bepery*n, maka

hqdal<lah OerWmAn kepda suhmsudamnSa, karcna

se.atngguhnp Allah Ta'ala telah matfizdil<an kebil<an pda da
meteka."

t:F'fip3 G,yv jr; 1

EI
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Disebutkan juga di dalam Sunan Abi Daud dari Qaz'ah, ia

berkata, "lbnu Umar {h berkata kepadaku, 'Aku berpamitan

kepadamu sebagaimana Rasulullah $ berpamitan kepadaku:

i)w €)?jUa1?, 
"fi-2 

?tt 7: &f
oAku menitipl<an agamatnu, arnanahmu dan penufup

amalanmu kepada Allah." Al Hafizh mengatakan setelah men-bkhri|
nya: Hadits hasn diriwayatkan oleh AI Bukhari di dalam At-Tarikh.

lAl Futuhat Ar-Rabbngyah, 5/ lLGllT}

324. Al Hafizh berkata setelah me*bl<hrifnya: Ini hadits

gharib, diriwagatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Auath. N
Hafizh berkata: Diriuaptkan juga dari hadits Zaid bin Arqam r{$, ia

berkata: Rasulullah $ bersabda,

}ur L,i ftr\L\:r!t fjr'€Ll;t.,f fi

"Apbila s6@rzng dari kalbn hedak bepesgian, maka

hendalrhh b*pmitan kepda sudam-sudannja, karena

Allah telah menfudil<an kebilan pda da mereka."

Diriwaptkan oleh Al Haftzh dari ialur Al Kharaithi, kemudian

mengatakan: Ini hadits gharid dan sanadnlp sangat dln'if. lAl
Futuhat Ar-Rabbanityah, 5 / 115-116l.

t:; €p! eiye

E]
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325. Daii Mujahid, ia berkata, "Aku betsama seorang lelaki

mendatangi hnu Umar, Saat itu kami hendak berangkat perang, lalu

ia mengantarkan kami, lalu ketika hendak berpisah dengan kami ia

berkata, 'sesungguhn5;a aku fidak merniliki apa-apa unfuk aku

berikan kepada kalian berdua, akan tetapi aku telah mendengar

Rasulullah $ bersabda,

?'t 1i*l jf:,W t,;i h' 7.3:ri;t,riY

€)futs;cftt*s-)
"Apabila menitipl<an squatu kepda Allah mal<a Allah al<an

menjagarya, dan saungahnla aku frfrkplen kepda Allah aspm4

arnanat dan pnufup anal katian bedua." Ia berkata: Ini hadits

shahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan hnu Hibban.

Kemudian ia berkata: Al Hafizh mengeluarkan dengan

sanadnya hingga Ath-Thabarani di dalam kitab Ad-Dhu'a' dengan

sanadnya hingga Zaid bin Aslam dari aphnya, yaitu maula Umar, ia

berkata, "Ketika Umar rg memberi wejangan kepada orang-orang,

tiba-tiba ada seomng lelaki bersama anaknln, lalu berkata, 'Aku

belum pemah melihat seekor gagak pun lnng lebih menyerupai

gagak lainnya daripada penyerupaan ini denganmu.' Omng itu
berkata, 'Sungguh, demi Allah wahai Amirul Mukminin, tidaklah ia

dilahirkan oleh ibunya kecuali ibunya dalam keadaan meninggal.'

Maka Umar pun tertarik, ia berkata, 'Kasian engkau, ceritakan

kepadaku.' Omng itu berkata, 'Aku berangkat pada suafu

peperangan, sementam ibunya sedang menganduryFlra. Ia berkata,

'Engkau akan bemngkat dan meninggalkanku dalam keadaan hamil

tua begini?' Aku berkata, 'Aku titipkan kepada Allah apa yang di

@



a

eru&f.lto 1l,x?a/o fl ,{.rale.t

perutmu.' lalu aku berangkat, kemudian aku kembali, temyata aku

dapati pintu rumahku tertutup, maka aku berkata, 'Fulanah.' Orang-

orcmg berkata, ila sudah meninggal.' Maka aku pun pergi ke

kuburannya, lalu aku menangis di sana. Saat malam tiba, aku duduk

bersama sepupu-sepupuku (arnk-anak pamanku), aku berbin@ng-

bincang, sementam saat ifu tidak ada sesuafu pun menghalangi kami

dari Al Baqi' (lokasi pekuburan), lalu tampak api olehku, maka aku

berkata kepada sepupu-sepupuku, 'Api apa ini?' lalu mereka pun

berpencar dariku, lalu aku berdiri untuk mendekati meteka, lalu aku

menanyakan ifu, mereka pun berkata, 'Api ini terlihat setiap malam

di atas kuburan si fulanah.'Maka aku berkata,'Innaa lillaahi wa innaa

ilaihi naji'uun. Demi Allah, sungguh ia wanita png rajin berpuasa,

bersikap lunrs, meniaga diri fan pasmh kepada Allah. Mari kita

berangkat (menghampirinld.' Lalu aku mengambil kapak, temyata

kuburan ifu teftuka, dan ia sedang duduk, sementara anak ini

merangl<ak di sekitamya, Ialu ada penyeru 5ang berseru, 'Wahai

orang SEng telah menitipkan kepada Tuhannlp, ambillah titipanmu.'

Demi Allah, seandainya engkau menitipkan kepada Allah, niscaya

engkau akan mendapatinya. [alu kuburan itu kembali seperti

semula'." Al Hafizh mengatakan setelah men-bl<hrifn3n: Ini hadits

gharib mauquf, para peritrayatrya bigah, keorali Ubaid bin Ishaq,

yakni Al 'Aththar, gurunln Ath-Thabarani dalam hadits ini, ia di-

dha'ifl<an oleh Jumhur, rErnun disetujui oleh Abu Hatim. lAl Futuhat

Ar-Ra bbaniytnh, 5/1 1 &1 1 41.

326. Dari Anas S: "Bahwa Rasulullah $ tidak pemah

melakukan suafu perjalanan pun kecuali beliau men[Jucapkan ketika

bangkit dari duduknln:

E]
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€:T'$i,{'&f r5i 46 4t
ir&;qf ?.f}:t 1; C'Fr:

" Ya Allah, saungguhng kepda-Mu aku menghadap, dan

kepda-Mu aku meminb pertolongan. Ya Allah, cukupilah bgku
apa Wng aku perhatilan dan ap tang fidak aku pedzatil<an- Ya

Allah, bekalilah aku dengan ketakwaan, ampunilah dosku, dan

anhkanlah aku kepada kebil<an kenana pun aku mengiMap."

Al Hafiztr berkata: Di awalrya ada tambahan, o:tl$t q Si
(Ya Allah, dengan pertolonsanku aku meny&). dan setelah kalimat:

'i t&t I V2 @an ap tarrg ddak aku wrtndtad ada kalimat, 'c)l t5

d g..*l V* apary taral Enskau lebih mergebhuing danpda

akd.lni hadits ghadb, diriwaptkan oleh hnu As-Sunni dan hnu Adi.

Al Hafiz juga mengelmrkan dari Utsrnan bin Affan, ia berkata,

"Rasulullah $ bersaMa,

o1 .z' . t t o, c t to / tc ! o ..jlJ-,' b-r1 * U CP-f ;r,,V

AUryru'il,* *o/ar rl| r(ry1*l

,s:Ft

.,;rit-{ i*Ll .,it, i*l .,,br ;
q)it iq I livii?r',),;

I lt .
I -.. ,.o.

:O $* orf

ett;
i?ir"'r?ig4tu; i-*
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"Tidak seomng muslim pun keluar dari rumahnia unfuk

berperyian atau lainn5n" lalu ia menguaplan (Wng artin5n): 'Dengan

menyebut narna Allah, aku beinnn kepda Nlah, aku meminta

pertolongan kepada Nlah, aku bertawal<l<al kepda Allah. Tidak ada

da5n dan tidak pula kelcuatan kecuali de.ngpn pertolongan Allah.'

Kecuali ia dianugemhi kebil<an dari perialanan itu dan diplingkan

darinSa keburukannSa.

Hadits gharib, para periwaSntryra tshah, kecuali orang yang

meriwayatkan dari Utsman, ia samar, fidak disebrrtkan namanya.

t"ebih jauh ia mengatakan: Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan

sanad ni. lAl Futuba t Ar-Ra bbanit4nh, 5 / lll-ll2l -

327 ' Dari Abdullah bin urnar bin Khaththab {b' ia berkata'

"Adalah RasuhJlah f, apabila l6rni berPergian sebelum malam hari,

beliau mengucapkan:

)? u "|uq lrLl ,hr Trt j; t:rf t;.

t I z. .,
?-t-r l-. ;, *i,* (, ?:r,*. 6 ?i

a

i$t ; r',;li *f oc U.'rlf ,gY
.'*, u, !), ,y) llt di|',yt ,q*Jt)
"Walai bumi, fulwrlcu dan Tulmnmu dahh Allah- Aku

bedindwg kefia Alhh &ri k&tntlarunu dan keburulan 5ang ada

pdanu, serb keburukan ap€F prryI dicipblcan pdamu dan

keburvla n aFaF tnng melab di absnu. Aku Mindury kepda-

@
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Mu dari singa, ular besr nan jahat, dan dari ular, kalajengking, serth

dai Sang menempti nqpri, dan dan tnng melahirl<an dan gng
dilahirkan."

Setelah me*takhrifnya Al Hafizh mengatakan: Haan,
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Diriwayatkan
juga oleh Al Hakim dan ia mengatakan, "Sanadnya shahih." IAI
Futuhat Ar-Rabbanit/wh, 5/L&-L661.

328. Al Hafizh mengatakan tentang hadits 5nng diriwayatkan

oleh Al Bazzan Dari hnu Abbas, bahwa Nabi $ bersabda,

4-Ht,sl:+ e3\i ,!,i<DJ "U, 
Lf

qt*f 6V- ,;At aD o L1;.Gti<
ra.-2'

G+f c dI I i ti G-, :( -L,>,i,r"\:\ i;'; i Ll
,2

'S!"rngunr5, Allah mempunSai malaikat-malaikat di bumi
selain pam malaikat penjaga. Mereka menuliskan apaary yang jafuh

dari daun Apbila seseoftrng dari kalian mengalarni

kepinangan di suatu lol<asi Wng lengang (tak berpenghuni), maka
hendaHah berceru: Wahai pn hamb Allah, tolonglah."

Ia -yakni Al Bazzar- berkata, 'Kami tidak mengetahuinya

diriwayatkan dari Nabi $ dengan lafazh ini kecuali dengan sanad

ini."

Ini sanad yang haan.lMukhtashar Zaonid Al hzzar,2/4201.
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Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Singgah di Suatu
Tempat Singgah

329. Dari Ummu Athi5ryah, biasa dipanggil l(haulah; ia
berkata, "Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

{6t:rt ?tA(")\;f :Jwrr, Jj u
"Elatangsiap t/ang sinqgph di suatu tetnpt singah lalu

mengucapkan: Aku bedindung dengan kalinnt-l<alinnt Allah tnng
sempunn ..." al hadits, tapi matan ini valid dari jalur ini 5nng
diriwaptkan oleh Ahmad. lAl Ishabah, 4/2911' Ta'jil Al Manfa'ah,

t/5241.

@
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Bab: Apa 57ang Dikatalon oleh Orang lrang Menunggang
Tunggangan atau Menaiki Perahu

330. Diriwaptkan kepada kami di dalam kitab hnu As-

Sunni, dari As-Sayyid Al Jalil png disepakati kemuliaan, hafalannya,

keagaannya, keshalihannyd, penjagaan dirinSn dan kecerdasannya,

Abu Abdullah, Yunus bin Ubaid bin Dinar Al Bashri At-Tabi'i yang

masyhur 45, ia berkata, "Tidak seorang.pun lrang menunggangi
hewan tunggangan png sulit lalu membacakan pada telinganSn:

f3\7r;t-f,*; *;tG?t ?tr(J^"ll

,#;'&lLLolii' ,rr'Pf
lt

te*
"Maka apkah mere,l<a menari agana tlang lain dari agama

Atlah, padahat kepda-N5a-lah bersenh dirt sqala ap tang di langit
dan di bumi, baik dengan suka maupun tetpka dan hanga kepda
Allah-lah mereka dikentblikan," kecuali ia al<an berhenti dengan
seizin Allah."

Al Hafizh berkata: Ini k*rabar yang mqtha' (disandarkan

kepada tabi'in atau lainnya), dan orang yang meriuralntkannya dari Al
Minhal, yakni hnu Isa, dikatakan oleh Abu Hatim, "Majhul (tidak

diketahui perihaln5a) ;' [Al Futufuat Ar-Rabbanityah, S/ISZ-Lil\.

331. Abu Ya'la beikatar Dari AI Hasan bin Ali r{h, ia berkata,
"Rasulullah S bersabda,



*rtlrf.4lra rfu Salal 4 rfural4ot

'of'At 
| # ) t;t 9 At'o, i\ .Lgl

3r-ri j: oL r^c'-L Gt:-r* ir fr,t;A
.. yti ,y fu tt)lts t1 .;i!)

,

"AmannSa umatku dari apbila mereka

mengarunli laubn adalah dengan mengaapkan (yang artinya):

'Dengan menyebut narna Allah di mktu berla5ar dan b*labuhn5a.

Sesungguhn5a Tuhanku benar-benar Maha Penganpun kgi Maha

Pen5agng.' 'Merel<a ddak mengenal Attah dangan sebenar-

benam5a..'." al aa5lah."

AI Hafizh berkata: Di-mubb'ah oleh Yusuf bin Al Hajjaj Al

Kufi dari Yuhya bin Al Ala', sedangkan Yahfra sangat dha'if. lAt
Mathalib Al Alitnh, 4/2L1.

332. Al Hafizh mengatakan pada Biografi Ali23 Al Asadi:

hnu Al Atsir meriwayatkan dari hnu Jumij, bahwa Ali Al Asadi

memberitahunya: "Elahwa Nabi $ apabila telah tegak di atas

untanya untuk berangkat menuju perialanannln, beliau bertakbir tiga

kali." Ini mursal.lAl Ishabh, S/L691.

2' 
Disebr.rtkan pada cetakan Darul Kutub At 'ltmi54Bh: 'llba' Al Asadi.

@



*aUq*a t?l**e/a 4 l.ral4it

Apa 37ang Diucapkan Apabila Herpan Tunggangan
Mengamuk

333. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab hnu As-

Sunni, dari Abdullah bin Mas'ud 4$, dari Rasulullah S, beliau

bersabda,

Lj:ru$ >e f'L;*l i-lr, 'd.tt
,JJ {,'tY -tr}t.itr 3V t;- Ar}'t

.ii,JrJ^.,, llG e'r\i)'

r;t

oi}l ':t-p
a 

t'

a
o ll /

.) L>rQ'u-J
"Apbila hevan fungangan salah s@Eng lalian mengamuk

di suafu ara !rug lengieng, mala hendaHah berceru: 'Wahai pm
hamba Allah, tahanlah. Wahai pan hamb Allah, tatnntah.' IGrena
sesungguhnp Allah & memiliki pembtas di ara itu gng dapat
menahann5a."

Setelah mengeluarkannya dari hadits Ibnu Mas,ud, AI Haftzh

berkata: Ghadb, diriwa5ntkan oleh hnu As-sunni. Diriun5ratkan juga

oleh Ath-Thabarani. Di dalam sarndnln ada keterputusan di antara
hnu Buraidah dan hnu Mas'ud.lAl Futubt Ar-Rabbanil/trah, s/rs}-
1511.

5



fulqata.?tu?a/a4rd.r4la,'r

Apa png Diucaplran Apabila Melihat Sebuah Desa,/Kota

334. hnu As-Sunni mengeluarkan dari hadits Aisyah:

"Bahwa Nabi $ apabila mencapai suatu tepat yang hendak

dimasukinya, beliau mengucapkan:

,#i.. o1.? ., c.

-F),is\t 9P -*
'u *ilft,Q

A afut ;y,
. . 9 .. -.9.L.-, -J: LA *:, '.;3 V

cLJtl3'u ,1+f ; Ar*" ut:rt #i .tU,'d;
q1uSl ,/a*:rq),Ll J\*i

" Ya Allah, aku metnohon kepda-Mu kebikan
tempat ini dan kebaikan apary tnng Ezgkau himpunkan padanW.

Dan aku berlindung kepda-Mu dai keburul<anng dan keburukan

apa-ary tang Engkau himpunkan @an5n. Ya Allah, anugemhilah

katni pnenn5m dan lindungitah bmi dai wabhnya, serta jadikanlah

kani disukai oleh p,m pendudulmga dan jadikanlah kami men5rukai

oftnsForzng slnlihnla."

Menurut sa5n: Di dalarn sanadnya terdapat Isa bin Maimun, ia

meriwayatkannSn dari Al Qasim dari'Aisyah, sedangkan lsa dha'if.

lhdzl Al Ma'un, \981.

335. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzan Dari Abu Hurairah, ia berkata, IAku katakan kepada



gaUqaa.0li,e*7a/alCtQatalant

beliau, 'Apa yang ditakutkan oraryforcrng itu apabila mereka

memasuki suafu desa atau hampir mencapai suatu desa unfuk

mengucapkan: 'Ya Allah, jadikan unfuk l<ami rezeki di dalamnya.'

Beliau menjawab, ,-biJJ, lrrlilttl:;i olW-riir? lMereka takut

akan kelaliman pam penguae dan tdrAhannya hujar)."

Ia -yakni NBazzar- berkata, "Kami tidak mengetahui kecueili

jalur ini."

Sanadnya hasan.lMukhtashar hulaid At kzzar 2/4211.

336. Disebutkan di dalam kitab hnu As-Sunni: Dari

Aisyah r{S, ia berkata, "Adalah Rasulullah $ apabila hampir

mencapai wilayah yang hendak dimasukinya, beliau mengucapkan:

| 
. ... .. Ol

L---, -*-i 9+ -*
. o.'. ,'. g... ,r;r.
ia.*-c-* t-e f j tGJ"i

. .o9a / ./... o4S cLoll .rf

,-t | 11, ./ . . o..
d! )r&l-) LWj r.}.r-c.->

A ef;f jt,g;
,U

AI q+^l ,Fc*:)
e+ftG$ u':rt'"$i .W

,4)l J\
"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan

tempat ini dan kebaikan apa-ap yang hgkau himpunkan padan5n.

Dan aku berlindung kepada-Mu dai keburukannSa dan keburukan

apa-apa yang Engkau himpunkan padan5a. Ya Attah) anugemhilah

kami kehidupannya dan linditngilah kami dari wabahnya, serta

jadikanlah kami disukai oleh pan penduduknya dan jadikanlah kami

m enyukai omng-omng shalihnya."

@



Sana*aa 4l*?a/a 4C r*?4la,at

Al Hafizh berkata, "Di dalam sanadnya ada kelemahan, tapi

dikuatkan oleh hadits hnu Umar." Lalu ia mengemukakan dengan

sanadnya hingga kepadanya, ia berkata, "Dari Nabi $, beliau

bersabda ,,>rj"-)t'qtt',i$i )j;i'W:L-.i * jlg*.'U'&? tt\
.. 'c.JJb1 6i #, (Apabila katlan keluar da, ,qs"ri kalian ke negeri

lain 5nng kalian kehendaki, mal<a ucapkanlah (gng artinya): 'Ya

Allah, Tuhan tangit Wng tujuh dan sqala gng dinaun7intn, lalu ia

menyebutkan seperti hadits yang lalu, tapi dalam benfuk kata funggal,

dan tambahan: U.i;?t ,rl6 Ft ,S;A t6'P eriUf J .4t "qis

ivrqzli,'06:ttb J*t:iV rij'tt gi .*6';;t J;a(,;67'u
jl'l-jol',*?i ^;)l di*3 Van runan su"iigswuns aku

memohon kepda-Mu kebil<an tenpt ini dan kebikan apa-apa

Wng ada di dalamn5a, dan aku berlindungkepda-Mu dai keburukan

tetnpt ini dan keburul<an ap-ary tnng ada di dalamn5a. Ya Allah

anugemhilah kami panennw dan plinglanlah dari l<ami utabahnSn.

Serta kami kerelann5a, jadikanlah kami disukai oleh

pra pendudukn5a dan kdikanlah kami menyukai pam

pendudukn@1.

Di dalam sanadnga ada kelemahan, tapi di-mutabd'ah. lAl
Futuhat Ar-Rabbanitry/ah, 5/1 5&1 601.

337. Dari Arns, ia berkata, "Adalah Nabi $, apabila datang

dari perjalanannya lalu hampir mencapai Madinah, beliau

menyegerakan jalannlra dan mengucapkan:

g*; 6::i t:)t-P t4'. 614r '"$i

@
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" Ya Allah, iadikanlah unfuk kami tempat tinggal dan rezeki

Wng baik di dalamny)." Hadits gharib, di dalam sanadnya ada

kelemahan. lAl Futuhat Ar-Rabban$ryh, 5/L7ll.

338. Disebutkan di dalam Sunan An-Nas 'i dan Kitab Ibnu

As-Sunni, dari Shuhaib {g: "Bahwa tidaklah Nabi $ melihat suatu

desa yang hendak dimasukinya kecuali saat melihatnya beliau

mengucapkant

,HL.

,1:iLl e, #t ?t:#t'.il,$i
J ) *r;tt'"q r,:Ji;l q *t';t')\()
ep ? |tULf ,,i:rt 6 t ;(;t'"qj,:;tbf

,Q6;*rti)if h{.Al
W6?3q.Lf?r6?

Ya Allah, Tulnn langlt tnng fujuh baerta sqala Wng
dinaungirya, Tuhan bumi tang tujuh baena sqala t/ang
dihamprin5a, Tuhan pn syetan besem sqak tnng dis*tlann5n,
Tuhan 

"qala 
angin b6erb sqela aF 5nng dihempaskann5n, aku

memohon kepda-Mu kebil<an dari des ini, kebikan pendudukn5n

dan kebailan apa-ap tnng ada di dalatnrya, dan aku bertindung

kepda-Mu dari keburul<anng, keburukan penduduknSa dan

keburukan apary jang ada di dalanrya."

I t7)-Pt
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Setelah men-takhrifnya Al Hafizh berkata: Hadits hasan,

diriwayatkan oleh An-Nasa'i, hnu Khuzaimah, hnu Hibban dan Al
Hakim. lAl Fu tuhat Ar-Rabbniysnh, 5 / t54-L581.

339. An-Nasa'i meriwayatkan: Bahwa Nabi $ bersabda,

lalu ia menyebutkan hadits mengenai,doa apabila hendak memasuki

sebuah desa. Hadits ini diriwayatkan juga oleh sejumlah periwayat

tsiqah dari Ka'ab Al Ahbar dari Shuhaib, dan itulah yang terpelihara.

lN Isha bah, 4/ 139-L4Ol.

340. Biografi Qais bin Salim Al Ma'aftri Abu Jazrah: An-
Nasa'i meriwayatkan darinya satu hadits di dalam AJ Yaum wa AJ-

Iailah pada pembahasan tentang doa24 apabila mendekati Madinah

ketika bemda di dataran tinggi di dalam Ad-Du'a' karya Ath-
Thabarani.

Al Hafizh mengatakan: Al Uqaili berkata, "Tidak di-

mutaba'ah." I alu ia mengemukakannya dari jalumya. lAt-Tahdzib,
8/3531.

Lafazh haditsnya: Dari Abu Huraimh, ia berkata, "Kami berkata, 'Wahai

Rasulullah, mengapa orang-orirng itu ketika mendekati Madinah takut
mengucapkan: Ya Allah, jadikanlgh bagi kami. di dalarqnya rezeki dan Al
Qur'an.' Beliau bersabda, ,--hl,ll by+lrl:jt )-f Ot"#-tjrS llGrena
mereka mengkhawatirl<an lilimnla parz, penguasa dan tertahannya hujarlt."

24

@
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Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Melihat Bulan Sabit

341. Disebutkan di dalam Musnad Ad-Darimi, dari Ibnu

Umar r{h, ia berkata, "Adalah Rasulullah $, apabila melihat bulan

sabit, beliau mengucapkan:

--4. , o lu
Lt-, ,dlS y>iltr

ht'&ri

ru.-*)rr irll ,i;r;-lbl'$i ,:i.tlht

',.; q*i$ ,'vl-'\i:)

'Allah Maha Bar. Ya Allah, tampkl<an bulan abit kepda

kami dengan (metnhwa) kamanan dan keimanan, kqelamatan dan

Islarn. serta taufiq unfuk menialankan aP tmng Engl<au cntai dan

ridlai. Allah adalah Tuhan lami dan Tuhanmu (whai bukn sabit)."

Setelah men-bkhrifnln Al Hafizh mengatakan: Diriwayatkan

juga oleh Ath-Thabamni dari jalur Nafi' dari hnu Umar menyerupai

itu secara ringkas, dan sanadrula dha if.lAl Futubt Ar-Rabfuniyiah,

4/3301.

S4z.Disebutkan di dalam Musnad Ad-Darimidan Kitab At-

Tirmi&i, dari Thalhah bin Ubaidullah i{h,: "Bahura Nabi $ apabila

melihat bulan sabit beliau mengucapkan:

@



?r*.n"/.//a1fu 7a/*fl Arahat

ptj;)rr

"Allah Maha Bear. Ya Allah, bulan abit kepada

kami dengan (memhvn) keberlalan dan keimanan, serta

kaetarnatan dan Islan. Altah adatah Tuhanku dan Tuhanmu (wahai

bulan abit);'

Setelah men-takhrifnlra Al Hafizh mengatakan: Ini hadits

haan, diriwa5ntkan oleh Ahmad dan Ishaq di dalam Musnadmereka.

Diriwayatkan juga oleh At-Tirrnidzi. Diriwaptkan juga oleh Al
Hakim. lAl Futubat Ar-Rabban@h, 4/329-3301.

343. Dari hadits Anas bin Malik, ia berkata,

"Rasulullah $ mempunyai ucapan-ucapan yang beliau ucapkan

apabila melihat bulan sabit, di antaranlTa: Apabila beliau melihat bulan

sabit beliau memalingkan wajahq;a dariqp dan merrgucapkan:

2. A t z

irA" glt{',*t y)3rli JY*
',

"Elulan sbit kebikan dan keluruan, aku beriman kepada

Tuhan Sang telah mencipbl<anmu," beliau mengulangin5a tiga kali.

. Di antaranya iuga, beliau mengucapkan: ! ii ,.riil ,i13,;J.ir
,G Prret tk ?rE.*1n puii bsi Atlah tans tetah memhuta
bulan anu dan mendatangkan bulan ap$. Belbujuga mengucapkan'

fu'"i.y5 $;;U:fdl3fy',|tilr rtii, fi.'*J lqau puji basi AIah

tnng telah mencipbl<anmu, men5runpumalan kejadianmu dan

menyeimbangkanmu. Tuhanku dan Tuhanntu adalah Allal)."

rbl'$i;;lt-:.Ig:Jul)-.,;
It

dlll
. .8 . 9, ' o'{": i.t ' f}-'}li

1,
4lll

{,>il:.'

@
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Setelah men-taklrii'nya Al Hafizh berkata: Ini gharib,

diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam 'Amal Al Yaum ira Al-Iailah.

Para periwayakrya btqah kecuali Umar bin A5ryub, yakni Al Ghifari,

dia sangat dha\t dan Ad-Daraquthni pemah menisbatkannya kepada

pemalsuan hadits. lAl Futuhat Ar-Rabbn$yah, 4/33L-3321-

3M. Hadits 'Ubadah, laf-azhnya: "Adalah Rasulullah $,
apabila melihat bulan sabit, beliau mengucapkan:

rr j"
o A ,. ,/.2 uol

( )#il l-t o _r.>

iYei'1t,
. '?. 9. o

jJ-;Jl r ,t

,Or^

Y ,'FI irrt
A z-l

YI ;7

ott-'f+\'x'
I o-r'U)

"Allah Maha Elmr, fidal< daSa dan tidak pula n**r* kquali
dengan p*tolongan Allah. Ya Allah, snungguhntm aku metnohon

kepdamu kebaikan bulan ini, dan aku berlindung kepda-Mu dari

keburukan takdb dan dari keburulan lnrt penghimpunan."

Saelah men-taklrilnya Al Hafizh berkata' Ini hadits gharib,

para periwa5rahya tsiqah kecuafi gurun]E Abdul 'Aziz bin Umar bin

'Abul 'Aziz yang mubhan (Udak disebutkan naman5ra), ying mana ia

tidak mendengamla dari Abdullah bin Muthanif, ia berkata, "Adalah

Rasulullah $, apabila melihat kepada bulan sabit, beliau

mengucapkan:

E]



futlalatta ? &* *a/a :4 rrar4laat

tri i;,r'--J,.l 6iit Ni,.J.lt r-ir:Jr,,

r$ ," u ,lf;f .ti.f3 tk H4io, k'r
eyc*, gr#)ifii *;i yrj: fit

'":"' "Btlan *Oit i.Oui**, sqala puji bgi ** 5ang telah

membawa bulan anu dan anu dan mendatangkan bulan anu dan anu.

Aku mohon kepada-Mu dari kebikan bulan ini, ahayanSa,

keberkahann5n, pefunjukn5a, kemuncuknn5a dan kesehatann5n."

Al Hafizh berkata: Aku katakan, bahwa di samping mural, di

dalamnya ada periwayat yarrg mubharn (Udak disebutkan namanya),

yaifu periwayat dari hnu Muthanif, adapun para periwayat lainnya

btqah. lAl Futuhat Ar-Rabbniyyah, 4/332-3331.

345. Disebutkan di dalam kitab hnu As-Sunni, dari

Ais:/ah r&, ia berkata, "Rasulullah $ meraih tanganku, temyata

tampak bulan "4*g muncul, lalu beliau bersabda: ?'U tlu. ,$f
't-|t r31,;--nr;ir ri; (Mohonlah perlindungan kepada Attah dai
keburukan malan apabila telah gelap gulita inl,." N Hafizh berkata:

Ini hadits hasn gharib, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasaii.

lAl Fu tuhat Ar-Ra bbniysah, 4 / s34I.

346.Abu Nu'aim meriwalatkan dari Ubaid bin Thalhah Az-

Zuraqi, dari ayahn5a, ia termasuk para pesertia bai'at di bawah

pohon, ia berkata, "Adalah Rasulullah $, apabila melihat bulan sabit

beliau mengucapkan:

E]
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y>,it, r(yii ,i11 ,lL tbl'"$i
hr,t:t €r, r>uyri

"Ya Allah, anpal*an bulan sabit kepada kami dengan

(membawa) keananen dan kefunanan, serb keselanatan dan Islam.

Tuhanku dan Tuhanmu adakh Allah." Sanadnln dha'it dan matan

ini dikeluarkan juga oleh At-Tirmi&i dari jalumya. lAl Ishahh,
2/2321.

Bab: Apa png Diucaplran Apabila Bintang Jatuh

347. Disebutkan di dalam kitab lbnu As-Srnni, dari hnu
Mas'ud g, "Kami dipaintatrlon unfuk fidak mengikutkan

pandangian l<ami kepada bintang:bintang 1rang Ftuh, dan saat itu agar

kami mengucapkan:

i,- 1;:;r hr ,c' u
"AF tprrg dilahadald Ahh (tefui), ffiak da kelr@bn

keamli dagan t4bl]t." Al Hafizh berkata: Hadits gtnrib,

diriuraptkan oleh hnu As.Srnni. lAl Futuhat Ar-Rabbniy4ah,

4/2811.



gd&4f.tlta1fu *a/ailr*rala*t

Bab: Apa yang Diucapkan Apabilq Angin Berhembirs

348. Disebutkan di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan lbni

Majah dengan sarnd haan dari Abu Hurairah S, ia berkata, "Aku

mendengar Rasulullah $ bersaMa,

JY t *')ur,i,t, ;w lnt ;: r'u Ali
tA? ?ur rrt"3 ck yl n;gl, s$,-,r--(ju

G?, l! rr'in*r,

"Angin ifu dari nhmat Allah Ta'ala, ia bis dabng dengan

membawa mhmat dan bia dabng dengan membwa adab. I{arena

itu apbila lalian melihabya, mala janspnlah kalian mencelan5a, dan

mohonlah kepada Allah kebikann5n, dan mbhonkh pertolongan

kepda Allah dari keburukann5n."

Al Hafizh berkata: Ini hadits hasn shahih, diriwayatkan oleh

Ahmad dan Abu 'Awwanah di dalam Shahib-nya. Pam periwayatnya

adalah para periwayat Ash-Shahih, kecuali Tsabit bin Qais. tAl
Fu tuha t Ar-Ra b ban ityah, 4 / 27 2-27 31.

. 349. Disebutkan di dalam kitab Ibnu As-Sunni, dari Salamah

bin Al Akwa'rft,ia berkata, 'Adalah Rasulullah $, apabila angin

berhembus keyanS beliau mengucapkan:

L*Y 6ri'$i
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(Ya Nlah, fiadikanlah ini anginl ryng men5ruburkan, bukan

5ang memandulkar)2s."

Setelah me*bl<hrifnya Al Hafizh berkata: Ini hadits shahih,

diriwayatkan oleh Al Bulfiari di dalam Al Adab Al Muhd demikian.

Diriwayatkan juga oleh lbnu Hibban didalam Shahib'nya. hnu As-

Sunni dan Ath-Thabarani. lAl Futulnt Ar-Rabbni5ryh, 4/27*2761.

350. Imam AqA/afi'i & meriuayatkan di dalam kitabngla .4/

Umm dengan sarndq;a dari Ibnu Abbas S, ia berkata, "Tidaklah

angin berhembus kectrali Nabi $ b€rlutut pada kedua lututnSa dan

mengucapkan, .. l-iiiit i-+i (Ya,4nah, jaditantah dia ..1." fuelah
me*bl<hrifnyaAl Haftzh berkata: Ini hadits hasan, diriura3ratkair oleh

Al. Baihaqi di dalam Al lula'rfuh dari Ibnu Abbas, "Adalah

Rasulullah $, apabila angin , beliau menghadapnya dan

bedutut pada kedua hrtutnln dan mengucapkan, .. qi+t'niili 1Uu

Alhh, idilanhh dia ..1." lalu ia mentteU*an haditsnlp seperti itu

hingga pedotaannya, li.i*l langful,dan tarntlatran:

C, p, *:)t ey f 'u'OJ1uI J"#i
y b'j 6 ?i 6? u |*'r-&1, y,b;
,

"Ya ,4llah, wtngulryp aku

kebilan aryin ini &n k&ilan

23 eii 5"r,ni yarg mernbawg ah, scperti ]rahp i;i'!r F,rg bcnrpa unta (unta

peFntafl, sgdangkan i#lt "a"Un 
yarfg fidak air, seperti fraktya

heunn iriiiJt [,ang rnardul), Fkni yang udat( b€ranak.

mqrd?on k@*tu hri
ap tprrg hg*au tiuplant

EI
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dan aku berlindung ke@a-Mu dari keburukannya dan

keburul<an 5nng hgt<au tiupkan dengiann5a."

Al Hafizh berkata: Diriwaptkan oleh Musaddad di dalam

Musrmdnya Al lhbir. Di dalam sanadnya terrdapat Jabr bin AMullah,
da dha'if, dan kekaknya y$a dln iI lAl Futufut Ar-Rabbnl/yah,
4/2771.

351. Al Hafizh mingatakan tentang hadits yang diriunya&an
oleh Al Bazzar: Dari Utsman bin Abu Al Ash, ia berkata, "Adalah

Rasulullah $, apabila angin berhembus, beliau mengucapkan:

WjrtlG?'u+'tlr fia;ll;
"Ya Allah, alru be.rlindung kepad*Mu dari

keburulan apap gng ditiuplan di dalarnn5a."

Ia -yakni NBnzzar- berkata, "Kami tidak mengetahuinya dari

Utsman bin Abu Al Ash kecuali dengan sanad ini."

AMurrahman ini dha if, IMukhtaslnr Za.4nid Al kzzar
2/42t1.

352. Az-Zamakhs5rari menyebutkan: SaMa beliau $:

. Qr\A#t:L6:qj.l}r '"$i

"Jadikanlah dia angin petnhura Wah dan janganlah Engkau

menjadikannja pern fu wa ada b.u
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Al Hafizh berkata: Diriwa3atkan oleh AsySyafi'i: Orang yang

tidak tertuduh mengabarkan kepadaku dari Al Ala' bin Rasyid, dari
'lkrimah, dari hnu Abbas, secam mauquf, serupa ifu. Dan dari

jalumya dikeluarkan juga di dalam Al Ma'rifah dan di dalam Ad-

Dabwat

Orang.yang mubham (sarnar; tidak disebutkan namanya) itu

adalah lbrahim bin Ubay, dia dha'if. Hadits ini mempunyai jalur

periwayatan lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ath-Thabarani

dan hnu Adi dari riwalnt Husain bin Qais, dari Ikrimah dengan

redaksi ini. Husain ini sangat dha if.lAl Kafi AqrSlnt 3/4681.

Bab: Apa png Diucapkan Apabila Jin Menjelma

353. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab hnu As-

Sunni, dari Jabir rg: Bahwa Nabi $ bersabda,

orill rr3r,i iy+r' F ar; sy

"Apabik Fn jin dan syetan menamrykkan diri kepda
lalian, mala serul<anlah adan."

t. a

O)t-tll adalah jenis jin dan ryetan, lpitu para tukang sihir

mereka. Makna 'd:ll lnkni menjelna dalam berbagai bentuk.

Malsudnln adalah: tangkalah kebunrkann$a dengan adzarr, karena

syetan ifu apabila mendengar adzan akan lari. Telah kami kemukakan

apa yang diriwa5ratkan oleh Al Hafizh dengan sanadnya dari Jabir, ia

berkata, "Rasulullah $ bersabdu, ,llU! 6i;'C::\iltt ,Hlnur|<tb

E
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(HendaHah kalian waspda dengan perjalanan malam, karena

saungguhn5n bumi dilipt pada malam harll."

Beliau juga bersabda, otill{ t;3r-,i iry+lt A:tS ri1 4pabita
para jin dan qrctan menjelma, -it* serul<anlah adarl) al hadits.

Setelah men-bkhrifnya Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh An-

Nasa'i, dan para periwagntnp btqah. lAl Futuhat Ar-Rabbni54ah,

5/16t1.

Bab: Apa yang Diucapkan Apa Bila Mendengar Suara
Guntur

354. Dari lbnu Abbas: "Ketika kami sedang bersama Umar

bin Khaththab dalam suatu perjalanan, karni mengalami gunfur, petir

dan hujan, lalu Ka'ab berkata, 'Barangsiapa yang ketika mendengar

gundur mengucapkant

.. 9;-,.,fu;'tilt'||-J-i-'i t;6i, (Maha Tuhan yang guntur

bertasbih dengan- memuji-Nya ..) dst. hingga akhir.' Kemudian aku

menemui Umar di sebagian jalan, temSata ia terkena penyumbatan

pada hidungDga, maka aku berkata, 'Apa ini?' Ia pun berkata,

'Gangguan penyumbatan pada hidungku sehingga aku terlambat.'

Lalu aku berkata, 'Sesungguhnya Ka'ab mengatakan .. -lalu ia

menybbutkannya-, lalu kami pun mengucapkannya dan kami sehat.'

Mal<1ii''Umar berkata, .'M"rrgupu kalian tidak mengajarkan kepada

kami sehingga kami mengucapkannya juga'." Al Hafizh berkata: Ini

mauquf dengan sanad haan.lAl Futuhat Ar-Rabbani5ryh, 4/2861.
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355. Az-Zamaktrq/ari berkata, "Dan apabila terdengar suara

gunfur lnng keras, Rasulullah $ mengucapkan:

q;:r,qiwr'vrs*, pi
EJJ,

"Ya Allah, jansenkh hgkau mernbunuh kami dengan

kemurkaan-Mu dan membinaskan kami dengan adzabMu, dan

selatnatlanlah kani sebelum itu,"

Al Hafzh berkata: Diriunyatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i,

Ahmad, Abu Ya'la dan AI Hakim. At-Tirmidzi berkata, "Gr rib." lAl
Kafi Astr$at 2/4991.

356. Dari Salim, dari alnhnya, i.r berlota, "Adalah

Rasululhh e), apabila mendengar guntur dan halilintar beliau

mengucapkan:

6,Gr,il)iwr',#rlk, pr
u;u

nYa Allah, iangpnhh hgkau membunuh kami dangan

kemud<aan-Mu dan menbinasl<an kani dqg; adabMu, dan

sehmatkanlah lanni sebelun itu."

Diriwayatkan oleh Ahrrnd, di dalam sanadnya terdapat Al
Hajiaj bin Arthah, da dha if.

t 
,o1#

,EI
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Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah secara marfu': Bahwa

apabila beliau mendengar suarcl gunfur, beliau mengucapkan:

)z . o

Aa(i'lrJ, e*!'L!)t&; oG*.

^;b
uMah Suci Tuhan 5ang guntur bertasbih dengw -*';;,

bqitu pula malaikat hertasbih) karena takutkepda-Ntn."

Diriwayatkan oleh hnu Jarir. Di dalam sanadnlra terdapat

laits bin Abu Sulaim, dia dha'if.

Diriwalntkan juga dari Ali, bahrara ia mengucapk*r Cf 06&
'i 'A* (Maha Suci fithan 5ang aku mensucil<an-Nydt.

DiriwaSatkan oleh hnu Jarir.

Malik meriwayratkan dari Abdullah bin Umar: *Bahwa apabila

ia mendengar gunfur, ia berhenti bicara dan mengucapkan: ',i tt6{
,4+ 1,4i3$it, 9rtriu.3e!'ij(Maha Suci Alah 5ang suntur
bertasbih dengan mernuji-lVja, bqitu pula malaikat herbsbih) larena
takut kepda-Nla). Dan ia'berkata, 'Sesrrngguhnya ini benar-benar

ancarnan keras bagi para penghuni bumi'." Vuhkt r4n-Nubla'.,7*
7el.
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Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Takut kepada Suhan
(Pengrrasa)

357. Disebutkan di dalam kitab hnu As-Sunni, dari Ibnu

Umar r&, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

irr vt L{ y ;J-;?il t,Lt '4 ril

#^:t ?t:At "'q 
"br iu&,;ft dLl

,y:'!)v?Ul vf ai! v ,sg|Jt J-AtA:t)
'!3v

. "Jika englau takut kepda s@ftng ruPasa atau lainnia,

maka ucapkanlah 6/ang artinja): Tidak da saenbhan selain Alhh

Yang Maha Hatus lagi Maln Mulk. Maln $td Allah, Tuhan laryit

Wng tuiuh dan 'Arsy 5ang agutryl. Tidak da sqernbhan sekin

hgkau, Maha Kuat kdudulan-Mu, Maha Agung puiian-Mllt."

Al Hafizh berkata: Dia mengehnrkannln dari riun1nt

Muhammad bin Al Harits Al Harits, salah seorang periwalpt dha'if.

lAl Fu tubat Ar-Ra bbniyyah, 4 / 17 -L81.

358. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi $,

.FE]
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'"q:r'"#li :'j;1t ofillr ;?Ll J'F'ul
l:rv'c t

tj

co,r$;st.i-$i:r 4t 9j3r
L';'a( gefi U,3 ;,1yi ? A:,,e>v'a
'4\ \) !3t3,y:'!)c? )eLl'",r"

?)*
"Apabila s6@mng dari kalian bkut kepda penguirsz4 maka

hendaHah ia mengucapkan (lan7 aftin5n): Ya Allah, Tuhan (pemilik)

langit 5ang tujuh, Tuhan 'AEy gn7 agwg, kdilah hskau pelindung

baglku dari si fulan dan dari kejahatan manusia dan iin besefta pam

pengikut mereka, jangpnlah salah seotang dari mereka merynkitiku.

Maha Kuat kdudukan-Mu. Maha Agung pujian-Mu. Tidak ada

Tuhan Wng berhak disembh melainkan-Mu." Diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dengan sanad hasn.

Dari hnu Abbas, ia berkata, "Jika engkau mendatangi

seorang penguasa menakutkan !/ang engkau takut ia akan

menangkapmu, rnaka ucapkanlah:

f.-ifhr,G& r,i" oilhr,'k1 ht

,'.3\\,-)\ v,f, ltiPl ,:rl?,i-tGl

.,t'l! 'lt et\i "f"'rlr;',;l 
y$flJr rr..:Jr

E]
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?)'* ^:tv)ULl'LqE3v
"Allah Maha Bear, Allah Maha Pertcas dari seluruh makhluk-

NW, Allah Maha Pedtasa dari 3p Wnb aku bkuti dan aku

khawatakan. Aku bedindug kepda Allah Wng frdak ada

sesembahan setain Dia, 5ang memqang selnua langit agar tidak

runtuh ke bumi kecuali dengw izin-Nn. (Alcu berlindung kepda
Anah) dari kejahabn si fulan lnnbMu, bk tenbmn5n dan pm

serta kelompolag dari ienis golongan iin dan manusia.

Ya Allah, hdilah bagiku dai kelahabn merela. Maha

Agung pujian-Mu, Maln Per*asa kdudulan-Mu, Maln Stci nama'

Mu dan saenbhan se,hi*Mtit tiga kali."

Diriuayatkan oleh hnu Abi qraibah dan Ath-Thabarani secara

mauquf, dan para periwa5ratryp adalah para periwayat Ash-Shahih.

lkdzl Al Ma'un,9*951.

Bab: Apa lnng Diucapkan Apabih Tat$t kepada Sutu
Kaum

359. Disebutkan di dalam Sunan Abi Daud dan Snan An-

Naa'i, dari Abu Musa Al Asy'ari g: "Bahwa Nabi $ apabila takut

kepada suafu kaum, beliau mengucapkan,

*ue*U 10,*7a/* ll r*?4l4,at

'!""''o:t
?3'!36

,y : |e? u t:)v'C t,$i, i

E]
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; +'r'";,, e|o'G,'$X C\g;
o o ll€yr

" Ya Allah, kami j,adikan Engl<au ada di leher mereka (agar

mereka tidak berdag aat berhadapn dengan kamil dan kami

berl@ng kepda-Mu dari kejalabn meteka."

" Ibnu Alan berkata: Setelah men-bkhrifnya AI Hafizh

mengatakan: Hadits pada pembahasan ini adalah hadits hasn
gharib, dan para perir,rnphya adalah para periuagrat Ash-Shahih,

tapi Qatadah mudallis; dan aku hanya melihat darinSn dengan

'an'anah. lAl Futufut Ar-Rabbnijy;ah, 1Sl 71.

360. Dari Abu Burrdah dari Abdullah bin Qais, dari ayahnya,

ia berkata, "Adalah Rasulullah $, apabila takut kepada suatu kaum

beliau mengucapkan:

; *\r,, e::o2uw tt #i
c c rt

€1:-i
" Ya Allah, kami kdikan Etgltau ada di le,her merel<a (agar

mereka tidak berdag aat berhadapn dengan kaml dan kami

berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka."

Ini hadits hasn gharib.

Di-mutaba'ah juga oleh Imran AI Qaththan, dan riwayatnya

terdapat di dalam Musnad Ahmai.

E]
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Maka hadits ini 'aziz dari Qatadah. (hadits 'azizadalah hadits

yang periwayaforya tidak kurang dari dua periwayat di setiap

tingkatnya).

Dikeluarkan juga oleh Ahmad. Diriwayatkan juga oleh Abu

Duad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Al Hafizh

meriwayatkan dengan sanadnya dari Salman bin Amir: "Bahwa ia

menemui Nabi $ lalu berkata, 'Sesungguhnya ayahku biasa

memuliakan tamu, bersilafurahim, serta melakukan anu dan anu,

apakah hal itu bermanfaat bagin5n?' Beliau bersaMa,

'j * ,-J y.6rt|{.rt ,:U;'^{rX"\
,2

| )' ;k-'J),(*l t iX- tr,t -6 o i:r,; I s'H

"Ifu tidak bermanfaat bgrntn, akan tetapi itu mendatangkan

pahala bagi kefurunann5n, sehinga mereka tidak akan dihinakan

tidak akan dinistakan selaman5a, dan tidak akan berceni
bemi selamanya."

lnihadits gharib.

Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang takdir

yang disendirikan.

AI Hakim menshahihkan hadits tersebut. lAl Anali Al
Muthlaqah, L27-1291.

t:$l

@
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Bab: Apa 37ang Diucapkan Apabila Melihat pada Cermin

361. Abu Ya'a berkata: Dari hnu Abbas i{er, ia berkata,

"Adalah Rasulullah $ apabila melihat pada cermin beliau

mengucapkan:

Ol1.p c

ou, c t. 
r/- ./ ,€-fUowvu"'

" segala puji Attah wng -*rl*r*u, bentukku 

- 

dan

akhlakku, serb mengindahkan pdaku aF gng tampak buruk oleh

selainku." Apabila bercelak, beliau menjadikan dua pada setiap mata

dan satu di antara keduanSn. Apabila mengenakan sandalnya beliau

memulai dengan yang karnn, dan apabila menanggalkannya beliau

mulai dengah 5rang kiri. Dan apabila masuk masjid beliau mulai

dengan kaki kanann5ra. Dan adalah beliau $ menyukai

mendahulukan yang kanan pada segala sesuafu dalam mengambil

dan memberi."

AI Hafizh berkata: Yahf bin Al Ala' sangat dha'if. lAl
Mathalib Al Alitnh, 3/ 1401.

362. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Brlzzar dari Anas, ia berkata, "Adalah Rasulullah $ apabila

melihat pada cermin, beliau mengucapkan:



*'r* T'1h'7o/4"'4'(ryta0t;#l:J cu-de 6:* glt N. l:ai
g-P',y OA C 4 Olr rriir*

"fugala puji bagi Allah Wng telah menyempumakan

kejadianku, menhguskan rupku dan mengindahl<an padaku apa

tang tampak buruk oleh selainku."

Ia -yakni N Brzzar- berkata, "Kami tidak mengetahuin5n

diriwayatkan secaftr mar{u'kecuali dengan sarnd ini, sedangkan

Daud bukan seormg hafizh."

Asy-q/aikh berkata: Bahkan ia sangat dha'if.

Menurut saya: Bahkan ia tertuduh. lMukhtashar Zauaid Al
hzzar 24231.

E
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Bab: Apa yang Diucapkan Apabila Melihat Sesuatu yang

Menakjubkan

363. Disebutkan di dalam kitab hnu As-Sunni, dari Sa'id bin

Hakim I&, ia berkata, "Adalah Nabi $, apabila khawatir mengenai

sesuafu dengan pandangan matanya ('airlt,beliau mengucapt<an, iriiti
'r:tat lt *\6.(Ya Allah, berkahilah padarya dan ianganlah Engkau

menimpakan madhamt padaqnl." Ibnu AIan berkata, "Aku melihat

Al Hafizh hnu Haiar mengatakan di dalam Taqrib At-Tahdzib

mengatakan: Sa'id bin Hakim bin Mu'awiyah bin Haidah Al Qusyairi

Al Bashri saudam Ba}z shaduq, dari tingkatan keenam, yakni

termasuk kalangan yang semasa dengan shighar tabi'in. Adalah tidak

valid ia pemah beriumpa dengan seorang shahabat. Abu Daud dan

An-Nasa'i meriuiayatkan darinya, dan menyerupai ifu juga yang

disebutkan di dalam Al Kasyif karsn Adz-Dzahabi, owllahu a'lam-

Maka dengan demikian haditsn5n mu'dhal (gugur dua periwayat atau

lebih secara berurutan di dalam sanadnya). lAl Futuhat Ar-

Rabbnit/tnh, 6/2681.

Bab: Riwayat-Riwa!7at tentang Kaffarah Majlis

364. Dari Abu Zur'ah: Dari Abu Hurairah &, ia berkata,

'Nabi $ bersabda,

@
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"Dua kalimat 5ang dicintai oleh Tuhan Wng Maha Pemumh,

ringan pada lian natnun bemt di dalam timbngan (laitu)t Maha Suci

Nlah dan aku memuji-N5a, Maha Suci Allah Wng Maha Agung."

Diriwayatkan oleh AI Bukhari.

Perkataan Al Bukhari: Muhammad bin Fudhail menceritakan

kepada kami.

Al Hafizh berkata: Telah dikemukakan pada pembahasan

tentang doa dan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, hnu
Majah dan hnu Hibban, semuanya dari jalumya. At-Tirmidzi berkata,
" Hafin shahih,gharib." Menurut saya: Letak ke-gharibannya adalah

apa yang telah saya sebutkan, yaifu Muhammad bin Fudhail

meriwayatkan sendirian, demikian juga gurun1n, gutu dari gurunya

dan dua sahabatnya.lAl Fath, L3/549-5501.

365. Disebutkan di dalam hadits Abu Huraimh mengenai
penutup majlis, apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam l/
Jami', An-Nasa'i di dalam Al Yaum un Al-I-ailah. Ibnu Hibban di
dalam Shabibnya. Ath-Thabarani di dalam Ad-Dub ', dan Al Hakim
di dalam Al Mustadrak, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari
Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

@
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"fumngsiapa duduk di suatu -; dan di dalamn5m *;

gaduhnya, lalu sebelum berdiri dari majlisnya ifu ia mengucapkan

(yang artinya): 'Maha suci Engkau 5n Allah dan aku memuji-Mu, aku

bervksi bahvn tidak ada sesembahan selain Engkau, aku memohon

ampun dan bertaubat kepada-Mu,' kecuali baginya apa-apa

Wng terjadi di dalatn majlisnya itr)."

Ini lafazh At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, 'Hasan shahih

gharib. Kami tidak mengetahuinya dari hadits Suhail kecuali dari jalur

ini." [Al Fath, 13,/554-555].

366. AI Hakim mengatakan di dalam 'Ulum Al Hadits, Dan
Abu Hurairah rg, dari Nabi $,
'of '&i6 

^bbs *i,K a;;;-L U
,:c- il rl -f., ,$'*J.: ral'eil;,?A
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"Elamngsiapa duduk di suatu mail* latu di duk-nyu' ban5nk

gaduhnjn, lalu sebelun berdiri ia menguapkan (srang artinya): 'Maha

suci Engl<au 3a Allah dan aku memuii-Mu, tidak ada sesembhan

selain Engkau, aku memohon amPun dan bertaubat kepada-Mu,'

kecuali diarnpuni baginya apa-apa yang teriadi di dalam mailisnya

itat."

Al Hakim berkata, "Omng yang mencermati hadits ini tidak

akan ragu, bahwa ini memenuhi syarat Ash-Shahih, tapi ada cacat

yang parah padanya, yaitu apa yang diceritakan oleh Abu Nashr

Ahmad bin Muhammad Al Warraq, ia berkata: Aku mendengar Abu

Hamid Ahmad bin Hamdun Al Qishar, ia berkata: Aku mendengar

Muslim bin Al Hajjaj - dan ia datang kepada Muhammad bin Isma'il

Al Bukhari, lalu diterima di hadapannya, dan berkata, 'Biarkan aku

mencium kakimu wahai ustadznya pam ustadz, fuannya para

muhaddits, tabibnya hadits pada cacat-cacatnya. Muhammad bin

Sallam menceritakan kepadamu, Makhlad bin Yazid Al Hamni

menceritakan kepada kami, hnu Jumij mengabarkan kepada kami

dari Musa bin Uqbah, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah,

dari Nabi $, tentang kaffamh majlis, apa cacatnya?' Muhammad bin

Isma'il berkata, 'lni hadits yang manis,, dan aku tidak mengetahui di

dunia pada masalah ini selain hadits ini, hanya saja ini ma'ulul (cac.atl.

Musa bin Isma'il menceritakannya kepada kami, Wuhaib

menceritakan kepada kami, Suhail menceritakan kepada kami, dari

'Aun bin Abdullah, perkataannya.'

@
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Muhammad bin Isma'il berkata, 'lni lebih utama, karena ia

tidak menyebutkan Musa mendengar dari Suhail'." Selesai.

Sungguh mengherankan dari Al Hakim, bagaimana di sini ia

mengatakan, bahwa hadits ini memPunlrai cacat yang pamh

kemudian ia melalaikannya, lalu mengeluarkan hadits ini di dalam //
Mustadmkdengan mengatakan, "lni hadits shahihberdasarkan syamt

Muslim, hanSra saja Al Bukhari menilainya cacat karena riwayat

Wuhaib dari Ka'ab Al Ahbar." Selesai.

Apa yang disebutkannln ini tidak ada asalnSn dari Al Bukhari,

karena yang dinilai cacat oleh Al Bukhari di semua cerita ini adalah

yang pertama kali disebutkan oleh Al Hakim.

Yaitu dari 'Aun bin AMullah, tanpa menyebutkan Ka'ab sama

sekali. Karena itu juga dinilai cacat oleh Ahmad bin Hambal, Abu

Hatim, Abu Zur'ah dan 5ang lainnya sebagaimana lnng nanti akan

saSn jelaskan. Menurut sa5a, bahwa kekeliruan dalam hal ini dari Al

Hakim saat menuliskannsn di dalam 'Uum Al Hadits, karena ia

meriwayatkannya dengan keluar darinya Pada kebenamn yang

diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam Al Madkhal, dan dari jalumya

oleh Al Hafizh Abu Al Qasim bin Asakir di dalam Taril<bnya dart

Abu Al Ma'ali Al Farisi darinln, ia berkata: Abu Ubaidullah Al Hafizh,

yakni Al Hakim, mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Nashr Al Warmq .., lalu ta menyebutkan kisahnya

hingga perkataannya: tentang kaffamh mailis, dan dengan tambahan:

Al Bukhari berkata: Dan telah menceritakan kepada kami .., lalu ia

mengemukakan haditsn5ra. Kemudian berkata:'Muhammad bin

Isma'il berkata, 'lni hadits manis, aku tidak mengetahui dengan sanad

ini di dunia selain ini, tranya saja ini cacat ..'." lalu ia menyebutkan

sisa kisahnya.

E]
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Jadi perkataannya: sAku tidak mengetahui dengan sanad ini,"

tidak ada kontmdiktif di dalamqn. Beda halnya dengan riwayat yang

di dalamnya disebutkan: "Aku tidak mengetahui dalam masalah ini,"

karena ini mengindikasikan apa yang disanggah oleh AqlSyaikh,

bahwa dalam masalah tersebut ada sejumlah hadits selain hadits ini.

Kisah ini telah sagn telurusi dari jalur lainnya. Diriwayatkan

kepada kami di dalam kitab Al hs5nd karya Al Hafizh Abu Ya'la Al

Khalili, ia berkata: Abu Muhammad AI Makhladi mengabarkan

kepada kami di dalam kitabnp - Abu Hamid Al A'masy, yaitu

Ahmad bin Hamdun Al Hafizh mengabarkan kepada kami, ia
berkata, "Ketika kami di tempat Muhammad bin Isma'il Al Bukhari di

Naisabur, datanglah Muslim bin Al Hajjaj, lalu ia menanyiakan

kepadanya tentang hadits Ubaidullah bin Umar dari Abu Az-Zubair

dari Jabir mengenai kisah ikan paus.

Ia berkata: Lalu.seseoftmg membacakan kepadanya hadits

Hajjaj bin Muhammad dari hnu Jumij dari Musa bin Uqbah dari

Suhail, dari ayahnp, dari Abu Huraimh &, dari Nabi $, tentang

kaffanh majlis.

I-aL Uuslim berkata, 'Di dunia adalah png lebih bagus dari

ini? Apakah engkau tahu suatu hadits di dunia dengan sanad ini

selain ini?'

Maka Muhammad bin Isma'il berkata, 'Tidak, hanya saja itu

cacat.'

Muslim berkata, 'La ilaaha illallalah -sambil gemetar-,

beritahukanlah itu kepadaku.' Ia pun berkata, 'Tufuplah apa yang

Allah tufup.' Namun ia mendesak, lalu mencium kepalanya dan

hampir menangis, lalu ia berkata, 'Tuliskan jika memang hams: Musa

menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami,

@
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Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami dari 'Aun bin Abdullah.'

lalu Muslim berkata, 'Tidak akan ada yang mernbencimu kecuali

omng yang dengki, dan aku bersaksi, bahwa di dunia tidak ada omng

yang sepertimu'."

Menurut saya: Demikian Al Khathib meriwayatkannya di

dalam Taril<bnya.

Jadi hfazh ini lebih utama untuk disandarkan kepada Al

Bukhari daripada lafazh yang disandarkan kepadanya oleh Al Hakim

di dalam 'Uum Al Hadits.

Sebagian muta'akhkhir dari kalangan para hafizh

menalsr.rilkan awal perkataan di dalam 'Uum Al Hadits, dengan

mengatakan, "Yang semestinya adalah membawakan perkataannSla

itu kepada riwayat ini, dan gnng lainnya hendakqn yang dimaksud

pada bab ini adalah riwayat Abu Hurairah g dari Nabi $ dan

dengan hadits jalur hnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Suhail dari

Abu Huraimh S."
Menurut saya: Ini pembawaan yang dipaksakan yang jelas

diada-adakan. Kemudian dari ifu, ini iuga oletrrapa yang

luput daringa, karena ia juga meriwaSatkan dari riraapt Abu

Huraimh & dari selain jalur ini. Yaitu apa 1ang diriwayatkan oleh

Abu Daud di dalam Sunarnya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash

sec.ara. ma u q u f meny erupi hadits ini.

DiriwaSntkan juga oleh hnu Hibban di dalam Shabh-nya dan

Ath-Thabarani di dalam Ad-Dub 'dari jalur hnu Wahb ini.

Ketika At-Tirmidzi mengeluarkan hadits hnu Juraij yang

pertama kali disebutkan pada pembahasan tentang doa di dalam

E]
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Janilnya, ia berkata, "lni hadits hasn shahih gharib, kami tidak

mengetahuinya dari hadits Suhail kecuali dari jalur ini." Selesai.

Ini juga dapat ditanggapi, dan kami telah mengetahuinya dari

hadits Suhail dari selain jalur ini. Kami meriwayatkannya di dalam Al
I<hall@t yang dikeluar{<an dari A{md Ad-Daraquthni dari jalur Al

Waqidi.

Kami juga meriwaSatkannya di dalam kitab Adz-Dzikr karya

Ja'far AI Firyabi, dan kami juga meriwayatkannya di dalam Ad-Dub'
karsra Ath-Thabamni.

Keempatn5a ifu mereka riwalatkan dari Suhail dari selain jalur

yang At-Tirmidzi mengeluarkan darinya. Kemungkinan ia menafikan

mengetahui dari jalur yang kuat, karena tidak satu pun dari jalur-jalur

tersebut yang terlepas dari diperbincangkan.

Tentang jalur yang pertama: Al Waqidi berkata, "Mafurukul

hadits (haditsnya ditinggalkan). "

Yang kedua: Isma'il bin Ayyasy di-dha'ifkan pada selain

riwayatnya dari omng-oftung Syam. Walaupun ia menyatakan

penceritaan.

Yang ketiga: Muhammad bin Abu Humaid, walaupun ia orang

Madinah, namun ia juga dha'if. Abu Hatim telah lebih dulu daripada

At-Tirmidzi dalam menghukuminya karena kesendirian jalur ifu dari
Suhail, ia mengatakan sebagaimana yang diceritakan oleh anaknya di
dalam Al 'llal, "Aku tidak mengetahui ia meriwayatkan hadits ini dari
Nabi ,$ melalui jalur mana pun dari Abu Huraimh r$b,."

Ia juga berkata, "Adapun riwa5rat Isma'il bin A547asy, aku tidak
tahu apa itu?

Kemungkinan Isma'il meriwa5ratkan darinya sejumlah hadits."
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Seolah-olah Abu Hatim menanggap jauh kemungkinan Isma'il
menceritakan ifu, karena Hiq/am bin Ammar telah kacau hafalannya
di akhir usianya. Kemungkinannln ia memandang bahwa ini
termasuk yang setelah kacaunya hafalannya. Tapi Ibnu Abi Hatim
mengemukakan berdasarkan pemlrataan ayahngn, jalur Sa'id Al
Maqburi dari Abu Hurairah 3nng telah kami kemukakan. lalu ia
memlatnya dengan mengatakan, "Tampaknya tidak benar ifu riwayat
AMurrahman bin Abu Amr dari AI Maqburi."

Ini menunjukkan kepada anda, bahwa mereka telah
menyatakan penafian sedam mutlak, dan memaksudkan penafian
jalur-jalur yang shahih. Maka berdasarkan kemuflakan itu tidak layak
disertakan jalur-jalur yang dha'if. Hanya Allah-lah yang kuasa
memberikan petunjuk.

Ad-Daraquthni menyebutkan hadits ini di dalam kitab Al ,llal,

dan ia menceritakan dari Ahnnd bin Hambal, bahwa ia berkata,
'Hadits lbnu Juraij dari Musa bin Uqbah kelim." Ia berkata, "yang
benar adalah perkataan wuhaib dari suhail dari 'Aun bin Abdullah."
Ahmad juga berkata, 'Aku khawatir Ibnu Juraij men-bdlignya pada

Musa bin Uqbah, padahal ia mengambiln5n dari sebagian periwayat
dha if daringa." Ad-Daraquthni berkata, "Perkataan yang benar
adalah pendapat Ahmad. "

Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalam l<itab At ,Ilal, ,Aku

kepada aSnhku dan Abu Zur'ah mengenai hadits hnu Juraij

-yakni ini-, lalu keduanln mengatakan, ''lni salah. Wuhaib
meriwaSratkannya dari suhail dari 'Aun bin Abdullah secarr mauquf,
dan ini yang lebih shahih.'Aku katakan kepada aSnhku, 'Kekeliruan

itu dari siapa?'

E]
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Ia menjawab, 'Kemungkinan dari Ibnu Juraij, dan

kemungkinan juga dari Suhail.' Ia juga mengatakan, 'Dan aku

khawatir hnu Juraij men-tadli*nya pada Musa bin Uqbah, padahal ia

mengambilnp. dari sebagian periwaSnt dha'if dannya' ."

Di bagian lain ia menyebutkan: "Dalam hal ini hnu Jumij

tidak menyebutkan khabamln, maka aku khawatir ia mengambilnya

dari hrahim bin Abu Yahya."

Menurut saya: Mereka sepakat, bahwa riwayat ini keliru, tapi

tidak seomng pun dari mereka memastikan kekeliruan ifu. Bahkan

mereka sepakat bahwa kemungkinannya hnu Juraij men-tadlisnya.

Dan Abu Hatim menambahkan kemungkinan kekeliruan itu dari

Suhail.

Kekhawatimn yang pertama: Kami telah mengamankannya

karena kami mendapatkan hadits ini dari beberapa jalur dari hnu
Juraij, yang mana di dalamqa ia menyatakan mendengar dari Musa.

Jalur-jalur periwa5ntan dimana hnu Juraij menyatakan

penceritaan itu, di antaranya: Apa yang telah dikemukakan dari Al

Bukhari dalam redaksi Al Baihaqi, dari Al Hakim. Di antamnya juga:

Apa yang kami riwayatkan di dalam Mu'jam Abi Al Huain bin

Jumai'.

Demikian juga yang diriwa5atkan oleh Al Husain bin AI Hasan

Al Marwazi didalam Z5ndat Al Birr ow Ash-Shilah. Demikian juga

yang diriwayatkan oleh Ath-Thabamni.

Ath-Thahawi berkata: Abu Bis-yr Ar-Raqqi menceritakan

kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami

demikian, tapi yang terpeliham dari Hajjaj tanpa menyebutkan

khabamya. Demikian juga di dalam riwayat banyak oftmg darinya.
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Memang kami meriwaSptkannya di dalam Fawaid Simawaih, ia

berkata... lalu ia menyebutkann3ra. Demikian juga kami

meriwalntkannya di dalam Faw;aid A&Dasl<ari dari jalur Asad bin

Musa, dari Sa'id bin Salim, dari Ibnu Jumii: Musa mengabarkan

kepadaku.

Dengan demikian hilanglah apa yang kami khawatirkan

tentang tadlis hnu Juraij dengan ritmyat-riwaSat darinlp yang jelas

menyatakan ia mendengar dari Musa.

Tinggal apa yang dikhar,rnfirkan oleh Abu Hatim dari

kekelumn Suhail di dalam hal ini.

Demikian ifu,.karena Suhail telah mengalami cacat sehingga

lupa sebagian haditsnya, dan karena hal ini Abu Hatim mengatakan,

"Haditsnya boleh ditulis tapi tidak boleh dijadikan hujjah."

Tarjih riwayat Wuhail atas riwaSnt Musa bin Uqbah:

Jika dua orang tstqah berbeda dalam safu sanad, dimana

salah satunp lebih mengetahui haditsnSn, 5nitu Wuhaib, daripada

yang lainnya, yaitu Musa bin Uqbah, maka kuat dugaan untuk merr

tarjih nwayat Wuhaib.. Karena kemungkinannya ketika menceritakan

kepada Musa bin Uqbah tidak hafal sebagaimana mestinya namun

dalam hal itLl ia bersikap , yang mana ia

mengatakan: dari ayahnln, dari Abu Hurairah, sebagaimana biasanya

pada kebanyakan haditsnp. Karern itulah Al Bukhari mengatakan

ketika menilainya cacat, "Kami tidak mengetahui Musa pemah

mendengar dari Suhail."

Yakni, bila tidak diketahui pengambilan darinya dan ada satu

riwayat yang menyelisihi dalam hal ini dari orang yang lebih

@
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lama bergaul dengannya, maka

riwayatnya di-njibkan atas riwayat yang sendirian ifu.

Dengan pemyataan ini jelaslah besamya pengaruh perkataan

para imam terdahulu, sangat telitinya pemeriksaan mereka, sangat

kuatrya pembahasan mereka dan benamln pandangan mereka, serta

lebih didahulukannp mereka dengan apa !/ang hanrs dijadikan

pedoman dalam menirukan mereka dalam hal ifu dan pasrah kepada

mereka dalam hal itu. Setiap omng png menghukumi shahihnya

hadits ini kendati kondisinSp demikian, sebenamSn ia hanya melihat

zhahimya, dan itu diketahui dari bsahul (terlalu toleran) dalam kritik

hadits, apalagi hadits tersebut mengenai fadhilah-fadhilah amal.

Wallahu a'lam.

Hadits ini diriwaSptkan dari beberapa jalnr:

Hadits Abu Barzah dan Raft'bin Khudaij g, keduaryn hadits

yang sama hanp berbeda para periwayat yang meriwayatkan dari

keduanya. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Abu Daud dan An-Nasa'i

dari jalur Abu Hasyim Ar-Rumani, dari Abu Al Ali!/ah, dari Abu

Barzah Al Aslami &. Para periwayat di dalam sanadnya tsiqah,

hanya saja ada pertedaan pada Abu Al Alilnh, yang mana Ath-

Thabarani meriwayatkann3ra di dalam Ash-Shaghir dan Al Hakim di

dalam Al Musbdmk dari Raft' bin l{hudaij.ft. Selain itu, ada

pertedaan lain pada Abu Al Alilnh, yang mana Abu Musa Al Madini

menyebutkan bahwa Ar-Rabi' bin Anas. -juga meriwayatkannya- dari

Abu Al Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab. Di samping itu, ada perbedaan

lain pida Abu Al Aliyah, lpng mana TiJad Al Hushain

meriwayatkannya dari Abu AlAlilah dari Nabi $, secara mutsl.
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Abu Musa Al Madini menyebutkan, bahwa Jarir

meriwayatkannln dari Fudhail bin Amr, dari Zlad bin Hushain, dari

Mu'awiyah. Demikian yang dikatakaq;a. Tampaknp ia keliru, karena

sebenamya itu dari Ziyadbin Hushain dari Abu Al Alilnh.

Demikian juga kami meriwaptkanqn di dalam Fatnid lbni

Ans5aliq-dafijalur Abu Nu'aim hingga Ziqdat Al Birr tn Ash-Shilat

karyn Al Husain bin Al Hasan AI Marwazi, dari Abu AI Alilrah se@ra

murcaL lbnu Abi Hatim menyebutkan cacat-cacat itu dari ayahn5n

dan Abu Zur'ah, bahun yarry murallebih mengena. Wallahu a'lam.

Hadits Az-Z;rilair:

Hadits Az-Zubair bin Al 'Aumran diriwa3ntkan oleh Ath-

Thabarani di dalam Ash-Slngha dari Habbah maula Az-Zubair, dari

Az-7-tbair bin Al 'Awwan, ia berlota, "Kami berkata, 'Wahai

Rasulullah, sesugguhryra bila karni telah b€rdiri dari hadapanmu, kami

mulai dalam obrolanobrohn jahiliyah.' Maka beliau S put bersabda,

t4 ort6.j C'd;11 '..r$,'i-i; 
'i!'"r-alt'eil1t;;|&q ry 6 * r.-.3.-Jijf JL

i);i T'r il v1 e-i1 y bf :^Gri ,!*.')
,ra

W'{*l 6'€e ;k;,:o$L i+ ii
'Apbila katian duduk di mailis-maitis ; kafian

mengl<hawatirt<an dhi kalidn di dalannSa, maka ketika bedirin5n

kalian hendaHah mengwcaplan (5ang artirya): 'Maha Suci hgkau
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tang Allah dan kami mernuji-Mu. I{ami bersal$i bhwa tidak ada

sesetnbhan selain hgl<au. I{ami memohon anPun dan bertaubat

kepada-Mu,' mal<a Atlah alan mengapusiran dari l<alian apa tnng
l<alian lakul<an di dalanng.

Ath-Thabarani berkata, "Tidak diriwayatkan dari Az-Zubair

bin Al'Awwan kecuali dengan sanad ini."

Hadits Ibnu Mas'ud:

Hadits Ibnu Mas'ud dB disebutkan oleh Al Khathib di dalam

Al Mu'talaf duijalur Ath-Thabarani, dan dari Al'Atiqi dari seorang

syraikh, dari gurunya Ath-Thabarani, lnitu Abu Al Fadhl AqlSyaibani,

sedangkan dia dha if.

Disebutkan di dalam riwaSat Al Atiqi: r;-ri;iir a1i{S L#9, ..
Pli2itillj (Ihrcna snungryhntn itu adalah penebus kslahan-
keslahan dan kotomn*otorutl.

Ibnu Adi meriwalratkannSTa di dalam N l{amil dan Ibnu

Mas'ud rg secara marfu'2.. f;ir ik'ot u,,$Jtisiik g.n.ous mailis

adalah hamb mengucapkan...), hlu ia menyebutkannya

Ini di antara riwayat-riwa11at munkar YahSa bin Katsir

tersebut, sedangkan dia ifu dha'if menurut mereka. Tapi ia
meriwayatkan secarr fiarfu'sendirian, karena hnu Abi Ad-Dunya

meriwayatkann5ra di dalam kitab Adz-Dzikrnya, ia ber*ata: Dari

'Atha' bin As-Saib ... hlu la menyebutkannSTa secara mauquf.

Demikian juga yang dirivrayatkan oleh Al Husain bin Al Hasan

Al Marwazi di dalam Z5adat Al Bitr tn Ash-Shitatrnya dari Sa'id bin

Sulaiman dari l$alid.

@
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Hadits Abdullah bin Arm:

Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash S, diritmyatkan oleh

Ath-Thabamni dari jalur Muhammad bin Jami' Al 'Aththa' -dia
diperbincangkan--, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi $, lalu ia

menyebutkannSa.

Muhammad bin Fudhail meryelisihinya, ia meriwayatkannya

di dalam l<ilatb Ad-Du'a', dari Hushain bin Abdurrahman secarcr

mauquf.

Demikian juga Sang diriurayatkan oleh Khalid bin Abdullah Al
Wasithi, AMullah bin Idfis Al Audi dan yrang lairuryn dari Hushain,

secara mauqut

Ada jalur-jalur periuayatan lairurp yang nrutqufdari riuayat
Sa'id Al Maqburi, dan itu telah dis€butlon.

Hadits As-Saib:

Hadits As.Saib bin Yazid {b, kami meriuaptkannya di dalam

Al AMr ler!,a A*r-Thahawi, Mu'rtun Ath-Tlnbrani Al l{abir darr

Fawaid Simavaih, dari hadits Al-Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Al
Had, dari Isrna'il bin Abdulhh bin Ja'far, ia Hata, "Telah sampal

kepadaku, bahura Rasulullah C bemsabda,' talu b menyebutkannln

seperti hadits hnu Juraii yang pertarna kali disebutkan

Yazid bin Al Had berkata, 'l-afu aku menceritakan hadib ini
kepada Yadd bin Khashifah, ia pun ber*ata, 'Demikian As-Saib bin
Yazid menceritakan kepadalu dari Rasulullah $'." Para

periwaSntrya t$qah lagi valid, dan As-Saib meny4takan mendengar

dari Nabi $.
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Jadi haditsnr shatrih. Yang , Al Hakim fidak

menyertakannya -padahal ia mernbutuhkan lpng seperti ifu-, dan ia

malah mengeluarkan 5ang di baunh ifu.

Anas:

Hadits Anas bin Malik, diriuraptkan oleh Ath-Thahawi, Ath-

Thabarani di dalam Al Austh, dan Sirna'waih di dalam Farmidnya,

semuanla dari ialur Utsman bin Mathar, dari Tsabit Al Banani,

darinya. bta^hnu Mas'ud S dan Utsrnan dln'if,

Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalam Al 'Ilal dari aSnhnya,

"lni salah. Hammad bin Sahrnah meritrayatkannya dari Tsabit, dari

Abu Ash-Shiddiq An-Naii, perkataannya."

Diriwayatkan iuga oleh Al Husain bin Al t{"*" Al Marunzi di

dalam Zitgdat Al Birr tm A,#hilah, dari Sa'id bin Sulairnan, dari

fulan bin Ghirrats: Tsabit maceritalon kepada kami dari Anas $, ia

berkata, "Jibril tL datang kepada Nabi f, lalu berftata,

'sestrngguhnln penebus rnaihs adahh: 'ttp-l ,lSSi.1pjbr Ueil
alJl 'q:fii Watn *ci Etgfuu ta Altah dan aku iemuii-Mu, aku

mernohon anpn &n ffiubt k@Md1' ."

Hadits Aisyah:

Hadits Aiq/ah S, dirirrnlptkan oleh Ar'Nasa'i di dalam /4/

Yaun tn Al-Izilah Dari AiqBh g, ia berkata, "Tidaklah

Rasulullah * duduk di suatu rnaits dan Udak pula mernbaca Al

Qur'an kectrali beliau menutup itu dengan kalimat-kalirnat. Aku

berkatia, 'Wahai Rasulullah, betapa sertngnya engkau mengucapkan

kalimat-kalimat ini.' Beliau 0 prn bersaHa,
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" Ya, bamngsiap tnng mengatakan kebikan mal<a OO*"i
kalimat) itu menjadi cap fugiryn abs kebil<an itu, dan bmngsiapa
mengatakan keburulan mal<a (l<alimat-lalimat) itu menjadi penebus

bagin5a 6nitu). Maha Suci Engkau 5a Allah dan aku memuji-Mu,

tidak ada saembahan selain hg*a4 aku memohon ampun dan

bertaubt kepda-Mu."

Sanadqn juga shahih.

Hadits ini mempunSai jalur periwalntan lain dari Aisyah 49,
diriwa5atkan oleh Al Hakim di dalam pembahasan tentang doa dari

Al Mustadmk.

Dari Aisyah rg, ia berkata, "Tidaklah Rasulullah $ berdiri

dari suatu majlis kecuali beliau mengucapkan:

,:,;f rl -f., ,!;*;3 6l:t,rJt=d
Utr't*t'j'jilf

O r(

{.*
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"Maha suci hglau g Alhh dan alcu mernuii-Mu, tidak ada

sqernbhan selain hglau, aht metnohon ampun dan beftaubt

kepda-Mu;'

lalu aku katakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, betapa

seringnya engkau mengucapkan kalirrnt-kalirnat ifu ketika engkau

berdiri?'Beliau & put bersabda,

t-7 li i,tt ^;; A ?fr Ll Ur| t

' r Tidak s@rursl. Wn nqguatplamp ketil<a berdiri dari

majlisn5a kquali diarnpni bgnW apary grg tetiadi di dalan

mailis tercebut"

Ia (Al Hakim) Hata, "Sanadryra shahih, nalnun keduanln

(Al Bukhari dan Muslim) tidak mengehrarkannga."

DiriwaSntkan iuga dari Aislrah * dengan lafazh lain,

diriwaSntkan oleh Abu'Ahmad Al 'Assal pada pembattasan tentang

bab'bab dari Aiqph $,, ia bertata, "Adalah Rasulullah $, apabila

berdiri dari majlisnya beliau mengucapkan:

,t'-.:f rl -f. r ,:Ul,.;-:)ftir ',:)it^--,

',*Ll.'r{b!)}el
"Maln Suci hskau 5a Athh a* u*u -etnuji'Mu, tidak ada

sesernbhan selain Engl<au, aku menohon armpun dan bertaubt

kepda-Mu.1r

t:!)5 i,+ ok
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I alu aku katakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah,
tampaknya ini ucapan Sang paling engkau sukai.' Beliau & prn
bersabda,

#} ?$ rst V 11) rr;y bf i r\' ;t
;i,-*\l

"saunguhn5a aku berhanp, tidak seomng hamba pun
mengwapkann5a ketil<a bediri dari majlisn5a kecuai ia diampuni."
Sanadnya hasn.

Kami juga meriwalntkannSa dari jalur lgin.

Dari Ais5rah g: Driwaptkan oleh Ath-Thahawi dari
Aisyah ,S, ia berkata, "Rasulullah C tdak pemah berrdiri dari
majlisnya kecuali beliau mengucapkan ..." lalu ia menyebutkannya,
"lalu aku katakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, betapa
seriangnya engkau men[lucapkan kalimat-kalimat itu ..,.,, lalu ia
menyebutkannya.

Hadits Jubair bin Muth'im:

Hadits Jubair bin Muth'im fi diriunyatkan oleh An-Nasa'i di
dalam ,4 Yaun wa Al-Iailah, dan hnu Abi Ashim di daram kitab Ad-
Dub'.

Dart Nafi' bin Jubair, dari ayahn3a, ia berkata,
"Flasulullah $ bersabda,

@
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"Ehnngsiap mengucaplan (yang artinln): 'Maha suci hgl<au

la Attuh dan aku memuji-Mt, aku betaksi bhwa tidak ada

sesernbahan selain fugkau, aku mertohon anpun dan bertaubt

kepda-Mu,' di dalam matlis dzikir, maka (lalimat-lalimat) itu

bagaikan cap tnng menapnp. Dan bnngskpa mengaapkann5a

selain majlis dzikA maka fielinahlalinat) itu meniadi pellebus."

Para periwa3ratnla tdqah, hanya saja diperselisihkan tentang

stafus maushul dan mullnya. hnu Sha'id mengatakan, "Abdul

Jabbar bin Al Ala' meriwalntkannya sendirian dari Ibnu 'Ulniah

dengag mengatakan: Dari Naft' bin Jubair dari ayahnya."

Menurut saya: Al-laits bin Sa'd meriwaSatkannSn dari hnu

Ajlan, namun ia fidak mengatakan: 'dari alahnyia,' tapi

menjadikannya dari Nafi'bin Jubair s@ara mutal.

Diriwa5ntkan juga oleh Al Husain bin Al Hasan Al Marwazi di

dalam kitrtb At Birr wa,Ash-Shitah.

Disebutkan di dalam Fawaid Ali bin Haian Dari Nafi' bin

Jubair, se@ra musal iuga.

Tapi Al Hakim meriwayatkannln di dalam Al Musbdmk dan

Ath-Thabarani di dalam Al lkbir dari jalur lainnSn secara maushul.

E
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Disebutkan di dalam riwayat Abu Umar bin Abdul Barr: Di

dalam hadits ini ada kesalahan fatal. Dan itu diikuti oleh guru kami di

dalam Mahasil At Ishthilah, karena ia mengatakan pada huruf nuun di

dalam al Istibb, "Nafi' Shabmh, lalu haditsnya dikeluarkan dari

omng-orang Madinah seperti hadits Abu Hurairah mengenai kaffarah

majlis."

I Demikian perkataannya. Yang dicantumkannya di sini adalah

kesalahan penulisan, karena ia keliru mencanfumkan Jubair Shabmh,

yaitu dengan tambahan haa' yang merupakan tanda

pengesampingan ^taa'.

Guru kami mengutip perkataannlra dari N Istibb dengan

menirukannya tanpa mengkritiknya. Hanln Allahlah yang kuasa

memberi petunjuk.

Demikian tal<hrij jalur-jalur yang disebutkan oleh guru kami.

Hadits Ubay bin Ka'ab dan Mu'aw[nh:

Saya mendapatkan pada bab ini hadits-hadits yang tidak

disebutkan oleh guru kami, di antaran5n:

Hadits Ubay bin Ka'ab dan Mu'aiu4ph, sebagaimana yang

telah dikemukakan pada beberapa komentar pada jalur periwayatan

Abu Barzah.g.

Hadits Ibnu Umar:

Di antamnya juga hadits hnu Umar rS, diriwayatkan oleh Al

Hakim pada pembahasan tentang doa di dalam Al Mustadnk, dan

hnu Umar rg.

@
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"Bahwa ia Udak pemah duduk di suatu majlis kecuali

mensucapkan: . . 'o?t vt'd:i 6 ,) *t idl,i t ya Alah,
bagiku keslahan-ke,slahan Wng telah kulaldan dan yang akan

datang...)al hadits.

Di dalamnya juga disebutkan: . qrdJ ,# G Q'!$.9 @an

berkahilah untulrku pada pendengamnku, paglihabnku ...) hingga;

omng yang tidak mengasihiku). Di dalamrya juga disebutkan: "Lalu

hnu Umar r{g ditanya mengenai ifu, ia pun berkata,

'Rasulullah * biasa menufup majlisnlp dengan ifu'."

Hadits Abu Umamah:

Di antaranp juga hadits Abu Umarnah AI Bahili d*.

Abu Ya'la di dalam Musnadnya dan lbnu As-Sunni di dalam

Al Yaum w;a Al-I-ailah meriwagntkannya dari jalur Ja'far bin Az-

Zubair, dari Al Qasim darinya secara marfu':

,*.rv Gt*t*i dX €,?:j'd- tl,'#'*r\t;:A'ol .p yi? lur t)fuu
Ht;tt 6

"ndaklah suafu kaurn duduk di smfu majlis lalu mereka

menbiankan suafu pembicaraan, lalu mqel<a memohon ampun

kepada Allah g sebelum berpisah, k@nfr merel<a diampuni atas

apa-ary 5ang mereka lakukan di dalamn5n."

@
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Ja'far bin Az-Zubair tersebut matrukul hadits (haditsnya

ditinggalkah), wallahu a'lam.

Hadits Abu Sa'id Al Khudri:

Di antamnya juga hadits Abu Sa'id Al l(hudri rg,, kami
meriwayatkannyra di dalam kitab Adz-Dzikr karyq Ja'far Al Firyabi,

dari Abu Sa'id Al Khudri r1S,, ia berkata, "Barangsiapa yang

mengucapkan di dalam majlisnSra:

^:t Y 'of w:t ,:!>L-;-:) ftirr 
'alt+

uyUitl?nf ,Ul'ly
uMaha suci hgkau 5n Allah dan aku metnuji-Mu, aku betaksi

bahon frdak ada sesembahan selain hglau, aku memohon ampun
dan bertaubat kepada-Mu," maka ia akan dicap dengan suafu cap

sehingga tidak terpecahkan hingga hari kiamat." Sanadnya shahih,

dan itu mauquf, tapi hukumnya mar{u', karena yang seperti itu tidak
mungkin dikatakan berdasarkan pendapat.

Hadits Ali:

Di antamnSra juga hadits Ali bin Abu Thalib rg, diriwayatkan
oleh Abu Ali bin Al Asy'ats di dalam kitab As-Sunan dengan

sanadnya yang masyhur dari ahlul bait &, dan ifu hadits yang dha'if.

Hadits Seorang lelaki dari kalangan Shahabat:

@
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Di antaranya juga seorang lelaki dari kalangan shahabat rS

yang tidak disebutkan namanya. Kami meriwayatkannya di.dalam

Faumid hnu Kharsyid perkataannp ... Seomng lelaki dari kalangan

shahabat Nabi $ menceritakan kepada kami, ia berkata,

"sesungguhnya Rasulullah C duduk di suatu majlis, lalu ketika

hendak berdiri beliau mengucapkan:

6.

Y! ^:t1 bf wf ,:4;.36t:t'.a1Ui

Utr3fr',?):jilf ,:';ll
'Maha suci Engl<au 5a Allah dan aku metnuii-Mu, aku betsksi

bhura tidak ada sesembhan se,lain Engl<au, aku memohon amPun

dan berta u bat kepda-Mu."

lalu seorang lelaki di antara ormg-orang Snng hadir berkata,

'Apa ini?'Beliau * pun besabda,

6z t 6 ,?, , -u ',f. tJ. A5t;5, J-*'";#J, irAS

"I{alimat-l<alimat tnng diaiar*an Jibril kepadaku, penebus apa

5nng di dalam nafis." Sanadnlp shahih.

Diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah di dalam Sanarn5n dari

Abu Al Ahwash, dan Al Firlnbi mengatakari, " ... dari Abu Al

Ahwash, bahwa apabila ia hendak beridiri ia mengucapkan: &r 3r;.i
92tG;.2(Maha Suci Allah dan aku metnuji-Nyfl."

"*u,;ir

E]
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Hadits Abu Ayytrb:

Di antaranya juga hadits Abu Alyub Al Anshari r$. lGmi

meriwayatkannyra i dalam Adz-DzikrkarF Ja'far juga, ia berkata, "...

dari Abu Rahn, bahwa ia mendengar Abu Ayyub Al Anshari.{S

berkata, 'sesungguhnya tidak sebrang pun peserta majlis yang di

dalamnya mereka menyebut kesia-siaan dan kebathilan hingga

sebagian mereka menanggapi sebagian lainnya dengan kepala,

kemudian mereka berdiri lalu mengucapkan:

a*f:?s';zu,- t,

"IGmi memohon ztnptn kepda Altah dan berhubat kepada-

Nya,"

Kecuali Allah mengampuni mereka atas apa 5nng mereka

lakukan di dalam majlis itu'." hnu lahi'ah dhalt haditsnya dikuatkan

oleh syah id-sSahidnya.

Di dalam sarndnya terdapat tiga orang dari kalangan tabi'in,

sebagian mereka meriwayatkan dari sebagian lainnya, lnng pertama

adalah Yazid bin Abu Habib.

Al Firyabi meriwayratkan di dalam lrotarb Adz-Dzikn dari Asy-

Sya'bi, ia berkata, "Kaffamh majlis adalah engkau mengucapkan

ketika berdiri:

,iot'v1 4Y bf Wl ,*;..ili,r ia::"
o7. ) o G, tt o.o I

9L qitl oi1;;*"1
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'Maha suci Allah dan aku memuii-N1a, aku betnksi bahwa

tidak ada sesembahan selain Allah, aku memohon ampun kepada-

Nya dan bertaubt kePada-Ntn'."

Kami meriwayatkan di dalam Al Kuna karya Abu Bisyr Ad-

Daulabi, ia berkata, "sesungguhnya Jibril & mengajarkan kepada

Nabi $ apabila berada di suatu majlis dan hendak berdiri, untuk

mengucapkant

t\J\Y tf Wl ,*1^,=;lpjlr 'a1G;

Utijrfi'!?1i,if ,:AJ Ui, V 'g'r-:r'Cl

'Maha suci Engkau 5a Allah dan aku'^"-uii-ruu, aku betsaksi

bahun tidak ada sesembahan selain fugkau semata, tidak ada sekutu

bagi-Mu, aku memohon amPun dan bertaufut kepda-Md-"

lni mursl dengan sanad shahih hingga Yazid Al Faqir, ia

seorang tabi'in yang masyhur.

Disebutkan juga di dalam Al Kuna karla An-Nasa'i, dari

Ja'far Abu Salamah, ia berkata, 'Ar-Ruh Al Amin st datang lalu

berkata, 'Wahai Muhammod, maukah aku beritahukan kepadamu'

kaffarah majlis? Apabila engkau berdiri engkau mengucapkan:

)3J ;"'k,:4;.3,;jlr'.elc;
$'-Ft'"$iu;33'i,*

E]
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'Maha suci Engkau tn Allah dan aku memuii-Mu,

limpahkanlah shalaumt kepada Muharrunad, hamba-Mu dan utusan-

Mu, W Allah, ampunilah kaml."

Al Husain bin Al Hasan mengeluarkan riwayat di dalam

Ziyadat Al Bin wa Ash-Shilah, dari Mujahid, ia berkata, "Hak majlis

untuk dihormati adalah engkau memohon ampun kepada Allah

Ta'ala, mensucikan-Nya dan memuji-Ny,a. "

Thalhah biin Amr menceritakan kepada kami dari 'Atha'

mengenai firman Allah Ta ala iF'b'UJi #|{"8 lOan

bertasbihlah dengan menuji Tuhanmu ketil<a kamu bngan berdii.

(Qs. Ath-Thurr [52]: 48), ia berkata, 'Dari setiap majlis, jika engkau

baik maka engkau telah menambah kebaikan, dan jika selain itu

maka ini adalah penebusnya."

Dari Yahya bin Ja'dah, ia berkata, "Bamngsiapa yang di

dalam majlis mengucapkan:

,";0 :)'jnr,,u;L.'s i{lr uG;

"#L
'Maha suci Engl<au W Allah dan aku memuji-Mu, aku

memohon ampun dan berhubat kepada-Md, maka ia akan

diampuni. Atau kalimat sentpa ifu."

Ini diriwayatkan oleh Al Firyabi di dalam Tafsimya dari Yahya

bin Jaldah: "Bamngsrapa yang di majlisnya mengucapkan, iirr ir;'i
4\r'i:t?s'.,41,;:"'l ,9W,t (Maha Suci Allah dan aku memuji-Nya,

aku memohon anpun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya),

maka diampuni baginya apa yang dilakukan di majlisnya."

@
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Abu Nu'aim mengatakan pada Biografi Hassan bin AthiWah

dan Al Hilph Hassan menceritakan kepada kami, ia berkata,

"Tidaklah suafu kaum duduk di suafu majlis yang mereka melakukan

(membicarakan) hal yang sia-sia, lalu mereka menutup dengan

istighfar (memohon ampun kepada Allah), kecuali majlis mereka

ditulis sebagai istighfar semuanya.

Ini jalur temkhir dari hadits kaffarah majlis secam ringkas yang

saya kemukakan di sini utnuk mengharapkan kebekahannya.

Adapun perkataan guru kami: 'Aku menuduhkannya kepada

Ahmad bin Hamdun Al Qishar." Kemutlakkan tuduhannya

terhadapnya ini perlu ditinjau lebih jauh, karena ia termasuk

pembesar pam hafizh. Yaitu: Abu Hamid Ahmad bin Hamdun bin

Ahmad bin Rustum An-Naisaburi Al A'masy. Disebut Al A'masy

karena ia berkecimpung dalam menghimpunkan hadits Al A'masy

yang termasuk kalangan pam hafizh, ia mendengar di Naisabur,

Manf,i, Harah, Jurjan, Ar-Ra1y, Baghdad, Kufah dan Bashmh. Ia

berkata, seraya bercanda, "Aku mendengar Abu Ali Al Hafizh lebih

dari sekali mengatakant Ahmad bin Hamdun menceritakan kepada

kami, jika boleh meriwalntkan darinya."

Maka pada suafu hari aku katakan kepadanya, "Apa yang

engkau sebutkan ini mengenai Abu Turab yang berupa penghentian

karena hal yang memang ada padan5n atau karena sesuafu gnng

engkau ingkari darinp dalam hadits?"

Ia meniawab, "Dalam hadits." Aku berkata lagi, "Apa yang

"nlkau 
ingkari darin5a?"

lalu aku katakan kepadanya, "Abu Turab dizhalimi dalam

setiap yang engkau sebutkan."

@
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Kemudian aku berjumpa dengan Abu Al Husain Al Hajjaji'

lalu aku menceritakan kepadanya tentang obrolanku bersama Abu

Ali, maka ia berkata, "Pendapat yang benar adalah yang engkau

katakan."

AI Hakim berkata, "Adapun aku. Aku telah mencermati

banyak juz dengan fulisannya Sang ia fuliskan untuk Para guru kami.

Aku tidak menemukan di dalamnya satu hadits pun yang bisa

dibawakan kepadanya. Semua haditsn5a lurus. Aku mendengar

Ahmad Al Hafizh berkata, 'Aku menghadiri majlis Abu Bakar bin

Khuzaimah, tiba-tiba Abu Tumb masuk, lalu Abu Bakar berkata

kepadanya, 'Wahai Abu Hamid. Berapa banyak Al A'masy

meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Sa'id?' lalu Abu Turab mulai

menuturkan Biogmfinla hingga selesai, sementara Abu Bakar takjub

dengan hafalannya'."

Kemudian Al Hakim mengemukakan sejumlah cerita yang

dicandakan, kemudian berkata, "Aku menyebutkan cerita-cerita ini

untuk diketahui, bahwa apa yang diingkari darinya adalah

penghentian. Adapun penyimpangan dari bentuk ahli kejujuran,

maka hal itu tidak."

Ia berkata, "Aku juga membaca dengan fulisan Abu Al Fadhl

Al Basyimi: Abu Turab Al A'masy meninggal pada bulan Rabi'ul

Awwal tahun tiga mtus dua puluh satu."

Menumt saya: Jika demikian perihal oftmg tersebut, maka

sama sekali tidak layak dilontarkan tuduhan itu kepadanya. Bahkan

sekalipun kita menirukan Abu Ali Al Hafizh mengenainya, karena ia

hanya mengisyaratkan bahwa ia mengingkari hadits-hadits yang

mengandung asumsi (dugaan lemah) di dalamn5n. lalu Al Hakim

mengoreksinya, bahwa seandainya ifu asumsi, maka tidak akan

@
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diulang-ulang oleh pam periwalatnya, di samping juga kesadarannya

secara penuh dan ketepatan hafalannya. Maka jelaslah bahwa sama

sekali ia tidak tertuduh dusta. Wallahu a'latn.

Secara umum, lafazh munkardi dalam cerita dari Al Bukhari,

bahwa ia mengatakan, "Dalam hal ini aku tidak mengetahui selain

hadits ini." Sebenamya ini dari Al Hakim ketika ia menuliskannya di

dalam 'Ulum Al Hadits, sebagaimana lrang kami kemuakkan di dalam

kitab yang sebelas. Dan telah kami jelaskan, bahwa yang benar, Al
Bukhari mengatakan, "Aku tidak mengetahui di dunia dengan sanad

ini selain hadits ini." Dan ini adalah perkataan yang benar. Wallahu

a lam.lAn-Nukat 'ala Kitab lbni Ash-Shalah,2/71G745; Al Ishabah,

3/s881.

367. AI Hafizh berkata: Dari Rafi' bin Khudarj dh, ia berkata,
"Adalah Rasulullah $ apabila

kepadanya, lalu di akhimSn

mengucapkan:

shahabatnya berkumpul

hendak bangkit beliau

para

kefika

ulvr ;rl t,tii rt d.';rv

^:ty'of wl ,:q;4 ratu;b
C; i-J; ;a[r'rfr3':),Ll ,t;1r

a.

Y!
Or.
.1 I o tt..

, -.afi sU c?,J

'IVIalia Stci hgkau g,4llah dan aku mernuji-Mu, atu bemksi
bhwa tidak ada sqetnbahan setain hgl<au, aku memohon ampun
kepda dan bertaubt kepda-Mu. Aku tekh metakul<an keburulan

@
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dan menzlzalimi dtiku sendiri, mala aku, sesungguhrya

fidak ada 5nng dapat menganpuni dmdos kecuali Engkad.

Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kalimat ini
baru engkau ucapkan.'Beliau menawab, ,l&Jri rirli ,hfr r;;e ,S+l

o-J)-St cttlt-k'g-1(Benar. Tadi Jibrit datang talu biiata ,Wahai

Muhammad, (kalimahkalimat) ini adatah tebusn majliC)."

Dirir,ryayatkan oleh An-Nasa'i, dan ini lafazhn5n, dishahihkan
oleh AI Hakim. Diriunyatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam ketiga

Mu'jamnya secarcr ringkas dengan sanad jafid. lMut<htashar At-
Taryhib wa At-Tarhib, 1321.

368. Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata: Dari Abu Ma'syar,
"seorang lelaki dari kalangan shahabat Rasulullah $ menceritakan
kepada kami, bahwa ia duduk di suatu mallis, lalu ketika hendak

berdiri beliau mengucapkan:

1-r y bf Wl ;q;.3 6t:r'e1;;
Uti;fil),nf ,t;l

'Maha suci hgkau g r\ltah dan aku memuji-Mu, aku bersat<si

bhw:a tidak ada saernbhan selain hgl<au, aku memohon ampun
dan bemubt kepda-Mtl.

lalu seorang lelaki dari antara yang hadir berkata, 'Ucapan
-a

apa in], wahai Rasulullah?' BelQu & pun bersabda, ?r1=-iJbtltiJt
,.Wt U$A|o5& ilr:-Jr * &_h VAmut-t*ti-ut'w"i diajarkan
Jibril * kepdaku sebgai tebusn untuk keslahan-kslahan
majli$."

@
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Al Hafizh berkata: Sanadnya shahih. Abu Ma'syar adalah

orang Kufah, namanya ZiWd bin Kulaib. lal Mathalib Al Aliph,

4/261.

369. Biografi Abu Juhainah: Abu Musa meriwayatkan dari

Abu Juhainah: "Bahwa Rasulullah & biala mengucaPkan di akhir

majlisnya:

'1i^;.4rftirr 'a1G;

'Maha suci Engkau 3a Allah dan aku memuii'MtL " Al hadits.

hnu Abi Hatim menyebutkannSa di dalam Al 'llal secarcl mursl.

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam Al Musbdmk, dan itu

adalah hadits yang mural. lAl Ishafuh, 4/39; Lian Al Mizan,

2/3901.

Bab: Tentang Isiti'adzah

37O. Dari Abu At-Ta1ry'ah, ia berkata, "Aku katakan kepada

AMurrahman bin KhanbaS, At-Tamimi, saat itu ia sudah tua,

'Engkau pemah berjumpa Rasulullah &?' Ia menjawab, 'Ya.' Aku

berkata lagi, 'Bagaimana Sang beliau lakukan pada malam ketika jin

para ryetan hampir menyerangnlp?' Ia berkata, 'Sesungguhnla

syetan-syetan pada malam ifu berhamburan kepada

Rasulullah $ dari lembah-lembah dan celah-celah bukit. Di antara

mereka ada syetan lnng membawa bara api di tangannya unfuk

EI
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membakar wajah Rasulullah $. Lalu Jibril turun kepadanya lalu

berkata, 'Wahai Muhammad, ucapkanlah.' Beliau bertanya, 'Apa

yang harus kuucapkan?' Jibril berkata,'Ucapkanlah:

f;ii'dr G?'u {,()' i' ?ta1-.i;f
!.loz rz 9., g

c-p- v -r u) ,oAt'ry Ji 6?'ryl ,l:;:,

orL,y ?'ur,r ;lts;fir #.? fi ,Q
1../.

tlzd

oG)u_ r;i urr-b Y!
,.a/

'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Wng sempuma

dari keburukan apaapa Wng Dia ciptakan, Dia perbanyak dan Dia
adakan, dari keburukan apa-ap tnng furun dari langit dan dari
keburukan apa-apa Wng naik kepadan5a, dari keburukan finah-
fitnah malam dan siang, serta dari keburukan segala jalan kecuali
jalan yang menuju kebaikan, umhai Dzat 5ang Maha Pemumh.'Maka
api mereka pun padam dan Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi

membuat mereka melarikan diri'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan dua sanad

yang bisa dijadikan hujjah. Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam l/
Muwaththa' dari Yahya bin Sa'id se@ra mutal. Diriwayatkan juga

oleh An-Nasa'i dari hadits Ibnu Mas'ud menyerupai ifu.lMukhtashar
At-Targhib wa At-Tarhib, L481.

371. Ahmad bin Mani' be*ata: Dari Anas r{9, bahwa ia
mengucapkan:

@
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vtlt}l ,u6r;;ta,L?, ,ui li'r Ll i*f

";f 
jygi ,'* ,r$t'oft,o6; ^ilt olt ,u6;

,fist |tb w c*t1lrtjYg!,U:
'& 7l*|y,

'Aku bersakd bhwa Allah Ta'ala adalah benar, bhova

perjumpaan dengan-N5a adalah benar, bahula kiamat adalah benar,

dan bahvn nenka ahlah benan Ya Allah, saunggahn5a aku

berlindunq kepada-Mu dari fihah hidup dan (setelah) mafi, ierta dari

adzab kubur dan a&ab Jahannant."

Mauquf shahih.lAl Mathalib Al Alitah, 4/411.

372. Adz-Dzahabi mengatakan pada Biografi hrahim bin

Sulaiman: Menurutku ia memalsukan perkataan ini dari hnu

Umar &, ia berkata, "Ada dua perlindungan pada Al Hasan dan Al

Husain png keduan5ra dari bulu halus syap Jibril." Diriwayatkan

oleh hnu Al A'rabi di dalam Mu'jamnya dari ini.

Al Hafizh berkata: Diriwaptkan oleh pengarang AI Aghani

dari jalur ini, dan disebutkan oleh hnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat.

lUsan Al Mizan,1./661.

@
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KITABA'HUD
DAT.I KELEMBUTA}.I HATI

Bab: Tentang Zuhud (Meninggalkan Kesenangan Duniawi)

I

1. Al Hafizh mengatalon @a biographi Yahya bin Bustham:

Diriwayatkan oleh Al Uqaili dari Abu Hurairah secartl marfu':

a .ti'-j;jr b; 6fu r G i;llt
- "Zuhud terhadap kduniaan menentemmkan hafi dan tubuh."

Abu Daud berkata, "Mereka meninggalkan haditsnya." llJsn
Al Mizan,6/431.

2. Dan Sahl bin $'d &, ia berlota, "seorang lelaki datang

kepada Nabi $ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku

kepada suafu amal yang apabila aku mengamalkannln maka aku

akan dicintai Allah dan dicintai manusia.'Beliau pun bersaMa,

E
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1-ry q'^^)t).,hr ',i;;- Efur ;-'*)1,

o6teU,./
"Zuhudlah terhadap kduniaan mal<a Attah akan mencintaimu.

Dan zuhudlah terhadap'ap wlg dimilild manusia maka manusia

akan mencintaimu."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Sanadnya
hasn. [Bulugh Al Mamm,438].

3. Dari Sahal, hadits:

hr ;i$Efur G*:y
"Zuhudlah terhadap kduniaan mala Allah akan

mencinhimd' al hadits. Dan ia berkata, "Tidak ada asalnya dari
hadits Ats-Tsauri." Al 'ljli berkata, "Dha'if' lAt-Tahdzib, 3/9L95;
Ta'rif Ahl At-Tqdis, t821.

4. Hadits ini dengan sanad ini adalah bathil dari hnu
Umar rg secara marfu':fu|tl1,i-t#ulr s.| u3l (zthudlah terhadap
kduniaan mal<a Allah al<an mencintaimt) al hadits, diriwayatkan oleh
Ibnu 'Asakir di dalam Tariklrnya.lUsan Al Mizan, L/2ZZ\.

5. Dari Abu Hurairah: . "Zuhud terhadap keduniaan
menenteramkan fubuh, sedangkan hasrat terhadap' keduniaan
melelahkan tubuh."

$i

E
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Ath-Thabarani dari Abu Hurairah, hnu lal dan Al Hakim dari

halur ini, serta Al Uqaili di dalam Adh-Dhubfa'. Di dalam sanadnSn

terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an.26 lTadid Al @us,2/4271.

6. Dari Abu Hurairah: "Jika kalian melihat seseormg

dianugerahi zuhud terhadap keduniaan dan sedikit bicaranln, maka

dekatilah dia, karena sesungguhnya memperoleh hikmah."

Diriua5ratkan oleh Ibnu Maiah dan Al Harits. Sarndryra dha'if,

ITasdid Al @us,2/3231.

7. Abu Nu'aim: Dari Al Bara' bin 'Azib q5, ia berkata,

"Sestrngguhnp Nabi e bersabda,

,*'d,iltw-ctLt?

"Sesunguhrya Allah Ta'ala mernpunlai mal<hluk-makhluk

l<husus gng Allah ternptlan di ternpt tingi di surga. Merel<a

adalah manusi*manusia yang plhg beralal

Aku be*ata,. 'Wahai Rasulullah, bagaimana mereka sebagai

manusia-manusia gang paling beralol?' Beliau $ bersabda,

26 
Menurut sa5ra: Al Halizh mengatakan tentangnya di dalam At-Taqrib (34O),

"Dha'if."

Ltr jus N, ol

./6r J;l 6u-roi'

@
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', . . o. o . z lz ,?. o r.fi o ,/
, JJ : ? U:, Jt a;;tAt'#* Urt
Efur Jr:; G \b:: ,r_*;6 jt *rt;t,
Wry'#i'#uq*Wu.,:

)r*trt?tr
*,*nbisi mereka adatah berlomba-lomb kepada Tuhan

mereka S, bersegem kepada ap Wng diridhai-N5n, zuhud terhadap
keutanaan-keutamaan dunia, pembot-penbotann5n dan kenikmatan-
kenikmatann5a, dan ifu adalah hina bgi mereka. Merel<a betsbar
sebentar lalu terztemm *ngat lama."

Daud sangat dha if.lAl Mathalib Al Alitah, 5/7521.

8. Dari Ibnu Mas'ud: "Jika telah datang k"pada umatku
serafus delapan puluh tahun, maka halal bagi mereka membujang
dan tarahirub (fokus kepada ibadah) di puncak-puncak gunung."

Disandarkan kepada hnu Mas'ud. Di dalam sarndnya
terdapat Sulaiman bin"lsa, ia terhrduh, dan lafazhnp: "tiga rafus

delapan puluh." lTadid Al Qaus,l/40il06!.

E]
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Bab: Dunia itu Manis lagi Indah

9. Al Hafizh meriwalBtkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id

Al l(hudri r{fr, ia berkatia: Rasulullah $ menyampaikan pidato

kepada kami setelah Ashar hingga tefrenamnp rnatahari. Pidato ini

dihafal oleh orang Snng menghafalnya, dan terlupakan oleh orang

yang lupa akan hal itu. Di antara yang beliau sabdakan,

Atll
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9.
Yf ,|Cr ef ,-*A\tirp; oU-.,,

a

bLr

ll "'yt4)t

;AL

"Ketahuilah, s*ungguhnja dunia ifu manis lagi indah, dan

smungguhntn Altah menguaakan k.pe kafian untuk mengelola

ap Wng ada di dalamn5n, kemudian Allah mengawasi bagaimana

.o .:'it irp;- ,-a!:t er og ,y )o\t

.r, rt*)t ? \: yf .,tiir'# ;-fwr'#
, u i , ' ,o /';# ttt-.:- r;t; .12ar;:;,.-fUt;:; ok

,,1 :bit3; JDr;:; ,f :6t;;,-fut
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katian berbuat. Maka berhati-hatilah kalian terhadaq dunia dan

berhati-hatilah terlhdap kaum wanita. Ketahuilah, sesunguhrya

manusia itu dicipbkan dengp tingkat tnng bemgam. Di anbn

mereka ada Sang dikhirt<an sefugai omng buiman, lalu hidup

sefugai oftrng beriman, dan mati sebagi omng bedman- Di antam

merelra ada juga tang ditahirt<an sebagai omng lafir lalu hidup

sebagai orzng t<aftf dan mati sebagai oftng lcafir: Di antam merela

ada juga wng ditahirt<an sebagai omng bertman, lalu hidup sebagai

omng beriman dan mati sebgai omng kafir. Di antan mereka ada

juga yang dilahirkan sebagai omng lafir, lalu hidup sebagai oftng

kafir dan mati sebagai oftng beriman. Ketahuilah, sawgguhnia

kemamhan adalah ban api Wng menyala di dalam. lnti manusia,

tidakkah katian tihat ban kdua matan5a dan mekamSa lehem5a.

I{arena ifu jika ses@ftrng dari kalian mendapti ifu, maka bumi

adalah bumi. Ketahuilah, hhwa sefuik-bik omng adatah wng
lamht mamh cept merda. Ketahuilah, bahwa seburuk-buruk oEng

adalah Wng cepat manh dan lambat metda. Jil<a cept mamh dan

cept meda atau lanfut marah dan lambt merda mal<a itu

sebnding. Ketahuilah, bhwa sebik-baik pdagang adalah 5ang bik
dalam menagih lagi baik dalam melunasi. Ketahuilah, bhua seburuk-

buruk pdagang adatah gng buruk dalam menagih lagi buruk dalam

melunasi. Bila baik dalam managih tapi buruk dakm melunasi abu

buruk dalam menagih bpi baik dalam melunasi mal<a itu sebanding.

Ketahuilah, sesungguhn5n setkP pengl<hianat memiliki panii Wng

dikenat dengannga pda hari kiamat. Kebhuilah, bahwa tidak ada

khianat 5ang tebih besar daripda khianah5n pemimpin onrtg

baqnk. Kebhuilah, bahwa sebaik-baik iihad adalah meryannpikan

katimat J/ang adit di hadapn pemimpin Wng lalim- Ketahuilah,

jangantah kewibawaan manusia menghalangi seseoftng unfuk



au@ola lfu *a/ot r4 r{or4l4,ad

mengatakan dengan keenamn,.
mengetahuinSa."

bila ia men5nksikannya atau

Hingga ketika matahari hampir terbenam, beliau bersaMa, !f
!;3r '# &,r" el'u,g.*i'rl ,;6Lfgfur;, ',rt'd'St
(Ketahuilah, tidak lagi tetsia dad dunk dibanding

dengan ap tang telah bedalu kecuali sebgaimana tnng tercis dari

hari katian ini hingga mabhar)."

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh Ahrrad, Al Hakim, At-

Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits ini rhempuq;ai beterapa qnhid, di

antaranya:

Hadits yang mencakup permulaannF, tapi tidak mencakup

riwayat yang salla kemukakan tadi, dan itu dicantumkan di dalam

riwayat At-Tirmidzi, dan untuk itu ia memberin5n judul kitab fihrah-

fihah di dalam JatniLnya. Ia mengatakan: "Elab: ripaynt-riwa5rat

tentang apa-apa yang diberitakan ot6h Nabi $ mengenai apa-apa

lang akan terjadi hingga terjadirya kiamat." Kemudian ia

mengemukakan haditsnln, di dalamnp disebutkan sebelum kalimatt
"dihafal oleh orang yang mdnghafalnya," kalimatt "lalu beliau

memberitahukan kepada kami tentang apa-apa yang akan terjadi

hingga terjadinya kiamat." Kemudian At-Tirmidzi mengemukakan

haditsn5a s@ara panjang lebar.

Sphid lainn3a disebutkan oleh Al Hafizh dengan sanadnya

dari Hudzaifah r&, ia berkata: Rasulullah * berdiri di tengah kami,

lalu mengabarkan kepada kami tentang apa-apa Sang akan terjadi

hingga hari kiamat. Hal itu dihafal oleh orang yang menghafaln5ra,

dan terlupakan oleh orang yang lupa akan hal ifu."

Ini hadits shahih berdasarkan syarat Muslim di dalam

sanadnya.
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Slahid lainnp diriwayatkan oleh Al Hafizh dengan sanadnlp

dari Al Mughirah bin Syr'bah 4h, ia berkata: Rasulullah S berdiri di

tengah kami, lalu mengabarkan kepada kami tentang apa-apa !/ang
akan terjadi pada umabrya hingga hari kiamat. Hal itu fahami oleh

ormg lnng memaharDinln, dan terlupakan oleh onmg png lupa

akan hal ifu."
b

Ini hadits lnsan gharib.

Adapun hadits Abu Marpm, sgo belum pemah melihatnya.

Syahid lainnya diriwayatkan oleh Al Hafizh dengan sanadnya

dari Umar bin Khaththab rg, ia berkata: Rasulullah $ berdiri di
tengah kami, lalu mengabarkan kepada kami tentang permulaan

ciptaan hingga para penghuni surga memasuki tempat-tempat tinggal

mereka dan pam penghuni neraka memasuki tempat-tempat tinggal

mereka. Hal ifu dihafal oleh orang yang menghafalnln, dan

terlupakan oleh orang yang lupa akan hal itu."

Ini hadits shahih, diriwaSntkan oleh Al Bukhari se@ra

mua'allaq (tanpa menyebutkan awal sanadnya).

Syahid lainnya disebutkan oleh Al Hafizh dengan sanadnya

dari Abu Sa'id Al Khudri 4S, ia berkata: Rasulullah S bersabda, 0!

*'up, e *L:i;t'd;i ,i,jf-"rF jCir r.ii tsesu"ssn,hnJl hani
itu indah Egi ianis. Elamngsiap mengatnbilnSa dengan haknSa

mal<a sungguh ifu anugenh Wng angat bih."

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh hnu l(huzaimah dan Ad-
Daraquthni di dalam Al Ghanib. lAl Anali Al Muthlqah, L69-L771.

@
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lO. Stnhid lainnya untuk hadits yang lalu dikemukakan oleh

Al Hafizh dengan sanadnya dari Anas bin Malik &, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda kepada para shahabatnln,

hr lti ,i:;;?* cfur Lt

t;t^:t t r;iu r:o:fu ',JY *#
"sesunguhngn dunia ifu manis lagi indah, dan saunguhnja

Allah menguaakan kepada katian untuk mengelola ap tnng ada di
dalarnn5a, kenudian Allah mengawasi bgainnna kalian berbuat.

Maka berhati-hafilah l<alian terhadap dunia dan berhati-hatllah

terhadap kaum wanib."

Ini hadits gharib, diriu4ptkan oleh Al Bazzal

Mengenai hal ini ada juga riunyrat dari Abu Bakmh dan

Abdurrahman bin Samumh, lnng diriwagratkan oleh Ath-Thabarani.

Unfuk redaksi permulaannya terdapat stnhid dari hadits

Khaulah.

Al Hafizh meriwa3ratkan dengan sarndnSra dari Khaulah binti
Tsamir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa,

o**Ytl, "otiiyi:;; ffur 3t

j3r . 16.,
t-*ts

y.t?7)6r';t

.. O.

+.e.

"Saungguhn5a dunia ifu manis lagi indah, dan saungguhnya

oftng-oftng memperolok-olok harta Allah dan Rasul-Nya seara
tidak haq, bagi mereka nenka pada hari kianat."

@
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Ini hadits shahih, diriwaptkan oleh Ahrnad dan At-Tirmidzi,

sementara Al Bukhari hanF bagian keduanya.

Tentang sghid wfi*.bagian yang ketiga.

Al Hafizh meriuayatkan dengan sanadnp dari AMullah bin

Mas'ud r{ft,, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

I lzz lo! ! tt .)o) lT rror?.4or-;-)+T'H'JW" JJt r.'Jl 0!

L ;J t:-iu- WJ t:-is d ; l^?t'olr,ti:i

,g'>tfut G rft,.u;fi.-Jt $tr't3t t:l: ,t:-ig
.F:* brfuu.$,5ri'6 t1 ArL'*r);-';

i ,;rt uu,z7i'u'^^Jt J;4:*t'o{; .w
L4;i;-uu@{* c #LI=JL.

l:r*-"

" S*unguhn5a ada hamb gang dilahi*an sebgai orzng

beriman, hidup sefugai oftrng beriman lalu mati sebagai orzng
beriman. Dan s*unguhn5n ada hamba Wng ditahirkan s"bugai

omng kafir, hidup sebagai oftrng kafrr dan mati sebagai omng kafir.

Dan sesunggwhnya ada hanba tang berbuat sejenak datam

kebahagiaan dari maanSa, kemudian didominasi oleh apa 3nng telah

ditetapkan bagtryn sehingga melakukan pefruatan penderiban lalu

mati sebagai onng tnng mendeita. Dan saunguhn5n ada hanba

E
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yang berbuat sejenak dalan kaengaman dari maan5a, kemudian

didominasi oleh aF tnng telah ditebpt<an b7inta sehingga

melalrul<an perbuabn kebhagiaan lalu mati sebgai omng yang

fuhag'ia."

, Ini hadits hasan glnnb.

Asal haditsnya muttafaq 'alaih dari jalur lainnya dari hnu

Mas'ud. lAl Amali Al Muthlaqah,178-1801-

11. Al Hafizh berkata: Menyebutkan iaht,rttut hadits yang

lalu.27

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadngn dari 'Ubaid biin

Sanutha: "Bahwa ia mendengar Khaulah binti Qais, isterinp Hamzah

bin AMul Muththalib rg, ia menceritakani Uanwa

Rasulullah $ masuk ke rumah Hamzah, lalu keduanya

membicarakan tentang keduniaan, lalu Rastrlullah $ bersabda,

&r6ief';, ,?bI;; Efur 3r

)u,ri' i,- ,f 6HUyQ;s'tri
y-t?i)6t{ #;

" saunguhn5a dunia ifu indah lagi manis. Elamngsiap

mengambitn5a dengan halaya maka ia akan difurkahi di dalarnrya.

n AtAmaliAl Muthlaqah,t6g.

@
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Dan betap banpk omng tnng mengolokolok harta Allah dan harta

RasuLIVSa, @fua nqal<a pda hari kianat"

Diriura3ntkan oleh Ahmad, dishahilrkan oleh At-Tirmidzi, dan

asalnp di dalam riwapt Al Btrkhari.

Hadits ini mempunyar qahidlain yang diriwa5ntkan oleh Al

Hafizh dengan sanadnln dari Atha' bin Farukh: 'Bahwa Utsman bin

'Affan S membeli sebidang tanah dari seorang lelaki, lalu ia meminta

pembalatan Utsman pun membatalkannya, kemudian ia

berkata, 'Aku mendengar Rasulullah C bensabda,

'W, ,,tbcM )*:) 
^?)t 

ii,r;;if
l:- ;-1V t r*,6.1$ t rl&

'Allah un- ,iorr*rt** ke surya.seoftng tnng mudah

dalam menunfut, mudah dalam difunfut, mudah dalam membeli dan

mudah dalam membeli."

Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan

Ibnu Majah, dan maP,tnya mempunyai stphil di dalam riwaSnt Al

Bukhari.

Hadits ini mempunpar sWhid lain png diriwaptkan oleh Al

Hafizh dengan sanadn5n dari Abu Sa'id Al l(hudri &, ia berkata,

"Sebaik-baik kaum muslimin adalah seorang lelaki yang toleran dalam

membeli, tolemn dalam menjual, tolemn dalam menunfut dan tolemn

dalam difuntut." Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan matarnya

kuat dengan syahid-sWhidnya.

Dari Atha' bin Famrkh, ia berkata, "tJtsman rg membeli .

sebidang tanah atau sebuah rumah dari seorang lelaki," lalu ia

@
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menyebutkan haditsnya seperti yang lalu. Diriwayatkan oleh Ath-

Thabamni, dan ada mutah'alrnya dari Utsman lnng diriwayatkan

oleh Abu Ya'la di dalam Al l{abir.

Dari Harb bin Suraij, ia trerkata: Seorang lelaki dari

Bal'aduwignh menceritakan kepada karni, ia berkata: Kakekku

menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku pergi ke Madinah, Ialu aku

singgah di strahr lembah, temyata di sara ada dua orcrng lelaki yang

sedang mentransaksikan seekor kambing. Salah seorrng dari

keduan5n mengatakan kepada yang lainnya, 'Elaguskanlah

tmnsaksiku.' Tem5rata ia seorang lelaki berurajah tampin, berdahi

lebar, berhidung kecil dengan alis tipis, sementara dari pangkal

lehemyh hingga pusmya ditumbuhi bulu seperti garis hitam, temyata

itu adalah tempelan. Tidak berapa lama si pembeli berkata,

'Katakanlah kepadanya wahai Rasulullah, agar membaguskan

transaksiku.' Maka beliau pun mengangkat tangannya lalu berkata,

,ifE,?i'ert ,#r5 ii,r dil'bt h\y,;\i'rri ,oliyi €,?1
#..1\ f e Ii 16 !3 

13 ,f, 
iilb (Harta kalian adalah mitik kalian.

Den; /itiuh, trnsbun aiu menghamp dengan Allah dan

tidak seomng pun dari kalian menunfutku pda hari kiamat l<arena

aku menzhalimin5a dalam urufin danh, hafu naupun kelzormatan

keaati dengan hrhwl.Kemudian beliau bersabd u, ,!+n V. :?ttt Ui
,r 'afri |w ,,rliiil [* ,:@!i'J13,#.!i '[* l]r' jr, .#,
(enoqp Allah memhmati seseoftrng tnng mudah dalam menjual,

mudah dalam membeli, mudah dalam mengiambil, mudah dalam

mernberi, mudah dalam melunasi dan mudah dalan menagil)."

Ini hadits gharib, diriwaptkan oleh Abu Ya'la.

Dari Abu Huraimh 4S,, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

t-? Sii $? ob t6 itg ,]Jti[)lt ii'*:t-)1fl1 (penskhianat itu

E]
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akan ditancapkan panii bgtnta, lalu dikatakan, Dulu omng ini

metnpun5ni bngungan atas demlkian dan melakukan demikiar)."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, di dalam sanadnSra terdapat pdhwi

dha'if, dan hadits ini mempunyai sghid-

Dari Abu Sa'id Al l(hudri r{5, ia berkata:

Rasulullah # bersabd a, 9# ,irri- .tSte *16g' ?t i'1. t>o',F. e'i-
fX-i irl.j- (Akan diangkatkan panii-pudu hari kiamai OaSi setiap

pengkhianat se*adar dengan tann5/a, dikatakan: Ini

pengkhianabn futarlt.' Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad

dan At-Tirmidzi, dan ia menghasankannya.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id, ia

berkata: Rasulullah $ berpidato di hadapan kami setelah Ashar, lalu

beliau bersabda, t+Li,[lY 
'p. 

e:;'hft 11 ,;C!t t-fii:t $3rr rfr
#o .41 )b'u ;( tv ii rf ,'y.t ii y;tc (Waspadatah katian

terhadap keduniaan, dan unspadalah terhadap kaum wanita.

Ketahuilah, snunggahnSa akan diangkat panii bast setiap

pengkhianat sekadar dengan tannta pada hari kiamat

nanti. Ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang lebih bmr daripada

pengkhinatan pemimpin oftrng bantali." Ini hadits shahih

berdasarkan syamt Muslim. Asalnya terdapat di dalam Ash-

Shahihain, dan hadits ini mempunyai sSahid.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al

Khudri rg, ia berkata: Rasulullah $ bersabda, -S 
>Wi, Pf n'Ol

iP lJ\+',ir $ounsgahryu termasuk iihad wng paling agung

adalah menyatnpaikan kalimat haq di hadapn petnimpin Wng

lalirfll." Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah

dan Abu Daud.
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Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari hnu
Abbas {h, ia berkata: Rasulullah $ bersabda, fr:;.i* sr;rilJr $,,;ifi a{t'o:;t6 l.E f\ jyirtiy:;, +iJ' (pemimpin pin sshada
'adatah Hamah'Oi" AOaA'Urtnthatib, dan seomng telaki Sang bediri
menghadap pemimpin lang lalim, lalu ia memerinbhkannjn dan
melamngn5m lalu mem bunuhn5nl."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabamni, dan ini dha'if. Gurunya
majhul (tidak diketahui perihalnya) -!/akni Abu Darrda Abdul Aziz-.
Hadits ini mempunyai bebempa s5nhid di dalam Syubb Al Baihaqi
dan Al Hakim. Di dalam masing.masing sanad mereka ada

kelemahan.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Watsilah bin Al
Asqa'&, ia berkata, "Aku menemui Rasulullah $, saat ifu beliau di
Masjid Al Hanif, lalu para shahabakrya mengatakan kepadaku,
'Menjauhlah engkau wahai Watsilah, dari Rasulullah $.' -yakni
menjauhlah dari wajahnya-, namun beliau bersaMa, it+ d,6 ti,t
JL[.(Biarkanlah dia, karena ia dabng han5a untuk benan5al. L-alu

aku pun mendekati beliau, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

beritahukanlah kepada kami tentang perkara untuk kami jadikan

pedoman setelah ketiadaanmu.' Beliau pun bersabd u, 'ttfy?rt 
U&1.

'oiJ,lir'!$l glendaHah engkau mengikuti tata hatimu ,ituroun ou-
penganh memberi amhan kepadam$. Aku berkata, 'Bagaimana aku
melakukan itu?' Beliau bersabda, cJ!.rjf u; d\J!.rr,- L3
(Tingalkanlah ap Wng mengwkarunu kepada ap 5ang tidak
mengwkannQ Akg berkata lagi, 'Bagaimana aku mengetahui ifu?'
Beligu b.ersabda, '&u-ti J.lA A'k-'r.lil' ip '+ty 

'.b'g1,t;- 
g

ltflt Jl @tlleu letakl<an tanganrya di atas iantungnu, karena hati
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akan tentenm kepda Wng halal dan tidak tentemm kepada tnng
hamnll.

Aku berkata lagi, '[alu siapa yang wam'(menahan diri)?'

Beliau bersaua, bl'zit i *!at 3)lli'ottr-"ir t;:ig,14:!$'+',4-
t:Si ,i * (Yang berhenti saat syuihat, dan wan'-
'ntn 

seoftng mislim adatah meningalkan yang kecil karena khawatir

terjerumus ke dalam tang besal.Aku berkata lagi, 'l-alu siapa yang

ambisius?'

Beliau bersaMa, ,4, ,b,*a;,kA+hrg1l (Yans

mengupayal<an penghasilan tiiak seam hatall. Aku-berkata lagi,

'Lalul, siapa omng yang beriman?' Beliau bersabda, * ,fi''$l'ri
$)}..;lt@l lOmng tnng dipercaya manusia atas damh dan hafta

merekal. Aku berkata lagi, 'Lalu siapa orang muslim?' Beliau

bersabda, qyt gfi U l/6t ilf- U @-"s 5nng manusia selarnat dari

tangan dan liannSml. Aku berkata lagi, 'Lalu Jrfrad apa yang paling

utama?' Beliau bersabda, iP lji\'+',* ry (MenSampikan

kalimat haq di hadapan pemimpin Sang lalin)."

Ini hadits hasn ghaib, diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam

Musnadnya.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al

Khudri 4p, ia berkata: Rasulullah $ berpidato di hadapan kami

setelah Ashar, dan beliau masih terus berbicara kepada kami hingga

hanya tersisa kemerahan di atas pucuk pepohonan kurma, lalu beliau

bersabda, ,b'&f),H rp.ai"rl W r;lnGf $3,jr 'c'&t il.
(sesungguhnya tidak lagi tersia dari dunia dibanding apa 5nng telah

berlalu darinSa kecuali sebagaimana Wng tercis dari hari kalian ini."

Ini hadits haan, para perawinya tsiqah, dan hadits ini

mempunyai syahid dan hadits Anas.
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Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnSa dari Anas bin
Malik r{p, ia berkata: Rasulullah $ menyampaikan pidato kepada
kami setelah Ashar, -saat ifu matahari hampir terbenam, lalu beliau
bersabda, q rJi *l|'d.G 11;r$i i ,*.ti e.*r* n$it4 s-bi (Detni Dat 5ang jimku'benda di iangan-Nrn, frdaWah
tersis dari dunia kalian kecuali sebgaimana tnng tercis dari hari
kalian ini dibanding apa tang terah bertatu darinSnl.,,lni hadits haan,
diriwayatkan oleh Ath-Thabari di permulaan Taril<ttnya, dan hadits
ini mempunyai qnhid.

Dari Ibnu Umar i{ft,, ia berkata, "Kami duduk di hadapan
Nabi $ setelah Ashar, sementam matahari hampir terbenam, lalu
betiau bersabda, t:-s; -\F;1. r;t ll r$ os u )cl e,rs'rt*l 6
+ ,;zn Qi .16r VidaWah umur t<atian dibandingkan dengan umur
oftrng-omng yang sebelum kalian kecuali ,/ang tercis
dai siang ini dibanding apa tnng terah bqtalu daring@.,, Ini hadits
haan, diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabari dan Al Hakim.

Asal hadits Anas.terdapat di dalam Ash-shahihain dengan
lafazh: ,yw bub 6 *. (Diutusnla aku dan *iu-* )auan seperti
ouu 

" o hadits Ibnu umar tgrdapa! di dalam *nsn"a,n *
dengan lafazh:- rLb';F.vS f\iUl{tj\t.,i,Ft e.&f rlt
?:At 4P, (&sunssuhnt/a iia *J* db."d;s'rj"tl*n-"-*
sebelum kalian dart umat-umat terdahulu adatah sebagimana antan
shalat Ashar hingga terbenamn5m mataharll. Di dalamnya terdapat
kisah Snng panjang. wallahu a'lam. rAt Anali At Muthlaqah, !gz-
2011.

@I
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Bab: Anjuran Mengecilkan' Keduniaan

L2. Oa;Amr bin Sgru'aib, dari ayahn3n, dari lokeknya, dari

Rasulullah $, beliau bersabda,

'*1) Orra

,s:rieteLi:p';A JL*: G p,y
IiW tTv hr ^rrt *3,G5g ,y yA>

c4)

;i-:bt1 J, ?nr':..';,is!';A A;q! e
' Ota

*

"Dua l<amkter Wng bnngsiapa memilikin5a maka Allah

menuliskannya sebgai oftng Wng lagi abr, &aitu)t

Omng 5nng melihat dalan (urusn) agamantE, kepada onng Sang di
atasn5n lalu mengikutinSa, dan melihat dalam (urusn) duniania

kepda tang di bwahnSn lalu metnuji Allah atas kelebilnn Wng
Nlah anugemhkan kepdan5a...". Diriwalntkan oleh At-Tirmi&i, di

dalam sanadnya terdapat Al Mutsanna bin Ash-Shabbah, ia dha if.

IHidalat Ar-R uwwat lmanuskrip)].

13. AM berkata: Dari Abu Hurairah rg, ia berkata,

Rasulullah -$ ber_s{du. - &' ,4 ,*)i,7q ry6l1|tt €t::* V
W:r'^If,.';Jlt * 6tii*r 'ry- 

Bfur '+i '{, ,L6 *'F2 jutr's,r$

,.r-;tr 14'#t';a'*T: ,yi?ht C ,ryt ,.)t tas2 *t ,)b
(Bamngsiap menari kduniaan secznz, hanm, mempetbanSnkn5n,

menbanggakannSa dan ri5n, maka ia akan berjump dengan Allah
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Yang Maha Suci lagi Maha fuggi dalam kadan Allah murt<a

. Dan bamngsiap mqcai kduniaan sqana hahl dengan

menjaga diri dai meminta-mihta, dad furlal@ kepda oftngonng
l<a5a, dan dari meminta be.las l<asian pm tetanganja, naka ia akan

berjunp dengan Allah & dalarn keada n rcfiahng seperti bulan

Fda malam pumd."

Abu Ya'la berkata:.Dari Hajjaj bin Farashah, seperti itu.

I AI H.firh berkata: Ini terputus, di antararya Mak-hul dan Abu

Huraimh t*. [Al Mattntib Al AtW,3/4tll.

14. Abu Bakar bin Abu q/aibah ber.kata: Dari Muhammad

Uln Ka'b, ia berkata, "Abdullah bin Yazid diundarg makan, lalu saat

datang ia melihat rumah (pengudanglqp berlapiskan tirai, maka ia

pun duduk di luar dan menangis, lalu dikatakan kepadanp, 'Apa

lnng membuafunu menangis?' Ia berkata, 'Adalah

Rasulullah $ apabila melepas keberangkatan pasukan, lalu sampai

kepada Uqbah yang akan dilepas kebemngkatannya,

beliau g bersaua, ;31.r;;f €.fFj'J3ig?tik;3' LlFt W,
menitipkan kepada Allah agzilna kalian, ananah lalian dan penufup

amalan kaliait. [-alu pada suatu hari beliau melihat seorang lelaki
yang pakaiannya ditambal dengan sepotong bulu binatang, beliau

pun menghadap ke amh terbitnya matahari lalu berkata dengan

tangqr.rnya begini -seraya Hammad mempmktekkan dengan kedua

tanglpnya dengan telapak tangannya dan mengulurkan kedua

tangannya-. Dunia telah bermunculan kepada kalian -yakni
menghampiri-, sampai-sampai kami mengira akan menimpa kami,

sementara seseorcmg dari kalian berangkat pagi dengan mengenakan

suafu pakaian, berangkat sore dengan pakaian lainnya, dan kalian

E]
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memasangkan tirai pada rumah-rumah kalian sebagaimana

memasangkan tirai pada Ka'bah.' Maka Abdullah bin Yazid berkata,
,Mengapa aku tidak menangis, padahal aku telah melihat kalian

memasangkan tirai pada rumah-rumah kalian sebagaiman4 kalian

memasangkan tirai pada Ka'bah.'"

Al Hafizh berkata: Abu Daud dan An-Nasa'i hanSn

mengeluarkan kisah tentang ucapan ketika Sanadnya

haan. [Al Matlnlib Al Alitnh,3/380-38U.

15. Musaddad berkata: Dari Abu Musa $, ia berkata,

"sesungguhnya lrang telah membinasakan otansformg sebelum

kalian adalah dirar ini dan dirham ini, dan keduanya adalah

pembinasa kalian."

Al Haftzh berkata: Shahih mauquf- lAl Mathalib Al Alitnh,

3/s7ol.

16. Dari Anas bin,Malik "Lusuhkanlah tubuh kalian dengan

lapar dan haus, hancurkanlah dagng kalian, dan leletrkanlah lernak

kalian, niscaSn kalian akan diganti dengan lagl lpng baik lagi diliputi

misik dan kapur barus di srrga."

Al Hafizh berkata: Di dalam riwa5at Al Hasan disandarkan

kepada Anas. Di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Abu Ziyad Aqr
Syami.z8 lTadid Al Qaus, t/1421.

28 Mennrut sa!p: Al Halizh mengatakan di ddam At-Tanb l@1, "Iulab,rk

(riwapfurya ditinggalkan), dan mereka mendustakannya-"
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17. Dari Anas, ia berkata, "Ai datang dengan membawa

seekor unta," al hadits, di dalamqn disebutkan, '#l A:i y W
'o-!A 1Ou" bnngskp tnng bantnk ambisinSa naka akan kuattah

kehgimnnyd.n

Ad-Daraquthni berlota, "lni bathil, dan semua perawi sebelum

Malik adalah para pemwi dha'ifyang majhul." Diriwalntkan juga oleh

Al Kltathib di dalam Ar-Ruutwat lLisan Al Mizan,3/2591.

18. Disebutkan pada biographi Abu Haypn At-Tauhidi: Dan

aku melihat beberapa kesalahan di beberapa karangiann5n, di

antaranya, ia mengatakan di dalam hadits y'ang masyhur: "Jadikanlah

aku mencintai orang yang lebih rendah dari kalian dengan tiga

kepastian sebagai rahasia air yang tiga." Tapi ia tidak sendirian dalam

hal itu. llisan Al Mian,7/401.

L9. Biographi Umar bin Raslrid Al Madani: Al Khathib

berkata, "la dhafi meriwaptkan riwayat-riwapt munkardari orang-

oremg tsiqah, dan ia mempun!/ai riwapt dari Aisyah S: "Jika engkau

ingin berjumpa Allah dalam keadaan Allah ridha kepadamu, maka

janganlah engkau menyembunyrkan sesuafu pun lrang direzekikan

" - Di".butk n pada biographi Zakariryah bin Yahr ... dari Anas secara marfu':
y W ,:,:i'F '&7'tll yt ,|b-r 'ral ii$ 'F ut ,iitl'$ '*t'F 'd ,€tx ;l'g; s-

'{:'o-i A (Wahai 'Ali, vmsapada t*hadap kduniaan, l<arem bnngsiap
gn7 bantnk semangabtja mal<a al<an bqn* bmngsiapa

ryng bryak kaibul<ann5n al<an kuat anbisin5a, gng kuat
ambisnSa akan furypk keinginan4n, dan yang bangk
keinginannya alan lup akan Tuhanryp).

E]
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kepadamu, dan jangan menahan sesuafu pun lnng engkau

dimintainya." lLian Al Mian, 4/3041.

20. Oari Anas rg se@ra marfu': # ViIf ,r;3lr fl * U-

*+ ;'4 (Wahai Ali, waspdalah terhadap kfouniaan, karena

saunguhryta bmngsiap tnng fua usian5n mala akan bnyak
kaibukannyfl al hadits.3o Di dalamnya terrdapat kisah.

Al Khathib berkata, "lni hadits munkar karena sanadnya. Di

dalamnya terdapat Ash-Shaigh, ia dikenal dengan ke-dha'ifan yang

fatal." llisan Al Mizan, 4/25+2551.

21. hnu Mandah berkata: Nabi $ beraMa kepada Zhibpn
bin Kardah ,',);fir#r-lr ',:-1Jbf fsuhr* kenikmatan dunia itu akan

dnd. Diri\ r4/atkan oleh AMullah bin Hart, dan ini sanadnln

terputus. lAl Ishahh fr Tanyiz Ash-9hahabh, 2/2411.

22. Abu Dzar

Rasulullah $ bersaMa,

berkata, "Aku mendengar

30 Haditsn5a dari Anas, ia Mata, "'Ali datang kepada Nabi $ dengan

membawa unb, lalu Rasulullah I bersabda, 'Unb ap bi?' Ia menjawab,
"Utsman menganglnrlkanlnr di atasnyra.' Nabi $ bersabda, ii i,U ,glrt ,l.P U

'e.* U0r$ 6i ,tt'dt'b'F A>"a, yt ,ibs'te4'it!'F wljl6'F'+'F
'-it'd (Walni 'Ali, waap& t*lndap kduniaan, l<arerp

onng lang bqak uhnnSa (lplai tua) mal<a alan bngk kaihtkannja,
omng lang bnlnk kaibul<anrya akan kuat ambisinSa, dang omng yng kwt
ambisiqn akan funjnk lup al<an TuhannSn. kgaimana
menurubnu, .tmhai 'Ah, tentang onng 3mng lup al<an Tuhanny;d1."
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"Elahura oftng Wng FIW delcat kepdaku tenpt dudukn5a
di anbm katian pada hari hanat adalah omng tnng keluar dari dunia
seperti ketil<a aku meningall<ann5a pdanya, dan bahon
saungguhnya, deini Allah, tidak seomng pun dari kalian di dalamng
kecuali telah diganfungl<an dengan sesuafu selain aku.'

Diriwayatkan oleh Ahmad.

Para perawinSn tsiqah, hanya saja 'lrak bin Malik dari Abu
Dzar adalah terpufus. Abu Ya'la juga mengeluarkan maknanya dari

ialur lainnya dari Abu Dzar secara bersambung, tapi sanadnya dha'if.

lAl Ishabah ft Tamyiz Ash-Shahabah, 4/$-e\

23. Dari Ummu Al Walid binti Umar bin Khaththab, trahwa ia

berkata, "Pada suafu malam Rasulullah $ muncul, lalu bersaMa, 6g0t?/-s rf ,;utr (wahai manusia, frdaltkah kalian mahi?|. Mereka
belkata,'Dari gpa, wahai Rasulullah?'Beliau bersabda, f r; t:rW
tip t i irtbft ,i.t5lfi t 6iry, ,:irJ,ii\ ebfian
apary tnng fr'dak kalian makan, kalw membngun ary-apa Wng
tidak kalian makmurl<an, dan kalian mernberil<an hanpn pda apa-
ap tang tidak l<alian ketahu)."

G

., .o , 9
l--,lz*.. . ;',, 9,U

,U,Qk;).-dlJ



funrf.lta t?lufla|a le rfutal4at

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembalrasan tentang

persaudaraan. Haditsqn ini diriwayratkan juga oleh Ath-Tharaifi.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dan hnu Mandah. Kedua jalur

ini dha'if.1Al Ishabh ft Tanyiz Ash-Shahabh, 4/5051.

Bab: Tawadhu' (Rendah Hati)

24. OartAsma' binti 'Umais, ia berkata, 'Aku mendengar

Rasulullah $ bersaMa,

. ot-z?. . ,/ 2r--a .u t,tn t ioz toror, / o

r .i5.Jl (*).Jt=l-l .,t # .tf rrJl 1
z -Ot ?. . ., ,.o ., .62 t ,got I or?. , o 'r-rrt?.
Jt-aJl ,*) 4;J;el3 ,*; +e J.'Jl 4 (Jt :^Jl

.ptri
"Seburuk-buruk hamba adatah hamh tnng mengkha5al,

sombong lupa al<an Tulnn Yang Mala Bsr lagi Maha Tingi.
Seburuk-buruk hamb adalah hamb tnng anglruh, meleqati babs

dan lupa akan Tulnn Yang Maha Per*asa tagi Maha Tingi....' al

hadits. lHidagt Ar-Ruutwt blmrrtwlrrrpll.

25. Perkataan Al Bukhari: Dari Atha'.

Al Hafizh berkata: Yaitu hnu Yasar. Demikian juga 5rang

disebutkan pada sebagian naskah. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa ia adalah hnu Abi Rabah. Pendapat pertama lebih benar,
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demikian Snng digaris bawahi oleh Al Khathib. Sementam Adz-

Dzahabi mengemulokan pada biographi Khalid bin Al Mizan setelah

menyebutkan pertataan Ahmad mengenainp, "la mempunyai

beberapa riwayat munl<ar." Dan perkataan Abu Hatim, "Tidak bisa

dijadikan hujjah." hnu Adi mengeluarkan sepuluh hadits dari
haditsnya yang dinilainya munl<an "Hadits ini dari jalur Muhammad

bin Makhlad dari Muhammad bin Utsman bin Karamah, gurun5n Al
Bukhari dalam hadits ini, dan ia mengatakan, "lni'hadits grang sangat

ghartb. Seandainya bukan karena wibawa Ash-Shahih, tentu mereka

mengkategorikannSa ke dalam riwayat-riwayat munkar Khalid bin
Makhlad. Karena matan ini tidak diriwayratkan kecuali dengan sanad

ini, dan tidak ada yang mengeluarkannSra selain AI Bukhari. Dan salra

juga menduga tidak terdapat di dalam Musnad Ahmad.

Menurut saya: Ifu memang tidak terrdapat di dalam Musnad
Afimad. Adapun pem5ataan mutlaknya bahua matan ini tidak

diriwayatkan kecuali dengan sanad ini, maka pemyataan ini tertolak,

di samping bahwa Slrarik, gurunya Khalid dalam hal ini,

diperbincangkan, yaifu orang yang meriwayatkan hadits tentang

.mi'raj yang di dalamnya ia menambahi dan mengurangi,

mendahulukan dan membelakangkan, bahkan meriwayatkan

sendirian mengenai beberapa hal yang tidak ada mutah'abnya,
sebagaimana yang bahasannya nanti akan dipaparkan pada topiknSn.

Tapi hadits ini mempunlrai jalur periwayatan lain llang
gabungan keseluruhannya menunjukkan bahwa hadits ini ada

asalnya. Di antaranya adalah hadits Ais!,ah Srang diriuraSntkan oleh

Ahmad di dalam Az;Zuhd, hnu Abi Ad-Dunya, Abu Nu'aim di dalam

Al Hiltah, dan Al Baihaqi di dalam Az-Zuhd dari jalur Abdul Wahid

bin Maimun dari Urwah darinya (Ais!,ah). hnu Hibban dan hnu Adi
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menyebutkan bahwa ia meriwayatkannln sendirian, dan Al Bukhari

mengatakan, bahwa ia munl<arul hadits(haditsryn munla)- Tapi Ath-

Thabarani mengeluarkannya dari jalur Ya'qub bin Mujahid dari

Uruuah, dan ia mengatakan, "Tidak ada yang meriwayatkann3n dari

Urwah kecuali Ya'qub dan AMul Wahid."; Di antamnya juga dari

Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Al Baihaqi

di dalam Az-Zuhd dengan sanad dha'if, Di antaranya juga dari Ali

5nng diriwaSntkan oleh Al Isma'ili di dalam Musnad Ali; Dari Ibnu

Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabamni, sanad keduanya dha'if,

Dari Anas Snng diriwayatkan oleh Abu Ya'la, N Brtzz:at dan Ath-

Thabarani, di dalam sanadn5a juga adalah kelemahan; Dari

Hudzaifah 5nng diriwayatkan oleh Ath-Thabarani secara ringkas, dan

sanadnp hasn ghadhDariMu'adz bin Jabal Snng diriun5atkan oleh

Ibnu Majah dan Abu Nu'aim di dalam Al Hilnh secata ringkas, dan

sanadnln jusa dha'if, Dari Wahb bin Muhabbih secara maqthu'

(disandarkan kepada tabi'in atau lainnya), diriwagntkan oleh Ahmad

di dalam Az-Zuhd danAbu Nu'aim di dalam Al Hilph.

Di dalamnya terrdapat komentar hnu Hibban, yang mana

setelah mengeluarkan hadits Abu Hurairah ia mengatakan, 'Tidak

diketahui unfuk hadits ini kecuali dua ialan." Yakni selain hadits pada

bab ini, yaitu Hiq/am Al Kinani dari Anas dan AMul Wahid bin

Maimun dari Urunh dari Ais!/ah, dan keduanlp fidak shahih. Nanti

akan saya sebutkan faidah tambahan di dalam riwayatsriwapt

mereka.

Menurut sa5a: Al Hafizh akan mengulang sebagian besar

riwayat 5rang telah dihukuminya di sini dari sela-sela penjelasann5a

unfuk hadits bab ini, narnun kami mencukupkannSa dengan

E
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penghukumannya atas riuqat-riwaSnt ifu png telah disebutkanryn di

sini sehingga tidak dikutip dari bagian hinnya.

' Perkataan Al Bukhari, !?u:lpen ?d.

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam hadits Aiq;ah: cSG U
a$ .J (funngsiapa trug mernusuhi ulati-Ktl. Disebutkan di datam

suatu riwayat Ahmad: Ll.; .,r-J cil'6 (hnngsbp tang menSakifi

r4lali-Kdt. Di dalam riwayat lainnya disebutkan: ctiT ji (hmngsiapa

mengkit).

Di dalam hadits Maimurnh juga disebutkan seperti itu, lalu

disebutkan, d:t6i';;,Lt *l t*ut- teJah mazglnlalkan pqnqanstan

terhadapK). Disebutkan di dalam riunyat Wahb bin Munabbih

secarcr mauquf. -{.tdurr;,lraa rgUiir,J^l inf 'gr,,bt ,S'6 Wnn
berftrman: hnngsiap menghinal<an uali-Ku gng beriman, maka ia

telah menyongsong.Ku dengan . Disebutkan di dalam

hadits Mu'adz: i-;rV,lju..1Ut :rt; 'si 6A, ia tetah ment/etanst Atlah

dengan petnenngafl. Disebutkan di dalam hadits Abu Umamah dan

Anas: e.:':$.'u{t 6u*u ia telah menyerutg-Ktl1. lAl Fatb, l/g5}l.

25. Perkataan AI Bukhari, 'sjl\u.:$- (mende*atkan diri
kepda-K)

Al Haftzh be*ata: Di dalam hadits Abu Umamah

dicantumkan dengan lafazh a'*A-sebagai pengganti lafazh 'r;F-

t1, demikian juga di dalam traiits Maimurnh.

' Perkataan Al Bukhari' ijif & ,yriur(datgan melakukan

atnalan-atnalan sunnah sehingga Aku m encinbinydl.

Al Hafizh berkata: Ini ditegaskan, bahwa di dalam riwayat Abu
Umamah disebutkan, 

"*V! 
ri sr'rL 'ft g* r; SJ1J U'dlt1,?tT i.\
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|!13 (Wahai anak Adarn, saunggthny erzslau frdak akan

mendaptkan ap tmng ada di sisiKu kecuali dengan melaksnal<an

.ap 5antg,4lcu mjibt<an kePdanQ.

Perlataan Al Bukhari : )-t 'F*1,-qr;.jt f*iJ @eniadi

penstihata;mtn t/arlg dqAannw ia mainatt-

AI Hafizh berkata: Di dalam hadits Aisyah pada riwapt AMul

Wahid disebutkan dengan lafazh: 1'r-"3- A * (matanSa tnng
dengannSn ia melihatt. Di dalam riwa5nt Ya'qub bin Mujahid

dicantumkan dengan lafazh: 3r'A- A ft $dua matan5a tnng
dengann5a ia melihatl dengan bentuk btsn$nh (kata berbilang dua),

demikian juga saat menyebutkan telinga, tangan dan kaki- AMul

Wahid menambahkan di dalam riwayatnya, 'ai(Jl3lyiffi A$ tSfii '

\& g$ V* hatin5a tnng dengannSa ia berfikir, serta liannya

Wng dengann5a ia bqbicaml. Serupa itu juga png disebutkan di

dalam hadits Abu Umamah. Di dalam hadits Abu Umamah

dicantumkan dengan lafazh: 1#-qs}Jt 43i @an hatirya tnng
dengaml,a ia berfrkil.

Di dalam hadits Anas disebutkan: t:ri;S te'i 'dk 'r;,;rt',i:t
$-!-f5 tli-y (Dan bmngsiap gng Aku mencinbiqa, maka Aku

menjadi pindengamn, bngan dan pengukuh bgrnWl.

Perkataan Al Bukhari , nllrbp Unt* ia meminta kepda-Kl.

Al Hafizh berkata: Di dalam ritrnlnt Abdul Wahid ada

tambahan: ** (lnn b'Kd lyakni: iika tranrba-Ku itu meminta

kepada-Kul.

perkataan Al Bukhari, iJ'{ l:UE ',a\',tli @an jika ia
mqnohon pertindungan kepda'Ku niscay;a Aku melinduryinyfl .

@
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' Al Hafizh berkata: Di dalam hadits Abu Umamah disebutkan:
'Aff Fr#\tib @an iika,ia mqninb pertolongw kepda-Ku
niscaSa Aku menolongng@. Di dalam hadits Anas disebutkan, #'J'r* ';'i ((dan jit<d ia meninb nasihat-Ku ni*a5a Aku
menasihatin@. Di dalam hadits Umamah tadi disebutkan, i3$ *fi
'z;"+tt Aye* @an ibdah hamb-Ku Wng pling Aku cintai adatah

nasihai. karena ifulah disebutkan di dalam hadits Anas secam marfu',

i'r'5t ,t r#ij'**i @an dijditan ketentumanku di datan

shalai, diriwaptkan oleh An-Nasa'i dan yang lainqn dengan sanad

slnhih.

Di dahm hadits Hudzaif-ah ada tarnbahan redaksi: 't|ti;{t
&i' .J et:,$:.sr2',#_tari i}.ilrt ey'tti;;r ,d$?rdgjf Van k
menj,adi termauk pm uali-Ku dan omtgrcnng pililmn-Ku, serb
metfiili tetanga-Ku bemna pn tnbi, pn shiddiqin dan pm
astmda di sury@. lAl Fath,111351-3531.

27 . Perl<ataan Al Bukhari, Al:-i fi ,fii .ctS, tF- tw"g
membenci kernatian senentan Aku tidak hgin mangahlannyfl.

Al Hafizh berkata: Di dalam hadits Aist/ah dicantumkan

dengan lafazh: 'rir, '.i a;t S?t oy'tr'r$-Ut (arena ia membenci

kematian semenbm Aku daa* ingin menyt*ttt*am5nl.

Ia luga : Barqnk hadits shahih lnng
menganjurkan untuk rendah hati, tapi tidak ada satu pun lnng
memenuhi syarat Al Bukhari, maka ia mencukupkan haqp dengan

kedua hadits bab ini.

Di antam hadits-hadits tersebut adalah hadits 'lyadh bin Hirnar

secara marfu': *f &""6f fitl-:J ,i.ticrlbtU\;'tl Sw?rt'ity
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(Se.sungguhnp Allah Ta'ala mew:ahyl<an kepdaku agar kalian

berendah hati se.hinggp tidak sanng p,]" WrrS membngalan diri
terhadap t/ang lainnyal, diriwaptkan oleh Muslim, Abu Daud dan

yang lainnya; Hadits Abu Hurairah secara nar{u': J.Yl *rl Ws

'Jtllrtt:f (Dan tidaklah s*eonng betrendah hati karena Altah

Ta'ala kecuali Allah meningikannjnl. dirivrnyatkan oleh Muslim juga

dan At-Tirmidzi; Hadits Abu Sa'id secaftr man{u': ,7s 'r;it *. &rl V'e.J, sJbl e'ith;- up pamnssare benqdah hati karena AIah
maka Allah meningilanrya hingga menjadikann5n lebih tingi
daripda oftngarcng Wng beftaktt al hadits, diriunptkan oleh hnu
Majah dan dishahihkan oleh hnu Hibban. lAl Fath,71/3541.

28. Dari Abdullah bin Mas'ud S, ia berkata,

Rasulullah g bersabda, j6r *i;.5'o,t2,rrilt *|iJ.pgllt
,#"# # y ul3 (Mauki aku bertbhilan kepda kal;an t*t*g
oftng tang dihammkan abs nemka, dan Sang nemka dihammkan
absn5n? (1aitu) Wng benikap mudah kepda setiap kembi."

Diriuayatkan oleh At{irmidzi dan ia menghasankannp, serta.

Ath-Thabamni dan ia menambahkan, "lagi halus." Sanadnya lafid
dan dishahihkan oleh hnu Hibban. lMukhbslnr At-Taryhib on At-
Tarhib, L*1651.

29. hnu Mardah meriua3ntkan dari Aus bin l(hauli, bahwa

Nabi $ bersabda kepadanya , bt'r;t, *, &rl s/ (hnngsapa yang
bqendah hati larena /4llah, mal<a Allah menfuzgil<anny).

E]
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Di dahm sarndn5ra terdapat l&tarirah bin Mush'ab, sedangkan

dia dtTa'itl Dan di dalam sinadnp luga terdapat perawi yang tidak

dikeml. lAl Ishabah fr Tanyiz,4slx$luiln6ah, l/84ll.

Bab: RiunSTat-Riun!7at Tentang lksedihan

30. Sabda Nabi $:

)l#'&,:{.1 11 o:r5Xi
)z

)t:lt

"*andainja lalian mengetahui aF 5ang aku kebhui, niscaSm

lalian bntnk menatgis dan sdikit tetbua.n

Yahya bin Bukair menceritakan kepada lomi, Al-laits
menceritakan kepada kami dari 'Uqail, dari Ibnu Slrihab, dari Sa'id

bin Al Musayyab, bahun Abu Hurairah 6 berkata,

'Rasulullah g bersabda, f}!'€Sitfli'&,n ,:Pl t,t:fr'j
(kandainla katian mengebhui aF Sang aku ketahui, ni*aja katian

sdikit tertaon dan bantnk menargi)." Dlriwa5ntkan oleh Al
Bifthari.

Perkataan Al Bukhari: Dari Sa'id bin Al Musa3ryab.

Al Haftzh berkata: Sunaid mengeluarkan di dalam TafsimSn

dengan sanad lemah, dan juga Ath-Thabarani, dari hnu Umar:

"Rasulullah $ keluar ke masjid, lalu di sana ada otang-omng yalg,
sedang mengobrol dan tertawa-tawa, maka beliau bersaMa, q;LJli

EI
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.. 9*; S (O"-i Dzat yang jiuaku berada di tangan-Nya...)," lalu ia

menyebutkan haditsnya . IAI Fath, Lt /3271.

31. Abu Ya'la berkata: Dari Abu Darda dg, dari Nabi $,
beliau bersabda,

Lr-r -j, ,lr l;-,y:
l/l

z4A

?^toL
"Sesungguhn5n Allah ft menyl<ai setiap hati 5nng sdih.,,

Dirir,,rnyatkan oleh Al Bazzar, dan ia berkata, "Kami tidak
mengetahuinya kecuali dengan sanad ini."

Al Hafizh berkata: Dishahihkan oleh Al Hakim. lAl Mathalib
At Atiwh, sTsgg-sgq
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Bab: Tentang Hati

32. Dari Anas, haditst "K€fika kami sedang duduk di

hadapan Nabi $, tiba-tiba beliau bersabda,

iZ:r )Ll',y "tr:r'#&
"Al<an muncul kepda kalian samng lelaki dari ahli sutga."

lalu muncullah seomng lelaki dari golongan Anshar yang
janggutrya masih meneteskan air wudhunya -.."

Diriunptkan oleh An-Nasa'i di dalam 'Amal At Yaum un Al-
Iaikh, Al Baihaqi di dalam Asy-Syubb dan Ahmad. Ha{its ni ma'lul
(mengandung cacat). lAn-Nukat Azh-Znnt l/3951.

33. Biographi Sulaiman bin Sulaim: Haditsrya tentang
berbolak baliknya hati3l diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab
As-Sunan. N Mizzi menyebutkan bahwa ia meriwayatkann5n secam

mursl dari Al Miqdad bin Al Asuad. Sementam Al Farj, yang

meriwayatkan darinln, yaifu hnu Fadhalah, adalah salah seomng
perawi dln'if: lTajit At Manfa'ah, L/6lll.

31 Ahmad (6/4). Nash haditsnya: uJi t t+r ril i+ir 'ufit'rrf.pi 
9rr ;S'"iB. "Bqblak btitmp hati anak Adatn tebih b;fuk dadpda p*ti kefit<a

Mtimpunrya didihan." Di sini Al Hafizh mengatakan, bahwa Al Farj bin
Fadhalah -salah seorang perawi di dalam dha'it adapun para
perawi lainqn bhah.
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34. Disebutkan di dalam Musnad Al Miqdad bin Amr, hadits:

^ ? u ,4 , -?, 9... ( . .rT 
,:l,l _i, * 

,

ttl ):r4)t or 6.]il $l 
?: ' ' 

6";'n*l(-

"Elerbolak btitqn hati anak Adam tebih bergolak daripda

peiuk ketila berhimpunn5a didilnn."

Al Hakim pada penafsiran surah Aali 'Imraan, ia berkata,

" Shahihberrdasarkan qprat Al Bukhari."

Menurut sala: Mu'awiyah 6dak dapat dijadikan huiiah. lltfrbf
Al Mahanh,13/4581.

35. Al Baghawi mengeluarkan riwayat dari Abu 'Ubaid secarr

mat{u',
oAzo zlt . , t-r.

err qP. #- :,2*,:t y?;t;t'aslf
.'/ut a , o,

c)l ,,, *--r,
7t J (_.

"Ekhwa lnd amk Adam ifu seperti burung Wng berbokk

blik tujuh kali sehari;'

Yang benar adalah Abu Ubaidah. Diriwaptkan oleh hnu Abi

Ad-Dun1n, AI Hakim dan Al Baihaqi di dalam Asy-SWbb. Hadits ini

sanadnln terputus. lAl Islnbah ft Tarnyiz Ash-.5hahahh, 4/L48-
L491.



AU+aa ? fu ?a7* :11 rr.t4lant

36. Dari Ibnu Umar rg secara mar{u':

"Hati beriman dapt mengenali Allah di bumi-

Nya dengan kecintaarl' al hadits, di dalamnya juga disebutkan:
':S;t:it+l q;ii[ (Dan hati itu dapt timbul dan tensselam). Di

dalamnya juga disebutkan: lalu hnu Abbas menjawabnya, 'Lalu

bagaimana kami terhadap orcrng 5ang mewakilkan kepada kami dari

para pembangkang kalangan jin dan manusia?' Beliau bersaMa,

L; ,;,t; e'e $jr i{ ri1 hr 3r

tcz
d..lg

"sesungwhn5a Allah, apabila seoftng hamb dari katian

menyali abs apa yang telah bertalu, maka Allah menghapus

(ke,alahan)n5a." Ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, ia

berkata, 'lni bathil, dan para perawinSn dari Malik tidak dikenal."'

lUsn Al Mizan,4/4LOl.

37. Disebutkan di dalam Musnad 'Uwaimir Abu Darda hadits:

d-_7 -J ,v',;-hr lt,rr.

lsqurySahng Allah manylai setkp hati Sang dih;'
Al Hakim pada pembatnsan tentang kelembutan hati, dan ia

mengatakan, "Sanadnya shahih."

,l!q*ir?u;*rf i h' *rr;;-'h:jl

@
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Menurut saln: Bahkan sanadnya terputus lagi dha'if.lltfihaf Al
Mahamh,12/5751.

38. Disebutkan di dalam hadits Amir bin AMullah:

l;t dik r$t J4?;1 u) u3\
.>t'31L
4r J (-'

"sesunguhn5a hati anak Adam ifu seperti burung tang
befiolak balik fujuh l<ali sehari.n

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan ia mengatakan, 'shahih

berdasarkan q;arat Muslim. "

Diriunyatkan juga oleh AI Baihaqi di dalam AsySytbh Dari

Al Hakim

Sanadnya terpufus, dan juga maW (mengandung cacat)'

llftihaf Al Mahanh, 6 / 404405}

39. Ishaq bin Rahau/aih berkata: Dari Abu Ubaidah.{h, ia

berkata, "sesungguhnya Rasulullah $ bersabda,

o i, ,, ?'-., t.o ,o to ol

g'Ar ei)r;_ )pt J4?tTrt l-*ri
.dt. / ou

?l-r e-
'Hati anak Adam itu sepetti burung gng befrolak btik tuiuh

kali sehari."

@



tr.tll"f.Ab'lfu.?o/*4/.r414'at

Sanadnp haan, tapi terputus. lN Mathalib Al NiWh,

3/2321.

Bab: Apa yang Mencukupi Anak Adam dari Dunia

40. Dari Humran dari Utsman: "S€gah sesuafu yang

melebihi nrmah, roti mumi (tanpa lauk) dan pakaian yang

menufupi aurat anak Adam, maka anak Adam tidak ada hak

padanya." Diriunptkan oleh Ahmad, dan im munl<ar. lAt-Tahddb,
2/2051.

41. Oari Utsman bin 'Affan hadits: "Tidak ada hak bagi anak

Adam selain dalam hal-hal ini: Rumah yang ditinggalin5n, pakaian

yang menufupi auratnya, roti mumi dan air."

Diriwayatkan oleh At-Tirmi&i. Diriwayatkan juga oleh Ishaq

di dalam Musnadnya se@ra mural.lAn-Nukat Az-Zzimt 7/2491.

42. At-Tirmidzi meriwalatkan dari Abu Wail, ia berkata,

"Mu'awi5nh datang kepada Abu Haryim bin Utbah Snng sedang

sakit, ia menjenguknp, lalu berkata, 'Wahai pantan, apa lnng
membuabnu menangis, apaloh rasa sakit ataulrah ambisi terhadap

dunia?' Ia berkata, 'Sama sekali bukan, al{an tetapi

Rasulullah db telah memesankan suafu pesan kepadaku yang belum

aku tunaikan, beliau bersabda,
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"Apakah tidak cukup hgimu dari dunia berup seorzrng

pelayan (budak) dan seekor tunggangan di jalan Allah," lalu aku

mendapati diriku bahwa aku telah menghimpun ihl."'

Sanadnya shahih. lAt Ishafuh fi Tamyb Ash-Stnhabah,

4/2011.

Bab: Orang-orang lrang Memperbanyak (Harta) Adalah
Mereka yans Menyedikitkan (Pahala)

43. Perkataan Al Bukhari: Dan firman-Nya,

wrtEfur ,rerU;rs u
"Ehrangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan

perhiasannya." (Qs. Huud [1U: 150

Al Hafizh berkata: Mu'awiyah menjadikannya sebagai dalil

penguat untuk menshahihkan hadits yang diceritakan oleh Abu
Humirah secaftr mar{u'tentang mujahid, pembaca AI Qur'an dan
pemberi shadaqah, J|Uiiiii-.|* 6l|i& St j* lA (***u
Allah Ta'ala mengatakan kepada masing-masing mereka,
'sesungguhnya engkau berbuat itu unfuk dikatakan, dan ifu telah

dikatakan. ), maka Mu'awiyah menangis pun saat mendengar hadits

4lll

@
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ini, kemudian ia membacakan ayat ini. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
secaftr panjang lebar, dan asalnyra di dalam riwayat Muslim. IAI Fathi
LLn6q.

_a

44.Perkataan Al Bukfiari: "Dan An-Nadhr mengatakan."

Al Hafizh berkata: Al Isrna'ili menyelisihi perkataan Al
Bukhari: tL*, di dalam sanad ini, lnng rrma ia mengisyaratkan

kepada riwayi Ibnu Rufa'i, dan itu mengindikasikan bahwa riwayat
Syu'bah ini setara dengan riwayatnya, ia mengatakan, "Di dalam

hadits Syu'bah tidak terdapat kisah tentarrg orcm[forcrng yang

menyedikitkan (pahala) dan mempebaqnk (harta), akan tetapi yang

terdapat di dalamnya adalah kisah tentang orcmg yang mati tanpa
mempersekufukan Allah dengan sesuafu pun."

Lebih jauh ia mengatakan, "Yang mengherankan dari Al
Bukhari, bagaimana ia menyebutkan ifu kemudian
mengemukakannya secarr maushul dari jalur Humaid bin
Zanjawaih." 

.

Redaksinya: An-Nadhr bin Syumail menceritakan kepada

kami dari Syu'bah, _dengan lafazh: '!4: 
?6. ibt ,g'fr **'Ot

O| ttl: A3bP ,Jri s'ot''ttf; d: ttg','*ti .ti;J Sts 6 Au.1;;*,
Jibrit menStaipaikan berita gembim kepadaku, bahwa ;;g wng
mati tanp mernpercekuful<an Alkh dengan sauafu pun, maka ia
akan masuk suryp. I-alu aku l<atakan, 'Walaupun ia bezina dan

vnlaupun ia mencuri?' Ia menjauab, 'Walaupun ia betzina, dan

walaupun ia mencuri.l.

Ketika dikatakan kepada Sulaiman, yakni Al A'masy,
"Sebenamya hadits ini diriwayatkan dari Abu Darda.' Ia berkata,
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"Sesungguhnya aku mendengamya dari Abu Dzar." Kemudian ia

mengeluarkannya dari jalur Mu'adz: "Syu'bah menceritakan kepada

kami dari Habib bin Abu Tsabit, Bilal, Al A'masy dan Abdul Aziz bin

Rufai', mereka mendengar dari Zaid bin Wahb, dari Abu Dzar," di

sini ia menambahkan seorang perawi, yaitu Bilal, yakni lbnu Midras

Al Fazari, seomng guru Kufah, gilg mana Abu Daud mengeluarkan

riwayatnya, ia seomng yang shaduq dan tidak ada masalah padanya.

Abu Daud Ath-Thayalisi mengeluarkannya dari Syr'bah seperti

riwayat An-Nadhr namun tidak mencanfumkan Bilal di dalamnya.

Penyelisihan Al Isma'ili ini di-mubata'ah oleh sejumlah ahli

hadits, di antaran5a adalah Mughalthay dan yang setelahnya.

Jawaban tentang Al Bukhari cukup jelas menurut teori para ahli

hadits, karena maksudnya adalah asal hadits tersebut, karena hadits

yang disebutkan di dalam riwayat asalnya telah mencakup tiga poin,

maka hadits itu bisa dikemukakan dengan masing-masing poin ifu,

demikian jika itu yang dimaksud dengan oleh Al Bukhari, yakni

asal hadits ini, bukan khusus lafazh tersebut.

Poin pertama dari ketiga poin itu adalah' tljll ;.'ttl 6j;-U
L-,hi (ndak menggembimkanku seandai4n aku memiliki emas

sebesar bukit Uhud. Al Ahnaf bin Qais meriwayatkannya dari dari

Abu Dzar juga menyerupai itu, dan itu telah dikemukakan pada

pembahasan tentang ?fl<at

Diriwayatkan juga oleh An-Nu'man Al Ghifari, Salim bin Abu

Al Ja'd dan Suwaid bin Al Harits, semuanya dari Abu Dzar. Riwayat-

riwayat mereka dikemukakan oleh Ahmad. Ini diriwayatkan juga dari

Nabi S oleh Abu Humirah, yaitu yang terdapat di akhir-akhir bab

dari jalur 'Ubaid bin Abdullah bin Utbah darinya. Dalam pembahasan

tentang "angan-angan" akan dikemukakan dari jalur Hammam.

@
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Muslim juga mengeluarkannSa dari jalur Muhammad bin Ziyad, dan

itu juga terdapat di dalam riwayat Ahmad dari jalur Sulaiman bin

Yasar, semuanya dari Abu Hurairah sebagaimana 5rang nanti akan

sap jelaskan.

Poin kedua: Hadits tentang orang-ormg yang memperbanyak

harta dan menyedikitkan pahala. Telah diriwayatkan dari Abu Dzar
juga oleh Al Ma'mr bin Suwaid, sebagaimana lrang telah disinggung

tadi, dan juga oleh An-Nu'man Al Ghifari, 5aitu yang dikemukakan

oleh Ahmad juga.

Poin ketiga: Hadits, z$t ,Ft *,Aur 5.-li l'c6'i;
(hmngsiap mati tanpa mempercelrufukan Att"h i.ngun sesuatu
pun, mal<a ia masuk surya). Di dalam sebagian jalur periwayatannya

disebutkan: o.-3b1 ,i:bg lWutuupun ia berzina, dan walaupun ia

mencurl). Diriwayatkan juga dari Abu Dzar oleh Al Aswad Ad-Du'ali,
yaitu yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang pakaian.

Dan juga diriwayatkan dari Nabi $ oleh Abu Hurairah sebagaimana

yang penj akan dikemukakan nanti, n unun di dalamnya

tidak mencantumkan: O;'tt;: ;:bg lWarup* ia betzina, dan

owlaupun ia mencur). Juga diriwayatkan dari beliau oleh Abu Darda
sebagaimana Snng telah disinggung tadi, dari riwalnt Al Isma'ili.

Faidah lainqn, bahua sebagian perawi mengatakan dari Zaid

bin Wahb dari Abu Darda. Karena ifulah Al A'masy mengatakan

kepada Zaid sebagaimana Snng telah dikemukakan di dalam riwayat

Hafsh bin Ghiyats darinya: "Aku katakan kepada Zaid, 'Telah sampai

kepadaku, bahwa itu adalah Abu Danda'." Maka riwayat Syu'bah

menunjukkan, bahwa Habib dan Abdul Aziz menSamai Al A'masy,

bahwa itu dari Zaid bin Wahb, dari Abu D?ar, bukan dari Abu Darda.
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Di antara yang meriwaptkannya dari Zaid bin Wahb dari Abu

Darda adalah Muhammad bin Ishaq, ia berkata. "Dari 'lsa bin Malik,

dari Zaid bin Wahb, dari Abu Darda." Diriuaptkan oleh An-Nasa'i

dan Al Hasan bin'Ubaidullah An-Nakha'i.

' Ath-Thabarani mengeluarkannya dari jalumya, dari Zaid bin

Wahb, dari Abu Darda, dengan lafazh: ,Ft -* ly 'r)f;l o6 ,y
a-tZJ (Elamngsiap mati tanpa mempetsel*utuiai Alt h dengan

sesuafu pun, maka ia masuk sutgal, lalu Abw Danda berkata,

"Walaupun'ia berzina, dan walaupun ia mencuri?" Beliau menjawab,

6; ol: €) is{5 (Walaupun ia bezina, dan walaupun ia mencur), b
mengulangin5n hingga tiga kali, dan pada kali 1rang ketiga ia

mengatakan, rliil.Jt ,fl'rnte, op (Wataupun mbtgeceual<an Abu

Dadd. Jalur-jalur lainryTa dari Abu Darda nanti akan saga

kemukakan di aktrir-akhir bab yang setelahnya.

Ad-Daraquthni menyebutkannya di dalam .4/ 'Ilal, lalu ia

mengatakan, bahwa tampaknp kedua perkataan ifu shahih. Menurut

sa!d: Pada hadits masing-masing dari keduanln, pada sebagian

jalumya terdapat sesuatu 5nng tidak terdapat pada yang lainnya. [.4/

Fath, Ll/2671.

45. perkataan Al Buktrari, O:7:"ltS ,;:'ts$ lwalaupun ia

benina, dan walaupun ia mencurl.

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Abu

Numair, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Darda, dengan

lafazh: a J;J,Ft t{.J, y-r'!,-;d.1'citi',i'i\ (Sesunsuhn5a,

bamngsiapa mati tanpa menyekufukan Allah dengan sesuafu pun,

maka ia masuk surgal menyerupai itu, di dalamnya disebutkan, tll.r

rr'r.13r-lr €: Utt f s @alaupun mengecewakan Abu Dardal. Di dalam

@
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sebagian naskah, setelah riwayat Hafsh, Al Bukfiari mengatakan,

"Hadits Abu Danda mutal, ndak stnhih. Kami memakstrdnln sebagai

pengetahuan, jadi kami menyebutkannya sekadar unfuk mengetahui

perihalnya." Ia juga mengatakan, nYang shahih adalah hadits Abu
Darr."

Ketika ditanyakan kepadanya, "(Bagaimana) hadits Atha' bin

Yasar dari Abu Darda?' Ia menjawab,'Mutaljuga, tidak shahih."

Kemudidn ia berkata, "Coretlah hadits Abu Darda ifu." Menumt saya:

Ini tidak tercanfum di dalam sebagian besar naskahngrq,'namun ini
dicanfumkan di dalam naskah Ash-Shaghani, permulaan redaksinya:

"Abu AMullah mengatakan, 'Hadits Abu Shalih dari Abu Darda

adalah mutsl ..." dst. lalu ia mengetamukakannya sampai akhir.

Riivayat Atha' bin Yasar yang diisyaratkan itu diriwa5atkan oleh An-
Nasa'i dari riwayat Muhammad bin Abu Harmalah, dari Atha' bin
Yasar, dari Abu Darda, bahwa ia mendengar Nabi $ mengatakan di
atas mimbar, )rii i, tfu Jg',fS (Dan b7i omng yang takut sat
menghadap Tuhann5a ada dua surga. (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 46)),

lalu aku bertanya, "Walaupun ia berzina, dg walagpun ia mencuri,

wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, O:; ir! ,$ it! (Walaueun ia

berzina, dan onlaupun ia mencur). lalu aku mengulangin5n, beliau

pun mengulang jawaban yang sama, dan pada kali yang ketiga beliau

mengdtakan, rt'.r]LJt ,4 at e,t?tp (Walaupun mengecannkan Abu
Danda).

Ada riwayat yang menyatakan mendengam3a Atha' bin
Yasar dari Abu Darda, yaifu riwa5rat hnu Abi Hatim di dalam .4f-

fafsA, Ath-Thabarani di dalam Al Mu'jan dan AI Baihaqi di dalam

As5rSyt' b. Al Baihaqi mengatakan, "Hadits Abu Darrda ini bukan

haditsnSn Abu Dzar ifu, walaupun sebagian sama."

E]
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adalah dua kisah Srang berbeda,

walaupun bagian akhimp sama; yaitu pertanyaan sahabat,

"Walaupun ia berzina, dan walaupun ia mencuri?", dan juga sama-

sama mencafumkan 'e) irb. Di antara perbedaannya adalah

terjadinya klarifikasi itu antara Nabi,$ dan Jibril di dalam riwayat

Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat Abu Darda tidak ada.

Jalur lainnp adalah png diriwayatkan oleh Ath-Thabarani

dari jalur Ummu Darda dari Abu Darda' se@ra mar{u', dengan

lafazh, ai;it f'r tirr l1j1 f itt'r1, (kmnssiapa mensaapl<an, Iaa
ilaaha illallaah,' mal<a ia masuk surgal. Abu Darda berkata,

"Walaupun ia berzina dan walaupun ia mencuri?" Nabi $ menjawab,

rr':ilJr ,r.,] 4t f,t & O? oP 6 ttp (Walaupun ia berzina, dan

ovalaupun ia mencui wng mengecewakan Abu Dardal. Kemudian

dari jalur Abu Maryram dari Abu Darda yang juga menyerupai itu.

Dari ialur Ka'b bin Dzuhl dengan redaksi: "Aku mendengar

Abu Darda menyandarkan kepada.Napi Q, q.rJY rit,yPT rr,ltf
tJ>jr)3it7;llt l-,;-fu'ga;-"f * *-iti*,f*; (Ada 5ans

mendatangiku dari Tuhanku lalu berlcab, 'Elamngsiap melakukan

keburukan atau menzlnlimi diingn kernudian memohon ampun

kepada Allah, maka ia dapti Allah Maha Pengizmpun lagi Maha

Pen5n5nnfl. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, walaupun ia berzina dan

walaupun ia mencuri?' Beliau menjawab, ;-, (lza). Kemudian aku

mengulangnSa hingga tiga kali, lalu beliau bersaMa, .rrJt f t ,P
';.P (Walaupun metgaewalan (Jwaimill," senya mengulanginya.

[-alu aku lihat Abu Darda mengusap hidungryra dengan iarin]ra."

Yang lainnya diriwaSntkan oleh Ahmad dari jalur Wahib,bin

Abdullah Al Mughafiri: Dari Abu Darda secara mar{u tl dJ! I ,Jli it'
4, ,ys ,j"6 ie F e j;:t:;,tt ii arlir 'i ,'i w-;t r aoi Xi,r
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lhmngsiap mengucapkan &nnq artinSa): 'Tidak ada saembahan

selain Allah, tiada sekutu bgrNW, milik-N5a sqala kemjaan dan

milik-N5n sqala pujian, dan Dia Maha Kuaa atas segala s6uafu,'
mala ia masuk .suryal. Aku berkata, 'Walaupun ia berzina dan

walaupun ia mencuri?' Beliau menjawab, O? Op ,$ irp (Walaupun

ia berzina, dan walaupun ia mencur). Aku berkata lagi, 'Walauputl t t

berzina dan walaupun ia mencuri?' Beliau menjawab, tl!f: d: t:{l

rriri-Jr g] 4t f3 ,tt o? (Walaupun ia benina, dan ialaupun'ia
mencuri Wng mengecewal<an Abu Dardal. lalu aku keluar untuk

menyerukannya kepada orcmg-oftrng, kemudian aku berjumpa

dengan Umar, ia pun berkata, 'Kembalilah, karena bila orang-orang

mengetahui hal ini, mereka akan mengandalkan itu.' Maka aku pun

kembali dan memberitahukan itu kepada Nabi $, beliau pun

bersaMa, '* Gi& ((Jmar bena)." Menurut saya: Tambahan ynng

terakhir ini terdapat juga di dalam riwayat Abu Hurairah. lAl Fath,

Lt/2721.

46. Perkataan Al Bukhari:

" Tidaldah m bila bedalu pdaku tiga malam."

Al Hafizh berkata: Dari redaksi Ka'b bin Dafil dari Abu

Darda , bahwa itu berlaku lugt yang melakukan

kebr,rrukan atau menzhalimi dirinya kemudian memohon qmpun, dan

sanadnya jaffid, diriwayatkan oleh Ath-Thabamni. {Al Fath, LL/274}

Jqtlll'rr"'"Ft ol;fic

@
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Bab: RiwayatsRiwalnt Tentang Harapan dan Aial

47. Dari Abu Sa'id Al Khudri: "Bahwa

Rasulullah S menancapkan sebuah batang di hadapannya, dan

batang lainnya di sebelahnya,,serta batang lainnya lagi lebih jauh

darinya, lalu beliau bersaMa, tili 6 ot:rHf Vahukah kalian, apa ini?\.

Mefeka menjawab, 'Allah dan Rasul-Np yang lebih mengetahui.'

Beliau bersabda, . J+ti riii ir;1i tih llni manuiia, dan ini ajat ...)

al hadits.

Al Baghawi di dalam Stn& As-Sunnah dari Abu Sa'id,

dengan sanad .iaryd. lHida5at ArRuwwat (manwkrip)].

48. Ali bin Abu Thalib berkata, "Dunia berlalu sambil

membelakangi sedangkan akhirat berlalu sambil menghadap. Masing

masing dari keduanp mempungrai banyak anak, maka jadilah kalian

anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Karena

sesungguhnya hari ini ada amal namun tidak ada perhifungan,

sedangkan esok, yang ada hanplah perhifungan namun tidak ada

lagi amal."

Perkataan Al Bukhari: Ali bin Abu Thalib berkata, "Dunia

berlalu sambil membelakangi ..." dst.

Al Hafizh ber{<ata: Ini penggalan dari atar AIi yang datang

darinya secarcI mauquf dan marfu'. Pada bagian awaln5ra terdapat

redaksi yang sesuai dengan judul ini. Dikemukakan oleh hnu Abi

Syaibah di dalam Al Mushannafdan hnu Al Mubamk di dalam ,42-

Zuhd, dari berbagai jalur, dari Isma'il bin Abu Khalid dan Zubaid Al

Ayami, dari seomng laki-laki Bani Amir yang di dalam riwayat hnu
Abi Syaibah disebut Muhajir Al Amiri, begitu juga di dalam Al Hiltnh
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dari jalur Abu Margam, dari Zubaid, dari Muhajir bin Umair, ia
mengatakan, "Ai berkata, 'sesungguhnln lnng paling aku
khawatirkan terhadap kalian adalah menuruti hawa nafsu dan
paniang angan-angan. Menuruti hawa nafsu akan menghalangi dari
kebenaran, sedangkan paniang angan-angan akan metupakan
akhirat. Ketahuilah, bahwa dunia berlalu sambil membelakangt.' al

hadits, ini sama sebagaimana asaln5ra

Muhajir dimaksud adalah Al Amiri yang sebelumryn tidak
dikenal dan tidak diketahui perihaln5ra. Khabar ini juga diriwayatkan
secam mar{u' yang diriwa5ntkan oleh hnu Abi Ad-Dunya di dalam

Kitab Qasfu Al 'Amal dari riwa5nt AI Yaman bin Khudzaifah dari AIi
bin Abu Hafshah maula Ali, dari AIi bin Abu Thalib, bahwa

Rasulullah g bersaM u, ii)b, '€ -J U"hf v';Eltl1 1*r*srnn5,
Wng FIW aku l<haunb'd<an terhadap kalian ada dua lanktel,lalu
ia menyebutkan

Al Yaman dan gurunSra tidak dikenal. Disebutkan juga di
dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Abdillah bin Mandah
dari jalur Al Munkadir bin Muhammad bin Al Munkadir, dari ayahnya,
dari Jabir secam marfu'. Al Munkadir perawi yang dha'if. Di-
mutaba'aholeh Ali 6in euu Ali Al-tahbi dari hnu Al Munkadir secam
lengkap, narnun ia juga dha'i|l Pada sebagian jalur periwayatan hadits
ini disebutkan , J rbt- f\i iVi ,:,F, f '3";*U,4 ,sA, L#
q,L-lr ,;|Jr+ i<"r*; -*,,or;;*" hr,* nafsu akan

hati kalian dari kebenann, sdangl<an pnjang angan-

angan akan memalingkan lalian kepda kduniaar).

49. AIi bin Abu Thalib berkata, "Dunia berlalu sambil
membelakangi sedangkan akhirat berlalu sambil menghadap. Masing-
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masing dari keduanya mempunyai banyak il*, maka jadilah kalian

anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Karena

sesungguhnya hari ini ada amal namun tidak ada perhifungan,

sedangkan esok, yang ada haryalah perhifungan namun tidak ada

lagi amal."

Al Hafizh dengan sanadnya' Ali bin Abu

Thalib.g berkata, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan

terhadap kalian adalah menumti hawa nafsu dan panjang angan-

angan. Menumti hawa nafsu akan menghalangi dari kebenamn,

sedangkan paniang angan-angan akan melupakan akhirat.

Ketahuilah, bahwa dunia berlalu sambil membelakangi," lalu ia

menyebutkannya sann seperti itu, dan atsr ini mempunyai sphid
yang dikemukakan oleh Ad-Damquthni.

Al Hafizh meriwalntkan dengan sanadnya: Ali bin Abu Thalib

berkata, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian

ada dua karakter, 5aifu memperturutkan hawa nafsu dan panjang

angan-angan ..." al hadits.

Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar bin Abu $aibah di dalam

Mushannafnya.

hnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan di dalam kitab Qashr At
'Amal,dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah $ bersaMu, lOf 11

;iJr'€J" Ulth{ 6 gesunguhnSa 5ang paling aku l<hawarrt ?
terhadap kalian ada dua kanktell,lalu ia menyebutkan maknan5ra, di

dalam sanadnya ada pemwi 1nng tidak diketahui perihalnya.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnln dari Ali bin Abu

Thalib, ia berkata: Rasulullah $ bersabda, d;l ,stb U6l UJl>l'01
.. ,|jli J*t,slfit lSaungunn5n tnng ptng aku l<hawatirki

E



tt4&af.lb ?fu ?a/a fl doral4ot

pada unatku adalah (memperturuil<an) hawa nafsu dan pnjang
angrn-angan ...)." al hadits.

Ada kelemahan padanp dan juga terpufus, dan yrang benar

adalah mauquf, unllahu a'larn.

hnu Mandah meriwayatkan di dalam Fawaidnya: dari jalur Al

Munkadir bin Muhammad bin Al Munkadir. Sedangkan Al Munkadir

dha it lAt-Tashlh, 5/15&1601.

50. (pertama) Orang png mencapai enarn puluh tahun

berarfi Allah telah udzur pada umumla itu,

berdasarkan ftrrnan:r{ya, '*6t iruiisV *f Fs-i €F'{tt
(Dan apkah l{ami tidak mernan}ngfun umunnu dalam nnse, trulg
cukup untulr berfikt bgi onngtnrg mau berfika, dan (arykah ddak)

datang kepda kamu pembai peringabn. (Qs. Faathir [35]: 37D.

Muslim bin hrahim menceritakan kepada kami, Hisyam

menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari

Anas 4h, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa , 'rJ,'k-: {tT i, ;K-

,:"lir 
j:*i 

luit 'rj :gdr lsemakin tua anak Adam, semakin

membesar pula bersaman5ra dua hal, yaifu: cinta dunia dan panjang

umur)." Diriwa5ratkan juga oleh Syu'bah dari Qatadah.

Perkataan Al Bukhad: Bab: ormg yang mencapai enatn puluh

tahun berarti Allah telah menghilangkan udzur pada umumya itu.

Al Hafizh berkata: Kdua. Empat puluh enarn tahun. Ini

diriwa5atkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Mujahid dari hnu Abbas,

dan ia membacakan ayat ini. Para perawinya adalah para pemwi

Ash-Shahih, kecuali hnu l(hutsaim, ia shaduq ndnun ada kelemahan

padanSn.

E]
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Ketiga: Tujuh puluh tahun. Ini diriwayatkan oleh Ibnu

Mardawaih dari hnu Abbas, 'iiJt;s V le ;--u f iA d ll
iLl, (Dan apakah l<ami tidak memanjangkan umurrnu dalam masa

yang cukup untuk berfikir bagi omng Wng mau berfikir, dan (apakah

tidak) datang kepada karnu pemberi peringatan (Qs. Faathir [35]:

37)), lalu ia berkata, "Difunrnkan sebagai celaan terhadap omng-

orang yang sudah mencapai fujuh puluh tahun-" Di dalam sanadnya

terdapat Yahya bin Maimun, ia dha if.

Keempat Enam puluh. Yang melontarkan pendapat ini

berpedoman dengan hadits mengenai masalah ini, yang mana Abu

Nu'aim mengeluarkan hadisn5a di dalam Al Mustakhmj dari Abu

Humimh, dengan lafazh: "Llmur dimana Allah tidak lagi menyisakan

u$.zur bagi manusia adalah eniun puluh tahun: *';iA-U €* I l1

f i-sji @an apakah lkmi tidak memanjangkan umunnu dalam

maa wng cukup untuk berfikir bgi onng wng mau berfrkir. (Qs.

Faathir t35]: 37)). Dikeluarkan juga seperti itu oleh hnu Mardawaih

dari Sahl bin Sa'd.

Kelima Ragu antara enarn puluh dan tujuh puluh. Ini

diriwayatkan oleh hnu Mardawaih dari Abu Hurairah dengan lafazh:

"Barangsiapa yang dipanjangkan umumya hingga enam puluh -atau:
tujuh puluh-, rnaka Allah tidak lagi menyisakan udzur bagrnya dalam

umur." Ia juga mengeluarkannya dari Abu Huraimh, dengan lafazh:

"Bamngsiapa mencapai enam puluh dan fujuh puluh." Muhammad

Al Ghifari adalah hnu Ma'n yang mana Al Bukhari mengeluarkan

riwayat dari jalumya dan lafazhnya diperselisihkan sebagaimana

terhadap lafazh Sa'id Al Maqburi.

"Pendapat yang paling benar mengenai mengenai masalah ini

adalah yang disebutkan dalam hadits mengenai masalah ini, dan

E
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termasuk juga hadits ': 'ibJ:t'fu ;r . ri $rt,Jrt '!f, lPetsimpangan

kernatian adatah antan enatn puluh dan tuiuh puluh tahurl),

diriwayatkan oleh Abu Yala dari Abu Hurairah, sedangkan hrahim

adalah perawi ya$g dhaff.lAl Fath, LL/2431.

51. at-firmidzi mengeluarkan dengan sarnd hasan hingga

Abu Salamah bin AHurrahman, dari Abu Hurairah se@ra marfu',

gf,r,;#t Jt,pr G. t1 il pl
u;3du

" Usb-usk unatku anbm etam puluh ht @ tuiuh puluh

tahun, la nja dikit dari mqel<a 9BIU melebihi itu." lAl Fath,

11/2M1.

52. Al Hafizh meriuqntkan dengan *nuanf dari Abu

Hurairah, ia berkata: Rasulullah S bersabda, 'J6'zt '&b, t:*|i
jh C #t'i.rZl @u "geap Sary Atkh memdnjanglan umumt/a

hing exnm puluh naka Albh frdak kgi menyimlan udzur bgrnp
dalam umul)."

Diriwayatkan oleh Al Flakim di dalam At Mustadmk dart

jalumSn, dan ia menshahihkannya berdasarkan sprat Aqr$aikhani.
Dan ihr memang sebagaimana 1nng dikatakannya, karena cacahr5ra

tidak seberapa . lAt-Taghtiq, 5/L6GL61\.

E]
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53. Al Halizh meriwagntkan dengan sanadnp dari Anas bin

Malik, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

S\ii,ro-dt gwt1,, ,*rr?.rl'i.t re
"Ketil<a anak Adan menua,

atnbisi dan anganangan."

Muharnrnad bin Isa tidak

mengeluarkannln karena ketinggian

1631.

masih tersia pdanja dua hal:

dapat diiadikan hujjah. Kami

lAt-Taghliq, 5/762-

54. Ishaq bin Rahauaih berkata: Dari Sahl bin Sa'd S,, dari

Rasulullah $, beliau bersabda,

j-; hr ielG,li'& ifir *tiy
,to 'At c-f\

"Apabila seorang hamba mencapai en un puluh tahun, maka

Ahh fa'ala frdak lagi menyialan udanr bagintn dalarn unuf

atau bdiau mengatakan, :-,Liit'n, {t,fr? hr Ilf @aka
Allah & telah mqrganbr*an wnur.kepdan@t Diriuayatkan oleh

Ath-Thabarani dan Ar-Rau5nni.

Al Hafizh berkata: Ini sarnd larg! slnhih, tapi ada cacat

padan3n, karena lebih dari safu orang meriua3ntkan alri eUu Hazim,

dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah g. Dari sinilah Al Bukhari

menggantungkanrya. Jika Hammad bin aid hafal akan hal itu, maka
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kemungkinannya Abu Hazim mendengamya dari dua jalur. IAI
Mathalib Al Alitnh, 3/ 3381.

55. Dari Anas, hadits tentang dipanjangkannya umur.32

Al Hafizh menyebutkan pada biographi Yusuf bin Abu

Dzarrah Al Anshari: ... Ibnu Abi Khaitsamah mengatakan dari Yahya

bin Ma'in, "Tidak dianggap.' Ibnu Hibban mengatakan di dalam Adh-

Dhubfa', "Haditsnya sangat mUnkar, ia meriwayatkan riwayat-

riwayat munkar yang tidak ada asalnya di samping haditsnya hanya

sedikit. Bagaimana pun tidak boleh berhujjah dengannya."

Al Hafizh berkata: Ada perbedaan padanya di dalam sanad

hadits tersebut sebagaimana yang sa5n paparkan di dalam kitab Al
I<h ishal Al Mukaffi nh.33 lfa'jil et Manfa'ah, 2 / 3891.

56. Biosraphi Amr bin Ja'far, haditsnya: ... al hadits di dalam

Al Musnad dari dua jalur: Jalur Ja'far adalah lnng lurus, diriwayatkan

oleh Ahmad dari Anas.3a Sedangkan jalur Amr bin Ja'far adalah yang

Riwayat Ahmad (3/2L7), lafazhnya: iv ?t'$ \y'a';;;tl it;.'?i C iA- :a'u 6

,t'lt o2971"85lTidak seomng pun Fns dipnkns *iryA di dalam tslam

hingga empt puluh tahun, kecuali Allah memalingl<an darin5a tiga macam
petalal al hadits.

Al Khishal Al Mukaffinh,86-88.
Riwayat Ahmad (3/217, 218), di dalamnya disebutkan Yusuf bin Abu
Burdah, kerlhngkinannya kesalahan hrlis, dan juga terluputkan penyebutan

Muahmmad bin Abdullah. Lafazh haditsnSn: \tL c;iJ f4i ,i *. t* u u'

i.tltbgt:e$';6iufu'J;e (Tidak seoftrng pun png aipaipnitan umimgn di
dalam lslam hingga enpat puluh tahun, keanali Allah memalinglan dainga
tiga macam petakal al hadits.

33

34

@
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tefoalik, yang mana Ahmad mengatakan: Dari Anas bin Malik, lalu ia

menyebutkan haditsqn. Sementara Al Farj bin Fadhalah dha if.lTa'jil
Al Manfa'ah,2/551.

57. Hadits Arns: 'a. ..,.;p;"f 3,+ir $.rt\@pbita seonns
hamb menapi ernpt putuh tahuTss dari ialur Snng Ibnu Al Jauzi

mengeluarkannya di dalam Al Maudhu'at, dan salra telah

mengomentari perkataan hnu Al Jauzi di dalam Al l(hishal Al
Muhffrmh. lAt-Tahdab, 5 / 84ll.

58. Biographi Al Haitsam bin Al Aql'ats: Dari AMullah bin

Abu Bakar Ash-Shiddiq rg secara mar{u':

33 
Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda, it, jwh 4l'zz,';7;tltlfi$61
\t'i';r'z:i',* {rif ,;+u+ir 'rrtLiFb6*, {s,O,.,':j,tiptti$5grfit 'gilrr-rly5
.91$ w, y:r-; ?t"-i'zr"';iu, t\ r31i ,,r!r &t'+1'e'd U $'{ ,!,*q,:-61 fl eirfi
'>l f:i :t*)t'i,, t:i ir;iv1 ,* &l 4"& ,?b tt *J: ;r2 (lh u fu iA * 'r;*r- g tiy
:*:t,i1i6paOita saruzg timb menapi empt putuh tahun, nnka Atl;h
Ta'ala mengarnanlanrya dari pebla grg tiga, (aitu): gik, lepn dan kusA.
Bila mencapi lima puluh tahun mal<a diringankan hiab bgiryLa. Bila
mencapi emm pufuh bhun mala Allah magang*ahirya bubt kepda-
It$n untuk ap-ary gang disulaing. Bila grerrapi tujuh pufuh tahun mal<a

ia dicinbi oleh pm penshuni langit Bila menapi delapn pufuh bhun
maka Allah menetaplcan kebil<an*ebilannlp dan
keburul<an-keburukannga. Dan bila mencapi sqnbilan pfuh bhun mal<a

Allah mengampuni dwnjn Snng telah lafu dan Spng al<an datang, diizinl<an

memberi sjafabt bgi keluaryan5n, dan disqu oleh penyeru dari langit: Ini
tawanan Allah di bumi-Ndl." Silakan lilnt Al lv{a,ilhu'atl<ar9a lbnu Al Jauzi,
no. 377, terbitan Dr. Nuruddin SWkd.

E]
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"Apabila s@ftng harnba mencapai empat puluh tahud' al

hadits.36

Al Uqaili mengatakan di dalam Adh-Dhuafa ', "lni diselisihi

dan sanadnya tidak shahih." Dan ia mengatakan: dari Anas.

Sementara Amr bin Utsman bin Abdullah bin Uwais bin Hudzaifah

dan Muhammad bin Abdullah bin Mira' maula Utsman, keduanya

dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman, mutaL Dan dari

hadits ini tidak kembali kepada keshahihannla. IUsan Al Mizan,

6/203-2041.

59. Dari Ali: "Apabila telah datang kepada seorlng hamba

empat puluh tahun, maka ia wajib takut kepada Allah dan

mannspadai-Nya."

Disandarkan kepadanya dari jalur Mu'awiSnh bin Abu Sufuan

dari Ali Juz' Ad-Darra', sedangkan ia pendusta. lTasdid Al Qaus,

L/3821.

60. Dari Anas g secara mar{u':

36 Kehnjutan haditsnya: ...,t -iti1i;ig g p$,,'fir t, i u h o ;e ... (... maka

Allah mernalingl<an darirya maam-maam ptal<a, $pifu)t gila, lepn dan

kusb --.1al hadits.

I z o // .,r2ozolPlozaL',ffi\ J.,Jl & til\,/

@
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t-;"l;ti r'; 6il,r'*;iu' , Jti uil
-//

r:# ,trv j" ri t-i-,?l'-t+t

"sesungguhn5a "r*"; dart Allah adatah nhmat bgi
umatku. Sandainya tidak ada arryPn-ingan, nisca5a sarang ibu

frdak akan melahi*an anak, dan penanam frdak akan merwam

pohon." DiriwaSTatkan oleh Al Khathib, dan ia berkata, 'Hamzah As-

Sahmi pemah aku tanpkan kepada Abu Muhammad budaknya Az-

Zuhri, ia pun berkata, 'Dha'if."' lLien Al Mizan,5/801.

61. Dari Anas bin Malik S secara marfu':

o.c I z

. i;ir it-tt i,o,st !# :,(At',y qtl

6fur e,r'-dt) Jtri J*,
"Empt hal dari kesengntaan: kakun5n -uiu, kemsnSn hati,

pnjangnt/a anganangan dan anbisius terhadap kduniaan-"

Hadits ini diriura5ratkan oleh Al hzar di dalam Musnadnya,

dan ia mengatakan, "AMullah bin Sulaiman meriwalntkan hadits-

hadits 5nng tidak di-muhb'ah.' llisan Al Mizan,6/18G1871.

52. hnu Mandah meriwayatkan dari Abu Malik, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

E



Sarl**cla I fu ?a/ar 4 rilor4lard

,lL hr ?? {- Gts r}-')i G { U

;Xt ?q:nt eokr 16r

"Bamngsiapa mencapai delapan putuh ,*r, di datam Islam,

maka Allah menghammkan nenka atasnga dan ia bemda di dalam

demjatSnng tingi."

AMurrahman bin 7,aid Al 'Ammi mafutk (riwayatnya

ditinggalkan), dan ayahnya dha'if. IN Ishabh fi Tamyiz Ash-
Shahabah, 4/L721.

63. Abu Musa meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata,
"Ketika Nabi $ sedang duduk di antara sejumlah shahabakrya, tiba-

tiQa datang seoftmg png fua renta dengan bertelekan pada tongkat
ke!il, hlu ia memberi salam kepada Nabi $ dan para shahabatnya,

maka mereka pun menjawab salamnya, lalu beliau bersabda, UW\
it ;b'd\'i ,tt:6 (DuduHah wahai Hatnmad, engkau

di atas kebaikadt, lalu ia,menanyakan hal. ifu kgRada beliau, maka

beliau pun bersabda, g>d:r $ -a*St,ybtqt'rr',#;t3fir 
ifi ri1

lApabita seorz,ng hantba meicapai empt putuh tahun, maka Altah
Ta'ala mengamankann5n dari petal<a Sang tigd al hadits yang

panjang."37

t7 
Hadits tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Kanz At 'Ummal, 15/068:'rt: ;* 8 $$ ,uejry 1r:iiirl ;4iiir:piriJr rr:dr 'u jw \ 'oll'ta ;S.l '.*tt i{ 'it . . .

'S-tl l-+t:,t""& A.tii ,:,*;-q ,il ai,rfi \ 5';r'z;-',* & r\6 ,;at;,2,it *lbr.,.ia
or li.'n e( ttu72,13'*4A.,i,{ ,yfi q ry; !b;$:a-i.Lt t rif ,,r3r
{jt rt y';;l fii :,r-,.,Jr c,, 1ui irsus .* fl A 

-*i,?U (... eproitu i"o*ns
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Di dalam sanadnSra terdapat Al Yaqzhan bin 'Ammar bin

Yasar, salah seorang perawi dha'if. lAl Ishabh fi Tamyiz Ash-

Shahabah, 7/3511.

Bab: HinanSp Dunia Bagi Allah

64. NHafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

Nhzzar: Dari Abu Huraimh, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

- . lz z ./, ). . o

ci-b erJ 7 tb dll J,
,J'(_/ Jr-; 6fur

,t*w
>jk
r:-i6

i
'Pf 

c
"fundain5a di sisi Allah dunia ifu setara dengan atnp seekor

nSamuk, maka Nlah frclak akan memberikan sauafu pun darin5a

kepda omngkafir."

lnmb mazapi ernpt pufuh bhpn, naka Allah Taala mengarmdailrta
dari peAka gry tig, $pihlt gik, lepn dan kusA. Bila mencapi lima pfuh
bhun maka Alhh matuganl<an hisab bgintn. Bila menapi enan pufuh
bhun mal<a Allah mengarugaahinja taubtkepda-N5a untuk ap-ary tErTSI

Bila manapi tuiuh pufuh tahun mal<a ia dicinbi oleh pm
penghuni laryit Bila mazcapi delapn pfuh bhun nnt<a Altah menebplan
kehika*kebilcanng dan manghapuskan keburulan-keburulanng. Dan bih
menapi sembilan pthrh tahun maka Allah mengamptni dwng gng tehh
lalu dan gng al<an datang, dldnkan menb*i sghbt bgl kefuatganja, dan
diseru oleh penyent dari langit: Ini tauranan Allah dl bwri-Nyd.

E]
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Ini sanad yang hast.
2/5L21.

IMul<htashar hwa'id Al Bazzaa

65. AI l-fafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

N Bazzar: Dari Anas: "Bahwa Nabi $ melewati seekor kambing

yang telah mati, lalu beliau bersabda,

Qrl&e>6uyteo:;f6fui
"sunguh dunia adatah lebih hina bagi Altah daripada bngkai

ini fugi pemitikntn-"

Shahih, Abu Kamil meriwayatkann5n sendirian. IMukhtashar
hwa'id Al hzar,2/5L21.

66. Abu Qani' meriwa5ratkan auri nUau[ah bin Baula, dari

alnahnya, salah seormg shahabat Nabi $: "Bahwa

Nabi $ mendatangi SJunung merah, lalu melihat seekor kambing

yang telah mati, lalu beliau memegang telinganya" al hadits, di

dalamn5ra disebutkan, LiJif ,# 9;f"bilt.Jr 3r^f $fu, gunssah

dunia adatah tebih hina bagi Allah iaripda bngkai ini ba7l

pemiliknyfl.

Ia keliru di dalam sanadnya. lAl Ishabah fi Tamyiz Ash-

Shahabh,l/L67-1681.

67. Az-Tamakhsyari berkata: "... Sabda Rasulullah $,



futltf.,lta'il'*3o/4rr4rQorel4.r
t, .. z lz z .r2 ). , o .^i ,. /r 2 '

,;"-'Y *b; Ct;* 1' 
'+ 6fur ?1:):J";

,6 t-b t#r ;til,
. "&andainSn di sisi Allah dunia ifu sebent aqp seekor

n5nmuk, tenfu Allah ddak akan memberil<an setqak air pun darinja
kepda onngkafir.

Al Haftz berkata: Lafazhnya: Gp W ryrS ,;r216 (maka Altah

ddak akan mernberikan sauafu pun darinSa kepada orzng kaftll,

diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam As5rSg' b pada bagian ke

tujuh puluh satu dan pada bab dari hnu Abbas. Diriwayatkan juga

oleh Abu Nu'aim di dalam Al Hilyah, di dalam sanadnya terdapat Al
Hasan bin Umamh, dia sangat dha'if. Diriwayatkan juga oleh Al

Qudha'i di dalam Musnad Astr-Syihab.lAl Kafi AslrSlat 4/2431.

Bab: 'Uzlah (pengasingan diri)

68. Perkataan Al Buk'hari: "Mengasingkan diri adalah

melepaskan diri dari karlran-kawan yang buruk."

Al Hafizh be*ata, Lafazh judul ini adalah atar yang

diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dengan sanad yang para

perawin5ra tsiqah, dari Umar, bahwa ia mengatakann5n, tapi
sanadn5n terpufus.

Ia juga mengatakan:

E
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Al Hakim mengeluarkan dari hadits Abu Dzar secara mar{u'

dengan lafazh, :F, * ';r, ? iteir lMenyendiri adahh tebih baik

daipda teman tnng buruk , sanadnya haan.lAl Fath,

111338-3391.

69. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari [ras bin Mu'awiSnh bin.

Qurmh i{h, ia. berkata, "Pengasingan diri adalah selama dua bulan.

Adapun lebih dari itu maka itu adalah kernbali ke pedalaman."38 Ini

mauquf shahih.lAl Mathalib Al Aliwh,3/404L

70. Ishaq bin Rahawaih berkata: 'lsa bin Yunus mengabarkan

kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Musa bin Abu

Syaibah Al Jundi 45, ia berkata, "Sesungguhnya

Rasulullah $ bersabda,

"monn** ^***** din lebih dari dua bulan, maka itu
adalah kembli ke pdalarnan."

Ini mutsl dengan sanad dla'if. lAl Mattntib At Ati4h,
3/4041.

38 ijrqir adaah pengasingan diri ke gurun atau pedalaman. !!€t adatah kembali

ke pedalaman dan hidup bersama orang-orrng baduy setelah berhijrah.

Sedangkan orang yang kembali ke ternpatn5n setelah hijrah tanpa udzur

dianggap seperti yang murtad.

{.t}f '*' JHr'u'rrrf t{. ,y
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Bab: Rilra dan Sum'ah

71. Dari AMullah
Rasulullah $ bersaMa,

bin Amr, bahwa ia mendengar

c, u .6t, z A z o ,

*',.,fuJl ? rY
ltCtz z lta-. . -or,c-p) o-p) cat-ilti

'"cl ,-, hr
(-t.

"Elanngsiapa ilnun5a kepda manuiia

maka Attah memperdengarkann5a kepda pendengamn-

Wn makhluk-N5n, dan

mengecilkann5a."

Al Baghawi di dalam Synrh As-Sunnah dari Abdullah bin Amr.
Di dalamnya terdapat seoftrlg perawi yang tidak dikenal. lHidayat Ar-
Ruwvnt(manuskrip).

72. Al Hafizh berkata: Dari Abu Hurairah, ia berkata,

"Seorang laki-laki berdiri melaksanakan shalat lalu men5raringkan

bacaannya, maka Nabi $ mengatakan kepadaqTa , 'ei?t ii;J I
'$-fJ Vansanlah engl<au metnpetdengadan kepdaku, alai tetapi
perdengarkanlah kepda Tuhanmt)." Diriwayatkan oleh Ahmad dan

Ibnu Abi Khaitsamah, dan sarndnlra haan.lAl Fath, LL/34rS}

73. Ishaq bin Rahaunih berkata: Dari Abdullah 6,, dari
Rasulullah $, beliau bersaMa,

zOz
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k6tu;ujt)>G ri1

"Bamngsiapa membaguskan shalatngn bila dilihat orang lain,

tapi melakukannya dengan buruk ketika sendirian, maka

sesungguhn5n ifu adalah peremehan tnng ia meremehkan

Tuhann5n."

Ini hadits hasan.lAl Mathalib Al Aliyah,3/3841.

74. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari Al Ju'aid bin

Abdurmhman, ia berkata, "Ketika kami di tempat As-Saib bin Yazid,

datanglah Az-Zubair bin Suhail bin AMurmhman bin Auf rg
kepadanya, sementam pada wajahnya tampak bekas sujud, lalu As-

Saib bertanya, 'Siapa ini?' Kami menjawab, 'Az-Zubair bin Suhail.'

As-Saib berkata, 'Demi Allah, ini bukan tanda yang disebutkan Allah

fr. Sungguh aku telah sujud dengan wajahku sejak delapan puluh

tahun yang lalu, namun sujud itu tidak meninggalkan bekas apa pun

di antam kedua mataku."'

Ini sanadnya shahih, mauquf. lAl Mathalib At Atiyah,3/38+
3851.

75. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari Ma'qil bin Yasar, ia

berkata, "Abu Bakar Ash-Shiddiq & berkata, dan ia bersaksi atas

nama Rasulullah,S,'Sesungguhnya Rasulullah S menyebutkan

tentang syirik, lalu beliau bersabda, J-13r 
-;'4'& 

,yt * Vt

lebih amar pada kalian daripada melatan5a semufi. lalu Abu Bakar

@
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rg, berkata, 'Wahai Rasulullah, bukankah sylrik itu hanya menjadikan

tuhan lain di samping Allah?'Beliau $ bersaMa,

r .A)
aO

l-.-f ) ,'',c
lJ)

'# el lhr ,k.6 u'c-ef'dA*

l:ii tiyi*;'
,, Jr'*:r3,gJr

,;t3 Ihr;.;.\1 ,{q') 5ht'rq'eb
f bf *t';l ;t'"r+Li;Jt
t:li,{Llv q a';nf,

,;Ll 6ruu;
, 

.;,
?l-r

"lbumu kehilangwmu wahai Abu Elakar. Syirik itu lebih ntnar
pada kalian daripda semut. Aku akan menuniukanmu

kepada sesuatu tnng jil<a eng*au melakukann5a maka al<an hikng
darimu syirik-syirik kqil dan syirik-syirik besr, ucapkanlah (lan7

artiryn): 'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari

mempersekuful<an-Mu sdang aku mengetahui, dan aku memohon

ampun kepada-Mu untuk ap tnng tidak aku ketahui,'tiga kali."

Al Hafizh berkatat l-aits dha'if karena hafalannya buruk dan

berubah (setelah tua), sementam gurunlra mubharn (tidak disebutkan

namanya). lAl Mathalib Al Al9ph,3/3831.

76. Dari Mahmud bin hbaid rg, ia berkata:

Rasulullah g bersada , ir-lSi ,:.j-b\i 3pl' '€ -* oel6 JVI';rt
(Sesunsgahntn tang paltug aku takutkan pda kalian adalah sytrik

EI
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kecil, Witu riyd." Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya hasn.
IBuluSh Al Mamm, 4y';Ol.

Bab: Tentang Menangis

77. Dan Aisyah: "Bahwa ia teringat akan nemka, lalu ia
menangis, maka Rasulullah $ bersaMa, .tfl.-$ uj @pa Wng
membuabnu menangi?l. Ia menjawab, 'Aku teringat neraka, maka

aku pun menangis. Apakah engkau akan ingat keluargamu pada hari
kiamat nanti ..?"'al hadita.

Abu Daud di dalam As-Sunnah, dari riwayat Al Hasan AI
Bashri dari Aisyah, dan itu sanadnya terpufus. [HidaWt Ar-Ruwwat
(manuskrip)1.

78. Az-Tamakhsyari berkata: ... Dari Jabir: "Kami bersama

Nabi $ meler,r,rati kota Hijr, lalu beliau bersabda,

tf vr "#l 
| ;b .,r$ 5rr* r,Li; v

e\3^

"Janganlah kalian memasuki tempat-tempat onng-omng yang
menzhalimi diri mereka sendiri kecuali smbil kalian menangis,
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karena khawatir l<alian akan tertimp sepefti ap tnng telah

menimp mereka."

AI Hafizh berkata: Saya tidak menemukannya dari hadits

Jabir. lAl l{afi Asy-Stnt 2/563-5641.

79. Dari Anas bin

Rasulullah $ bersabda,

Malik S, ia berkata:

a-.ti: ht ?? Efur G #t JL,f., U
.'2o.. 7. o .

r+ c*tr)
"Elamngsiapa manangisi doan5a di dunia, maka Attah

menghamml<an permulaan wajahn5a atas Jahannan." Maudhu'
(palsu). ILisn Al Mizan, l/L20-l2ll.

80. Dari Hudzaif'ah se@ra marfit', ;tkJ *|y niji,i*.
*4th'r* l3t (Tangisan onng bedman beraat dari hatin5n

sdangkan tangisan orzng laftr bensl dari keplanyfl. Menurut

saSn: Ini tampak palsu. llisan Al Mizan, L/4261.

81. Dari Uqbah bin Amir se@ra mar{tt':
' t ' t ouo,. t t I a. 'L-,,V,_& #'$,:6Jt )p itt\

, 
lr,

9tr,rt

"Bila kejahatan seoftng hamb telah sepuma mal<a akan

mengwaai kdua matan5n, tatu ia akan menangis dengan kduan5a
sesul<anyn."



AUA*aa 0fu ?a/a :ll riloralaae

Diriwalp&an juga dengan sanad ini secara marfu';

otk:t ):&;r;i,,r;lt irut irr 31

):&
,,

'Allah melakrnt golongian qadargnh t/ang mempe.rcaSai suatu

bkdbdan kufur terhadap bkdir lainn5a."

Al Hafizh berkata: Hadits pertama pada biographi Ar-Ra'ini,

dirir,rngntkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Tafsim3n, dan ia

mengatakan, "Hadits ini tidak ada di dalam riwapt Ahrnad kecuali

pada Hajjaj."

Sementara di dalam kitab-kitab Al-Laits tidak terdapat Hajjaj

sebagai seorcmg guru yang dikenal. hnu Hibban menyebutkannga di

dalam Ats-Tsiqat, dan ia mengatakan, "Haditsnya dianggap bila

meriwayatkan dari orang-oftmg tsiqah." Sementara Al Hakim
mengatakan di dalam Al Mustadmk, "Tsiqah lagi amanah." Ad-

Daraquthni mengeluarkan riwayatnya di dalam . Ghanib Malik srrn:

hadits dari Malik yang diselisihi pada sanadnya. lbsan Al Mizan,

2/L771.

82. Disebutkan di dalam Az-Zuhd kart/a Al Baihaqi dengan

sanad shahih dari Umar bin Muhammad bin Zaid bin AMullah bin

Umar, "Aku mendengar ayahku berkata, 'Tidaklah Ibnu Umar

teringat Rasulullah $ kecuali ia menangis, dan tidaklah meleurati

rumah mereka kecuali ia memejamkan kedua matanya."'

Ad-Darimi mengeluarkan dari jalur ini di dalam Tarikh Abi Al
Abbas dengan sanad jawid dari Nafi': "Adalah hnu Umar, apabila

@
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dikuasai oleh tangisan.' lAt Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabh,

2/3491.

83. Oari Al Yasa' bin Al Mughirah, ia berkata, "Khalid bin

Walid mengadu kepada Rasulullah $ tentang kesempitan rumahn3n,

maka beliau bersabda, :gi, ,)'e4@erlapngUn dabm menangill."

Diriwagratkan oleh Abu Daud di dalam Al Marasil dan sanadnln telah

disambungkan oleh Ath-Thabarani. lAl Ishabh fi Tamyiz Ash-

Shahabh, S/6U1.

U. Al Khathib mengeluarkan dengan sanad lrang

mengandung kelemahan hingga Al Qasim, dari Abu Umamah, ia

berkata, "'Anbasah sakit, lalu ormg-orang datang kepadan5a untuk

menjenguknln, sementara saat ifu ia sedang menangis, maka mereka

berkata, 'Apa Snng telah terluputkan olehmu, padahal telah berlalu

kebaikan bagimu?' Ia berkata, 'Bagaimarn aku tidak menangis

terhadap huru-hara kiamat dan amal apa lnng aku miliki png dapat

aku andalkan ."' lAt-Tahdzib, 8/7421.

85. Dari jalur Al Qasim bin AMurrahman dari aphngn,
"Ketika AMullah hampir meninggal, aku berkata kepadan5n, 'Berilah

aku wasiat.' Ia berkata, 'Tangisilah kesalahanmu."'

DiriwaSatkan oleh Al Bukhari di dalam At-Tartkh Ash-

Shaghir.
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Sanad tidak ada masalah. lTa rif Ahl At-Taqdis,1391.

86. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Brrzzar: Dari Samurah bin Jundub, bahwa

Rasulullah $ bersabda,

'i<# pl " or:k i
"Sandairya lalian mengetahui ap tnng aku kebhui; nisca5a

kalian sdikit tertawa dan bn5nk merangis."

Densan sanad ini juga: 'ot y.j*';ry Uf, 'Il 9t',y'6i 6

lLJ' ,t g- Vidak s@mng pun dari kati"; kecuati aku memegang

pinggangn5a agar tidak jauh ke nemkdl.

Yusuf (salah seorang perawi di dalam sarndngra) sangat dha'if.

lMul<htashar hwa' id Al hzar, 2/ 4541.

87. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwa5atkan

oleh Al Bazzan Dari Abu Darda dari Nabi $, beliau bersaMa,

'$atW'i;# Pl" o;tLli
ct ,,,, L.X';:l ;: 1\j rrtl;2t Jt

"SeandainSa kalian mengetahui ap gng aku kebhui, nisaja
kalian sdikit tertawa dan bn5ak menangis, dan nisaSa kalian keluar

'fr,;"tr rW
t-#>\t

EI
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ke tempat-tempat tinggi karena kalian ingin selamat, tapi kalian tidak

selamat."

Ia berkata, "Salah seorang dari keduanya mengatakan, jAku

tidak tahu, apakah itu: ji# Ualian selamatlataukah tr-tiil (kalian

tidak selanaf ."'

N Bazar berkata, "Kami tidak mengetiahuinya diriwayatkan

dari Abu Oaraa kecuali dari ialur ini.'r Sementara lnng lainnya lebih

shahih sanadnya daripada ini, dan di dalamnya tendapat tambatnn:
tylis't:t t:tt-flt<arena l<alian ingin sekmatr... Sedangkan apa yang

diriwayatkan dari Syr'bah oleh selain Muslim dan disepakati oleh

Jama'ah, di-nantqufl<an pada Abu Darda.

Adapun puterinya Abu Darda, kami tidak mengetahuinya.

lMukhtaslnr hora'id Al han 2/4534il1.

88. AI Hafizh mengatakan tentarrg hadits yang diriwayatt<an

oleh Al Bazzarz Dari AMullah, ia berkata: Rastrlullarh $ bersaMa,

!Ll; o.**; ?r;*tir J^f U

*Wahai pn penghuni kamar, nenka telah men5ala.

Seandairya katian mengetahui ap Wng aku kethaui, niscaSa katian

sdikit tertawa dan bnWk menangis."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini."

Penuntut Al A'masy (salah seorang perawi di dalam sanad'nva)

dha'if. lMul<htashar hrn' id Al Elazzar, 2/4531.

(B'is{r)#'&#

E
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Bab: Tentang Wejangan-Wejangan

89. Dari AMullah bin Umar S,, ia berkata:
Rasulullah S metnegang bahuku, lalu bersabda,

,b):G:f orr'afk 6fur €.6l.r.

."Jadilah engkau di dunia, sqlaholah engl<au lni omng asing
atau pengemban-" Dan hnu Umar mengatakan, "Bila sore hari,
janganlah engkau menanti pagi, dan bila pagi hari, janganlah engkau
menanti iore. Ambillah dari sehatmu unfuk sakifunu, dan dari
hidupmu unfuk matimu." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Perkataan Al Bukhari: Dari Al A'masgr, "Mujahid

menceritakan kepadaku.

Al Hafizh berkata: Al Uqaili mengingkari lafazh ini, yaitu:
"Mujahid menceritakan kepadaku," dan ia Uert<ata, "Sebenamia Al
A'masy meriwalatkannya deng# redaksi: Dari Mujahid."
Diriwayatftan juga gfeh hnu Hibban di, dalam shahinya dengan
'an'anah. Ia j,ga mengeluarkannya ai iaam Raudhat Al ,uqala:

Dirirrayatkan luga ole[ Ahmad, At-Tirmidzi dan hnu Adi di dalam Al
I{amil. Di dalam sanadnya terdapat dua prawi dha if. Diriwayatkan
juga oleh An-Nasa'i dad hnu Umar secarr marfu,, dan ifu
menguatkan hadits tersebut, karena para perawinla termasuk para
perawi Ash- Shahih. lAl Fath, LL /2321.

90. Perkataan Al Bukhari : ll-:pl',.r-Jt?',Ht (dan dari
hidupmp untuk matimt).

E}
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Al Hafizh berkatia: Dari hadits Ibnu Abbas juga secara marfu'

yang diriwayatkan oleh Al Hakim, yaitu: Bahwa Nabi $ mengatakan

kepada seorang-laki-laki saat beliau menasihatinya, ,Et ', * gl
,F +t* ,'t)i ,F't:qi ,:'!;, Sl;:tl,*:t ;+? ,fi ut;.g ,ub
U:i ,F Wt"t,A,Ujl (Manfaatt<antah tnng lima sebelun data;Spt/a

wng lima: Mudanu sebelum fuamu, sehatnu sebelum sakibnu,

kagarnu sebelum miskinmu, se.ngangnu sebelun sibukmu, dan

hidupmu sebelum nntimti. Diriwaptkan juga oleh hnu Al Mubarak

di dalam Az-fuhd dengan sanad slnhih dari riunSnt musalAmr bin

It{aimun. lAl Fath, LL/2391.

91. Oari Abdullah bin Mas'ud dad l{abi $, Miau bersaMa,

iur jyg;:A'a A,'ottrrdU
i;'"-Yt cy.;k'fn !l ,6r ',t €'+V.:'# f 1^?)r'a €V6r $t'a g;
;*'ttf *r's),i}J /:d, cillt,liL

ltt

... 6'), J*<x &'o;'1
"Wahai manusk, rrdak udu' ,ouufu pun t/ang dapt

mendekatkan lalian ke sutga dan menjauhkan kalian dari nenka

kecuali aku teJah metnerintahlannya kepada kalian. Dan tidak .ada

squafu pun yang dapat mendekatlan kalian ke nemka. dan

merzjauhkan l<alian dari sutga kecuali aku telah melamng kalian

EU
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darin5a. Dan bhova Ruhul Qudus meniupkan ke dalam kwdamnku,
bahua suatu jiwa tidak akan mati hingga telah senpuma rezekirya

...'al hadits.

Al Baghawi di dalam SwrtJ,4s$unnah, dari Ibrnr Mas'ud, di

dalam sanadnya ada keterpufu an. lHidaSat Ar-Ruqa,yat(manuskrip)1.

92. Musaddad berlota: Dari seorang lelaki dari An-Nakh', ia

berkata, "Aku menyaksikan Abu Darda.g ketika ia hampir

meninggal, ia berkata, 'Sesungguhnya aku akan menceritakan kepada

kalian suatu hadits yang aku dengar dari Rasulullah Sr, beliau

bersaMa,

U*ir;,-6.i.-j'ty,it1 'afrt hr gi
TrfAJJt 

',>tft:> ,il:t ,,jr.st €,'A*'"rtt ,lltj
iqst@'of'& LWt ,yt ,LGil t#V

/ .. 1....

f;';r'J4i,yG e rt dt iy'?i ;7rti
"sembahlah Ntah Ta'ala sal<an-akan igkuu melihat-N5a,

umlaupun engl<au tidak dapat mdihat-IY5a maka saunguhnSm Dia

melihahnu, dan anggaplah dirtmu sudah termasuk orzng-orzrng tnng
mati, dan takutlah terhadap dadarya otzng Wng dizhalimi, karena

dada itu dikabulkan. hmngsiapa di antam lalian 5nng bia
mengikuti shalat Isya tnng akhb dan shalat Shubuh secam

berjana'ah, maka hendaHah melakukann5m walaupun dengan

menngkak."'

E



' €ru**a ?l,u*a/a 4l t*rala,at

Shahih seandainya tidak ada perawi yarrg mubham (samar;

tidak disebutkan namnaya). lAl Mathalib Al Aliph, S/347}

93. Musaddad ber{<ata: Dari Yunus bin Jubair, ia berkata,

"Kami melepas keberangkatan Jundub ke Hishn Al Mukatab, lalu

kami katakan kepadanya, 'Berilah kami wasiat.' Ia pun berkata,

'Hendaklah kalian membaca Al Qur'an, karena sesungguhnya itu

adalah cahaya di malam yang gelap dan petrrnjuk di siang hari, lalu

amalkan ifu walaupun dengan susah palrah dan kemiskirnn. Bila

petaka menghadang rnaka dattulukan hartamu sebelum jiwamu, bila

petaka berlanjut rnaka datulukan hartamu sebelum agarnmu, karena

orang miskin adalah yang Udak beragama, dan orang yang terampas

adalah yang dirampas agarnanlra. Dan sesu tidak ada

kekayaan lrang tetap mencukupi setelah neraka, dan tidak

kemiskinan yang tetap miskin setelah surga. Sesungguhnya neraka itu

tidak akan melepaskan tawanaruryra dan ffdak akan mencukupi yang

miskinnln.!"

StTat?ih nmuqil,lAt Mattptib At At&nh,3/3F}gl.

94. ... hnu Adi berkata: 'lshrnah bin Muhammad bin

Fadhalah bin 'Ubaid Al Anshari omng Madinah, semua haditsnya

tidak terpelihara, dari Abu Huraimh rS,

"Rasulullah $ meryrampaikan pidato kepada kami dari atas untanya

Al Jad'a, lalu ber{iau bersaMa,

@
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L:t-S tI*,bW'-?
;)t|* eW,a;t'okt'/

"Wahai manusia, seakan-akan kenatian di dakmnya telah

ditetaplran pda sekin kita, dan seakanal<an kebenamn di dalamnjn
pda selain kita telah dipastikan." Al hadits yang panjang, disebutkan

oleh Al Uqaili di dalam Adh-Dhubfa'. llban Al Mian, 4/170I

95. Dari Abdullah g secara narfu':
u' 1' ' c zt 

G:31 ;t;:HrUfic.t:31*:*--2t d,-#l dJ 
,

:^:* ,iit*f g1 Y gt?L. ofu:, cr-*tlitr

;,4 o';;. robii o'k; & oh:i'-i)
,r2

q:)1, q;ltdr Ftrrr rjfii' idt ,r !;:i

C;;c$ti ,,;J;it #,i
I .lz

s-tr

"Elagaimana perihal oftngoftng Wng memulialan oftrng-

oftng kap, meremehlan pam ahli ibadah, dan mengzntall<an Al

Lk )6r ,1i

6

o

Y -i?t etlft)t)

ltto )
3_lJr-

:

cf L.f Y

EI



t*lalcltatTfu *a/a"4rro/arac

Qur'an hang berdasrkan hawa nafsu mereka. Maka pada aat
mereka mengimani sehgian dan kufur terhadap sebagian lainn5n,

mereka hanya berusha pada apa yang diketahui dari takdir Wng
ditetaplan, ulat yans dipstilan dan reze*i Wng dan

mereka tidak akan berusha pada ap tnng tidak dikebhui kecuali

tnng beruaha dari Spnirnn tnng banwk, uPW tnng disrykuti dan

pemiagaan tarTg fdak akan mentgi." Diriwayatkan oleh lbnu Adi, dan

ni maudhu' (palsu). lLisan Al Mian, 4/339-3401.

95. Al l{afizh mengatakan tentang hadits yang diritrayatkan

oleh Al hu,ar: Dari Anas, ia berkata: Rasulullah $ menyampaikan

pidato keeada l€rni dari atas untanlra Al'Adhba', bukan Al Jad'a',

lalu Miau bersabda,

,i'1Lk'€:6

,*'; LorLtiq,W b ,r, ,it":r'a
,piii aii,J'€.fk ,;i:G Fti,:&t*(
;rJ ,ilr.4 ,y'&f:: ,fu,, ,y '# i
,;.*g';tt 'u'tfut 

q-f *'^eM a,
-2 cu o'.c\--ett ,- e i;; J6 u ,fif t ,toii .?.r'

{.3 g* eW.'dr;)

E
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,*:^)\'o--3l Jif '?lq ri4;lt $f u*,
,?'u J6t J? ),-lqt;|>J2}

"Wahai manusia, sakanakan kenatian di dalamnSn telah

ditetapkan pada selain kita, dan seakan-at<an kebenamn di dalamn5h
pada selain kita telah dipastikan, dan sakan-alan kita memberitakan
kepada omng-otzrng mati sebgai perjalanan, dan hanSa sdikit 5nng
kembali kepada kita, kita menempatkan jasd-jasd mereka, dan

memakan harta mereka. Sakan-akan l<alian akan kekal
setelah merela. I{alian telah lup setiap wej,angw, telah mema
arrEn dari segala bencana. Berunfunglah oftngaftng yaag
disibukkan oleh aibn5a sehingga tidak memperdulikan aib ompg lain.

Berendah hati karena Allah tanpa mengwnngkan, menall<ahkan dari
harh tnng dikumpulkannga untuk tnng bukan kemakskbn, beryaul
dengan pam ahli fikih, menjauhi pan perlgreSlu dan ahli bid'ah,

kettirus temngannya adalah maslahat, dan menghindarl<an omng lain
dari keburukann5n."

Dvmutaba'ah olehAban bin Abu A54,rasy, dari Anas.

An-Nadhr terhrduh. . 
,

Menurut saya: Demikian juga Aban, dan matarnya palsu, ifu
dari perkataan Al Hasan. lMukhbshar zawa'id Al hzzaa 2/4ss;

E]
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Bab: Seseorang Ifu Akan Bersama Orang yang
DicintainSn

97. NHafizh n tentang hadits yang diriwaSratkan

oleh Al Bazzar: Dari Abdullah, ia berkata, "Seorang baduy menemui

Nabi $ lalu berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya aku benar-

benar mencintaimu -aku kira ia mengatakan: Demi Allah,

sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu-.' tiga kali, maka

Rasulullah $ bersaMa,f'ri)i 6 db Utrlt t:t^ U $iap omng lnng
besunph ahs anmphnSa init). Maka seorang lelaki berlota, 'Aku,

urahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda , ,'Qt|; e 1Ull6 ,|#l
'c,i-,,!>t S, ii i*t V'r:lyi (Peryitah, karena engkau akan

betsma tmg engkau cinbi, ahsmu ap yang telah ushakan, dan

bsimu ap tnry telah updSal<arll;'

Ia berkata, "As-Sari meriwalatt<anrya sendirian."

Sedangkan db matuk (ritmfiatrrya ditinggalkanl. lMukhtashar
htn'id Al kzzar, 2/5lll.

98. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al hzzar: Dari Ali, bahwa Nabi $ bersaMa, 'r._rt ,yeirS,
(Sqann7 ifu akan berstna onng tang dicintainyQ.

Muslim dtn'it

N Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan

dari Ali kecuali dengan sanad ini." lMukhbshar Zaua'id N fuzzaa

2/5L01.
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Bab: Orang-Orang yang Saling Mencintai Karena Allah

99. AI Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh Al Brrzzar: Dari Anas, ia berkata: Rasutullah S bersaMa,
//t9z

otf lL ,Jk) lrti
eu.$6:*l,'.

"TidaHah dua onng saling mencintai l<arqn Allah Yang

Maln Suci kgi MalD Tingi, keanali tang lebih utum di antam

adalah Sang lebih mencinbi alabbrya."

Ini sanad lrang tnsan. tMukh&tnr hrm'H At Baar,

:

100. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yrang diriunyatkan
oleh Al hzzar: Dari Abu Hurairah, ia bdrkata:

Rasulullah $ bersaMa,

,il43:l't ,ir;lt;
2,

yqt?ilr&t:rl;\i
"Saunguhnga Allah mempunSai hamba-lnnb gang bukan

pm nabi dan bulan puk pn $thada, namun pn mbi dan pan
sghada iri kepada mereka di hari kiarnat"

Di dalam sanadnya ada pemwi yang majhul (tidak diketahui
perihalnya). lMukhtashar hwa'id Al kzaa 2/5091.

f i 1t3l 
'*tu C

f,V ,\"iii

Qul
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101. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda, 0!

| ,,r A ,i;giit+t:tt td q+t:'uu" rlXc ,qis-'u,iA -rra;r, j
&ri-ft '6r:Fr|;oi1S**ggah"t di surga terdapat fiang-tiang dari

pLrmata, di atasnSa tetdapat l<arnar-kamar dai annrud 5ang memiliki

pintu-pintu terbuka, besinar seperti besinam5a bintang-bintang tnng
tenng." Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, siaPa yang

menempatin5n?' Beliau bersaMa,

ir ; o;^t",j1nt
.?'

"Onngontg yang sal@ mencinbi l<atqta Alhh, tnng saling

be*orbn diri l<are"m Allah dan saltutg beriwnp karena Allah."

Muhamrnad bin Abu Hurnaid sangat dtn'it \M*htastnr
htn' id Al tuzar, 2/fi9-Sl0l.

Bab: Tentang Firasat

lO2. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Pxlz.zar: Dari Anas r&, ia berkata: Rasulullah $ bersabda, 'ttt

f fiu, ;At o ii ;- t:tV 
JJJ. lses u ngguh nln Attdh m em ilik i ha m b -h a m ba

Wng dapat mengenali manusk dengan tandfl."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahui diriwayatkan dari Tsabit

kecuali oleh Abu Bisyr."

,l' ** oS:,t ;litt,l' '* 
oi,J

E]
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AqrSlaihh berkata: Sanadnya tnsan. lMuAhtashar hwa'id
Al haa 2/5061.

Bab: Tentang IGktrn3la Mata dan Kerasqla Hati

103. Al Hafizh mengatakan tentaqg hadits grang diriurayatkan

oleh Al Eazzar: Dari Anas, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

*r-i1t;, f)t "#:o(ililt 
i qrl

Efur e,r'dt:Jtri J*j
. "Enpt lnl dari kaerysaman: lcakurya nnb, k*asn5a lnti,

pnfingntn aryanargan dan ambistrus tetffip kduniant."

Ia berkata, "AMullah bin Sulaiman menceritalan hadits-hadits

gang Udak di-mutab'ah."

Sementara Hani' dlb'if. lMukhbslnr hwa'id Al Elaar,

E]
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Bab: Melihatnya Malaikat Kepada Ahli Ketaatan dan
[-ainnya 

,

104. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriuaSatkan

oleh Al Bazzarz Dari Abu Huibirah, ia trerkata:

Rasulullah $ beraMa,
tl

i.,T 1r;f !t';*Ly
"%utgahnSa nalait<atqnhittat Atl"h mazgqpti &ni

A&nf

alu kira beliau mengatakan:

'' "' o' 
l\"rnt tst; 'T*f o;fJ4,- )* u. .

^tl:r'c"f 
tju: ,i-i;, ;&fi.;r?i.ir *u

J-;;- )? jt rtp; rig .r,$t iii t;,11j
'A)^ ljv: ,;j;t

'o 
r^,tr<+ -2 c '

Y'"rb4,
it?i.i'r

. :" 
iz t

+t llt o)ti

"Dan mengenali amal-amal mereka. I{arena ifu bita melihat

kepada seomng hamba Wng melakukan ketaatan kepada Attah

mereka menyebut-nyebubtn di kalangan mereka, menyebutkan

narnanya, dan mengatakan, 'Malam ini si fulan telah berunfung,

malam ini si fulan telah selanat.' Dan bila melihat kepada seomng

E]
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hamba gng melakukan kemaksiatan terhadap Allah, mererra
menyebut-nyebutnya di kalangan mereka, menyebutlan natn€rntla,
dan mengatalan, 'Malarn ini si fulan telah binasa,.,,

Ia berkata, "Salam ini -aku kira- Salam AI. Mada.ini,
haditsnp lembek."

Menurut salrn: Bahkan mabuk (hadibnya ditinggalkan).

IMukhtashar htn'id Al hzda Z/4Sll.

Bab: Nafloh Halal dan Haram

105. Al Hafizh mengatikan tentang hadits yang diriuayatkan
oleh Al Bazzar: Dari Abu Bakar Ash-shiddiq s, ia be*atia:
na",rtuttatr $ bersabda, l4'rs)-J|* zL$.PU f Vidak akan
rrnsuk swga tubuh Sang dibqi mahn dazgan grrg lamn).,,

Abdul Wahid sangat dha if. lMukhbrtnr hwra.id Al Etazar,
2/st4l.

E]
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Bab: Harta, Amd dan Keluarga Manusia

106. Al Hafzh mengatakan tentang hadits 3nng diriw4atkan
oleh Al Bazzar: Dari fui-Nu'man bin Basyir, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

U,F;,W :?'At,y- t u tJt -y
Jtt),:*b 6L:Jv,:ivl,.J,l:-;t ,,Vf 'illfrlr'

JLtt ,:t*;'u ;clbf ilt t'f :i:litty

.',!# clli {,!-J;Jiif ,1,!1,1u'f :ili

'Perumpman oftlrg beftnan dan pentmpamaan kenntian
adalah seperti s*eoftng tnng metnpunlai tiga ternan dekat, salah

afun5a adalah hatbnSa, ia furlata, 'Ambillah sesul<amu.'*menbn

tnng hinn5a mengatal<an, 'Aku bersmamu dan menfuuatnu, jil<a

engkau mati maka aku meningalkarunu.' Yang lainn5n lagi

mengatakan, 'Aku betsmamu, aku al<an nnsuk bercanarnu dan

keluar betsrnanu.' &lah atun5a adahh hartan5n, tlang lain g
adalah keluaryw5n daa analaSa, dan gng lainn5a adahh amaln5n."

Ia ber&ata, "Kami fidak mengetahui orang yang

meriwayatkannya secara mar{u' kecuali An-Nadhr. Diriwayatkan juga

oleh lebih dari safu orcmg dari An-Nadhr secara mauquf"

ik ?\?:,i-t, iirf ?\r:,iic pf, 6

m
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Menurut saya: Ini sanad yang hasan. [Mukhkshar hwa'id Al
Elazzar,2/4561.

Bab: Berhenti dari Kemaksiatan
',

lO7. Ar-Ramahurmuzi mengeluarkan di dalam Al Amtsal,

yang juga terdapat di dalam riwayat Ahrnad dengan sanad jagid dan

hadits Abdullah bin Bumidah dari ayahnya, ia mengatakan, "Pada

suatu hari Nabi S keluar lalu brdrseru liga kali,

tib tic ?i J,,
t-c.iJ

,u6t
)z

I j|r-e
c L-1,

sf,(#.\J

,i'5

"t:;br 
)#

o t7
c,'<-t'u,,ts i

kri-'uf ;# ,11:i'r#, JqL iSit'k:l

OaI

0l
o

.)lI

udr 6,y.t c-*G ,L'i')-+'ol &\Jit

" Wahai manusia, dan perutnprnan kalian

adalah seperti suafu kawn tnng takut ada musuh trurg mendahngi
mereka, lalu mereka mengirim seomng laki-laki agar memata-matai

unfuk mqela. Ketil<a mereka sdang bqifu, frb-frba aja'laki-laki ru
melihat musuh, maka ia kembli unfuk memperhgatl<an kaumn5n,

maka ia pun meftrszt khawatir al<an tercusul oleh musuhn5a sebelum

E]
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ia memperingatkan kaumn5h, maka ia pun menanggalkan

(mengiba*an kepada kaumnSn),'Wahai omng-orz,ng,

kalian akan disemng'figa kali." lAl Fath, Ll/3241.

108. Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam hadits shahih

X)6 !, ,*'tllt W"anriAn bhun pedindungan Altah adatah ap-
ap tnng dilnmmkan-Nyd.IAl Fath, LL/3261.

Bab: Tentang Diam dan Menjaga Lisan

109. Muharnmad bin Abu Bakar AI Muqaddami

menceritakan kepadaku, Umar bin Ali menceritakan kepada kami, ia

mendengar Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dari Rasulullah S, beliau

bersaMa,

*)L )'.;i u, p ;;. tt d, W- U
'a, ?. t7 o.n (
ar*Jl A . ^)l-LJ

"Elamngsiap tnng menjamin kepdaku apa yang ada di
antam kdua tulary piping 6nkni lidah) dan ap yang ada di antam

kdua l<akinja (t'akni kenaluan), maka aku menjaminkan sutga

unfukn5a." DiriwaSntkan oleh Al Buktari.

Perkataan Al Bukhari: Dan ftrman Nlah Ta ala, J:i'U AiA;
"# vt:) i:,t) l\(Tiada suatu ucapan pun wng diucapian melainkan

E
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ada di del<atnya malaikat pengawas Wng selalu hadir. (es. eaaf [46]:
18)).

AI Hafizh berkata: hnu Baththal mengatakan, "Diriwayatkan

dari Al Hasan, bahwa kedua malaikat ifu mencatat segala sesuafu.

Diriwayatkan dari 'lkrirnah, bahwa kedua malaikat itu hanya mencatat
kebaikan dan keburukan." Pendapat pertama dikuatkan oleh
penafsiran Abu Shalih tentang firman Allah Ta'ala, \-X-U hr j;*{
t4fJ @nah menghapuskan apa Sang Dia kehendaki dan
menetapkan (apa 5nng Dia kehendaki). (es. Ar-Ra'd [13]: 39)), ia
mengatakan, "Malaikat mencatat setiap perkataan yang diucapkan
manusia, kemudian Allah menetapkan dari itu apa yang menjadi
kebaikan bagrnya dan apa yang menjadi keburukan baginya, lalu
menghapuskan yang selain ifu." Menurut saya: Seandainya ini benar,
tentu menjadi acuan unfuk itu, akan tetapi ini dari riwayat Al Kalbi,
sedangkan ia sangat dha'if,

Hadits Sufuan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, "Aku berkata, ,Wahai

Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan pada diriku?' Beliau
menjawab, t:j 1tnt1, seraya menyentuh lisannya." Diriwayatkan oleh
At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hasan shahih." pada pembahasan

tentang keimanan telah dikemukakan hadits: Ojll;.A *',iflf.Jr
g{-l 94 g'(Onng muslim adatah Wng kaum muslimin selamat dari
tisnlan bngann5al

Ahmad meriraaayatkan dari hadits Al Bara' yang dishahihkan
oleh Ibnu Hibban, * b-l lf 'Oit-rJ.'eki pun at rAn fisanrnu
k@nti dari kefuikir)

Dirir,rayatlln dari Uqbah bin Amir, "Aku berkata, ,Wahai

Rasulullah, apa ifu keselamatan?' Beliau bersabda, cJJif-J. rltb ir,;l
(Tahanlah lianmt)." AI hadits, diriwaptkan oleh At-Tirmidzi dan ia
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menghasankannya. Disebutkan di dalam hadits Mu'adz se@ra marfu';

ti '.it t4? ;ti )fu.'!?l ll lUaukah aku beritahukan kepadamu

tentang pengekang segala ped<an? Tahanlah ini- Seraya beliau

mengisyaratkan kepada lisannln. Aku berkata, 'wahai Rasulullah,

apakah kami akan dihukum karena apa yang kami ucapkan?' Beliau

blrsabda, 'rtflf'$br\ygfi do ,8, d i,"til' 
".k-'S;t 

(hnwk
manusia tnng ditelungkupkan pda waiahnin hantn karena akibat

lisan mereka). Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmdizi dan ia

menshahihkannya, An-Nasa'i, dan hnu Maiah, semuanya dari jalur

Abu Wail dari Mu'adz secart panjang lebar. Ahmad juga

mengeluarkannya dari jalur lainnln dari Mu'adz.

Ath-Thabamni menambahkan di dalam riwayatnya sdcara

ringkas: 'il tl c)*;},'d<i lif ,'.:33,6 61.r; ,)tt l$l.i
(Kemudian, sunguh engl<au al<an teap selama selama engkau diam,

dan jita engl<au bed<ata-kab maka akan ditulisl<an sebgai kefuikan

bagimu atau keburukan absmQ.

Disebutkan di dalam hadits Abu Dzar secarzl marfit', |r*
g,Ll'tll. iS]i'rJ;V ,*.J,,Jtt )\(HendaHah l<au memanjiangkan diam,

karena saungJuhqm ifu pengusir syetarfl, diriwa5atkan oleh Ahmad,

AttrThabarani, hnu Hibban dan Al Hakim ser{a"dishahihkan oleh'

keduanya. Diriwayatkan dari hnu Umar secara mart7t"- lJFS'c,1:c i;
(kmngsiap diam maka rylamatlah d'Q,' diriwayatkan oleh At-

Tirmidzi dan para perawinya biqah.

Diriwayatkan dari Abu Huraimh se@ra martu': pet Cii b
+-l U'^!f; iFt lOi *tu^ biknSa keislaman 

"o.o-rrg'adatah 
ia

meninggalkan ap tmng tidak beryana bagrnyd, diriwaSntkan oleh At-

Tirmidzi dan ia menghasankannln

Perkataan Al Buktrari , W- 6 (Apa Snng meniamtl.

E
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Al Hafizh berkata: Diriwayatkan juga oleh Al Isma'ili dari Al

Hasan bin Sufuan, ia mengatakan, "Muhammad bin Abu Bakar Al

Muqaddami, Umar bin Ali, yaifu Al Fallas, dan yang lainnya,

menceritakan ke.pada kami, mereka berkata: Umar bin Ali

menceritakan kepada kami," dengan lafazh: 
'bJ?';rj (hnngsiaPa

tang menjagal. Demikian juga yang dicanhrmkan di dalam riwayat

Ahmad dan Abu Ya'la dari hadits Abu Musa dengan sanad haen,

dan riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abu Rafi' dengan sanad iafid,
ftrmun menggunakan lafaztr: ,-ltl sebagai ganti lafazh:

g;-i ga,a aiang papind, maknanya sarra.

Perkataan Al Bukhari, 'J'd;Jl @Dka aku menjaminlan

untulotS$.

Al Haftzh berkata: Di dalam riurayat Al Hasan dicantumkan

dengan tafazh: l-jt)k (maka aku mergaminkan untula@. At-

Tirmidzi mengatakan, 'Hadits Sahl bin Sa'd hasan slmhih." Ia

mengiqaratkan bahun Abu Hazim mdriwaSatkan sendirian dari Sahl,

maka ia mengeluarkannln dari ialur Muhammad bin Ailan, dari Abu

Hazim, dari Abu Hurairah, dengan lafazh, 4 ',fr.6 7 fu 'lt; V
z-lt ,Pt *l ,fr.(r7j lhrangsiap tnng Attah meltudungintn dari

keburut<an ap 5a ng ah di antan kdua tukng PiPintn dan

keburukan ap tnrrg ada di anbn kdua kakinSm, naka ia masuk

surgfl', ia pun menghasankann5n. lafazh ini ada syahidnya dan

riwayat musal Atha' bin Yasar di dalam Al Muonthtla'. lAl Fatb,

111315-3151.

L10. Al Hafizh berkata: Rasulullah $ bersabd u, "z*," i:"'"'€ti

+0 Wi (Diarn itu hikmah, dan han5a sedikit5nng melakukannyal.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam As5tSytbb.

E
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Sanadnya dha'if, dan adalah benar bahwa itu mauquf dat'.

perkataan l.r.rqmanul Hakim. lBulu1h Al Manm,439}

111. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Brrzzar: Dari Aisyah S, dari Nabi $, beliau bersaMa,

iuu; u'i on
o

J+l1

€rtta -\i r-#tt.Iit b:i ok;
t:;'$it,rYi ,..!t):t'uiyi ok n,;tG

oO u.,,
e^ ll r
\J . J

"Ebnngsiap beriman kepda Attah dan hari akhir maka

men5akiti tebngpnla. hnngsiap beriman kepda Allah

dan hart akhir mala hendaHah mengatakan Wng bik atau dian.

Dan bmngsiap Wng beriman kepda Attah dan hari akhir maka

hendaHah memuliakan tam un5/a -"

Ia berkata, 'Muhammad bin AMurmhman haditsn5n lembek.'

Menurut sa!/a: hnu Abi fu-Rijal dha'if. lMukhtghar hua'id
Al Elazar,2/5771.

1-1l2.Al Hafizh mengatakan *k*S hadits ynng diriruayatkan

oleh Al Brrzar: Dari Ibnu Abbas, ia ber{<ata: Rasulullah $ bersaMa,

'&?,s1"

E
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)l*'Sit,rvi ?-f,i) Ar.oi ok;

"Elarangsiap bertumn kep& Allah dan lnri akhir n aka

het*lclalt mengahltan WUt bik abu dbrn."

aqrQnif*r berkata: Saradnya hasan.

Menurut sa!E: Karena lvlandil. lMi<hbslnr htm'H Al
&zar,2/5L71.

113. A Haftzh rnengatakan tatang hadits png diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Anas, ia berkata: Ra$lullah $ beriumpa

dengan Abu Dzar, lalu belhu betsabda,

r-i j'*rtf ,)i6u

"Wahai Abu Dzar, maukah aku funjukkan engl<au kepda dua

kankter, tnng narn kduarya ringan di punggwg tapi lebih bent di
dalam timbangw daipda selain kduanyzi?." Ia menjawab, 'Tentu

Wahai Rasulullah.'

Beliau bersaMa, .

€r$,,;*)tJ*:,4rlt & 
"fl;C/

WrSl)At,l."'6 **,4

:
94.b U )th.Jl ,Yft'.kLJI

"f" 
)Lr4r
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"HendaHah engkau benl<hlak 5nng bik dan lama dian. Demi

Dzat 5ang jiwa-Ku bemda di tangan:I$W, pam makhluk tidak mampu

melalrukan kdua itu."

Basyar meriwaptkannya sendirian, sedangkarl dia dha'if.

lMukhtashar Zawa' id Al hzar, 2/ 5761.

Bab: Perkataan lpng Diremehlran Marnrsia

LI4. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bnzzan Dari Abdullah, dd:Nabi $,

)Jt eA.,s-,+r*(iu {g ,t;.'St'o\
, u'a a uVr Uf ut

"Sesunguhn5a ses@ftng akan mengatakan lalimat tnng
l<arcmnta k jafuh ke dalarn nenka dann sekian dan se*ian

musim!' Sanaantn trak dikenal. lMukhtulrar htn'id Al Elaar,
2/5151.
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Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Melakukan Kebaikan dan
Keburukan

tls. Dari Abu [!babah, hadits:

hr iur ,y; t;t i;Ll ,W {\i il^,y
, -, ' ' .
-2 . 

'-.''c4'> ,e4- rly e* J;l;'tit,+;YU,
tl,l;Ji';:r,vu e:ri;*hr iur ,y:r:,

, A.a - a . .a . .
l'c'

,;'^..,- Ltril ,h *'r*tS & ,),og
"Perunpnwn urut ini adalah seprti anpt omtg: funng

tetaki gang Atlah beri tarta dan ilmu lalu ia mengpnal<an ilmun5a

padaharbn5a, k menalkahkannja pada hala5a; sanng lelaki Jnng
Allah anugemhi ilmu dan tidak menganugemhinja hatb, lalu ia
bedcata, '*andaiqa aku mqilliki seputi onng ini, aku al<an

melakut<an seperti Wng dilakutrannW." Rasuluttah $ bersaMa, qI
...'rr? f\i ,t (Kduann seilrri, dalam hat pahak ...1.

Al Hafizh berkata: Ini terdapat di dalam riwayat At-Tirmidzi
pada hadits yang permulaan ,!rp}jb;if Lij- (Tiga hal yang aku
persumpah atas hal ifil, dart png sebelum ini sama. Diriwayatkan

juga oleh Ghundar dan Abu Taid N Harawi. Sementam Salim tidak

mendengar dari Abu Kabsyah. Diriwayatkan juga oleh Abu
'Awwanah di dalam Shahilrnya. IAn-Nukat Azh-Zhimf, 9 /27 41.

E]
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116. hnu $nhin mengeluarkan riurayat dari Safiy bin Mani'
secara marfu':

6Gl'0, bs!{i )>cf qrl ,At ,f o\

"4t'.nvCj *f pt',nV [:rit-61 jt
/a ,;f

"saunguhn5a di langit ada enpt malaitat 5ang betseru dari

tnng teryuh hinga tnng terdel<at: ' Waha pelaku : kehailan,
beryenbinlah, dan walni pehku keburulan, berhenfilah.'i Al hadits,

mutal.lAl Ishabh fi Tanyiz Ash-,5lnlmbh, 2/t731.

Bab: Tentang Orang !/ang Rela dengan Apa 57ang
Dianugerahkan kepadanya

ll7 . Dad Imran bin Hushain, hadib'

t-!-'hr 
3t

"%urguhrya Albh mencinbi orang bqiman gng fakA
gng menrtry lprg dirinja, Abu N W."

Diriunyatkan iuga dari oleh Musa bin Ubaidah Ar-Rabdd. Al
Uqaili berl€ta, "Tidak valid mendengamlra Imran, dan orang Spng
meriwayatkan darinya mahuk (riua}ntnla ditinggalkan)." talu ia
mengemukakan haditsnya yang itu yrya.lAt-Tahdzib, B/gO4l.

i6l 6:-MtprbF

E]
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118. Dari Abu Sa'id Al Khudri rg, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

;-l ;F.{r;t:# u:frrLy a
lz/

^*b 
ry $3ht Cr* i' Jt d'';u

"Elanngsiap gng kaat dengan ,o*r*, mengumbr

kelutanrya dan fdak sabr nnka fidak stu kefuikan pun darin5a

thng naik kepda Allah, dan k alan beriump dqzgan Allah dalam

k&an Altah mu*a taMapnla|'

Menurut saSa: Diriu4atkan jqa oleh lJtsman dari Yusuf, dari

Mahl bin Khalifah, dari hrahim, dari Ahmah dan Al Asqrad' dari

Abdullah, dan itu dari perbedaannya. Hanya Allahlah yang kuasa

mernberikan pertolorgan . V*an Al Mian, 4/L461-

Bab: Tentang Orarrg 37ang Ambidus Terhadap lfuduniaan

119. Dari Anas, bahura Nabi$, Miau bersabda,

6i.q-ht Fi;\rJL $.uts;
,,'; ),4t, e3 Sfur ^A i'ic;,';'ri *

* ui?ht|F Sfur JLifnutt



?luU+clta?fu *a/a:4lor4l*at

" Ehmngsiap Wng niabla menari akhimt, maka Allah

menjadikan kel<a5aann5a di datam hatin5m, dihimpunkan bginya

perafuannla, sementam kduniaan mendatangin5n dalam keadaan

dipandang rendah. Dan bnngsiap Wng niahz5a mencari

kduniaan, maka Attah meniadilan kdakimn di antan. kdua

mabrya...u al hadits.

At-Tirmidzi pada pembatrasan tentang anhud, dari Anas, dan

sarndqn dha'if. lHidaWt Ar-Rumaat (manuskrip)] :

l2O. Dari Abdullah secata marfu':

etb6'dbf 6fur eG;;'UfA:lr
"Elamngsiap glg menaatki ry pqi dalan ke.adan

sdih atas kdunian, mala ia memasuki psi aabn keffiai manh

kepda Allah." Dirir,rayatkan oleh Al Uqaili, dan ini munkar- llian Al
Miarr,4/7161.

l,21,. Dari Auf bin Abu Juhaifah, dari aphrya: Bahwa Abu

Ad-Dahdah berkata kepada Mu'awigrqh, 'Aku mendengar

Rasulullah $ bersabda,

qry iI;'ht??'d*qfur *s;r
64ruf '{t q'nt 

?t h..l*; ;Y

-l trI
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"Dan Wng keduniaan menjadi fujuan utamanya,

maka Allah menghammkan atasn5n, karena

aku diufus dengan kehancumn dunia, dan aku tidak

diufus dengan petnalonunnnSn."

Diriwagratkan oleh Abu Nu'aim.

Sanadnya frdak shahih. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani

dengan redaksi yang lebih lengkap dari ini, dan itu adalah penambal

kelemahan hadits ni.lAl Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahahh, 4/59[

Bab: Tentang Pemuda yang Menyerupai Orang Tua

l22.Al Haftzh mengatakan tentang hadits yang diriurayatkan

oleh Al Brzzar: Dari Anas rfr, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

o . -.. ,l- l. . -.1 ,l- .4.ug.g?r,6,;K.A iqa p
t )*'^iti

"sebaik-fuik pn pernuda t<arni adatah tnng menyerupi
omng-orang fua katni, dan seburuk$uruk oftng-omng fua kami
adalah yang men5rcrupi pn pmuda kami."

Al Hasan sangat dha'if. lMukhtashar Zaow'id Al Elamr,

2/so7l.

E]
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Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Kecintaan, Kemarahan
dan Puiian yang Baik

L23. Dari hnu Mas'ud, hadits: "seorang lelaki berkata,

'Bagaimana aku mengetahui bila aku telah befuuat baik?"'39

Diriwayatkan oleh hnu Majah. Diriwayatkan juga oleh Abu

'Awwanah di dalam Shahilrnya, dan tentang penilaian shahih

terhadapnya perlu ditinlau lebih jauh. lAn-Nukat Azh'Zhiraf, 7/57-
581.

124. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwaSntkan

oleh Al Brrzzarz Dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, ia berkata, "Aku

mendengar Rasulullah $ di Nabawah -atau di Nabal- bersabda,

)61 $f'u{;t F:lt;f ol:*,;
"I{alian hampir dapat mengenali pam ahli surg dari ahli

nemka." Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, dengan apa?' Beliau

bersa6a, .#t :Gri ,i:.oht ,flu.1O*g* pujian wng baik, dan

pujian yang buruli.

te 
Lafazh lbnu Majah: Dari Abdullah, "seorang lelaki berkata kepada Rasulullah,
'Bagaimana aku tahu bila aku telah berbuat baik atau telah berbuat buruk?'

Maka Nabi $ bersaMa , '# ri6 ,i*;f ri5 ,t*;lrl=bl ,t, jhufr 'c;.; r\1

'ol-tll-.J6,;rL[r-i ,;tjhtAih engl<au mendengar bhwa pm t"ianguori
mengatakan bhon engl<au telah berbuat mal<a fumrfr engl<au tekh bq'buat
baik, dan bila engl<au mendengar merel<a mengabkan bhwa engl<au telah

bertuat buruk benril engl<au telah befiuat buruli."

E
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Ia berkata, "Kami tidak mengetahui yang meriwayatkannya

dari Sa'd kecuali Amir, dan 5rang meriwayatkannya dari Amir kecuali

Hasyim, dan yang meriwayatkannya dari Hasyim kecuali Syuja', dan

yang meriwayatkannya darinSn kecuali hnu'Afamh."

Slnhih. IMul<hbshar hwa' id Al kzzar, 2/ 507L

125. Al Hafizh mengatakan tentang hadlts yang diriwayatkan

oleh Al Brrzzarz Dari Anas &, ia berkata, "Dikatakan, 'Wahai

Rasulullah, siapakah ahli surga?' Beliau meniawab, .

;-q 4G'$;,P5frr i
"hng nry, fid* nnti sdrit@ pendenganrntn dipqruhi

de.ngan ap ga ng dirulcai."

Dikatakan lagi, '[alu siapa ahli neraka?' Beliau meniawab, I
'o:;j-t-72'rbt ',ilV-;+'o{-l "orugtnng fidak mafr sehinga
pendengannnSa dipenuhi deryan af tnng Mak diil<ai."

Ia berkata, *Kami fdak mengetahuiqp kecrnli dari Tsabit dari

A*t, dan tidak ada yang meriunyatkannSra dari Tsabit kecuali

$rtaiman." I

Shahih. IMukhbstnr hua' 1l Al hzar, 2/5}gl.

E]
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Bab: Mencintai Nabi C

126.Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwaptkan

oleh Al p6zzar: Dari Anas, ia berkata, "Seorang lelaki mendatangl

Nabi $ lalu berkata, 'sesunggunya aku mencintaimu.' Beliau pun

bersaMa, ilrrt.'qy lBerciapsiaplah untuk melant1."

Shahih. lMukhtashar hvn'id At hzar 2/5081.

Bab: Tenhng Orang lrang [Xridhai Allah
t'

127. Ahrnad bin Muni' berkata: Dari Rafi' bin Khadii q,, ia

berkata: Rasulullah $ bersabda,

tS,tjfur 13 fr+,

'r'1, )' -/ c 'cr....Jr*f

',-;t ri1 jw iirr 'ut

';'*f'[t1
"%unguhn5a apbila Allah Ta'ala mencintai samng

hanb, Ia melindungin5a &ri kduniaalt sehgpimana saanng dati

kalian terus melindungi iang aking dai air."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan At-Tirmi&i. Sementara hnu

hhi'ah menyelisihinya, yang nrern ia meriwaSntkanqla dari Umarah,

dari 'Ashim, dari Mahmud, dari Uqbah bin Amir *. lAl Mathalib Al'
Alitnh,3/4081.

E]
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L28. Biographl Basyir maula Bani Hasyim: Dari Abdullah, ia

berkata, 'Seorang pengendara datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

aku bertanya kepadamu tentang tanda Allah terhadap orang yang

dikehendaki dan terhadap onng yang tidak dikehendaki."' Al
hadits.40

Diriwayatkan oleh Al Uqaili, dan ia mengatakan, "Orang yang

tidak dikenal menukil hadits ini dan tidak ada mutaba'ah padanya."

Dikeuarkan juga oleh hnu Syahin di dalam Ash-Shafiabh, dan

dikeluarkan juga oleh Al t$athib di dalam Al Mu'talaf. lLisan Al
Mian, L/182I

129. Biographi Bihl bin Yahg,a, Dari Habib bin Salim,

darinln, dari Nabi $, belrau bersabda,

*'frbf ffur G.tar i6sLt
$GL

'%ungahnja pemetitnran Atlah p* lnmh ; ;r.
dalah manutpi kahlnn*ahlnnng."

'ro lanjutan haditsqra: "Latu Nabi tL bersabda kepadanya, gt;":;tl'$
{Bagaimana kadaanndl1, ia menJawab, 'Aku mencintai kebaikan dan
ahlir:ya, siapa yang mengamalkannya, dan bila aku mengamalkann3p aku
me52akini pahalanya, dan bila aku terluputkan sesuatu darinya maka aku
bersedih.' Maka Nabi A bersabda,'rsi,\j l'i4 .i'lbi \-i',t'l h'ziilo,,t,t
'6ii 

)O',tt ,i )ET {,rii 0h.rf0l. t:l,i'tl g-agi, tagi. fand; Altah pda onrg
gng dikehendah, hn bnda-Ng pda omng png tidak dikehendaki. Blla
menghendakimu unfuk gtg hinnya mal<a mengafurmu unfuk ifu, kemtfulan

tidak pdull lentbh mana tarpt mgl<au ternpul)."



fuU*lta?k%/erfl@Ll
Diriwaptkan oleh Al Hasan bin Sufuan di dalam Al Wuhdan,

dan riwalntnln mursL lAl Ishabh fi Tamyiz Ash-Shahabh, 1/t821.

Bab: Riwa5TabRiwayat Tentang OrangOrang lpng
Bertahpa

130. Abu Nu'aim: Dari hnu Umar r&, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda

ir'.^--trri ,irr;; g-p ;r €. if )V
,o3-J|11i v;'o#-$t#it >u ,;t_#rl

l-j;.6j.ivJ;-:t J:il ,y,'a d̂Jll
ot'ol1 t1lf

'&k';.6r<ti'oc ,tr\?:
"*baik-baik umatku di setiap genemsi adalah lima nfus, dan

pn penggantinSa qnryt puluh. Maka WaS lima mtus dan 5ang
empt puluh itu tidak berkumng. Setiap ada seomng Wng meningat
(dari merel<a), Atlah mengpnti posisinga dari gng lima mtus, dan
memasuklan dari jang empt puluh pada posisi merel<a-"

Mereka bed{ata, 'Wahai Rasulullah, funjukkanlah kepada kami
amalan mereka.' Beliau bersabda,

E



ta&l"f.lra 1d* Talar 4C l$talArot

sit;i U J\ o ;;:r'e*'k'o -1;

,fu?htpt'T A.oireis
"Mereka memaafkan orang yang menzhalimi mereka, befruat

baik terhadap omng Wng bertuat buruk terhadap mereka, dan

merasz, senang de.rAan aPa tnng NIah anugerahl<an kepda

mqel@."

Al Hafizh berkata: Abdullah bin Harun udak dikenal, dan

hadits ini dusta. Dernikian png dikatakan oleh Mz-Dzahabi- lAl
f'bfinlib Al Alisah, 5/ l4Jc,l.

131. Abu Nu'aim: Dari Abdullah bin luas'ud {b, ia berkata:

Rasulullah €t bersabda,

'er-:r- ,i6i at,Jr ,r,yi? *r,b\
'ro--J;:rf 

,l,ilt €,,yt? rtrt,iiT f e
.o c ) e - ct ', c lt i:

ol;jir,# J* {.:,o*; f ,* **
,ebi? *a,eG\* e'e",1

A t ct u tt a' c c

+;,F)t * *v ftt)t 'ai'"L? dl;l

|*,L* e'err,WJir ei*

E



Aa0rfalt ?0*3o/* 4l rtrd.ot

i:,^lA'u iiL{J },

'u rk hr i+ l',,ai.r\i ;,'ot7 r;l:,:1,a{.r\i

#Jtfi,vt)dAt €.:y"il-. ,
;'Jk hr J:i.f +tlt'c,t1 tip .,kt;l

;U6;ii,r iCf {>6t; oYt:syo,fi^

t JU.l a;elt n'.>t1 tt[:

; fk l,r J:i.f #;r',y'ot1 t;t: ,i;,ilt

Uk hr iCf i,rr,$it'A'oY t;t:,$r,y&r

.it ir e" t 18r,i;i;r,#'tr .{,utr'a
"Saungguhnsn Allah g memiliki frga mtus di l<alangan pn

makhluk, hati mereka di atas hati Adam. Allah & juga memiliki

empt pulrh di kalangan pm makhluk, hati merel<a di atas hati
Mus. Atlah Ta'ala juga memifrki tujuh di katangan fi* -ukilrk, huti
merel<a di abs hati lbmhim. Allah & jug memiliki lima di l<alangan

pam makhluk, hati mereka di atas hati Jibrit. Allah Ta ala juga

memiliki tiga di kalangan pm makhluk, hati mereka di atas hati
Mikail. Dan Allah ,lalla wa 'Ala memiliki stu di kalangan pn
makhluk, hatirya di abs hati Isfaril. Bila yang stu itu mati maka

Allah menggantikan dart 5ang ti,ga.' Bila ada 5nng mati dari
yang tiga itu maka Allah menggantikan posisin5a dari yang lima. Bila
ada yang mati dari tnng lima maka Allah mengantikan posisinya

t:



*eo6b elh.?a/al fl ,furalard

dari 5ang tujuh. Bila ada yang mati dari Wng tuiuh maka Allah

menggantil<an posisin5a dari Sang empat puluh. Bila ada 5ang mati

dari lang anpat puluh mal<a Attah menggantikan posisin5n dari Sang

tiga ntus. Dan bila ada 5nng mati dari tnng tiga ratus maka Attah

mengantil<an posisin5a dari jang umum (keban5akan). Dengan

merekalah Allah menghidupkan dan metnatil<an, menurunkan hupn

dan mencqah peblta."

Dikatakan kepada Abdullah birt Mas'ud rp, "Bagaimana

menghidupkan dan mematikan dengan mereka?" Ia menjawab,

"Karena mereka memohon kepada Allah & unfuk membanlnkkan

urnat, lalu mereka pun meniadi banyak, mendoakan orang-orang

hlim sehingga berkurang, memohon difurunkan huian sehingga

difurunkanlah hujan, dan mereka berdoa sehingga ditumbuhkanlah

bumi bagi mereka, dan mereka berrdoa sehingga dicegahlah berbagai

petaka dengan metreka." r
Al Haftzh be*ata: Abdurrahim dan Utsman dituduh dusta

karena hadits ini, dan Adz-Dzahabi mengatakan, bahwa ini dusta. [//
Mattptib Al AtW, 5/ l48-L491.

L32. Dari Abu Hurairah 4il, dari Nabi $,
aa/

,waG.\,P'rN o
t. ll c u '. lrctc .. at,
O2jz-tS Oftl. ff..rf-j,

"Bumi fidak akan pemah kosong dari tiga puluh oftng tang
seperti lbmhim l{halil Ar-Fhhmaan, dengan merekalah pan penghuni

?'r*i'rtLiU

EI



133. Dari Anas r{ft, secara marfu':

| ) >*, a-.3it t rtslU'f it i,t ;d'ot

|ilt r.>L"t ,Jt:e)6rya'r ,S|3V'M.dti
'"SaungguhnSn pam wali u-uiku tidak akan masuk.sutga

karena shalat dan tidak pula karena puasa, akan tetapi mereka

memasukinya karena kerelaan hati, kelapngan dada dan loSalitas

terhadap kaum muslimin." Hadits munkar lLisn Al Mian, 5/260-
26L1.

etnap*o'llu?afu .r4lrQ.rala,cr

bumi dianugenhi rezeki dan diberi hujanl. Ini dusta." Ini suatu

kedustaan lLisan Al Mizan, S/435I

Bab: Pusatqp Talspa adalah HatinSn Orang-Orang lrang
'Arif

134. Dari Umar rg, bahwa Nabi $ bersaMa,

t !: , o-6r, 
'. .o.z ,t .o z o ..

?* 6fdl OJtjt UJt' ,d
,

o

ol
o

'.-3 ,tijr

E
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"Saungguhn5n segak sesuafu ada puaht5n, dan puatn5a

takwa adalah hatirya onng-onng tang 'adi. Maudhu" (hadits

palsu/ maudhul. lbsn Al Mizan, 6/2L71.

135. Dari Aiqnh rg, ia berkata, "Adalah Rasulullah $,
baginya tidaklah bertambah kemuliaan dan tidak pula berkurang

kecuali dengan takwa."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Disebutkan oleh Al Uqaili

di dalam Adh-Dhubfa ', dan ia mengatakan, "Haditsnyia tidak kuat."

Ibnu Adi berkata, "lni masyhur sebagai wejangan Al Hasan,

dan hadits-haditsnya bermiripan. Aku harap tidak sengaja berdusta,

dan pengingkaran terhadap apa yang diriwaptkanryn karena

kemungkirnn dari jalur selainnya." llisan Al Mia46/991.

Bab: Amal Shalih

136. Musnad Abu Dzar Al Ghifari: Hadits:

,f, hr 34 ,,y);-\,f.ALIL:^f;
a

,'6;LG t3\i 
":b,L,€G'& 

#;?
...4t!;J?:v

E]
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,,seomng ahli ibadah dari kalangan hni Isnil melakukan

ibdah, lalu ia beribdah kepda Allah di biann5a selama enam

puluh bhun. I-alu bumi digayur huian kemudian menghiiau, lalu ang

nhib pun muncul...u al hadits. Diriwayatkan oleh hnu Hibban dan

Ahmad di dalam Az-Zuhd se@ra maqthu'. lfttihaf Al Mahamh,

L4/Le*1991.

137. Dari Qatadah, hadits:

Gtr:t$l (;, q* €y,t\
"Apbila tnmb-Ku mende,l<ati-Ku seiengilcal, maka Aku

mendeJ<atirya sehasb."

Hadits lainnya diriu4ntkan oleh Al Uqaili, dan ia berkata,

,'Keduanya tidak terpelihara dari hadits Qatadah." lAt-Tahdzib,

t/t241.

Bab: Tentang Kegembelan dan serba kehrrangan

138. Abu Nu'aim, dari Hu&aifah bin Al Yaman 4S, ia

berkata: Rasulullah $ bersabda,

J'e,if ufub
,t

F
4 )z z -

d d! ,ajJ,-j; u-

t'r;t-s, o;A e${:itL-/At+,1:} fu

€');; of:'etfi e ytl 
"'t3i'$-
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" Wahai Hudaifah, sesungguhnSa di setiap golongan dari

umatku terdapat kaum yang kusut lagi berdebu- Kepadaku Wng

mereka inginl<an, akulah tqng mereka ikuti, dan Kibbullah mereka

tqal*an. Merek4 itu dari golonganku dan aku dari golongan mereka

walaupun mereka belum pemah melihatku."

Al Hafizh berkata: Abdul Wahhab mabuk (haditsnya

ditinggalkan) .lAl Matlnlib Al Aliph, 5/149L

139. Abu Nu'aim:Dari AisYah &, ia

Rasulullah $ bersabda,

v;
;\ WUP"J q)6-'ol;?';

zll;"fl'*,'t,frV* >*l
7;r,$;;ii-"'ie:,# eu

berkata:

zOt

" Elamngsiap tang ingin menyentpiku abu melihat

kepdaku, naka silakan tihat kepda oftng tnng kusut, berubah

wana kulihzg lagi aak-acakan, tidak pernah melebkl<an btu bata

di atas batu bata lainn5n, dan tiddr puk l<ayu di abs l<ayt lainn5n,

diangt<atl<an benden bgrnW lalu dipkukan kepdan5a- Sekanng

batapn dan wk perlomban, sdarghan tuiuanny adalah surga

atau neml<a."

Al Haftzh berkata: Sulaiman bin Abu Karimah perawi riwayat-

riwayat munlar lAl Mathalib N Aliwh, 5/L49-L501.

36r ,f ii;t t:ab ,isti;r t-b3 )t*4

E]
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140. Dari Unais bin Adh-Dhahhak, id berkata:

Rasulullah $ bersabda kepada Abu Dzar,

iiy & fu:t rrAt Ar,,\tt'l t;-

Gt*'J)e,'frtttit
" Wahai Abu Dzar, kenat<anlah tnng l<aku bg sempit hingga

kemuliaan dan kebngaan tidak mendaptlan ntang pdamu-"

Disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi -yakni menyebutkan

Unais bin Adh-Dhahhak Al Aslami-, dan ia mengatakan, "Tidak

dikenal."

Diriwayatkan oleh hnu Mandah dan ia mengatakan,

"Ghaib, dan ada ke-mutstrat padanya." lAl Ishabah fi T;zmyiz Ash-

Shahabah, L/76L

Bab: PerangkapPerangkaP SYetan

141. Al Hafizh berkata: hnu Abi Ad-Dun5n meriwalntkan

dengan sanadnp dari jalur Al Hasan bin Al Hasan bin Ali, ia berkata,

"Aku masuk ke tempat Ar-Rubai' binti Mu'awwi& unfuk

menanyakan kepadanSn tentang sesuafu, ia pun berkata, 'Ketika aku

sedang di tempat dudukku ini, tertelahlah atap mmahku, lalu

turunlah darinya sosok hitam seperti unta -atau ia mengatakan:

seperti keledai-, aku belum pemah melihat yang seperti hitamnya,

bentuknya dan keganjilannya, lalu ia mendekatiku dengan mengarah

EI
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kepadaku, lalu aku sodorkan kepadanya lembaran kecil, lalu ia pun

membukanya dan membacanya: Dari Tuhan 'Alab kepada 'Alab.

Amma ba'du.

Tidak ada jalan bagimu terhadap wanita lrang shalihah

puterinya orrng:orang shalih. lalu ia pun kembali dari tempat ia

datang, sementara aku melihatrya." .la bekarta, "la pun

memperlihatkan kitab (tulisan) ifu kepadaku lnng memang masih ada

pada mereka." lEtadzl N Ma'un, 84[

ir4z.Al Hafizh berkata: hnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan di

dalam l<fiab Mashayid As5rS5nithan dengan sanad shahih Dari Anas,

ia berkata, "Binti Auf bin 'Afra' sedang berbaring di tempat tidumya,

tanpa disadarinya tiba-tiba seeotang negro telah melompak ke

dadanya dan meletakkan tangannya pada lehemya. Ia menufurkan,

'Tiba-tiba sehelai lembaran jatuh dari antara langrt dan bumi hingga

jatuh ke atas dadaku, lalu ia mengambilnln dan membacanya,

temyata di dalamnya: Dari Tuhan takin kepada t-akin. Jauhilah

puterinln orang shalih,karena sesun(guhnlra tidak ada jalan bagimu

terhadapnlra. Maka ia pun bendiri dan melepaskan tangannla dari

leherku, serta menepukkan tangannSra ke lufutku, lalu ia menciut

hingga seperti kepala kambing.' Ia melanjutkan, 'Kemudian aku

menemui Aisyah dan menceritakan hal itu , ia pun

berkata, 'Wahai puteri saudaraku. Jika engkau haidh, maka

kumpulkanlah pakaianmu, karena sestrnS1rhnla ifu Udak akan

mernbahayakanmu ."' lEladzl Al Ma7tn, 8$841.

E]
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Bab: Keutamaan Orang0rang Fakir

143. Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufuan

menceritakan kepada kami, Al A'masy rnenceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Abu Wail berkata, "Kami menjenguk

l(habbab, lalu ia berkata, 'Kami berhijmh bersama Nabi $ karena

kami menginginkan keridhaan Allah, maka ditetapkanlah ganjaran

kami menjadi tangungan Nlah Ta'ala. lalu di antara kami ada yang

telah berlalu dan belum mengambil sedikit pun dari ganjarannya, di

antam mereka adalah Mush'ab bin Umair, ia gugur dalam pemng

Uhud dengan meninggalkan sehelai kain. Bila kami menufup

kepalanya maka kedua kakinya tampak, dan bila kami menufupi

kedua kakinya maka kepalan5ra tampak. Maka

Nabi $ memerintahkan agar kami menutupi kepalanya dan untuk

kedua kakinya kami tutupi dengan idzkhir. Dan di antara kami ada

yang sampai pada kematangan buahnya sehingga dapat

memetiknya."'

Abu Al Walid menceritakan kepada kami, Salm bin Zubair

menceritakan kepada kami, Abu Raja' menceritakan kepada kami

dari Imran bin Hushain r$, dari Nabi $, beliau bersabda,

,irjr q$f ';tlU'Lt^?)r zA

i>at€.

irtt q\f'gf U?.,t J6r,; i{at t
"Aku melihat ke dalam surga, lalu aku melihat mayoribs

penghunin5a adalah omng'omng fakir, dan aku melihat ke dalam

nenka, lalu aku melihat ma5toritas adalah kaum

lErl
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wanita." Di-mutaba'ah oleh Ayyub dan Auf. Sementara Shakhar dan

Hammad bin Najih mengatakan, "Dari Abu Raja', dari hnu Abbas."

Dari Qatadah, dari Anas r$, ia mengatakan, "Nabi #r tidak
pemah makan di.atas nampan sampai beliau wafat, dan tidak pemah

memakan roti yang lembut sampai beliau wafat." Diriwayatkan oleh

Al Bukhari

At-Tirmidzi meriwa5ntkan, t#4 eb$' , n l'n$li Vu
Allah, hidupkanlah aku dalam kadaan miskin dan matilanlah aku
dalam kadaan miskir) al hadits, ini hadits dha if.lAl Fath,ll/2791.

lM. Al Hafizh berkata: Ini dikuatkan oleh hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubamk di dalam Az-Zuhd dengan sanad

shahih dari Ibnu Abbas: 'Bahwa ia ditanya, 'Manakah yang lebih
utama, apakah seseorang yang sedikit beramal dan sedikit dosa, atau

seseorang yang ban5nk beramal narnun banlpk juga dosanya?' Ia

menjawab, 'Aku tidak mengukur sesuatu pun dengan keselamatan.

Bamngsiapa memperoleh sesuafu yang mencukupinya dan merc$a

cukup dengan ifu, maka terlepaslah ia dari petaka-petaka kekayaan

dan petaka-petaka kemiskinan. "'

Ibnu Majah mengeluarkan dari jalur Nufai' -9raitu hadits

dha'if dari Anas secarcr mar{u':

i3 #qt ?:; i:, rL p'r'r,f * y

,f, flrt'o, Grl
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"Tidak ada seomng ka5a pun tidak tidak ada seonng miskin

pun kecuali di hari kiarnat kelak ia akan mendanbakan bahwa dari

kduniaan itu ia dianugemhi makanan-" lAl Fath,lL/279L

145. Ibnu Ishaq di dalam At Maghazi menyebutkan dari

Muhammad bin hrahim At-Taimi secara mursl atau mu'dhal, ia

berkata, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah, engkau memberi 'Uyainah

dan Al Aqra' serafus semfus dan melerr,ratkan Ju'ail.' Beliau bersabda,

o $o/ 1'-r, I ! o tro.! i 
o 4'

A ;* ait,- U ,W e* * ,S{t)

tef6,;<r,Ltt\i')^# p fr\i 7*
4iu,il
'a 

tt, a1a$'
"Demi Dat gng iiuraku di tangan-N5a, sunggah Ju'ail bin

Swaqah tebih baik dari ap Wng disinari oleh matahari seperti

'tJpinah dan Al Aqn'. Akan tetapi aku membujuk kduanSn dan aku

mengaitkan Jubil kepada keimanann5n." lAl Fath,lt/2821.

l46.Perkataan Al Bukhari: "Gugur dalam perang Uhud-'

AI Hafizh berkata: Yakni sebagai s!,ahid. Saat itu ia pembawa

panji Rasulullah &. Ini diriwaptkan se@ra valid dari riwayat mutsl
'Ubaid bin Umair dengan sanad shahih yang dikemukakan oleh Ibnu

Al Mubarak di dalam kitab Al Jihd.lAl Fath, L7/2831.

E
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147. Perkataan Al Bukhari: Di-mutaba'ah oleh Ayryub dan

Auf. Sementara Hammad bin Najih dan Shakhr mengatakan, "Dari

Abu Raja', dari hnu Abbas."

AI Hafizhberkata: Mutaba'ah Shakhr disambungkan oleh An-

Nasa'i dan lbnu Mandah di dalam kitab At-Tbuhid, serta Al Hafizh di

dalam Al Ja di54at Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari dua jalur

yang tidak diperbincangkan . lAl Fath, ll/2841.

148. Hadits hnu Umar, '

o / t-< n ,, ,oo.- ,40 l, t i,ot I o .t /je,_p Y! t; EUI d:*i*;-l
t1;f ir ,ry ok oyt ,g.r;r;

"Tidaldah s@mng hamb mendaptlan sanafu dan

kduniaan, kecuali mengunngi demlebSa ualaupun k samng gng
mulk di sisi Allah," diriunptkan oleh hnu Abi Ad-Dunya. Al
Mundziri mengatakan, bahwa sru:erdnya ja5ryid. Wallahu a'latn.

Perkataan Al Bukhari: "Maka aku pun memakan darin5ra

hingga ankup lama, lalu aku menakamya."

Al Hafizh berkata: Al Baihaqi meriwalptkan dari ialur lainnSa

dari Aisyah, ia mengatakan, "R;uilrlullah & tdak pemah kenyang

sehma tiga hari berturut-furut. Seandainya mau tenfu kami bisa

kenSang, akan tetapi beliau tidak mementingkan diringp sendiri."

Dikemulokan juga seperti itu mengenai kantong Abu

Hurairah sebagaimana yang diritmyatkan oleh At-Tirmidzi dan

ditrasanlran oletr Al Baihaqi di dalam Ad-Dahil, dari jahr Abu Al
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Aliyah, dari Abu Hurairih, "Aku menemui Rasulullah $ dengan

membawakan kurma, lalu aku berkata, 'Mohonkanlah keberkahan

untukku.pada kurma ini.' Maka beliau memegangnya lalu berdoa,

kemudian beliau bersabda,

'ol'o\,1 rr*, ) s'_- €.'"&u,$'&.
G ;a.'-:,s\J'#, ,!u]y\G,# LU
"Ambillah itu dan tempatkan di sebuah l<antong. Jika engkau

hendak mengarnbil darin5a, maka masukkanlah bnganmu, lalu ambil

dan jangan dituangkan."

. [-alu aku pun membawa sekian dan sekian u/aeq dari ifu

untuk fi sabilillah, dan kami tetap bisa makan.dan mernberi makan

orang lain, sedangkan tempat persediaan itu tetap digantungkan di

pinggangku dan tidak pemah dilepas. Saat Utsman terbunuh,

terhentilah hal itu." [Al Fath,lL/2851.

149. Dari Ja'far AI Abdi, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

al , o 'il a;;rta),J,,:,
uKemalangan bgi onngonng -; dari umatku."

Diriwayatkan oleh Ali bin Sa'd. Hadits ini mutsl. lAl Islnfuh
fi Tamyiz Ash-Shahabh, l /2681.

150. Hadits:



gdflrf.4ta lfu %a/a,4 rlardl&t

o t o ./ -l -/o 
'o (,

€rtl t.F.., *ts
Lst;Jt,;') e

"Ya Allah, hidupl<anlah aku sebgi oft,ng miskin, dan

matikanlah aku sehgai oftng miskin, serb himpunkantah aku

betxrna orzngoftng miskin."

Maka Aisyah berkata, "Mengapa, urahai Rasulullah?' Beliau

bersabda,

'Htr€.+l # ^!*t 
o-Y*'#\

,€'rj'l *rp l;- ,Lt;;

#i ?tt Lti,'fr'jilft3t,ff $p L;-

:iJ;t]Jt'.'J
u -. \J'

"Saunguhn5a mere,l<a masuk suryF enpt lebih dulu puluh

tahun sebelum oftnryftng l<a5a merelo. Walni Aiqah, ianganlah
engl<au menohk oftng miskin, wakupun lanSa (sdekah) dangan

sepruh kutma. Wahai Aistnh, cinbilah oftnsloransJ miskin dan

dekafrlah mereka, l<arena saunguhnja Allah alan mendelatimu

Faa hari kiamat t'

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia

mengatakan, "Hasan glraib."

o'e
,*l

-to'(O '-c.J,J

I
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Diriwayatkan juga oleh hnu Majah dan Al Hakim, dan ia

menshahihkannya.

lAjwibah 'an Ahadits waqa'at fi Mashabih As-Sunnah wa

wushifat bi al wadh; 312-3131.

151. Dari Ibnu Umar.S: Bahwa Nabi $ bersabda,

ir-t;; ,it:;,r:rt ;1tat t;t Lr4
),

AJJl

uKunci surga adatah omngionng miskin a* o nn--rn
fakir, mereka ifu adalah teman-teman duduk Allah." Ini hadits palsu.

lLisan Al Mizai, L/168-L691.

152. Dan Abdurmzzaq dengan sanad shahih, sebuah hadits

palsu dan matan-nya dari hnu Abbas secara mar{u':

6it;;l "b:-.,.y,#t + ;,{t"*
o'
-// / o o/ , <1, -.r. o tr.,l(
4:-,' C# .,ltJl PV c.f, ,l-l.ast

'Berbhann5n omng fakir saat munculn5n s5nhont yang tidak

dapat dialurkann5n adalah lebih utama daripada ibadahn5n orz,ng

kaya selama tujuh puluh tahun." lLisn Al Mizan, t/25G2571.

153. hnu Adi meriwayatkan dari hnu An'um, hadits:

E
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e r;Jt rriir'ufil u;t;, y;:t
.'1. 9 .

'/Pl -t*
t "Kef-akinn pda oftng beriman lebih indah dartpda keelokan

5ang indah pda pipi kuda,''

Dan hadits:

)t:;-. vt ,g"jr
,/u

"Tidak seoftng pun masuk surga kecuali dengan pedinbsan.,,

Kemudian hhaq bin Musa mengatakan kepada kami, 'Hadits
ini terdapat di dalam kitab Abdunazz4di akhir pembahasan tentang
zal<at." Yakni . yang kedua. Lalu Ad-Daburi dan yang lainnya
meryrandarkan hadits lainrya kepadanya, dan itu adalah hadits
m,ttkar." lbsan Al Mian, I /349-3501.

131. Ibnu Adi mengemukakan hadits lbnu Abbas:
c lt

*1;Jtt\;;/ta).
"SautguhnSa omngamng mi*in itu mqtiliki nqeri

hdib)'4t Paku. llisn N Mizan, Z/Z9S\.

1t lutabn hadits ini: ili:if fr.,rp'nklrtr;,i$i:$Jty6gri7ot,l,4so;:,=ir3r

sebmh nqai. Pada had lhmat mnfr dilablan kep& mqera: btattah
slap gng menbql kalian s6@p abu metnbqi kabln sepoto,g

l6;l.1-U v

a

o!
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155. AI Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh Al hzzar: Sa'id bin Amir bin Hudzaim iS berkata, "Aku tidak
pemah melewatkan bagian pertama sejak aku mendengar

Rasulallah $ bersabda,

z) t

,--5 cqlJA,ucil
-za

c.l'-ig 9.

:";iie,it3ir i-'rr,ts
.A/ /.
d s9I9

,r=,1L^- "U q; 11 .iufi
lu

,dtk) lrt:i g;'eii

z ) tz o

:o-)-# ceG)).
!

lJ'at
)z/

,r. ,;i "U K;6)

tzo t

"p 
trL'."$ ,iLit qG.'A &, .q)V 6:r*

tlc',;;r4./61
uManusia dikumpulkan unfuk dihisab, lutu duturgtuh'o-rO

oftng fakir kaum muslimin, mereka berjalan perlahan sepefti
merpati. Dikatakan kepada mereka, 'Berdirilah kalian

unfuk dihiab.'Merela pun berkata, 'Demi Allah, tidak ada 5nng
dapat dihiab pada kami, l<arena kami tidak meningalkan apa pun.'
Tuhan mereka Yang Maha Suci kgi Maha Tinggi pun berftrman,
'Pan hamba-Ku benar.' Ialu dibukakan bagi merel<a pinfu suryla,

pl<aian, atau memberi kalian setegwk minutn, mal<a masutrt<anlah dia ke
surgal.

E
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maka merel<a pun masuk senbilan pufuh tahun sebelum oftng-omng

lainn5la."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuiqn diriwaSratkan kecuali

dari jalur ini."

Yazid dha if. lMukhbshar hwa'id Al hzar 2/5031.

Bab: Tentang Orang lpng Kepentinganryra Selain Allah

156. Dari AMullah bin Mas'ud, hadits:

. ),, . . oli ), tol til ,. . -a f o,
,"# It Ll ,-r\b ,lt -P a's'o-9 e<l Lt

cu.

, ":L/

'kntgsiap tnng menaski uaktu rui sernentam

kepentingannta selain Allah, mal<a fdak ada sesuafu pun dari Allah

...' al hadits.

Al Hakim pada pembatrasan tentang kelernbutan hati.

Al Hafizh berkata: Tidak pemah dibicarakan, sementara Ishaq

dan Muqatil matruk ftnditsnSa ditingga[Gn), dan saln kira terlalu

dskan untuk memasukkan pda istidmk abs Ash-Shahihain hingga

keluar dari perawi yang seperti Muqatil. lltfrhaf Al Mahanh, 4/259;
10/3381.

E
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Bab: Tentang Orang yang Tidak Diperdulikan

157. Al Hafizh mengatakari tentang hadits 5nng diriwayatkan

oleh Al hzzar: Dari Affiullah bin Mas'ud $ secara marfu', beliau

bersaMa,

atq)

;73'
*t *'#f ?,iii;ir,u* qi

"Bemp ban5ak penili! sepnng pl<aian lusuh 5nng tidak

diperdulikan, tlang apbila betsumph kepda Allah nisaya ia
memenuhin5a."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dengan sanad

ini."

AqrSyaikfi berkata: Para perawinSn adalah para perawi Ash-

Shahih selain Jariph, ia dinilai tsiqah oleh hnu Hibban kendati ia

dh'aif.

Menurut saya: CelanSa dari Humaid Al A'raj, ia sangat dha'if,

dan tidak seorang pun dari Asy-Syail'hani yang mengeluarkan

riwayatnya . lMukhtashar hwa' id Al hzar, 2/5041.

E
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Bab: Meninggalkan Keduniaan untuk Para Ahliryra

158. Hadits:

?t;i7.t7, ,;t\iTf e?G 6tui

i' ,J" )61; t,;r,rifur $f ;'
, "Dunia lnnm atas ahli akhimt, dan akhint lmnm abs ahli

dunia, dan keduan5a hamm atas Allah."

Ini bathil lagi palsu. IFabwa, bagian hadits, 13).

159. Hadits: "Elahwa dikatakan kepada Umar bin Khaththab,
'Sebaikryra engkau melembutkan malonan dan minumanmu.' Ia pun

berkata, 'Aku mendengar Allah berfirnran kapada bantak kaum,

Etur &p6q*Fhr
"I{amu telah menghabiskan rez*imu Wrg baik dalan

kehidupn duniawimu (sta)." (Qs. Al Ahaaf [46]: 200."

Al Hakim pada pembatrasan tentang ilmu di dalam Al
Mustadnk, dari hadits Mush'ab bin Sa'd: "Bahura Hafsh berkata

kepada (Jmar," lalu ia menyebutkann3ra secara panjang lebar.

Zhahimya ini riwayat mutal, tapi bila Mush'ab mendengamya dari

Hafshah, maka ini bersambung (sanadnya). lTalkhish Al Habin
4/ts38l.

EI
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160. hnu Abi Ad-Duqp dan Al Baihaqi di dalam As5tSvtbb

mengeluarkan riwayat dari ialumya dengan sarndnya hingga Abu

Darda Ar-Rahawi, ia berkata: I-alu Rasulullah $ bersaMa,

b))G;?f 6,i 6fur \)o\
'o:)6:

" Waspdalah tulndap kduniaan, l<arena saungahn5a ru
tebih menyihir daripda Harut dan Marut' al hadits." Ad-Dzahabi

berkata, "Aku tidak tahu siapa Abu Danda ini, dan khabar tutr munkar,

tidak ada asatnya." lAl Ishabh fi Tarnyiz Ash-Shahabh, 4/6LL '

161. Al Haftzh mengatakan tentang hadits Snng diriunyatkan

oleh Al Brlzzar: Dari Anas secaftr marfu', beliau bersaMa,

61-:r G.',tiJitr 6fur tt:, t)v q6-
'rrrl Efur 'u bl';,riFtr 6fur \&.',ti$tr

';;,J-r hQ'bf q;<ie.
"Penyent bersent: Tingallranlah kduniaan unfuk Pn

ahtin5n. Tingatkankh kduni,aan untuk pm ahlin5a. Tingg4lkanlah

kdunian untuk Pn ahtinW. hmngsiap mengambil dari

kedunian melebihi ap tnng mencukupin5a, mala ia telah

metyambil magt tanp diadarin5a."

E]
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Ia bei<rata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini.
sementara Abdullah menceritakan hadits-hadits yang tidak di-
mutababh. Dan tidak diketahui orang 5rang meriwayatkanirya darinya
selain Hani'."

Dan ini dha if. [Mukhtashar hwa'id Al hzar, 2/5021.

Bab: Tidak Ada yang Dapat Memenuhi Perut Anak Adam
Selain Tanah

162- Dari Atha', ia berkata, "Aku mendengar hnu Abbas rg
berkata, 'Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

i
'w'lt
q6 ry

lz

c, til,ti

t^. )-v(J

;i;\ ,Ju u e;-:U i;T iy ok
lt

tur ,;t ,itlr v1 iir;r r?

"Sandain5a anak Adam telah memiliki dua lentbh harta,
tentu ia menginginl<an tang ketiga, dan fidak ada 5ang dapat
memenuhi rongp (perut) anak Adam selain anah. Dan Attah
menerima taubah5a oftng lang bertaubt"

At-Tirmidzi, hnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan, dan
mereka menshahihkannya, dari hadits Ka'b bin lyadh: "Aku
mendengar Rasulullah $ bersabda,

E]
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"saunguhnla setiap umat ada fibahn5a, dan ftuah umatku

adalah llarb."

Hadits ini mempunyar swhidyang mutal png dikernukakan

oleh Sa'id bin Manshur dari Jubair bin Nufair seperti itu, dengan

tambahan: Ji.t r-4 # )o'i,r 1ti-)iiiT r) 
'bit (tundairya

dialirt<an dua lembh harb'unfuk manusb, tenfu ia menghampkan

jang ketigd al hadits.

Perkataan Al Bukhari: i-ri fr 'J?W-ls @an tidak ada 5ang

dapt memenuhi ronga (pentt) anak Adan|

Al Hafizh berkata: Di dalam riwaSrat mutsl JubElir bin Nufair

disebutkan dengan lafazh: J|+ gbili len ddak ada 5ang dapt
me,ttgerynnglcan rongdl, dengan dhannnh di awunlnp (1nk'ni:

gp lN Fa&, tr/2*2601.

153. At-Tirmidzi mengeluarkan ritr4lat dari dari jalur Zirr bin

Hubaigl, dari Ubay bin Ka'b: "Elahwa Rastrlullah $ bersaMa

kepadanya,

iri' if e,j,;1

ayf;f'of G'yfl't

{t|F.L\

z lo

oT/l
a

oL

"Saunguhn5a Allah menerintahl<anku aSPr membcakan Al

@r'an kepdami' Lalu beliau pun mernbacakan kepadaq;a, ,fi
vu$ir f |e rir;g t;ir tO-rrw-rrs kafir takni ahli kitab dan

onnlloratg musyrik (mangatala n bhtn merc,la) Mak akan

mentwptbn (agnand... (Qs. Al Bayyinah l98l' 10. Dalam pada
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itu beliau juga membacakan: '16,J,3t I "rjrSrlt.Irr f--ic;Llr L1

(sesungguhn5n agama yang diakui Altah iu"5rnn agama yan;
lembut lagi tolemnl." al hadits. Di dalamnya juga disebutkan: "Belaiu

juga membacakan kepadanya' Jri 'U rl;ti iii o,l Ll j 6*"aun5,
manusia memiliki satu lembai harta)." al hadits. Di dalamnya juga

disebutkan , qL3',F db fu qf-l @an Atlah menerima taubatnya

omng yang bertaubaf , sanadnya jaMd.IN Fath, L7/2621.

164. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh AI Bazzar: Dari Samurah rg, bahwa Rasulullah $ belsabda,
t ,.o z Az ,..?, z lt o r l .zo .1- ',t a.. c

'rF & Jrrt 'di:*t.#rl 
;z.l;t o1

d;t .Jy'uV,?T 
;t s fi W'of 'Jl,,JiI

:

il'; sl ,iG ,?T t3:*'r;:j'6t4v,?li

It ;*f n c r):, i -l), ok';r,?t )t'u

" Saunguhn5a seseomng ,* O* memfi penuh (puas)

jiwanjm dengan harta hingga dipenuhi dengan Anah. Seandaing
ses@ftrng dari kalian memiliki afu lembh dari atasn5n hingga
bavnhn5a, mala ia ingin ilipenuhi bgtnln ternbh lainn5m. Bila tetah

penuh lembh lainnja itu lalu bennjak dan mendapat lembah lainn5n

lagi, ia akan berkata: Sunguh demi Allah, seandain5a bisa niscaya

aku penuhi katnu dengan ini."

E]
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Sarndnya dha'if. lMul<hbshar htn' id Al Elazeir, 2/499L

165. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al huar: Dari Abu Sa'id S, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

,t3: it,at )6u tliriil cr,) 
'ofi

*rlrvt iil u.t r?L;vt
" *andain5a anak Adam memiliki sfu lembah hath, niscaSa

ia menginginlan tnng kdua. Dan tidak ada 5nng dapt mernenuhi

perut anak Adam kxuali tanah."

Ahmad bin Sinan juga menceritakan kepada kami, Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami, Fudhail mengabarkan kepada

kami, serupa ifu.

Ia berkata, "Tidak diriuaptkan dari Abu Sa'id kecuali dari

jalur ini."

Athi!,!/ah dln'if, lMukhbshar hwa'id Al har,2/499-500l

Bab: Tentang Berinfak dan Tidak Berinfak

166. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, fuflran

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Az'Z;Jhn

berkata, Ururah dan Sa'id bin Al MusaS4,rab mengabarkan kepadaku
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dari Hakim bin Hizam, ia menufurkan, "Aku meminta kepada

Nabi $ maka beliau pun memberiku. Kemudian aku meminta lagi

kepada beliau dan beliau pun memberiku. Kemudian aku meminta

lagi kepada beliau dan beliau pun memberiku, lalu bersabau,.iti,it lt
(sesungguhnya harta ini -dan mungkin Sufuan mengatakan: ( :1, Jt!
jUjr lijh\,;J, (Beliau bersabda kepadaku, 'Wahai Hakim,

sesungwhnya harta ini- ,{i'i'!:'i.# *t'oitfW ,i| 1jd.ir*
4: g,i.'# ti,FV e$s t:s t,;i. fr ,;tLi f )t;ly,i:iei'5;t

"tilJt 
ilt',y"p tt1au (indah) lagi manis. Bamngsiapa mengambilnya

dengan kepuasan jiwa maka ia diberkahi padan5n, dan bamngsiapa

mengambilnya dengan jiwa mengendapngendap, maka ia tidak

diberkahi padanya, dan ia menjadi seperti oftng yang makan tapi

tidak pemah kenyang. Tangan Wng di atas lebih baik daripada

tangan yang dibawahl." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Perkataan Al Bukhari: Umar berkata, ';tt \'gbr:,-J f Uliijiti
y e lrfilbt clLf 4 P' .a i#; w.{F (Ya Attah, sunssai kami

tidak mampu kecuali betgembira dengan apa yang Engkau indahkah

dalam padangan kami. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu

agar aku dapat menggunakannya pada haknyal.

Al Hafizh berkata: Atsar Umar ini disambungkan sanadnya

oleh Ad-Damquthni di dalam Ghamib Malik dari Yahya bin Sa'id,

yaitu Al Anshari: "Bahwa dibawakan kepada Umar bin Khaththab

harta dari Masyriq yang disebut Naql Kism. lalu ia memerintahkan,

maka harta itu pun. ditumpahkan lalu difutup. Kemudian ia

memanggil omng-orang, maka mereka pun berkumpul. Kemudian ia

memerintahkan, maka harta ifu pun dibuka, temyata itu berupa

perhiasan, permata dan perkakas yang banyak. Maka Umar pun

menangis dan memuji Allah &. Oranfomng berkata, 'Apa yang

E]
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membuatrnu menangis, wahai Amirul Mukminin? Ini adalah

ghanimah yang tetah dianugemhkan Allah kepada kita, Allah

mengambilnya dari perniliknya.'

Umar berkata, 'Tidaldah ini didapatkan oleh suatu kaum

kecuali mereka menumpahkan darah mereka dan menrsak

kehormatan mereka."' Ia berkata: "[alu Zaid bin Aslam menceritakan

kepadaku, bahwa masih tersisa dari harta ifu png berupa fufup

kepala dan cicin, lalu diangkat. Kernudian AMullah bin Arqam

berkata, 'sampai kapan engkau akan menahannyn dan tidak

membagikannya?' Ia menjawab, 'Tenfu, iika engkau melihatku

sedang sen[Klang, rnaka beritahulah aku.'

Saat ia melihatrp sen55Fng, maka ia pun menghamparkan

tikar pelepah kurma, kemudian harta ifu dibawakannya lalu

difuangkan. Tampakqn ia menganggap itu sangat ban!/ak, kemudian

ia berkata, 'Ya Allah, Engkau telah berfirman , t2t:;llJt U A\ij:
lhjadikan indah pda (pandangw) manrcia kqintan kefua ap-
ap tnng dihgin),' ia pun membacakan a!/at itu hingga selesai,

kemudian.berkata, 'Kami tidak mampu kecuali (bergembira) dengan

apa lrang Engkau indahkan dalam pandangan kami. Karern ihr

peliharalah aku dari keburukanrya, dan anugerahilah aku untuk dapat

mensgunakannlra pada hak-Mu.' Ia pun tidak beranjak hingga tidak

ada lagi png tersisa dari harta itu." Ia juga mengeluarkankanqn dari

Zaid bin Aslarn, dari ayahnya, menyerupai riwaSnt ini, dan ini

maushul, tapi sanadnya dln'iff@gaAbdul Adz.

perkataan Al Bulfiari: lalu bersaua, iJCir rii l%ugutng
harb ini -dan mungkin Sutpn mengatakanr;4, ti rqJ i6 (Miau
fusaMa kepdaku, 'Walpi Halcinl.

IIgi
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Al Hafizh berkata: Sabda beliau, ^;'i't|t:; (maka ia diberkahi
padanyal, Al Isma'ili menambahkan dari riwayat hmhim bin Yasar

dari Sufuan dengan sanadnya dan matarnya. hrahim ini salah

seorang hafizh (penghafal hadits), namun ia diperbincangkan. IAI
Fath, LL/3641.

'" 167.Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al hzzar: Dari Samumh, bahwa Rasulullah $ bersabda, ti
& Ai fiLt d.'ot ;.fr.Vidaruah mengembinkanku bilarnana aku

memilki emas sebeargunung Uhud seluruhnydl.

Ini sanadnya dha if. [Mukhbshar hwa'id Al hzzaa 2/4971.

168. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Abu Sa'id {h, dari Rasulullah $, beliau

bersabda,

u4;Vf t*,tt,i;46y:
ls-

#S & Al ,6itLf J,ol'.nlc

"Aku tidak ingin memiliki emas sebenr gunung Uhud,

kemudian berlalu pagi ketiganSa dan aku masih memiliki sedikit

darinjn, kecuali squafu tnng aku proyel<sikan unfuk membayar

hutang."
: iii-

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuinlp dari Abu Sa'id kecuali

dengan sanad ini."

E
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Menurut saya: Ada kelemahan pada sanadnya. lMukhtashar

hwa'id N har 2/4921

169.Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Umar bin Khaththab &, ia berkata, "Seorang

lelaki datang kepada Nabi $, lalu beliau bersaMa,

6z I o.o 1 t 7 so . o& .?fi| ',#, ;)+Ll ,:;r, €y t1
-. 

. , oi {o , -r.E.0+i ei lr.rt-

"r4ku frdak manpun5ai sauafu WryI bis aku berikan

hpi aku akan meminjam hinggp dabng sesuatu kepda
kani lalu bmi akan mernbedmu."

Maka Umar berkata, 'Allah tidak mernbebankan ini

kepadamu, engkau telah mernberikan apa yang ada padamu. Jika

tidak ada padamu maka fidak ada kehamsan.' Namun

Rasulullah S tidak menyukai perkataan Umar hingga tampak pada

wajahn5n, maka lelaki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku

tebusanmu. Kalau begitu, berilah, dan janganlah engkau takut

kekurangan dari Dzat pemilik 'Arsy.' Maka Rasulullah & put

tersen5rum, dan beliau bersaMa, or2l ui VrTitah yarg diperintahkan

kepdalet)."

Al Bazz;ar Mata, "Kami tdak mengetahui yang

meriwayatkannya dari Hislram kecuali Ishaq, dan ia bukan haftzh."

Menurut salra: Merelo sepakat atas kedln ifawtya.

lMukhtaslnr hva'id Al kar, 2/4951.

El
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l7O. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari hnu Abbas: "Bahwa Umar bin Khaththab setiap

kali selesai shalat ia duduk untuk orcm(forang. Lalu datang orang

yang mempunyai.keperluan kepadan5a ia pun berbicang-bincang, jika

tidak maka ia berdiri. Suatu hari aku mendatangi pinfunya, lalu aku

berkata, 'Wahai Yarfa'.' Temyata sudah ada Utsman di depan pinfu,

lalu Yarfa' pun keluar, lalu berkata, 'silakan wahai Ibnu Affan,

silakan wahai Ibnu Abbas.' Maka kami pun masuk ke tempat Umar,

sementara di hadapannya ada setangkup harta, lalu ia berkata,

'sesungguhnya tadin5a aku memandang unfuk oftmg-oEmg Madinah,

lalu aku melihat kalian berdua sebagai'otang 1nng paling banyak

keluarganya. Maka ambillah harta ini dan berbagilah di antam kalian

berdua. Jika ada sisa darinya, maka kembalikanlah.' Aku berkata,

'Jika kumng, engkau akan menambahi kami?'

Ia berkata, 'lni bafu gunung. Bukankah engkau tahu bahwa

Muhammad dan keluarganya pemah makan kulit kambing?' Aku

menjawab, 'Tenfu, demi Allah, seandainya Allah menganugerahkan

ini kepada Muhammad, niscaya beliau melakukan selain apa yang

engkau lakukan.' Maka Umar pun marah hingga gemertak fulang

rusuknya, dan berkata, 'Jadi, apa yang beliau lakukan?' Aku berkata,

'Jadi, beliau makan dan memberi kami makan.' Maka ia pun senang

dengan itu."

Ia berkata, 'iKami tidak mengetahui ifu kecuali dengan sanad

ini."

Menurut saln: Ini shahih. lMukhtulnr hw;a'id N hzar
2/49:!/;961.'

E]
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171. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al hzzar: Dan Ziyad bin Abu Ziyad dari Al Hasan: "Bahwa

ketika Qais bin'Ashim datang kepada Rasulullah $, beliau bersaMa,

J.fi fjf 'ri 1 tifl (ni pemimpin kaum pemakai bu4. Maka aku

terkata, 'Wahai Rasulullah, 'Hartia apa yang tidak ada tanggung

jawab atasku karena tamu atau keluarga, walaupun mereka banyak?'

Beliau bersabda,

,fu ,oil ok"oLs ,o-ri;r\i ifir ?

e
,-bLfil YI -rlfriilii'i- LirJt qit .>:V

??t,tb:ujQb,,la)Ls||?b ,6:p
'";J..Jiti 

e.;lit ?L,W rp e- r,taa;7'F:
"sebaik-baik harta adalah empt puluh, jika bn5nk pun

han5n enarn puluh. Kecelakaanlah bagi pn pemilik ntuan -beliau

mengucapkan itu tiga kali-, kecuali Wng memberi dalam kadaan

mudah dan sulit, meminjamkan penungglangannp, meminiamkan

pejantann5a, menyembelih tnng genulmg dan memenhl<an t/ang
bersusunla, selzingga ia memberi mal<an kepda omng 5ang rek
dengan ap tnng ada pdan5a (frdak meminta-minta) dan onng Wng
meminb."

Aku Mata, 'Wahai Rasulullah, alfilak rnana dari ini png
paling mulia dan paling baik?' Beliau bersabda, t'1-,;a4u.'lJJr'6
lhspimam engkau mdakulan dengan (sumbngpnPl,

aku menjawab, 'Sesungguhnya aku memberi sumbangan serafus

setiap tahun.' Beliau bertanya lasi, tlr-li1\.'# riif Wgrir**

EI
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engl<au melakul<an peminjamad?), aku menjawab,'Sesungguhnya

aku tidak meminjamkan her,uan yang bersusu dan tidak pula png
budak yang mudabbar.

Belia:u bertanya lug,, f#: ,rur'e*t'AS @usai-*u wng
engkau lakukan dengan hewan pejantari?1, aku menjawab, Unta-unta

itu keluar dan orang-orang pun keluar. Siapa lrang mau menunfun

kepala seekor unta maka ia bisa membawanya.' Beliau bertanya lagi,

t1r11i il* if eJ!1t-,iit UU Wpu*un hartanu tebih mskau cintai

atau harta maula-maularnt?), aku menjawab, 'Tidak, bahkan

hartaku.' Beliau bersabda, |.r1\t ,'o3tti *l V"ft Cl.ti b U 6I
'.*it6'$bl \t ,:c,t;.lf eidak aia bagimu dari hamnu kecuali 5nng
engkau makan lalu habis, atau engkau kenakan lalu menjadi lusuh,

artau engkau berikan latu bedaldt Aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

demikiankah?' B'eliau menjawab, { tVa.
. Aku berkata, 'Sungguh, demi Allah, jika masih ada sisa

niscaya aku sebutkan juilahnya."'

Pam perawinya tsiqah tapi ada keterpufusan pada sanadnya.

[Mukhtashar hwa'id Al hzz,ar 2/4964;97L

172. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriunyatkan

oleh Al Brlzzar: Dari Abu Humirah rg: "Bahwa Rasulullah $ masuk

ke tempat Bilal, sementara di hadapannya ada setangkup kurma,

beliau pun bertanlp, flii J (Apa ini?1, ia menjawab, 'Aku

menyimpannya.' Beliau pun bersaMa,

{;-'6 )6 efta.{,si'of ;*; cl
lz o c

VYif ;-at c: ,t'r*, \s ,Ji 'df

.EI
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uApa engkau tidak bhu melihab5n bensap di dalam nenka
Jahannam? Infakkantah, watni Bilal, dan jangantah engkau bkut
kel<umngan dari pemberian Dat pemilik Arsy."

Mubamk meriwa5aatkannlp sendirian.

Sanadnya haan. lMukhbshar hvn'id Al hzzaa 2/4941.

Bab: Barangsiapa Mencintai Muslim karena Allah, Maka
Akan Dicintai oleh yang L-ainnp

173. Dari Abu Hurairah:

|t:; 1\){t f; el'o €Ll ;' sa
,c'th *'rl;'A

"Apbila s6@rang dari l<alian kehikan dari

mal<a hendalhh metnberitahukan hal itu
agar beftarn bh k*enderunganry,a."

Disebutkan oleh A*Daraquthni di dalam Al 'IIal secara

bersambung. Diriunptkan juga secara mutsl dari Sa'id bin Al
Musayyib. Vasdid Al @us,l/3761.

174. rtaditi dari Abu Sa'id,

r

t
i

.

E]
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a!

-

,:,t-y LL,ifi ial '€Ll'";l$Y

*t3J"lL_fr13 
,;r;,

"Apbila s*eoftng dari kalian mencinbi nudaran5a, maka

hendaHah menbeitahukan hat itu ke@an5a, kemudlan hendailah

mengunjungin5n, dan tidak menjadi 5ang perbma l<ali memutusl<an."

Abu Daud, Ahmad, At-Tirmidzi, Ath-Thabamni dan Abu

Nu',aim. Dirir,vayatkan juga oleh Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Umar,

tapi dengan lafazh: 'J W g$t ,P'q-"ty f*Il U@tca hqdaHah

menberitahunw, larena iaiuga mendapti seperti ap

Wng didaptinyd

Diriwayatkan juga oleh Ahmad, hnu Mani'-dan Abu Asy

$niktr dari dari hadits Abu Dzar densan lafaz-h: l:i$i Y e yJit)

i^a;-'Ji 6ut* hqdaklah men&bnginta di rumahnp, lalu

hendaHah memberifahun5a bhuta ia mencintainyQ. Di dalam

sanadn5ra terdapat hnu l-ahi'ah - tTasdid At Qaus,l/3711'

Bab: Aninran Amar Ma'ruf Nahyi Munkar(mengaiak

kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran)

175.lshaq bin Rahawaih berkata: Dari Al Hasan, ia berkata,

,'sesungguhn5n Umar bin Khaththab r$ menolak qira'ah suatu ayat

yang dibacakan oleh Ubay bin Ka'b, lalu Ubay rS berkata, 'Sungguh

aku mendengamya dari Rasulullah 0, sementara engkau, wahai

@
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Umar, terbuai oleh transaksi di Baqi'.' Maka Umar r$ berkata,

'Engkau benar, sebenam5n aku hanya ingin mengetes kalian. Apakah

di antara kalian ada yang berkata benar, karena tidak ada kebaikan

pada seotang pemimpin yang tidak dikatakan kebenaran di

hadapannya dan ia tidak mengatakannya-"'

Al Hafizh berkata: Ini (sanadnyra) terputus. lAl Mathalib Al
Alitnh,3/4131.

176. Abu Bakar bin Abu S5nibah berkata' Dari Ibnu

Buraidah, dari ayahnln r{S, ia berkata, "Kefika Ja'far r$ datang dari

Habasyah kepada Nabi $, Nabi $ bersabda kepadanSn, l-;obf g

s'-j,c,..;l!t ,? @ea Sang Fting menakiubl<an wng engkau lihat di

anill, Ja'far rft menjawab, 'Aku melihat seorang wanita png di

atas kepalanSa ada setakar makanem, lalu seorang penunggang kuda

lerryat menyepakngp sehingga menghempaskan (makarnn)n54, lalu

wanita ifu pun duduk mengumpulkan makanannya, kemudian ia

menoleh kepadanya dan berkata, 'Celaka engkau di hari malaikat

meletakkan kursi-N5n, lalu Dia mengambilkan bagi png dizhalimi

dari 1nng menzhalimi.' Rasulullah * prt bersaMa membenarkan

perkataan wanita tersebut,

';-;UtiJl j:rri',ry'31 ,',r1,3i y

& *6**",y'brir*27
"Tidak alcan disucilan -atau- bgaimana akan disucilan aafu

umat dimana golongan tidak mangambil haknw dari png
kaarn5a tanpa 5ang menSruahkann5a-"

EZI
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Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ar-Ru5nni.

Sanadn5ra hasan.

NBazzar berkata, "Kami tidak mengetahui jalumya selain ini.

Sementam Manshur, aku tidak tahu apakah ia mendengar dari Atha'

setelah hafalannya kacau ataukah sebelumnya. "

Dirivrayatkan juga oleh AI Hakim. lAl Mathatib At Alitah,

3/4L61.

Bab: Tawakkal

177. Ar-Rabi' dari pembesar Tabi'in, sahabat Ibnu Mas'ud, ia

pemah mengatakan kepadanya, "SeandainSra

Rasulullah S melihatnu, niscayia beliau mencintaimu." Dikernukakan

oleh Ahmad di dalaim Az-Zuhd dengan sanad iaWid. lAl Fath,

LL/3121.

L7[-.Dari hnu Umar rg secara marfii':

1' r; 6'Jb[* .J)G p); & n6r
o ,, 6:. , i ,iJrtj?\\?: $,y ittt >jki*.,r'#- d cduvtj dt>

C:ltLr";i';i ,fi i* L;6fur fl'a
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'eit ,:;"h,F'r:t sHt ufry, oat Fq,
o'+ o o .

ft u:f)
\/ai'
iu' ,J, Yr;;6fur

"Manu bemda di tiga kdudukan. Ehmngsiapa menari apa
yang di sisi Allah, maka langit menjadi naungiilrnp dan bumi sebgai

maka ia ddak alan mempedulil<an squafu pun dari
uruen dunia, ia memfokuskan dirin5n unfuk Allah, sehinga tidailah
ia meranatn bnaman smbil memakan rofi, dan b'daMah ia
menanarn pohon ambil memakan buah, ia tidak memperdulikan

squafu pun dari urufin dunia karena tawal<lal kepda Allah.* N
hadits yang panjang, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dan ini hadits

adalah hadits palsu. llisan Al Mizan, L/871.

t7g. Al Hafizh berkata: Ath-Thabarani ... dari Habbah dan
Sawa, keduanlp putera Khalid r{t, keduanSn mengatakan, "Karni

mendatangi Rasulullah &, hlu beliau bersabda,

'o$ lK- r'3)'- rt Q o ilst'J, 6V i
, !ro. O! o' ' 'L4;7,#;x ;lf ;iy ocyi,' ,1.

;-o dtl v

"Jarganlah lalian betdua pufus aa dari reeki Wng
menundul*an kepla kalian, karcna s*unguhnja manusia itu
dilahirkan iburya tanp ap pun dikenakanrya, kqnudian Alah &
memberin5n reeld."

n'
',y:s



fufl'*lra ltu *afu ll rrar4la,d

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukari di

dalam Al Adab Al Mufmd, dan hnu Hibban. Dirlwalatkan juga oleh

hnu Majah. IAI Amali Al Muthlaqah,26l.

't

ab: Tentang Syukur dan Sabar

18O. Disambungkan oleh ahmad di dalam kitab Az-Zuhd

dengan sanad shahihdari Mujahid, ia berkata, "lJmar berkata, 'Kami

dapati sebaik-baik kehidupan kami adalah sabar."' Diriwayatkan oleh

Abu Nu'aim di dalam Al Hilph dari jalur Ahmad juga. Dikeluarkan
juga Abdullah Abdullah bin Al Mubamk di dalam kitab ,42-Zuhd dan
jalur lainnya dari Mujahid. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dari

riwayat Mujahid dari Sa'id bin Al MusaSyib dari Umar.lAl Fath,309-
3101.

181. Az-Zamakhsyari berkata: "Adalah Imran bin

Hiththan Al Khariji termasuk yang paling Bani Adam yang paling

hitam, sementam isterinya termasuk yang paling cantik. lalu pada

suatu hari pandangan isterinya menatap ke unjahnSn kemudian

diikuti dengan ucapan, 'Alhamdulillaah.' Maka ia pun berkatan, 'Ada

apa dbnganmu.' Isterinya menjawab, 'Aku memuji Allah karena aku

dan engkau termasuk ahli surga.' Ia bertan5ra lagi, 'Bagaimana ifu?'

Isterinya menjawab, 'Karena engkau dianugemhi orang sepertiku lalu

engkau besyukur, dan aku dianugerahi orang sepertimu lalu aku

bersabar. Sementara Allah telah menjanjikan surga bagi para hamba-

Nya yang bersyukur dan bersabar."'

E
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Al Hafizh berkata: Aku tidak menemukannya. lAl Kaft Asy-

Syat L/5601.

L82. Dari Al Asy'ats bin Qais rS,, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

"saunguhnSa manusia Wng paling kepada Allah

adalah Snng paling berten'ma kasih kepada sefiIna manusia-"

Disebutkan di dalam riwayat lainnya: '(J-f i," ii,r '3{.l
,"r-3r VidaHah bersgkur kepada Nlah, orcng yang tidak berterima

kasih kepada sesarna manusia).

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan pam perawinya tsiqah.

lMukhtashar At-Targhib um At-Tarhi b, 7 71.

183. Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata: Dari Jabir &, ia

berkata, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah, iman bagaimanakah yang

paling utama?' Beliau $ bersabda, btl!)ti Ht $aO* dan berbudi

luhurldermawanll."

Al Hafizh berkata: Sanadnya haan, dikeluarkan dari hadits

yang panjang. Mereka juga mengeluarkannya secara terpisah-pisah,

kecuali redaksi ni.lAl Mathalib Al Aliph,3/35L1.

184. Dari Ibnu Abbas: "Tiga hal yang bamngsiap-a ada

padanya maka Allah menempatkannya di dalam perlindungan-Nya,

menghamparkan mhmat-Nya kepadanya, dan memasukkannya ke

,/$, i:52,1 {. f6t'f;,1 oy

@
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dalam kecintaan-Nya, (yaifu): Orang yang apabila diberi maka ia

bersyukur (berterima kasih), apabila kuasa (membalas) maka ia
memaafkan, dan apabila mamh maka ia menahan diri."

Disandarkan kepada hnu Abbas dari jalur Ad-Damquthni, dan

ia menyebutkan bahwa Al Hakim mengistidmk-n5ra sehingga ia

keliru, karena di dalam sanadnya terdapat Umar bin Rasyid.a2 {Tasdid
N Qaus,2/1321.

185. Biographi Amr bin Humaid, riwayat dari hnu Umar rg
se@rcr marfit', ia berkata,

i;v /y siJt)Wy
"Menunggu j,alan keluar dengan kwbmn adalah ibadah-"

Al Hafizh berkata: hnu Hibban mengatakan di dalam .4fs-

Tsiqah, " Shaduq fujur dalam penyampaian) riwayat, namun ada

sedikit ganjalan di hati untuk riwayatnya dari Al-[aits." lalu ia

mengemukakan hadits ini, kemudian ia berkata, "lni yang ia
bemsumsi di dalamnya, maka perlu dicermati letak kesalahannya dan

berhujjah dengan yang lainnya." lLian N Mizan,4/3621.

186. Dari'As'as bin Salamah, bahwa Nabi $ bersabda,

12 
Menurut saln: Al Hafizh mengatakan di dalam At-Taqirib(B1)l, "Dha'ill

E
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'&bar sesaat di sebagian tempat adalah lebih baik daipada

ibadah empat puluh tahun." Al hadits, diriwayatkan oleh Abu Daud

Ath-Thayalisi secam mursal. lAl Ishabah fi Tamyx Ash-Shahabah,

2/4801.

L87. Hadits Shaddi bin Ajlan:

"Sesunggwhnya seorang hamba ifu apabila ia skit, maka

Allah mewahytkan kepada para malaikat-Nya: Sesungguhnya aku

telah mengekang hamba-Ku ..." al hadits, diriwayatkan oleh Al
Hakim.

Di dalam sanadnya terdapat Ufair bin Ma'dan, dia dha:if.

llttihaf Al Mahamh, 6/2241.

188. Dari Shaddi bin A;lan, hadits'

F; {Ll'fi :fru., 
"€'Ll t :,H ht oL

E
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"Sesunggwhnya Allah pasti menguji seseorang dari kalian

dengan petaka dan Dia lebih mengetahuin5a...!' al hadits.

Al Hakim pada pembahasan tentang kelembutan hati, dan ia
mengatakan, "Sanadnya shahih."

Menunrt saya: Ufair sangat dha'if. lltfrhaf Al Mahamh,

6/2221.

Bab: Cemas dan Berharap

189. Disebutkan di dalam suatu riwayat: "Bahwa iblis

menantikan syafa'at, karena ia memandang luasnya rahmat di hari

kiamat." Diriwayatkan oleh Ath-Thabamni di dalam Al Ausath dan
hadits Jabir, dan dari hadits Hudzaifah. Sanad keduanya dha'if. lAl
Fath,3O8l.

190. Biographi Ishaq bin Hamzah: Ia meriwa5atkan dari hnu
Al Mubarak, dari Muhammad bin Mutharrif, dari Abu Hazim, aku kira

dari Sahl bin Sa'd, "Bahwa sEorang pemuda Anshar dilanda

ketakutan masuk neraka, ia pun menangis setelah teringat neraka

hingga menahannya di rumahnya. lalu Nabi $ menengoknya,

setelah beliau masuk, pemuda ifu pun memeluk beliau lalu ia jafuh

meninggal, maka Nabi $ bersabda,

;ars|*'O'-uJt oy'f+t:, | :'is

@
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" Uruslah kaunn kalian ini, karena sesungguhnla msa takut ifu
telah merobek hatinya."

Diriwayatkan oleh lbnu Abi Ad-Dunya di dalam Al l{haul dan
'Muhammad bin Ishaq bin Hamzah dari ayahnya dengan redaksi ini.

Adz-Dzahabi mengatakan di selain Al Mizan, "Hadits ini tampak

palsu, sementara Ishaq dan anaknya tidak diketahui, siap mereka."

Menurut saya: Bahkan Ishaq disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam

Ats-Tsiqat, ia pun mengatakan, "lshaq bin Hamzah bin Yusuf bin

Famrkh Abu Muhammad, termasuk warga Bukhari. Ia meriwayatkan

dari Abu Hamzah As-Sukari dan Ghanjar. Dan orang yang

meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar bin Huraits serta orang-

orang di negerinya." Disebutkan juga oleh Al Khalili di dalam .4/

hsyad, dan ia mengatakan, "la termasuk para sahabat Ghanjar yang

banyak meriwayatkan. Omng-orang yang meriwayatkan darinya

adalah Al Bukhari, Ishaq bin Ibrahim bin 'Ammar, AIi bin Al Husain,

keduanya ormg Bukham." lalu ia mengulanginya di tempat lainnya'

dengan mengatakan, "lshaq bin Hamzah Al Hafizh Al Bukhari yang

meriwayatkan dari Ghanjar, diridhai oleh Muhammad bin Isma'il Al
Bukhari, dan ia memujinya, hanya saja ia tidak mengeluarkannya di

dalam kamngan-karangannya ." fLisan Al Mizan, L/360-36L1.

L91. Biographi Wahb bin Aban: Disebutkan oleh AI Azdi, ia

berkata, "Haditsnya ditinggalkan lagi tidak diridhai." Kemudian ia

menyandarkan kepadanya dari jalumya dari hnu Umar secara

marftt':
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"Sandainya anak Adarn tidak takut kepada Allah, maka ia

tidak akan dikuasai oleh lnng lainn5m.u lLian Al Mian,6/2291.

L92. Ibnu Syahin dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Al
Munkadir bin Muhammad bin Al Munkadir, dari ayahnya, dari Jabir:

"Bahwa seorang pemuda Anshar yang bemama Tsa'labah bin

Abdurrahman pemah melayani Nabi $, lalu beliau mengufusnya

untuk suatu keperluan, maka ia pun melewati pintu rumah seorang

Anshar, lalu ia melihat isterinya sedang mandi, maka ia berkali-kali

menujukan pandangan kepadanya. Kgmudian ia takut akan

difurunkan wahyr:, maka ia pun lari hingga mendatangi pegunungan

di antara Mekkah dan Madinah, lalu tinggal di sana, maka

Rasulullah $ merasa kehilangannya selama empat puluh hari, yraifu

jumlah hari yang mereka katakan bahwa Tuhannya menjanjikannya,

dan ia membenci itu. Kemudian Jibril turun kepada beliau, lalu

berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya orcmg yang melarikan

diri itu bemda di antara pegunungan. Ia memohon perlindungan

kepada-Ku dari nedka.' Maka beliau pun mengufus Umar

kepadanya, beliau bersabda, 'Bemngkaflah engkau bersama Salman

kepadanya, dan bawakan dia kepadaku.' lalu keduanya bertemu

dengan seorang penggembala yang bemama Dafafah, ia pun berkata,

'Tampaknya kalian hendak mencari orang yang melarikan diri dari

Jahannam.' ..." lalu ia menyebutkan haditsnya secara panjang lebar
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ketika keduanya menemuinya, ketika sakitnya pemuda tersebut, dan

ketika meninggalnya karena sangat takutnya akan dosanya.

Ibnu Mandah setelah meriwayatkannya secara ringkas

berkata, "Manshur meriwayatkannya sendirian." Menurut saya: Dan

ada kelemahan padanya, sementara gurunya lebih dha'if darinya.

Redaksinya menunjukkan lemahnya khabamya, karena furunnya

ayat' .rji J:t'!$'eti 6 (Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan

tiada (pula) benci kepadamu. (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 3)] sebelum

h[rah, tanpa ada perbedaan pendapat. lAl Ishabah fi Tanyiz Ash-

Shahabah, l/2001.

193. Dari Muhammad bin Abdullah bin Atha' bin Khabbab,

dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Ketika aku sedang duduk di

sisi Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia melihat seekor burung, maka ia pun

berkata, 'Berunfunglah dia.' Aku pun berkata, 'Benarkah engkau

mengatakan ini, padahal engkau adalah Shiddiq (yang sangat

membenarkan) Rasulullah &'." Al hadits.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah.

Ia berkata, "lni hadits Gharib, kami tidak mengetahuinya

kecuali dari jalur ni." lAl Ishabah fr Tamyiz Ash-shahabah, L/417L

194. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Brtzzar: Dari AI Hasan, dari Nabi $ secara mar{u'

(disandarkan kegida .Allah SWI), Allah berfirrnan,

EI
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"Aku tidak menghimpunl<an dua ketakutan dan dua ms
aman pada hamba-Ku. Jika Aku menjadil<ann5n takut di dunia maka

Aku membuab4n mena aman di akhimt, dan jil<a Aku membuatnya

memsa atnan di dunia maka Aku membuah5n takut di akhimt."
Shahih. lMukhtashar hwa'id Al Bazzar 2/Mfl661.

195. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh Al Brrzzar: Dari Abdullah bin Az-Zubair rS: "Bahwa

Nabi $ melewati suatu kaum yang sedang tertawa-tawa, maka beliau

pun bersaMa,

e € .ALl ;. )61:r fiir i > r t r*
"I{alian tertawa-tawa setnentan penyebutan sutg dan nemka

di tengah-tengah kalian?."

Ia berkata, "Maka tidak lagi terlihat seormg pun dari mereka

tertawa hingga meninggal." Ia juga mengatakan, 'Dan turunlah aSnt:

s)li Ll, blr 3 
p, 6,5,$V'.;

illi 
";txst 

$
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"Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa

saungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagt Maha

Penyayang, dan bahwa sgsungguhnya adzab-Ku adalah adzab yang

sangat pedih." (Qs. Al Hijr [15]: 49-50))."

Ia -yakni N Bazzar- berkata, "Kami tidak mengetahuinya

kecuali dengan sanad ini. Sementara Mush'ab tidak mendengar dari

Abdullah."

Dan Musa dha'if.lMukhtashar hwa'id Al Bamr 2/4651-

Bab: Menghindari Dosa-Dosa Kecil

lg6.Dari Sahlbin Sa'd secara mar{l|z

,>(;;J $ Cr) c,.,"jrJt ?rH:€Cl
2r-; ti;iJr'A Vi it W u".i:tl

oJz oJ ,o!..g1 ,z ,olzz to. o.l ,'. 
ttu'

.f^;--"* .tu. l7a-;zl V l;*^> e )p.,1;, eL>J

Wq+GQ G'i,-r o"it:r,et:;; oy,

"HendaHah ; meniauhi' do*fuo* kecil, *ur.ru
perumpamaan dos4osa kecil adalah laksana suafu kaum yang

menuruni dasar suafu lembah, lalu yang ini membawakan sebatang

nnting dan Sang ini membawakan sebatang mnting hingga mereka

mengumpulkan (batang'baang) yang dapat mematangkan roti

E
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mereka. Dan sesunggwhnya dosados kecil ifu, ketika
dihukum, maka dapat membinaakann5n," diriwayatkan oleh Ahmad
dengan sanad haan.

Serupa itu juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-
Thabamni dari hadits Ibnu Mas'ud, dan yang diriwayatkan oleh An-
Nasa'i dan hnu Majah dari Arsyah: "Bahwa Nabi $ mengatakan

kepadanya:

za . -il at4 ly ,1ir)r ?r;;J:, )t).,a-zsG u_

Wahai Aislah, hendaHah engkau menjauhi doadoa kecil,
l<arena ifu ada penunfubz5a dari Allah." Dishahihkan
oleh hnu Hibban. lAl Fath, LL/3371.

1tg7. Dari Anas rg, ia berkata, "sesungguhn3a kalian
mengetahui amal-amal yang lebih halus dalam pandangan kalian
daripada rambut, padahal dulu di masa Rasulullah kami
menganggapnya termasuk hal-hal yang membinasakan, yakni yang
menghancur*an."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari. Ahmad juga meriwayatkan
seperti itu dari hadits Abu sa'id dengan sanad slphih. lMukhtashar
At-Targhib tn At-Tathib, 2251.

tl)b lt'o

@
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Bab: Orang yang Merinding karena Takut kepada Allah

198. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Ummu Kultsum binti Al Abbas, dari ayahnya, ia

berkata: Rasulullah $ bersabda,

loz o /./ . ltlb',:;t; bt ab A *.'Jl ii* ,|it tiY

, ' o -' -' ' . 1 :'; -

,A;ta-*,91 ;ollt *b*tS it;"tL,

"Jika kulit seorang hamba merinding karena takut kepada

Allah, maka bergugumnlah dainya kesalahan-kesalahannya,

sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pohon yang telah

kering." .

Shahih. lMukhtashar hwa'id Al Bamr, 2/467I

Bab: Bukanlah Kekayaan lfu'dengan Banyaknya Barang

ilgg.Dari Abu Hurairah r$, bahwa Rasulullah $ bersabda,

ubrJl rrf- * ;
d, / / 6t Xr,,Fs -f al

tot
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,.'

,Jbt et-#G,o):)t u{;S ci:rb

?"t1 t;r,yst 1'\;
" Wahai manusia, keka3aan ifu bukan dengan

ban5nknSn bamng, akari tetapi kekayaan itu adalah kaya hafi. Dan
Allah & memberi hamb-N5a rezel<i 5nng telah

ditetapkan baginya, maka dalam memohon, ambirah!
apa Snng halal dan tinggalkanlah apa yang hamm.

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan sanadnya ha*n Bagian
permulaannya muttafaq 'alaih. IMukhtashar At-Taryhib wa At-Tarhib,
1601.

Bab: Keyakinan

2OO. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari Nabi S, beliau
bersabda,

t6t'u t; ,At *.t-fiV;tfu ot

"saunguhryn'-rnr"ru ifu, setelah ketnkir,an, tidak diberi
sesuatu 5ru9 lebih baik dari kese,hatan." Diriwayatkan oreh At-
Tirmidzi dan An-Nasa'i dari beberapa jalur png sebagiannya shahih.

lhdzl Al Ma'un,214}

E}



€rcirarfzdrd I fiw *afu ,r4l raatalarct

zOL. Al Hafizh berkata: Hadits yang terdapat di dalam Sunan

Ad-Daraquthni darijalur Mush'ab bin Zaid bin Khalid Al Juhani, dari

ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Aku menerima pidato ini dari

mulut Rasulullah $ di Tabuk," lalu ia menyebutkan darinya sabda

beliau ,$:

i;1riir ceG P
"sebaik-baik Wng didapati di dalam hati adalah ke5nkinan-"

Ibnu Al Qaththan menyatakan Abdullah bin Mush'ab tidak

dikenal. lLisn Al Mizan, 3/362-3931.

Bab: Apa yang Dikhawatirkan pada Orang Kaya dari
Hartanya dan l-ainnya

2O2. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Auf bin Malik rS, dari Nabi $: Bahwa beliau

berdiri di antara para shahabatnya, lalu bersabda,

G3'.:r &L'*;t,?r}tr,ryb'€i 4u hr

"Kefakimn atau kemelantan 5nng kalian khawatirkan, atau

tatian mementingkan dunk, saunggUhrym Allah akan membukakan

-6.V

z t o /ooi$';;)l

Es.l
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Persia dan Romawi bagi kalian, dan keduniaan al<an benar-benar

dituangkan kepada kalian."

Baqiyyah (salah seorang pemwi di dalam sanadnya) mudallis.

Menurut 'saya: Ada keterpufusan di dalam sanadnya.

lMukhtashar .hwa' id N Bazzar 2/ 5011.

2O3.'Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh AI Bazzar: Dari Mush'ab bin Sa'd, dari ayahnya, ia berkata:

Rasulullah S bersabda,

-4.o

-(Ha

o{s r'i53 r.l'bt

u?f)!/rqfi.
#r!"fir ; A,,.t1jb)l

?#i:;; ftur
"I{arena kib, sungguh frtnah lebih aku

khawatirkan pada kalian daripada fttnah . Sesungguhpya

kalian telah diuji dengan fitnah kesempitan lalu kalian berabar,
narnun keduniaan ifu indah lagi manis."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan dari

Sa'id rg kecuali dengan sanad ini."

Menurut sa!a: Di dalam sanad ini terdapat perawi mubham
(samar; tidak disebutkan namanya), sedangkan yang lainnya tsiqah.

lMukhtashar hwa'id Al Bamr, 2/5011.

E]
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2O4. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar; Dari Abu Salamah, dari ayahnya, ia berkata:

Rasulullah 6$ bersabda,

to.9rr'/uz\

ir-{r qn alaX- J:,.lti iur fA o&i5l' L!

,i *'o )ar +T :pfi i-o|u?tT
l.'o lzzz o( '-, o1 , lzz.-zz

9 ;,, a*:,, jl cai> -* e.as-b))
"sesunggwhnSa syetan, semqa Attah melaknahz5n, berkata:

Anak Adam tidak akan lolos dariku pada alah satu dari tiga hal:

Mengambil harta secam tidak halal, menggunal<ann5n bukan pada

hakn5n, atau menahann5a dari hakn5n."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini."

Menurut saya: Ada keterputusan di dalam sanadnya, dan

semua perawinya tsiqah.lMukhkshar hwa'id Al Bazzar 2/500L

ec4rg"fdta I 6,* ?afu 4l rlagalarr

Bab: Mencari yang Halal dan MengupayakannSn

2O5. Dari Jabir, matarrnya: "An-Nu'man Qauqal mendatangi

Nabi $ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila

aku melaksanakan shalat-shalat fardhu, mengharamkan yang haram

dan menghalalkan yang halal, apakah aku akan masuk surga?' Beliau

menjawab, d Vd."

E]
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Dari Al A'masy, ia berkata: Dari Abu Shalih, dari An-Nu'man:
"Bahwa ia mendatangi Rasululluh #," ia menyebutkan serupa itu.
Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan ini riwayat mutsl.lAl Ishabah
fr Tamyiz Ash-Shahabah, 3/5641.

206. Dari Anas r{9, dari Nabi $, beliau bersabda,

J;j,lt *i*UJ>tJr 5Llr' . /
. "Menari yang halal adalah kewajiban setiap muslim-,,

Diriwa5ntkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Auath dan
sanadnSra haan. lMukhtashar At-Taryhib wm At-Tqrhib, L6Ll.

2O7. Dari hnu Umar S: "Rasulullah $ ditan5n,
'Pencaharian apa yang paling utama?' Beliau bersabda,

y; f ,Yte+.,,h';tk
"Bekerj.an5n seseoftrng dengan a)g*nyu dan setiap jual beli

tnng baik."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Auath, dan
para perawinya tsiqah. [Mukhtashar At-Targhib wa At-Tarhib, LS9l.

2O8. Dari hnu Umar secara mar{u': 3Li? .JlUir 'r;L
(Menari wng hatat adatah jihad.Diriuayatkan oleir Rhmad. tni
hadits munlar. tAt-Tahddb, 9 /3871.
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Bab: Sederhana dan'Konsisten Beramal

2Og. Dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah rS,, ia
berkata: Rasulullah $ bersabd u,'&'fu $-;l'r#-,1 Wau*
seomng pun dari kalian wng akan diselamitkan oleh amalnSnl. Pata

sahabat bertanya, 'Tidak juga engkau wahai Rasulullah?' Beliau

menjawab,

';2;:r'r'-{tJ 
'i;Llt 

'.O i";' 't',r'S)S 
rr:,;t'

t;$
"Tidak',juga aku. Kecuali karena Atlah melputiku dengan

nhmat. Luruslah kalian, sderhanalah, dan betangkatlah di

permulaan hari dan di al<hir hari serta sedikit pada malam hari.

Sederhana, sederhana, niscaSa kalian mencapai fujuan."

Dari Musa bin Uqbah, dari Abu Salamah bin Abdurmhman,

dari Aisyah, bahwa Rasulullah $ bersabda,

d i :u : b\lL . y t hr G:,iW 
"of

dL.)u1,i 3lLl,
"€'Ll bi J"olt rr*rt d'i.t6s b!:L

u6. 
?.

c i;*Jl
8z

'"Ij

@
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"Luruslah kalian dan sederhanalah, dan ketahuilah bahwn
tidak seorang pun dari kalian Wng analn5n akan memasukkannjn ke
dalam surga, dan bahwa amal5nng pa{qg dicintai Attah adalah wng
paling didaowmkan (dilakukan berkainambungan) walaupun
hanya sdikit" Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Perkataan Al Bukhari, ri)'6s (Dan sederhanatahl

AI Hafizh berkata: N Bazzar meriwayatkan namun ia telah
membenarkan ke-murcalarnya, dan ada sSnhidnya di dalam Az-
Zuhd karya Ibnu Al Mubarak, dari hadits Abdullah bin Amr secam
mauqull

\) ,6-JJ * tW)G W ,J-'nt ti"i
4

rl
I /.

Arl l|*irLp,,br ,;+'#lA,tw
Alf*r')p

"Sesungguhnya agama ini kokoh, mal<a masuHah ke
dalamryn dengan lembut, dan janganlah kalian memaksakan diri
kalian dalam beribadah kepada Allah, karena omng Wng memaks
funggangann5a tidak akan mengarungi perjalanan tanah dan tidak
pula menungangi tungangan.' lAl Fath.1113031.

2lO. Perkataan Al Bukhari: "Dari Musa bin Uqbah.,'

Al Hafizh berkata: AI Isma'ili mengatakan setelah
mengeluarkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Al Husain Al
Makhzumi, dari sulaiman bin Bilal, dari Abdul Aziz bin Al Muthallib,
dari Mnsa bin Uqbah, "Aku belum pernah melihat redaksi: * C

E]
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r,-li*jr /. #r(dari Abdul Azizbin AlMuthallib)di antara Sulaiman

dan Musa di dalam kitab Al Bukhari." Menurut sala: Ifu sanad yang

terpelihara, sedangkan yang ditambahkannya tidak mu'tamad (tidak

dapat dijadikan pedoman) karena disepakati dha'ifnya, yaitu yang

dikenal dengan sebutan hnu Zabalah.IAl Fath, Ll/304L

Bab: Sederhana dan Konsisten dalam Beramal

zll. Az-Zamakhsyari berkata: Umar rs6 berkata,

"Sungguh aku tidak suka melihat seseorang dari kalian kosong lagi

datar, tidak pada amal dunia dan tidak pula pada amal akhirat ..."

Al Hafizh berkata: Aku tidak menemukannya. lAl IGfi Aqr
Swt 4/76L1.

Bab: RiwaSnt Tentang Ujub (bangga diri)

212. Al Bukhari berkata: Dari Anas i{g secara marfu':

o 8.1
,H &bl ';t1 'g't43J t;':i nt

+Jt ct!J;

E
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"Seandainya kalian tidak berdosa, sungguh aku

mengkhawatirkan kalian tnng lebih buruk dari ifu, yaifu ujub." Betapa

bagusnya hadits ini seandainya shahih.Ilisan Al Mizan, S/58-591.

Bab: Keutamaan Wara'('alim, talsra, shalih) dan Zuhud

213. Dari hnu Abbas, ia berkata, "Ada seomng ahli ibadah
yang beribadah di sebuah goa. Sementara burung gagak

mendatanginya setiap hari membawakan roti yang di dalamnya ia
dapat memsakan segala sesuafu hingga meninggal." Diriwayatkan

oleh hnu Abi Ad-Dunya. Ini khabar mauquf lagi munkar. Sanadnya

dari para perawi Ash-Shahih.lLisan Al Mizan, L/4771.

Bat: Qana'afi (puas hati)

214. Al Hafizh berkata: Dari Abu Wail dari Abdullah, ia
berkata: Rasulullah $ bersabda, I ,r-; ,;,.* ,SS A'":11 d|')}i
Q;b U')';t) ii ,, u*ir ,y:r'^ii. ,4q .F,63# ls l#tt'g ":"(Rezeki itu mendatangi hamba di setiap 'perjalanan 

Wng A i"-puh.
Tidak ada ketaqwaan omng takwa tnng menambahin5a dan tidak
pula kelatiman orzng lalim yang mengumngin5m. Antam rezeki dan

hamba ada pembatas, sementan reeki mencarinSml." Disebutkan di

dalam Faovaid Abu Ali Abdurmhman bin Muhammad An-Naisaburi,

dan khabar ini palsu. lLisan Al Mizan, L/4201.

E]
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Bab: Riwayat tentang Firasat

215. Biographi Al Abbas bin Thalib Al Bashri: Di antara

riwayat-riwayat munkar-nya adalah apa yang diriwayatkan oleh

Isma'il bin Simawaih dari Abdullah bin Salamah: "Bahwa Umar

melihat kepada Al Asytar, lalu ia menujukan padangannya dan

memfokuskannya, lalu berkata, 'sesungguhnya kaum muslimin akan

mengalami hari yang sulit dari ini." Hadits ini diingkari oleh Ahmad
dan Yahya bin Ma'in. llimn Al Mizan, S/240-24L1.

Bab: Tentang Sanfun dan Pelan-Pelan

216. Dari Ashbagh bin Ghiyats, "Aku mendengar
Rasulullah $ bersabda,

fii ,ilkIewilti ,lfi'e.

uPada kalian, wahai umat(ku), ada dua kamkter 5ang tidak
terdapt pda umat-umat sebelum l<alian." al hadits.

Diriua5ntkan oleh Ibnu Mandah dari jalur Jabir Al Ju'fi, salah

seorcmg perawi dha if. lAl Ishabh fi Tarnyiz Ash-Slnhabah, L/52-
s3t.
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Bab: Tentang Gurauan dan Janji

217. Dari hnu Abbas &, ia berkata: Rasulullah ,$ bersabda,

t:+ +7;+u \) L3G ,tj '!cf 
)w \

{a}!t
. "Janganlah engkau membantah audammu, jangan pula

bergumu dengannga, dan jangan pula menjanjikan kepada suatu janji
lalu engkau mengingkarin5n."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Sanadnya dha'if.lBulugh Al Mann, 4y'.3l.

: Malu Terhadap Allah *

2L8. Biogmphi Misbah bin Muhammad bin Abu Hazim AI
Bajali: Ia termasuk yang meriwayatkan hadits-hadits palsu dari omng-
orang tsiqah, yaitu lnng meriwayatkan dari Murmh dari Abdullah:

:A, ,* iitt a ttTi'! (HendaHah katian malu terhadap Altah dengan

sebenar-benamSn maltl.4s Al Uqaili berkata, "Di dalam haditsnya

lt 
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, no. 2458: Darishabah bin Muhammad, dari
Murnh Al Hamdani, dari AMullah bin Mas'ud, ia berkata,
"Rasulullah $ bersaMa, rgit'4- itr ar$;.y(HendaHah kalian malu terhadap
Allah dengan sebenar-tnnamSn' mafil. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah,

@
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terdapat asumsi, dan mauqufnya di-marfuLkan." lAt-Tahdzib,
4/358-3591.

Bab: Pujian Terhadap Sedikitnya Harta

219. Ahmad mengeluarkan riwayat di dalam Az-Zuhd, dat',

Abdurrahman bin Mahdi, dari Abdullah bin Asy'ats bin Siwar, dari

Muharib bin Ditsar, ia me-marfulkannya (menyandarkannya kepada

Nabi $):
o( l. o . . ?.o /
yl oJ-*-.,. dt- Ot

z-

,;Jr J*|:l ttt o . .t?ay,;;- rL1-dl

1.o, alo o

Y;," G?tuoL
,u.l ). z o,

dL^rl., ira)
ot? uLr;r,s4t;3t"e

"Sesungguhnya di antara umatku ada 5nng tidak dapat
mendatangi atau tempat shalatnya karena tidak memiliki

sesungguhnya kami malu, alhamdu lillah.' Beliau bersaMa,'o3t,::sti i
;ltf';ii..-J', '-'jt 

-Stat ,a? ts'd$rr,r*,r;2}Y1'!ihs'ol rijit|y hr 6,V,41i
,t-,j,ir'6-; li U qafi u;,p.r.i, g3rrui {j iy7r (Bukai bqitu,' al<an tetapi
malu terhadap Allah dengan sebenar-benamlm malu adalah engkau menjaga
kepla baqh ap lnng dan perut baerta aF gng
dil<andungrya, dan hendaHah ilglou mengingat mati dan benana.
&mngskp gang menglnginkan akhlmt hendaHah meningall<an
dunia, dan melahtkan itu, mal<a la telah mafu terhadap Allah
deagan sebenarbenam3a mahl."

E
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pakaian, karena imannya menghalanginya dari meminta kepada
omng lain, di antannya mereka adalah uwais At Qami dan Furat bin
Ha5ryan."

Ia juga rnengeluarkannya di dalam Az-Zuhd, dari Salim bin
Abu Al Ja'd, secam mursd. [Al Ishabah fi Tarnyiz Ash-Shahabah,

L/LL5I.

Riwayat Tentang Orang yang Cerdas

22O. Hadits Syaddad bin Aus:

:tra,Jx;ct7* glU -ru;lts

,?-*Jl 1-; A. rj."t) 1* ;:t, U #ii

" Omng yang cerdik adalah yang selalu menjaga dirinya dan
beramal unfuk bekal nanti setelah mati. sedangkan oftng yang kerdil
adalah orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya tetapi
melanbungkan berbagai harapan kepada Allah."

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan ia mengatakan, " shahih
berdasarkan syarat Al Bukhari dan Ahmad."

Menurut saya: Tidak, demi Allah, bahkan Abu Bakar sangat

dha'if. Disebutkan di dalam pembahasan tentang taubat: Abu Al
Abbas As-Sayyari menceritakan kepada kami, Abu Al Muwajjah
menceritakan kepada kami, dengan redaksi ini. Dan ia mengatakan,
"Sanadnya shahih." Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan hnu

@
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Majah pada pembahasan tentang zuhud, dari Spddad bin Aus

dengan sanad dha'if. llttihaf N Mahamh, 6/177; Hidayat Ar-Ruwwat
(manuskrip)1.

Bab: Orang yang Bersabar terhadap Kehidupan yang
Berat dan Tidak Ragu

221. Biographi Isma'il bin Rajd' AI Hishni: Disebutkan oleh

Al Uqaili di dalam Adh-Dhubfa ', dan ia mengeluarkan riwayatnya
yang teqnasuk riwaSat-riwayat munkar yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabamni dari Abu Huraimh g secara marfu':

v);bf ,# ,/6ti:i* c6;t I t*;
JY,-'a **,'q ii hr e :t ;t,

' "Elamngskpa Wng hpar atau membufuhkan tatu

menyembunyikann5a dari onng lain hinga mengemukakann5n

kepada Allah, maka Allah membukakan bagtnta rezeki Wng lapng
dari 5nng halal." Diriwayatkan oleh hnu Hibban, dan ia mengatakan,

"lni hadits bathiL llisan Al Mizan, L/405}

E
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Bab: Menyegaja Kesalahan

222. Az-Zamakhsyari berkata: ... Sabda beliau S,

't:At

uAku tidak menghawatirkan kesatahan (ketidak sengaj,aan)

pada kalian, tapi 5nng aku khawatirkan pada kalian adatah

kesengajaan."

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh hnu Hibban, gl Hakim
dan ,Al Baihaqi di dalam As5rSyt' b secara marfu'dengan redaksi
yang lebih lengkap dari ini. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di
dalam Al Ausath. [Al l{afi Asy-Syat 3/5071.

Bab: Orang yang Makan yang Halal atau yang Haram

223. Biographi Abdullah bin Ayyub bin Abu Al 'llaj Al
Mushili: Dari hnu Umar r{ft, secara mar{u':

^--+t: * G'ett;i,,*')Cicfrt ir
iy,*{'M"l?t?

"fumngsiap membeli pkaian sehatga sepuluh dirham Wng
di dalamnSa terdapt sfu dirham Wng hamrn, mal<a tidak akan

@
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diteima shalatnya." al hadits, diriwayatkan oleh Ibnu Adi, dan ia

mengatakan, "lni dusta."

Apa yang dikutip oleh pengamng dari Ibnu Adi perlu

dicermati lebih jauh ... Demikiang luga hadits yang kedua4s, saya

tidak melihatnya pada biographinya karya hnu Adi dan tidak pula

apa yang setelahnya, tapi itu dikemukakan oleh Al Azdi di dalam .4d-

Dhu'afa.nya. Wallahu a'lam. lLisn Al Mian, 3/2611.

Bab: Orang yang Mencela Saudaranya karena Suatu Dosa

224. Dari Mu'adz bin Jabal r{P, ia

Rasulullah $ bersabda,

berkata:

,7.o2 Az
4J..or..r- ,?

o t, o 7 c'. !.. ( ,6, o .
t.}-e.r- d .+{ ot-*l -f y

lr/

"Elamngsiapa mencela saudamryn karena suafu doa, maka ia

tidak akan mati hingga melakukann5n."

Diriwa5ratkan oleh At-Tirmidzi dan ia menghasankannln.

Sanadnya terirutus. lBulugh Al Mamn, Wl.

Yaknl, bahun ped{ataan /Mz-Dzahabi setetah mengemulokan hadits tersebut:

"Drsta," adalah dart perlotaannln, hltan dari pcrkataan lbnu 'Adi

sebagairnana png dikenrulokan oleh A&-Dzahabl.

Yakni hadits, ...fr,rP, n@rugsAp nembelf plaian...1.
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Bab: Sombong

225. Dari Ibnu Umar &, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

htC yb e Jr;lU ya 6?6 u
t..^tn, '. oi. z ) z,JU^bi *--[r .&-j

"Barangsiapa menganggap bmr din'rya dan bersikap
sombong dalam berjalan, maka ia akan berjumpa dengan Attah dalam
kadaan Allah murka kepadanya."

Diriwayatkan oleh Al Hakim.

Pam perawinya Tsiqah.lBulugh Al Mamm, 4y';6t.

Bab: Orang yang Sibuk dengan Aibnya Sendiri Sehingga
Tidak Memperhatikan Aib Orang [-ain

226. Dari Anas &, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

/6i,..-*,f ;:b;b e.;*
"Berbahagialah oftng yang tercibukkan dengan aibnya

sehingga ia tidak memperhafikan aib omng lain."

Diriwayatkan oleh AI Bazzai.

Sanadnya hasn.lBulugh Al Manm, MS446l.

__-/
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Bab: Sederhana

227. Biographi Abdul Quddus bin Habib Al Kila'i: hnu

'Asakir meriwayatkan dari Anas r$ secara marfTt"-

j+)li d,a.,i;At ,f !W)i
/

"sederhana dalam nalkah adalah setengah penghidupan-"

Disebutkan di dalam Al Ausatbnya Ath-Thabarani dari Anas

bin Malik, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

1afii i JG vtlJ )lr€*l i '-'G 11)

/., AI c- I
)l-...*,, I

"Tidak akan miskin oftng tnng sderhana, tidak akan gagal

omng Wng beistikhanh, dan tidak akan menyml omng Wng
bermus5nwanll'.

Al Hafizh telah memperbincangkan Abdul Quddus dan kami

menukilnya sebagaimana di dalam haditsnya dari riwayat hnu

Abbas & di dalam Al Bir un Ash-Shilah.lLisn Al Mian,4/471.

,y ?r'

E]
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. Bab: Orang yang Menyakiti Para Wali Allah

228. Biogmphi Abdul Wahid bin Maimun Abu Hamzah: Al

Barqani mengatakan, dari Ad-Daraquthni, "Dia matruk (haditsnya

ditinggalkan) dan suka mengemukakan riwayat-riwayat munkar ..."

Disebutkan oleh Al Uqaili dan Ibnu Al Jarud di dalam Adh-Dhu'afa'.

Ya'qub bin Sufuan mengatakan di dalam Tarikbnya, "Diakui dan

diingkari." An-Nasa'i mengatakan di dalam Al Kuna, "Tidak tsiqah."

Al Hakim Abu Ahmad mengatakan, "Tidak kuat menurut mereka."

Utsman Ad-Darimi mengatakan dari Ibnu Hushain, "Tidak begitu ..."

hnu Adi mengatakan di dalam Arfadnya, "Haditsnya dari Aisyah rg,:

4t d. ciT 7 (Barangsiapa yang menyakiti wali-Ku), diriwayatkan

oleh Ahmad di dalam Musnadnyn Dan hadits ini mempunyai syahid

dalam Shahih Al Bukhari." lLisan Al Mzan,4/83-841.

Bab: Orang yang Memberi Salam kepada Orang yang
Dicintai Allah

229. Biographi Imran bin Hushain Al Ashbahani:

Kesendiriannya dalam meriwayatkan dari Al A'raj dari Abu

Hurairah d& tidak diketahui yang me-marfu lkannmya:

yt f*';; Jii yqt ?'; tG * ; ;
*:u,*,* ndig,:s nd,liiv' ie;

EI
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t i { .mla-;$6J,-Jl ,ti> oe, gr;fp ne.c)
ti 'o'lt:lLLd?v -.7

"Kelak pada hari kiarnat seomng hamba didatangkan, lalu

diberdirikan di hadapan Allah Ta'ala, lalu dikatakan kepadan5a,

'Mengapa engkau tidak berarnal, mengapa engkau tidak berda
kepada-Ku selzingga Aku memperkenankanmu, mengapa engkau

tidak melihat kepada wali-Ku di negeri dunia lalu engkau

mencintain5n sehingga hari ini Aku mencintaimu karenanya."

Diriwayatkan oleh Abu Syaikh di dalam Ath-Thabaqat. lLinn Al
Mizan, 4/34+3451.

Bab: Tentang Orang yang Mencari Keridhaan Allah

z3L.Dari Jabir bin Abdullah secara marfui

.[]t i+ ;{;"}5'e"of;_og u

"Elamngsiapa Wng ingin mengetahui bagaimana

kedudukann5a di sisi Nlah, maka hendaHah ia melihat bagaimana

kedudukan Allah di sisin5rd'al hadits.

Al Azdi berkata, "Hqjjaj majhul(tidak diketahui perihalnya) lagi

dha'if. Dan Ishaq ini juga majhul, haditsnya tidak boleh ditulis.
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sementam Umar dan A547ub juga dha'if. Jadi di dalam hadits ini Allah

telah mengumpulkan ban5nk perawi dha'if." lLisan Al Mian, t/369-
3701.

Bab: Tentang Orang-Orang yang Menikmati dan Orang-
Orang Yang Berlebihan dalam Berbicara

23L. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari Sahl bin Sa'd As-

Sa'idi Qb, ia berkata: Rasulullah $ keluar kepada kami, saat itu

sebagian kami sedang membacakan kepada sebagian lainnya, lalu

beliau $ bersabda,

+\i ,1-r5.:^:";t
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"Sqala puii bagi Allah, Kitab Allah hantn stu, di antan

katian ada 5ang berkulit memh dan ada iuga 5ang hitam. Bacalah -
tiga l<ali- sebelum datang suatu kaum t/ang menqakl<an huruf-

hurufnSa sebgaimana ditqakkanrya anak pnah, lalu mereka

tergesgea dan tidak bertempo."
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Al Hafizh berkata: Ini sanad yang dha'if. lAl Mathalib N
Aliyah,3/4031.

Bab: Hak Allah Atas Para Hamba

232. Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami,

Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada

kami, Anas bin Malik menceritakan kepada kami, dari Mu'adz bin

Jabal i{&, ia berkata, "Ketika aku dibonceng oleh Nabi $, tidak ada

sesuafu pun di antara aku dan beliau kecuali sandaran pelana. Beliau

berkata, ir; 4 (Wahai Mubdd, aku menyahut,'Labbaika wahai

Rasulullah wa n'daiW' (aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah,

dan aku meinuliakanmu). Kemudian berjalan sebentar, lalu beliau

berkata, ir; Li- (Wahai Mubdil, aku menyahut,'Labbaika wahai

Rasulullah lva, sa daiW' Kemudian beialan lagi sebentar, lalu berkata,

,#'f.\6i [ (Wahai Mu'adz bin Jabal), aku menyahut,'Iabbaika

iruf,ui Rasulullah wa sa'daild' lalu beliau berkata, lt t 6 ,!)33',y
\gl4 sJb-(7'rt ukah engkau, apa hak Altah terhadap pan harnba-

Nyil).Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.'

Beliau bersabda, * y.rTA:ilti:tIi-ttl g>V.], 1' 
ty 

Wu* Allah

terhadap pam harnba-N5a adalah mereka beribadah kepada-N5n dan

tidak mempercel<ufukan-N5n dengan sesuafu pur).

Kemudian berjalan lagi sebentar, lalu berkata, ,tr';;.\U; S.

(Wahai Mubdz bin Jabal, aku menyahut,'Labbikawihai Rasulullah

ow a'dai[' Beliau bersabda, li:1Jfi ril,iirr,rja ;$ti, g qU,y
Vahukah mgikau apa hak pam harnba terhadap Allah bila mereka

@
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melakukan ifu tadi?), aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih

mengetahui.' Beliau bersabda, 'n{,Al ilf ,br ,* l$t 
ns, (tlu* pu*

hamba terhadap Attah adalah Allah tidak mengadab merekal."

Perkataan Al Bukhari: "Tidak ada sesuatu pun di antara aku

dan beliau kecuali bagian sandaran pelana."

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari

riwayat Abdurrahman bin Ghanm, dari Mu'adz: "Bahwa

Nabi $ menunggangi seekor keledai yang bemama Ya'fur dengan

pelana yang terbuat dari sembut." Tampaknya ia berpatokan pada

redaksi yang terdapat di dalam riwayat Abu Al 'Awwam yang

diriwayatkan oleh Ahmad: "Di atas unta merah," tapi sanadnya

dha'if.

Perkataan Al Bukhari ,|i.l;ir bf ,ii,r ,P l$ti:i 1I-Iuk putu

hamba terhadap Allah adalah Allah tidak mengadzab merekal-

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat hnu Hibban

dari jalur Amr bin Maimun: 'ri.:ralt +;+;;-'ol 6aAun Alah

mengampuni mereka dan tidak mengadzab merekal. Di dalam

riwayat Abu Utsman disebutkan,'aJnSt WU- (memasukkan mereka

ke surga). Di dalam riwayat Al 'Awwam juga disebutkan seperti itu

dengan tambahan: '4'.-rtf" (dan mengampuni merek)- Di dalam

riwayat Abdurmhman bin Ghanm disebutkan , 
'ihlt. 

;|bU ol paaah

memasukl<an mereka ke surgal.lAl Fath, LL/3461-
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Bab: Orang yang Mengucapkan Kalimat yang Tidak
Diperdulikannya

233. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Bilal bin

Al Harits Al Muzani i$, ia berkata, "Aku mendengar

Nabi $ bersaiMa,

y ar L{* "u *(iu'J{j ;-.';r

;1 ,'a"*' A li i,r €;A ,"11,11.6 #'offu-
Ao

t;{s ,iql
q ljhr €<5

;W?;,tLh*,
"Sesungguhnya seseomng itu pasti mengatakan kalimat yang

dimurkai Allah, yang ia tidak menduga sejauh apa yang dicapai
kalimat itu, sehingga Attah menuliskan bagin5n

kemurkaan-N5a hingga hari kimat. Dan sesunguhn5n saeomng ifu
pasti mengatakan kalimat 5ang diidhai Allah, Wng ia tidak
sejauh apa Wng dicapai kalimat ifu, sehinga l<arenanSn Altah
menuliskan hginW kaidahaan-N5a hingga hari ia berjump dengan-

Ntm-"

Ini hadits hasan shahih.

Diriuayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia mengatakan, "Hasan

shahih." Diriwa5atkan juga oleh Malik. Diriwayatkan juga oteh Ad-

a

oL

,'*1,t1.6 ei'of 
o& 

V .l,r

o,

?-f" 'i)tn)Ay4du W ,tr')
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Daraquthni di dalam Gharaib Malik, ia berkata, "Yang terpelihara

adalah riwayat Jama'ah dari Malik." .

Diriwayatkan oleh Al Hafizh dengan sanadnya hingga Bilal bin

Al Harits Al Muzani. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani, An-
Nasa'i, Ahmad, Ibnu Majah, hnu Hibban dan Al Hakim.

Maka tampaklah rrjihlnya riwayat ini karena banyaknya, dan

tampak janggalnya riwayat Hammad.

Saya mendapatkan jalur lain unfuk asal hadits ini, dari

Alqamah.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Alqamah bin

Waqqash, ia berkata, "Aku datang siang hari, lalu Bilal bin Al Harits

Al Muzani memanggilku, maka aku pun berdiri unfuknya hingga ia
datang, lalu berkata, 'Wahai Alqamah, sungguh engkau menjadi salah

satu wajah dari wajah-wajah kaum Muhajirin, dan engkau masuk ke

tempat orang ini -yakni Marwan-. Sesungguhnya aku pemah

mendengar Rasulullah $ besabda,

j-k )"'fi)L J*;';t it;f q p. t fi
1,#;""{iu &,Y';r ot)

,lfut'a'fi| drg*obl\t
"Setelahku nanfi akan ada pam atnir (pemimpin), bamngsiapa

di antan kalian yang masuk kepada mereka maka

mengatakan kecuali kebenaran. Karena sesungguhn5a seseomng ifu
pasti mengatakan kalimat yang dindhai oleh pengua.fi, yang

karenanya ia jatuh lebih jauh dari langit"

66
ctiL Y!
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Demikian yang diriwayatkan oleh hnu Mandah di dalam .4/

Ma'rifah dan Ad-Daraquthni di dalam Al Afmd dari jalur Abdullah bin

Ahmad bin Zakari5rya dengan sanad ini.

Menurut saya: Nama Abu Sahl ini adalah Nafi', ia pamannya

Malik bin Anas Al Imam, ia termasuk para perawi Ash-Shahih. tapi

orang yang meriwayatkan darinya tidak kuat dalam hadits, namun

tidak ada masalah padanya. di dalam mutaba'ah. lAt Amali,-At

Muthlaqah,208-2L31.

Bab: Berlomba-Lomba dalam Hal Bangunan

234. Al Baghawi, hnu Syahin, Ibnu Yunus dan Ibnu Mandah

mengeluarkan riwayat dari Yahya bin Muhammad bin Basyir Al

Anshari, dari ayahnya, bahwa Rasulullah $ bersabda,

pdr e{c'6rl (r* * hr lrf ri1

'Apabila Atlah menshendaki k.h; pada ,"; hamba,

ia menggunakan harta pada bangunan." L-alu ia berkata,

"Dan aku tidak tahu Muhammad bin Basyir meriwayatkan yang

lainnya."

Diriwayatkan oleh hnu Hibban dari jalur ini, dan ia

mengatakan, "lni mutsl." Ia mgu tentang stafus shahabat hnu

Yunus, lalu ia mengatakan, "Dikatakan bahwa ia shahabat." lAl
Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabh, 3/37 Ll.

@
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Bab: Melunasi Hutang

235. Biographi Watsimah bin Musa, Ad-Damquthni

mengatakan di dalam Al Ghanib Dari Abu Hurairah r$, ia me-

nmrfii'-l<awrW (menpndarkannSn kepada Nabi 0),

e + qtF$ **! ,1 ,trur i
;t:bl'tlir:;;'Y + ,:.r\i 

"136fur' "Eltantgsiap gng mantpwSai tanggrngan kepada

audannt7a mal<a hqdakhh ia metnittu darin5a di
dwia sebdtnr alchbat, lrarcm frek & tdg memh dan fidak puh

5ag putih." Ia bedrata: Watsimah merinayatlonnlra sendirian,

sedangkan yang terpenhara secara rnalma darf Ma[k dari Sa'id Al

Maqburl darl Abu Hurairah *.lllsat N lttfran, 6/21n.

Bab: Riwayat Tentang Kegelisahan

236. Dari Abu Hurairah r&, ia m*marfu'-l<arwSa,

it"atGJd.,y 6rI eiir u'ol
"Saungguhn5n di anbm kqeliahan-kqeliahan itu ada

kqeliahan t/ang tidak bia dihapus dengw shalal', di dalamnya

disebutkan,'$t * r-l idt (Kqelishan itu datam mencai

@
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penghidupanl. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Ausath

dan Ad-Daraquthni di dalam Al Ghamib. Hadits palsu. lLisan Al

Mizan, S/L831.

Bab: Menghinakan Amalan Hamba pada Hari Kiamat

237. AI Bukhari mengeluarkan riwayat dari Muhammad bin

Abu Umairah dari kalangan para shahabat Nabi $, ia berkata,

"seandainya seorang hamba menyungurkan wajahnya dari sejak

dilahirkan hingga mati tua dalam menaati Allah s, niscaya ia akan

menghinakan itu pada hari tersebut, walaupun itu bertambah

sebagaimana bertambahnya ganjaran dan pahala." Sanadnya kuat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak di dalam Az-Zuhd. Diriwayatkan

juga oleh hnu syahin dari jalumya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi

'Ashim, AI Baghawi dan Ibnu Mandah secara mauquf. Diriwayatkan

juga oleh Ahmad. lAl Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah, S/38L-3821.

Bab: Seorang Mukmin Adalah Cermin Bagi Mukmin
[-ainnya

238. Dari Abu

Rasulullah $ bersaMa,

Hurairah rS,

a't)t *fifr,y'il:

ia berkata:
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"seorang mul<rnin adalah cermin bagi saudamnya sesama

mulffnin."

Diriwayatkan oleh Abu Daud. Sanadnya hasn- lBuluTh At

Mamm,451l.

Bab: Tentang Apa yang Didambakan Orang Kaya di
Akhirat

239. Biographi Nufai'bin Al Harits Abu Daud AI A'ma: Dari

Anas, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

6r, el ok'8!; !f e ,si u G

sfur C
"Mk s@mng pun Wlg meniliki ke,kalnan kauali ia d<an

mengingintran bhtn ia pemah menbqi makan di dunb-"

Dirirraptlon oleh As-Saii. Haditsnya munlar. lAt-Tah&ib, L0/4201.

Bab: Berbalk Sanglo Terhadap Alhh

24O. Biographi Muhammad bin hmhim bin Katsir Ash-

Shairafi: AlKhathib meriwayatkan dari Anas tentang berbaik sangka

terhadap Allah dan lainnya. Menurut saya: Saya kira kekeliruannya
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dari gurunya, yaitu Isma'il, dan telah dikemukakan bahwa ia tidak

tsiqah. lLisan Al Mizan, 5/231.

Bab: Para Roh adalah Balatentara yang Berhimpun

:

241. Al Hafizh berkata: Ali, ia me-marfuLkannya, iriiti
i:t-:*135;z gan roh adalah balatentam tnng berhimpur) al hadits.

Disebutkan oleh Al Uqaili, di dalamnya terdapat perbedaan pada

Israil dari Ali tentang status marfu' dan mauqufnya dari jalur ini.

Menurut saya: Ini jalur lainnya yang mengalihkan jalur Azhar dari

tingkat munkar.lUsan Al Mizan, L/3391.

Bab: Berputus Asa Terhadap Apa yang Ada di Tangan
Orang Lain

242. Biogmphi Ibrahim bin Ziyad Al 'llli: Al Azdi berkata,

"Haditsnya ditinggalkan ..."

Al Hafizh berkata: hnu Abi Hatim berkata, "Aku tanya

kepada ayahku mengenainya, ia pun berkata, "Tidak maihul (tidak

diketahui perihalnya), dan hadits 5rang diriwayatkannya munkar." Ad-

Daraquthni meriwa5ratkan dari Abdullah r$: "Rasulullah # ditutya

mengenai kekayaan, beliau pun bersabda, urt-3t ,{rq 4t* ;llt
(Berputus aa terhadap apa yang ada di tangan omng lat)-" lLian Al
Mizan, L/6L1.

@
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Bab: Bersegera kepada Ketaatan

243. Musaddad berkata: Dari Syuraih, seorang lelaki dari

kalangan shahabat Nabi $ menceritakan kepadaku -sebelum.

temodanya hadits-hadits ini-, bahwa ia berkaia,

FlUyi ,?;T u.t t;-,Jur'!rq ii,r i6

"Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman: Wahai

anak Adam, berdiritah kepada-Ku, nisca5n Aku berjalan kepadamu.

Dan berjalanlah kepada-Ku, niscaja Aku bedari kecil kepdamu."

Shalrih nnryut lAl Mattulib Al Al@lr, S/3531.

Bab: Apa yang Dikhawatirkan dari Kekayaan

2M. hhaq bin Rahawaih berkata: Dari hnu Abbas i{g, ia
berkata, "(Jmar r{$ memanggilku, temyata di hadapann5n ada seraup

emas yang ditebarkan bersemkan -hnu Abbas S berkata: 5rakni

bagai rumput ilalang-, lalu ia berkata, 'Kemarilah, lalu bagikanlah

kepada kaummu. Allah-lah yang lebih mengetahui kefika menahan ini

dari Nabi-Nya dan dari Abu Bakar, apakah memaksudkan kebaikan

atau keburukan.' lalu Umar r{S menangis dan ia mengatakan di

dalam tangisannya, 'Demi Dzat yang jiwaku beada di tangan-Nya,

tidaklah Allah menahan dari Nabi-Nya dan dari Abu Bakar rg dengan

. .o7- o. o.16 ' 'gUJI Js"-*l CL,Fti ,,tL

E]
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memaksudkan keburukan pada keduanya, dan Dia memberikannya

kepadaku dengan memaksudkan kebaikan kepadaku."t

Al Hafizh berkata: Ini hadits hasan, diriwa5ratkan oleh Al

Haitsam bin Kulaib Asy-Syasyi di dalam Musnadnya

Para perawinya, riwayat mereka diriwayatkan oleh Muslim,

kecuali Zuhair, namun ia tidak majruh (terkritik). lAl Mathalib Al
Atw,3/365-3661.

Bab: Tentang Jihad terhadap Hawa Nafsu

245. Az-Zamakhsyari berkata: ... Dari Nabi $: Bahwa beliau

kembali dari sebagian peperangannya, lalu beliau bersabda,

f"oi )qt ;y *1,i ;ta1 t'r, c; )
"Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad 5nng besar."

Al Hafizh berkata: Demikian yang disebutkan oleh Ats-

Tsa'labi, tanpa sanad. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam,4z-

Zuhd dari hadits Jabir, ia berkata, "Datang kepada

Rasulullah $ pasukan perang, lalu beliau bersabda,

A#<!i ;ri;t'atkh"f,tt
;{'.!i )ts,J

@
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"Kalian datang dengan kebaikan tnng datang dan iihad yang

kecil kepada jihad yang besar."

Dikatakan, 'Apa itu jihad yang besar?' 
""jt": 

bersabda,

it.", L;l ;r;,ti.X
"Berjihadn5n seoftng hamba terhadap hawa nafsun5n." la

berkata, "Ada kelemahan padanya." lAl l<afi AqrSlnd 3/L68-t691.

Bab: Tentang Orang yang Merahasialon Rahasia !/ang
Baik atau Lainrya

246.A2-arnalrtrsfiari mengatalon di dalam Al ttaslpWf. la

meriurqntkan balura beliau b€rcabda,

py,ir ?fi]llTlryrvle)
"fuimu'O* **, phala ratash dan Ftnh tenng:

t@rgan."

Al Hafizh ber{<ata: Diritmptkan oleh At-Tirmi&i, Ibnu Majah,

hnu Hibban, Abu Ya'la dan Al Bazzil dari Abu Hurairah, ia berkata,

"seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

melakukan amalan lalu diketahui oleh orcmg lain lalu aku merasa

takjub (bangga).' Beliau pun bersabda,

@I
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4-)

"kgimu dua pahala; pahala mhasia dan phala temng-

temngan."

Mereka semua mengeluarkannya dari hadits Ibnu Sinan Sa'id

bin Sinan dari Harb bin Abu Tsabit, dari Abu Shalih darinya.

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi secam murvl. Ibnu Abi Hatim
berkata, "Menumtku yang benar adalah mural.'t lN Kafi Asy-Slnf,

2/722\

Bab: Riwayat Tentang Ahlul Bala'

247 . Dari Jabir, hadits:

';-ill 
"b1;',b 

y,t ?'; *at J f !;
6fur e'* i rn'itrL Ll t Ttir :frl

r)6u.,
"Pada hari kianat kelak, ketika oftng-orzng tnng mengalami

petaka mendapt pahala, maka oftng-orzng tnng sdhat ingin bahwa

kulit mereka sel4,lakfu di dunia pemah disengat dengan berbagai

penyengat rr

Diriurayatkan oleh At-Tirmidzi.

xrr ?1i';r?f '.jt?(t!)

@
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AI Hafizh berkata: Abu Ahmad Al Hakim Muhammad bin

Muhammad Al Hakim Al IGbir An-Naisaburi mengatakan di dalam

Fawaidnya, "hi hadits munkar, tidak.ada asalnya." lAn-Nukat Azh-

Zzimt 2/307-3081.

Bab: Tentang Orang 37ang Menerima Wejangan dan
[-ainnln

248.A1 Hafizh mengatakan tentang hadits png diriwayatkan

oleh Al Baztan Dari Anas rfi,: Bahwa Rasulullah $ sedang

memberikan wejangan kepada para shahabatryra, lalu ada tiga orang

lelaki yang lerrat, lalu salah s€orang dari mereka datang lalu duduk ke

hadapan Nabi $, sementara orang kedua berlalu sebentar kemudian

duduk, sedanglon onrng !/ang ketiga berlalu begitu sia. lalu
Rasulullah $ bersabda,

';r"io ,s;rt $f V,>at :tx;# tl
W ,;i ,s$ (rr q;I; hr ;ui ,+G ry qy

€i--:lt CL, iy h' Q.l*v t$-t fV,:*:L',i

^* ht ;tr-ti,#r.fy *i * r;6
'Maukah aku beritahu kalian tentang ketiga omng ifu? Omng

Wng datang lalu duduk kepada kita, maka ia omng
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yang bertaubat, maka Allah menerima taubatn5a. Onng yang berlalu

sebenbr kemudian duduk, maka ia malu, maka Allah

pun malu . Adapun orang tang berlalu begifu aja, maka

sesungguhn5a ia meme tidak bufuh, maka Allah pun tidak

membufuhkann5a."

Musa meriwayatkannya sendirian dari Qatadah. .

Sanadnya hasn.lMukhtashar Zawa'id Al hzar 2/4571.

Bab: Kadar lnng Tersisa dari Dunia

249. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah $ sedang

duduk di bawah sebuah pohon, lalu pohon ifu bergerak, maka

Rasulullah # p,rn berdiri dengan. kaget, lalu hal jtu ditanyakan

kepada beliau, maka beliau pun bersabda, t;tgX t Cr*' 6ku
menginnya kiamal atau sebagaimana yang beliau sabdakan." Ada

keterputusan pada sanadnya. lMukhtashar.hwa'id Al Bazzaa

2/5231.

Bab: Dekatnya Kiamat

25O. Dari Qatadah dan Abu At-Ta5rph: Dari Anas, dari

Nabi $, bahwa beliau bersaMa, ,i4 bt ',ltt ttf 'tE (Aku diutus

dan kiamat adalah sepem" kdua &zri) inll.



t 4&nf./ta l6*?afu lt r4ar4l4d

Yahya bin Yusuf menceritakan 
. 
kepadaku, Abu Bakar

mengabarkan kepada kami dari Abu Hushain,dari Abu Shalih, dari

Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda, ,#q bUft rflt'r4.
(Aku diutus dan kiapat adatah sepdrti kedua in), yakni dua jari. Di-

mutaba'ah oleh Israil dari Abu Hushain. Diriwayatkan oleh AI

Bukhari.

Al Hafizh Berkata: Disebutkan juga di dalam hadits Buraidah

dengan lafazh, d,i._3 b3r-i.11 ,ti '.ltttfit'c,|'. (Aku diutus dan

kiamat hampir men5rusulkQ. diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-
Thabarani dengan sanad haan.

Perkataan Al Bukhari: Disebutkan di dalam hadits Anas dan

Abu At-Tayyrah.

Al Hafizh berkata: Diriunyatkan oleh Ath-Thabari dari ialur ini
dengan lafazh: "Aku tidak tahu, apakah ia menyebutkan itu dari
Anas, atau ia mengatakannya sendiri." Di dalam riwayat 'Ashim bin
Ali ditambahl€n: lk @Wi, seralra Uerfyant dengan jari teluniuk

dan jari tengahnya. Ia lakni Qatadah- berl€ta, "Seperti kelebihan
sisa salah satunya dibanding yang lainnya." Menurut saya: Sa5a tidak
pemah melihatn5ra di dalam jalur-jalur periwayatan dari Anas. Muslim
mengeluarkannya dari jahr Ma'bad

Perkataan Al Bukhari: 9$'U il6 @eperti ini dari in), yakni

dua jarinya.

Al Hafizh mengatakan: Ath-Thabari juga mengeluarkan dari
riwayat Abu Thalib dari Ad-Dauri, "Serala Abu Bakar

mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan yang

setelahnya." Ini menunjukkan, bahwa di dalam riwayat Ath-Thabari

ada sisipan, sedangkan tambahan ini dicantumkan di dalam riwayat
yang marful tapi dari hadits Abu Hurairah. tAl Fath, LL/356-3571.
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25L. Perkataan Al Bukhari: Israil me-mutaba'altnya.

Al Hafizh berkata: 'lyadh mengatakan, "sebagian orang

berusaha menakwilkannya, bahwa kadar jarak antara kedua jari ifu
seperti kadar sisa umur dunia dibandingkan dengan rnasanya yang

telah lalu, dan bahwa jumlahnya adalah tujuh ribu tahun." lalu ia

berdalih dengan daliHali yang tidak shahih. Ia jrtga menyebutkan

riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyebutkan tentang

dibelakangkannya umat ini setengah hari yang ditafsirkan dengan

lima rafus tahun.

Ada 5nng sudah lebih dulu mengemukakan pendapat ini, yaitu

Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, karena ia mengemukakan di dalam

pendahuluan Taril<bnya, dari hnu Abbas, "Dunia adalah safu Jum'at
(pekan) di antara Jum'atJum'at akhimt, lamanya tujuh ribu tahun,

dan telah berlalu enarn ribu serafus tahun." Ia juga mengeluarkan

riwayat ini dari jalur Yahya bin Ya'qub, dari Hammad bin Abu

Sulaiman, dari Sa'id bin Jubair, darinya. Yahya ini adalah Abu Thalib

Al Qash Al Anshari yang menurut Al Bukhari haditsnya munl<ar,

gurunya adalah ahli fikih Kufah yang perihalnp diperbincangkan.

. Kemudian Ath-Thabari meriwa5ratkannp dari Ka'b Al Ahbar,

ia mengatakan, "Dunia sudah berumur enaun ribu tahun."

Diriwayatkan juga dari Wahb bin Munabbih seperti itu dengan

tambahan, bahwa yang telah berlalu dari itu adalah Iima ribu enam

ratus tahun. Kemudian membandingkannya dan lebih menguatkan

riwayat dari hnu Abbas.

Kemudian ia mengeluarkan hadits hnu Umar yang terdapat di

dalam Ash-.9hahhain secan marfit':
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"TidaHah ajal kalian dari ajal umat-umat sebelum kalian
mekinkan (seperti) dari shalat Ashar hinga terbenarnnjn matahari."

Dirirrayatkan juga dari jalur Mughirah bin Hakim dari hnu
Umar dengan lafazh:

'4b tsy ,t3,;^t Vf ffut'o, i\.r,* 6
uO ,?.
Fsl

"Tihlclah tetsis @i wmtku dart dnia kanli se,ladar bik
eryl<au tdah slplat Aslnr."

Driurayatkan juga dari plur Mujahid dari hnu Umar: Ketika
kami sedang di hadapan Nabi $ dan rnatahari nrasih pada posisi

tinggi setelah Ashar, beliau bersabda,

,s{ ts o\,;, d )Gl g €)*l c

lb'u
,

"Tidailah urnur l<alian dari umur umat-urnat tnng telah lalu
kecuali sebgaimana tang tercis dari siang hari ini tnng
telah berlalu."

Hadits ini diriwa5ratkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

Kemudian ia mengeluarkan hadits Anas, "Pada suatu

@
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Rasulullah $ menyampaikan pidato kepada kami ketika matahari

hampir terbenam," lalu dikemukakan seperti hadits pertama dari Ibnu

Umar. Kemudian dari hadits Abu Sa'id dengan maknanya, yang

mana beliau mengatakan saat terbenamnya matahari,

."fusunguhn5a perumpmaan Jnng tercia dad dunia

dibandingkan manntn tang telah berlalu darin5n adalah seperti 5nng
tercia dari hari kalian ini dibanding dengan gng terlalu berlalu

darinya''.

Kemudian dari hadits Abu Sa'id yang dikeluarkan Ahmad
juga, di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an, ia perawi

yang dha'if. [.alu hadits Anas yang dikeluarkan Ahmad juga, di dalam

sanadnya terdapat Musa bin Khalaf. Kemudian ia menyringkronkan

keduanya, yang kesimpulannya, bahwa sabda beliau, *it i>b -ti.
(setelah shalat Ashal diartikan: jika engkau- shalat di pertengahan

wakfunya.

Menurut saya: Ini jauh dari lafazh Anas dan Abu Sa'id,

sedangkan hadits Ibnu Umar disepakati keshahihannya, maka yang

benar adalah berpatokan padanya. Ada dua pemaknaan unfuk hadits

itu;

Pertamaz Bahura yang dimaksud dengan penyerupaan ifu

adalah tentang dekabrya, dan tidak memaksudkan hakikat.kadamya.

Ini bisa disingkronkan dengan hadits Anas dan Abu Sa'id bila

diperkirakan valid.
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Kedua, Diartikan sesuai dengan zhahimya, maka hadits hnu
Umar didahulukan karena keshahihannya, dan ini menunjukkan

bahwa masa umat ini sekitar seperlima hari.

Kemudian Ath-Thabari menguatkan pendapatnlra dengan

hadits bab ini dan hadits Abu Tsa'labah yang diriwayatkan oleh Abu

Daud dan dishahihkan oleh Al Hakim, lafazhnya: illi 95 Y I lri
y- #.b @eni Allah, umat ini tidak melemah dari setagah har),

para perawinla bqah, narnun Al Bukhari mengukuhkan mauqufnla.

Dikuatkan juga dengan hadits Sa'd bin Abi Waqqash 5rang juga

dirlunyatkan oleh Apu Daud, dengan lifazh, ,ftl'f i bf 1rall',rtl

fi',;*t e?'lbt qt + $unsh aku berhamp bhua unatki
tidak melemah di hadapn Tuhamg untuk ditangguhlan setengah

harl,lalu dilotakan kepada Sa'd, "Berapa lama setengah hari ifu?" Ia

menjawab, 'Lima ratus tahun." para perawingn t$gah, hanp saja

ada keterpuhrsan sanadqn.

Ath-Thabari mengatakan, "Setengah hari itu adalah lirna ratus

tahun, ini 5rang disimpulkan dari firman Allah Ta'ak, '8;* r|i'ttp
F" .jfS gesungahrya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seriiu

tahun. (Qs. ru Hajj l22l:47)). Bila dipadukan dengan perkataan hnu
Abbas bahwa dunia ini tujuh ribu tahun, maka khabar-khabar itu pun

menjadi senada. Jadi masa yang telah berlalu hingga munculnya

hadits tersebut adalah sekitar enam ribu lima rafus tahun."

As-Suhaili juga mengemukakan perkataan Ath-Thabari ini dan

menguatkannln dengan riwa5nt hadits Al Mustaurid yang

dikeluarkanryn, dan dikuatkan juga oleh hadits Ziml secara marfu',

6fT ,i',rrS. * *li ki gfu' (Umur) dunia tujuh nbu bhun. Aku

diutus di mas akhim5al.

@
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Menurut saya: Hadits ini sebenarnya dari Ibnu Ziml, sanadnya

sangat dha'it diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan di dalam Ash-

Shahabah, dan ia mengatakan, "lsnadnya maihul dan tidak diketahui

di kalangan para shahabat." Diriwayatkan juga oleh lbnu Qutaibah di

dalam Gharib Al Hadits. Ibnu Mandah 'dan yang lainnya

menyebutkannya di kalangan para shahabat, dan sebagian mereka

menyebutnya Abdullah, sebagian lainnya menyebutn5n Adh-

Dhahhak. Ibnu Al Jauzi mengeluarkannya di dalam Al Maudhu'at

(kumpulan hadits-hadits palsu). Ibnu Al Atsir mengatakan, "l-afazhnya

dibuat-buat."

Kemudian As-Suhaili menjelaskan, bahwa pada hadits yang

menyebutkan tentang setengah hari tidak ada yang menafikan

tambahan dari lima rafus tahun. Ia pun mengatakan, "Keterangan

tentang itu terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ja'far bin

Abdul Wahid dengan lafazh,

4?\i $'o
O/

?-tt-,

r'; c'3W il',il,^Ll'61
U*; -i;l"o;s,*J:lU;t,/

"Jil<a umatku baik, maka kebemdaann5n adalah sfu hari dari

hari-hari at<himt, yaifu seribu tahun. Narnun jika buruk, maka

setengah hari."

Di dalam hadits ini tidak terdapat redaksi: 
'ab' ' Jts Jf 'rrr;.

,N (Aku diutus dan kiantat seperti kedua inll yang memastikan

kebenaran penalnuilan yang lalu. Bahkan tentang penalnuilannya

dikatakan, bahwa antara beliau dan saat teriadinya kiamat tidak ada

lagi nabi, walaupun kedatangannya sudah dekat."

@



*argafclra ? dr* *afu 4l rlar4l4$r

Selanjutnya ia memperkimkan kemungkinan jumlah huruf-

huruf yang terdapat {i permulaan sejumlah surah tanpa pengulangan

sesuai dengan ketemngan hadits Ibnu Ziml. Ia pun menyebutkan

bahwa jumlahnya.sembilan ratus tiga.

Lebih jauh ih mengatakan: Secara umum, landasan yang

paling kuat mengenai ini adalah hadits hnu Umar yang telah saya

singgung tadi. Ma'mar mengeluarkan riwayat di dalam Al Jami', dan

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid; Ma'mar mengatakan, "Telah sampai

kepadaku dari 'lkrimah tentang firman Allah Ta'ala, i::t+tg ii e'# Uil T 
(Dalam sehari gng kadarnya lima puluh ribu iahun.

(Qs. Al Ma'aarij [70]: 4)), bahwa ia mengatakan, 'Dunia ini. dari sejak

awalnya hingga akhimya adalah satu hari yang kadamya lima puluh

ribu tahun. Tapi tidak ada yang mengetahui, berapa lama yang sudah

berlalu, dan bempa yang masih tersisa, kecuali Allah Ta'ala.'"

Seorang pensyarah At Mashabihmemaknai hadits: bf iiti $h'# t
ii'e.6?'1()mat ini tidak akan melemah untuk ditangguhkan

setengah har) sebagai kondisi hari kiamat.

Adapun tambahan Ja'far, itu adalah tambahan palsu, karena

tidak diketahui kecuali dari jalumya, 'sedangkan ia dikenal suka

memalsukan hadits, bahwa pam imam hadits mendustakannya,

walaupun ia tidak mengemukakan ifu dengan sanadnya. Yang

menghemnkan dari As-Suhaili, mengapa ia mendiamkannyra Mak
mengomentarin5nl padahal ia mengetahui perihalnya? Wallahul png
kuasa memberi pertolongan . lAl Fath, ll/357 -3591.

252. Al Hafizh mengatakan pada biographi Sa'id bin

Jabalah: Dari Thawus, dari Nabi $,

E]
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"sesungguhn5n Allah mengutusku merzielang kiamat, dan

menjadilan rezekiku di bahua bagnngan tombakku." Muhammad bin

Khafif Asy-Syaimzi berkata, "Menumt mereka, ia fidak demikian."

llisan Al Mizan, S/251.

253. Biogmphi Muhammad bin Abdullah putera saudam Az-

Zuhri: Putera saudara AzZuhn telah meriwayatkan tiga hadits yang

kami tidak menemukan asalnya. lalu ia menyebutkan haditsnya dari

pamannya, dari Salim, dari Abu Hurairah, perkataannya: "Apabila

berpidato: setiap yang akan datang adalah dekat dan tidak ada yang

jauh unfuk yang akan datang." Al hadits.

Al Hafizh berkata: Ibnu Ma'in berkata, "la lebih tepat

daripada Abu [Jwais." Dan dikatakan, bahwa ia meriwayatkan

sendirian dari pamannya dengan mengatakan Abu Hurairah di dalam

pidatonya: setiap yang akan datang itu dekat. lAt-Tahdzib, 9/248-

24s1.

L

@
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Bab: Sesaat, Sesaat

254.A1 Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh Al Bazzar; Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah dari
Anas, ia berkata, "Para sahabat Rasulullah $ berkata, 'Adalah kami
apabila sedang di hadapan Nabi S, kami melihat pada diri kami apa
yang kami sukai, namun bila kami telah kembali ke keluarga kami
dan berbaur dengan mereka, kami mengingkari diri kami.' lalu hal

ifu mereka sampaikan kepada Nabi $, beliau pun bersabda,

"SeandainSa kalian tetap dalam kondisi seperti ketil<a ketika di
sisiku sat kalian sendiri, nisca5m pam malaikat menjabat kalian
dengan sayap-fiyap mereka. Akan tetapi sesat he7int) dan sesat
(begttu)."

lni shahih.

Ma'mar meriwayatkannya sendirian dari Ma'mar. [Mukhtashar
hwa'id Al hzzar, 2/4661.
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Bab: Mengingat Mati

255. Dari Anas, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi $,
beliau bersabda,

. t. 
o ,, tt 'o; G-S co*Q 1l' tsf "lur ita'i;f';

"Bukan bqifu. Al<an tetapi, omrlg muknin ifu, bila sudah

hampir ia mendapt berita gembim tentang keridhaan

"Elamngsiap turTg seneng be.rjunp dengan ** ; Hlah
pun senang denganrya, dan bnngsbp WrTg membcinci
perjumpan dengw ,Allah, maka Allah pun mernbanci perjunpan

' Maka Aiq/ah -atau istui beliau yang lain- berkata,
'Sesungguhnya kami benar-benar membenci kematian.' Beliau

bersabda,

L',Jil ;:ft, tit',yy:t',fi,.,-Jti '*l
b *t+f i;'*1,,#t?3 it pt*r.,:-
1t<r;;:yj .i;.1;)- \t';fi.Ir ;rn,',*rG' ir;cf

;:f1; ot*

(r/
'"-1" ,6&t,hr -ru;, ';f ',* rll

/a//

;;ru.ht;;r"i,r 
"ul ;5t ,LGf Q *t

;;r4ht;;,i,r 
"u.
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Allah dan kammah-N5m, maka tidak ada 5nng lebih

daripada yang ada di sehingga ia senang berjumpa dengan

Allah, dan Allah pun senang berjumpa . Sedangkan oftrng
kafia bila sudah hampir meninggal, ia mendapat berita menakutkan
tentang adzab Allah dan sil<aan-N5a, mal<a tidak ada Sang lebih

dibencinya daripda tang ada di sehinga ia membenci
perjumpan dangan Alhh, dan Allah pun mernbenci pequmpan

. 'Abu Daud dan Amr meringkasn5ra dari Syr'bah. Sa'id
mengatakan dari Qatadah, dari Zummh, dari Sa'd, dari Aisyah, dari

Nabi $.
Dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi $, beliau

bersabda,

;; ,yt ,;;rr).\t'"+f ar ;r4'",*;l;
;;rt),?nr ;; :t in,

"Elamngsiapa Wng senang dengan Attah mal<a Allah
pun senang berjumpa dan hmngsiap tnng membenci

perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun membenci perjumpaan

Dari Sa'id bin Al Musay5rib, dari Urwah bn Az-Zubair di

kalangan para ahli ilmu, bahwa Aisyah isteri Nabi $ berkata,

"Rasulullah $ pemah mengatakan ketika beliau sehat,
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"saunguhn5n tidak ada seoft,ng nabi pun Wng dimatikan

sehingga ia melihat tempt dudukn5a di surga, kemudian ia diberi

pilihan;'

Tatkala kematian hampir meniemPut -saat itu kepala beliau di

atas pahaku- beliau pingsan sesaat, kemudian siuman, lalu beliau

mengarahlon pandangan ke langit-langit, hlu mengucapkan, Filli
.Jli Of!il tYa Allah, Ke*asih Yang lutatb Wgl. Akubergumam,

'Jadi, beliau tidak memilih karni.' Dan aku tahu, bahwa ihr adalah

perkataan 17ang pernah beliau ceritakan kepada kami ketilo beliau

sehat." Aist ah mengatalon, "ltu addah lolimat terakhir 3nng beliau.

ucapkan, 
"i}li All, ;$i lYa Atlah, Kdranh Yans Maha |irry)!

Diriwayatkan ole[t Al Bukhari.

Perkataan Al Bukhari: Dari Qatadah.

Al Hafizh mengatakan: Diriwayatkan oleh ahmad dari

AMurmhman bin Abu laila, "Fulan bin Fulan menceritakan

kepadaku, bahwa ia mendengar Rasulullah $ bersabda," lalu ia

menyebutkan haditsqn secarcr panjang lebar, dan sanadn5n kuat,

sementara samamlra (fidak dbebutkan nama) sang sahabat tidak

rnasalah.

Al Hafizh berkata: SuVu dapatkan di dalam At Mubbda'

karya Abu Hudzaifah Ishaq bin Bisyr Al Bukhari, salah perawi dha'if,

dengan sanadngn dari hnu Umar, ia berkatia, "Malaikat maut berkata,

'Wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu hmhim mencemaskan

E
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kematian.' Tuhan berfirman, 'Katakan kepadanya, bahwa seomng

kekasih bila sudah lama tidak berjumpa dengan kekasihnya maka ia
akan merindukannya.' Malaikat ifu pun menyampaikan hal ifu, maka

Ibrahim berkata, .'Benar, wahai Tuhanku, sungguh aku sudah rindu
untuk menjumpai-Mu.' lalu ia diberi weunngian, lalu ia menciumnya,
kemudian ia diwafatkan saat iht." lAl Fath. LL/3691.

256. Hadits: tjf'Ot # trti Wafrtah kalian sebelum katian
mad

tidak'/alid. lFataetm, bagian hadits, h.271.

257. Al Harits berkata: Dari Ururah, ia berkata, "seorang

wanita meninggal, sementara para shahabat Rasulullah $ tertawa
karenanya, lalu si fulan berkata, 'l{asihilah dia, sungguh ia teleh
beristirahat.' Maka Nabi $ bersaMa, 'J'Pi'r* gHAlyVanS
beristimhat itu han5a gnng diampgnl."

Al Hafizh berkata: Sanadnya mutal, dan para perawinya

tsiqah. lAl Mathalib Al Alitnh, 3/339-3410I

258. Al Hafizh mengatakan tentang hadits Srang diriranyatkan

oleh Al Bazzar: Dari Anas, ia berkata, "Disebutkan di hadapan

Nabi $ seomng lelaki yang rajih ibadah dan bersungguh-sungguh,

maka beliau bersabda, tg1J))6|t:c ft W (Bagaimana teman

kalian itu mengingat kematian? Mereka berkata, 'Kami tidak

mendengamya me.ngingat itu.' Betiau pun bersabda, Stii '&V e
(Yang di sna itu bukan tetnan kaliadl."

E]
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Yusuf meriwayatkannya sendirian, sedangkan ia sangat dha'if.

lMukhtashar hwa'id Al Bazar 2/4671.

259. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Anas, ia berkata, "Sesungguhnya

Rasulullah $ melauati suatu majlis,,saat ifu mereka sedang tertawa-

tawa, maka beliau pun bersaMu, griilr P6 f , b t:F (HendaHah

kalian banpk mengingat pengancur kqikmabrl -aku kira beliau

juga mengatakan- G ti ,*'gt'rl /;,' b ,i,f ebl ifi v ;r1

;b ql*\yy-' (I{arena 
"iirrgrrn"w fidak seomng pun

mengingatula iaA- kesempibn hidup kauali ia akan melapngkan

bgrnta, dan tidaldah dalam kelapngan kecuali k alcan

menyempitl<ann5a bginyd." Sanadnya hasan. lMukhtashar hwa' id
Al kzar 2/4664671.

Para t**il.ffii3di Masa Hidup

260. Dari Mujahid: Bahwa Abu Hurairah bertutur, ."Allah,
yang tidak ada sesembahan selain Dia. Sungguh aku pemah

menyandarkan lambungku di atas tanah karena lapar, dan sungguh

aku pemah mengikatkan batu pada perutku karena lapar. Sungguh

pada suatu hari aku duduk di jalanan mereka yang biasa mereka lalui

saat keluar dari beliau, lalu Abu Bakar lewat, maka aku bertanya

kepadanya tentang suatu ayat di dalam Kitabullah, sebenamya aku

tidak bertanya kepadanya kecuali supaya ia mengenyangkanku
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(memberiku makanan), namun ia terus berlalu dan tidak melakukan
(apa yang aku harapkan).

Kemudian lewatlah Umar, lalu aku bertanya kepadanya
tentang suatu ayat dari Kitabullah, sebenamya aku tidak bertanya
kepadanya kecuali supaya ia mengenyangkanku, namun ia juga terus
berlalu dan tidak melakukan (seperti yang kuharapkan).

Kemudian Abu AI Qasim & meleru,ratiku, beliau pun
tersenyum ketika melihatku, dan beliau mengetahui apa yang aku
alami dan apa yang ada di wajahku, maka beliau berkata, '-r_14 U-

(wahai Abu Hinl, aku menjawab,'Iabbaikwahai Rasulullah!' Beliau
berkata, a-J\(Ikutlatlt. Beliau pun bemnjak, aku pun mengikutinya.
Kemudian beliau masuk (ke rumahnya), lalu minta izin, aku pun
diizinkan. Kemudian beliau masuk, lalu beliau mendapati susu di
dalam cangkir, maka beliau ber&anya (kepada keluarganya) , tjl'i_f'U
tt-ilr (Dart mana susu ini?lMereka menjawab, 'Fulan atau Fulanah
menghadiahkannya untukmu.' Lalu beliau berkata, 't 6 twahai Abu
Hirfi, aku menjawab, 'Labbaik, wahai Rasulullah!' Beriau berkata,

orang-orcmg miskin yang tinggal di semmbi masjidl, latu panggilkan
mereka kepadakQ.' Ahlu shuffah adalah tamu-tamu Istam, mereka
tidak tinggal bersama suatu keluarga dan tidak memiliki harta serta
tidak pula tinggal pada seseorang. Bila ada shadaqah grang datang
kepada beliau, maka beliau mengirimkannya kepada mereka dan
beliau tidak mengambil sedikit pun darinya. Dan bila dikirimkan
hadiah kepada beliau, beliau pun mengundang mereka, dan beliau
mengambil darinya dengan menyertakan mereka padan5ra. Maka hal
itu (yakni memanggil mereka) temsa buruk bagiku, aku pun
bergumam, 'Apalah artinya susu ini unfuk ahlu shuffati? Dan aku
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berhak untuk mendapatkan dari susu ini walau seteguk unfuk

menguatkan tubuhku dengannya. Setelah datang, beliau akan

men5ruruhku, lalu aku memberikan kepada mereka, dan mudah-

mudahan susu ini sampai juga kepadaku. lagi pula, tidak ada alasan

kecuali mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya $.'
Maka aku pun pergi kepada mereka dan memanggil mereka.

Mereka berdatangan lalu minta izin, kemudian diizinkan, kemudian

mereka pun mengambil tempat duduk di dalam mmah: Beliau

bersabda, 

"4 

,J Li- (Wahai Abu Hinl, aku jawab , 'Iabbik wahai

Rasulullah!' Beliau berkata, lgtbb'.tl @-OUun $usu itu) lalu berikan

kepda merel<d. Maka aku pun mengambil cangkir itu lalu

memberikannya kepada seseormg, lalu orang ifu meminumn5/a

hingga kenyang, lalu cangkimya dikembalikan kepadaku, kemudian

aku berikan kepada orang lainrun hingga kenlnng, lalu cangkimp

dikembalikan kepadaku, lalu aku berikan kepada orang lainnp lagi,

dan ia pun meminumnla hingga kenyang, lalu cangki4a

dikembalikan kepadaku, hingga akhimya aku sanpai kepada

Rasulullah $, sementara orangorang srrdang kenpng semua.

Beliau mengambil cangkir itu dan meletakkannya di

tangannya, beliau memandangku lalu tersenyum, kemudian berkata,

'eq W4ni Abu Hinl, aku jawab,'Labbaik, wahai Rasulullah!'

Beliau berkata, 'r>:li6 t*i.(Tinggal aku dan engkar,i. Aku berkata,

'Engkau benar wahai Rasulullah.' Beliau berkata, A:#$i-iir
lDuduHah, lalu minumlallt Alru pun duduk lalu minum. Beliau

berkata lugi, ./?l (Mnumtatl. Beliau masih terus mengatakan, q?t
(Mnumlallt hingga akhim5n aku berkata, 'Tidak. Demi Dzat yang

mengufusmu dengan kebenaran. Aku tidak lagi menemukan celah

untuknya.' Beliau berkata, g.tU (Iktau bqitu, perlihatkan padakd.

@
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Aku pun menyerahkan cangkir itu. Beliau pun memuji Allah dan

membaca basmalah, lalu meminum sisanya."

Dari Qais, ia berkata, "Aku mendengar Sa'd berkata,
'Sesungguhnya aku adalah orang Arab pertama lrang melontarkan
anak panah di jalan Allah. Aku melihat kami berpercng, dan kami
tidak memiliki makanan kecuali daun hublah dan buah sanrah ini,
sampai-sampai seseorang dari kami buang air seperti buang aimya
kambing yang tidak menyatu. Kemudian Bani Asad mengkritikku
pada tslam, kalau benar begitu maka sesaflah aku dan.sia-sialah
usahaku."' Diriwayatkan oleh Al Bukhari

Perkataan Al Bukhari: "serta tidak pula tinggal pada

seseorang."

Al Hafizh berkata: Disetutkan di dalam hadits Thalhah bin
Amr yang diriwayatkan oleh Ahmad, hnu Hibban dan Al Hakim:
"Bila ada orang yang datang kepada Nabi $ dan ia mempunyai

kenalan di Madinah, maka ia tinggal bersamanya. Tapi bila ia tidak
mempunyai fenalan, maka ia tinggal bersama para penghuni Shuffah
(semmbi masjid)." Di dalam riwayat mursal Yazid bin Abdullah bin

Qusaith yang diriwaptkan oleh hnu Sa'd disebutkan: "Ahlu Shuffah

adalah orcmg-orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal, maka

mereka tidur di masjid, tidak ada tempat tinggal mereka selain itu."

Ia juga mengeluarkannya dari jalur Nu'aim AI Mijmar dari Abu
Hurairah, "Aku termasuk Ahlu Shuffah. Adalah kami, apabila sore

hari kami mendatangi Rasulullah S, lalu beliau men5ruruh setrap

orang sehingga membawa safu omng atau lebih, lalu tersisa sepuluh

omng, atau kurang, atau lebih. lalu Nabi $ membawakan makan

malamnya, lalu kami makan malam bersama beliau. Setelah kami

selesai, beliau bersabda, ;*!,iJt G riS (Tidurtah katian di masjid;."
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Abu Nu'aim mengemukakan di dalam Al Hilyah dari riwayat

mursal Muhammad bin Sirin: "Adalah Rasulullah ,$, apabila telah

selesai shalat, beliau membawa para penghuni Shuffah di antara para

sahabatnya, maka ada orang yang membawa safu orang, ada yang

membawa dua omng, dan seterusnya hingga sepuluh orang." al

hadits. Ia juga mengeluarkannya dari hadits Mu'awiyah bin Al

Hakam, "Ketika kami sedang bersama Rasulullah $ di serambi

masjid, beliau mengamhkan seorang laki-laki dengan seopmg laki-laki

dari golongan Anshar, ada juga dua orang laki-laki dan tiga oftmg

laki-laki, hingga aku tersisa di antara empat orctng, sementam

Rasulullah & Sn,g kelimanya. Lalu beliau berkata, t-i'.t;-i$Jy
(Berangkatlah bersama kami). Lalu beliau berkata, V-b'j:SO U-

lwahai Airyah, funtah kami makan mahn)." al hadits- tAl FatD,

tt/29t1.

261. Pedotaan A efihari: "tahl merninum sisanln."

AI Hafizh berkata: Setelah mengernulekan hadits Abu

Hurairah ini, At-Tirmi&i mengernulokan hadits Unrar s@ara mar{u':

?;t-;',; g;rq 6tur ,rikl
c

4rt-.CJ

" Onng Sang patins bnpk kenlang sewaktu di dunia adalah

omng Wng reling lama lapr di had kiamat" dan ia mengatakan,

"(Hadits) hasn. Mengenai masalah ini, ada juga riwayat dari Abu

Juhaifah." Menurut saya: Hadits Abu Juhaifah diriwaSntkan oleh Al

Hakirpdan dinilai dha'if oleh Ahmad. Mengenai masalah ini ada juga

@
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hadits AlMiqdam bin Ma'dikarim secara marfu': tp;b)iil j;.tlS U

+ 0, @aaHah manusia memenuhi suatu wadah w;g lebih buruk
daripada (memenuhi) perutnyal al hadits, diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi juga, dan ia mengatakan, "Hasan shahih." lAl Fath,

LL/2941.

262. Perkataan Al Buk*rari,'F'$'OS (1nng memiliki
temak bersusu).

Al Hafizh berkata: At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu

Abbas dan ia menshahihkannya, 'Nabi S dun keluarganya pernah

tidur selama beberapa malam tanpa mendapatkan makan malam." Di
dalam riwayat hnu Majah dari hadits Abu Huraimh disebutkan:
"Pemah diberikan kepada Nabi $ makanan yang masih hangat, lalu

beliau memakannya. Setelah selesai beliau bersabda, ,Pt 6 ,p.',tl;,lt
LLit't $-3 3:f tfu, ?ti, *. (Athamdu tilaah, tidak pemah ada

makanan hangat yang masuk ke perutku sejak anu dan ant)."
Sanadnya hasan. Di antara syahid-s5nhidhadits ini adalah hadits yang

diriwayatkan oleh hnu Majah dengan sanad shahih dari Anas: "Aku

sering mendengar Rasulullah $ mengatakan, 6 ,l* ,U t q;t$
,*.u * r'i'or;,f Lbrr'*Lb # )1 *'pl lbemi
Dzat Smng jiva Muhammad di tangan-Nya, keluarga Muhammad

tidak pemah memiliki ntu sha' biii dan tidak pula atu sha'kurma,
ia memiliki sembilan ister)." Ada juga s5nhidlaiwrya yang'

diriwayatkan oleh hnu Majah dari hnu Mas'ud. lAl Fath, LL/2991.

263.lshaq bin Rahawaih berkata: Aku katakan kepada Abu

Usamah, "Apakah Isma'il bin Khalid menceritakan kepada kalian dari

Mush'ab bin Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa ia berkata, 'Hafshah binti
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Umar berkata kepada Umar r$, 'Sebaiknya engkau mengenakan

pakaian yang lebih lembut dari pakaianmu, dan memakan makan

yang lebih lembut dari makananmu.' Umar Ra berkata, 'Aku

menyangkal dirimu, tidakkah engkau tahu bahwa perihal

Rasulullah S adalah demikian dan demikian?' hingga Hafshah pun

menangis, lalu Umar r$, berkata, 'Aku telah katakan kepadamu, tapi

aku menyertakan keduanya di dalam kehidupannya yang bemt,

semoga aku menyertakan keduanya di dalam kehidupannya yang

lapang." Maka ia (Abu Usamah) pun mengakuinya dan berkata,

'Ya."'

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam .4/

Kubmdari Suwaid bin Nashr, dari hnu Al Mubarak, dari Isma'il.

Jika Mush'ab mendengamya dari Hafshah rg, maka itu
shahih, dan jika tdak, rnaka ltv mutxl dengan sarnd shahih. lAt
Iotatlnb Al Ahfrh 3/ 3*36f)rl.

264.A1 Hafizh mengatakan t"r,turg hadits yang diriwayatkan

oleh Al Baztar: Dari hnu 'lgns Al Hudzali, ia berkata, "Aku

mendengar Abdurrahman bin Auf berkata,

'Rasulullah $ meninggalkan dunia dalam keadaan beliau dan

keluarganya tidak pernah kenyang dari roti gandum'."

Sanadnya hasan. lMut<hbshar hwa'id At Elaar, 2/5L7-
5181.

265. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bnzzar Dari 'Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

@



*4rflrfdra ? lru ?afu il /*dgat4,.r

,6fur &wv
a;Eir LL.i LK

"sesunguhnga kerak akan dibukakan keduniaan bagi karian
hingga kalian melapisi rumah-rumah kalian dengan kain sebagaimana
dilapisin5a l<a'bah dengan kain.u

Kami berkata, 'Dan kami di atas alama kami sekarang?,
Beliau bersabda, iFt '*; ,b ;fl:, (Dan kalian di atas ,*;;;;;r"
sekarang)- Kami berkata, 'Apakah pada waktu kami dalam keadaan
baik, ataukah hari ini?' Beliau bersabda, * ?;j, Hf ,!. (Bahkan
kalian dalam kadaan baik hari inll."

Gharib shahih. [Mukhtashar how,id At Bazzar,2/SZ7l.

266. Al Hafizh mengatargn tentang hadits yang diriwayatkan
oleh AI Bazzar: Dari Abdullah bin Abbas, bahwa Abu Dzar berkata,
"Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

,5;rt,& &ift

"sesungguhryn onng yang pating aku cintai di antara kalian
dan yang paling dekat kepadaku, adarah wng bertenu denganku
dalam kadaan seperti 5nng aku p*ankan kepadan5n.,,

Musa dha'if. IMut<htashar hm.id Al hzaa 2/SZ2l.

to -/z tt
6\i e-l
I J-'.

, l9 zJlJ.l-n; &L
6.e

\ef"ot
ilL ifi^e y Je
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267 . Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah,S meng-

hajr (menjauhi) isteri-isterinya -Syu'bah berkata: Aku rasa ia

mengatakan: selama sebulan-, lalu Umar menemui beliau, saat itu

beliau sedang di atas sehelai tikar yang mana bekas tikar itu
membekas. di pinggang beliau, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, Kisra -
dan aku rasa ia mengatakan: dan Qaisar- minum dengan (undah)

emas dan perak, sementara engkau begini?' Nabi $ bersabda,

6fur *P e 146'&i'-iL-L'#f
" SaunguhnSa telah disqenl<an kebailan-kebaikan mereka

di dakm kehidupn mercJa di dunial;'

Dan bellau mengatakan (dt dalam hadits ini): 'i+ '.LJII
O2'3.:t lsebutan itu da puluh sembilan (han), segini, segini dan

'segini," seralra be[au m€fipat ibu Frt6ra pada ldt SrarXg kettga.

Daud lemah haditsnya. lMukhtashar hua'il Al fuzaa
2/s231.
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KITAB TAUBAT

Bab: Orang lrang Takut terhadap Dosa

1. Dari-Abu Humirah, haditsr

q:i

"Elanngsiap tn rg furiunp detTgan Athh tanp
mantpercehufukan-N1a dengan squatu purl' al hadits,46 di dalamnp
disebutkan lima hal png tidak ah lafknt>rya. Diriwa3atkan oleh

4 
Dari Abn, Hurairah, h Mrata, "Basnfi.rltah sAw be6abda, H rtii i t, c',i#,* Pi Jrr .11 rErr i *rt*';fr |r.J'otti iz*ir ps tt'ei, tti e,i,r, 

-*i, *
fijt',e'1[-lr:qy.i'$t @nngsAea jary b*Jwzp a"ar" enn Anpu
menpercelutul<an'N1n dengan sanafu pun, s*ia mende-ngardan bat, maka
bgnta surga, abu rnast* suga. Dan ada lima hal Fns tidak ada teftanh-
D!8, aaifu)t menqsehttulran Allah, membunuh s&aft, b'dak hug,
mernpadagi omng muhnin dengan kdusban dan melarilan din dari
prtenpnr)-

Yr!-av ttr ,gA

tGll+-l
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Ibnu Syahin di dalam Al Afrad, sementara Al Mutawakkil atau Abu Al

Mutawakkrl majhul (tidak diketahui perihalnya). lTajil Al Manfa'ah,

2/235-2361.

2. Dan hnu AI Munkadir, dari Jabir &, ia berkata, "Ketika

kami sedang di hadapan Nabi $, seorang lelaki mendatanginya lalu

berkata, 'Sesungguhnya seormg anakku merangkak di selokan ...,"'
lalu ia menyebutkan haditsnya yang selengkapnya dimuat di dalam

biographi Syabib.

Al Hafizh berkata: lanjutanya: "'sesungguhnya seorang

anakku merangkak dari atap rumah kami ke selokan, maka

berdoalah kepada Allah agar menganugerahkannya bagi kedua orang

tuanya.' Nabi g bersabda, fUt'rb *.b';i ,i+ (Letakkan anaknya

di atas atafi, maka mereka pun meletakkan anaknya, lalu keduanya

memanggilnya, maka si anak pun merangkak hingga diambil oleh

kedua orcmg tuanya. Lalu Rasulullah ,$ bersabda, fi-j j6 V gf.|y
(Apakah ia tahu apa tmng dikatakanny*). Mereka menjawab, 'Allah

dan Rasul'Nya yang lebih mengetahui.' Beliau'bersabda, ,J f.
gr 'ril:i ist '.k (Mengapa engkau menghempaskan iri-,nl, g
menjawab, 'sesungguhnya aku takut berdosa.' Beliau bersabda, Jrl,

. a a., a'.r-iili Ol fr,Jadl (Mungkin perlindungan itu mendatangimt)."

Diriwa/atkan oleh Ibnu Adi, dan ini khabar bohong. llisan Al Mizan,

5/zLLl.

3. Dari Aisyah: "Habib bin Al Harits datang lalu berkata,

'Wahai Rasulullah, sesungguhn5n aku seorang yang telah lakukan

dosadosa.' Beliau bersabda, ... ,Fi'f !, o.J{'j (Bertaubattah

kepda Allah '& ...1." al hadits, diriwayatkan oleh hnu As-Sakan dan

E]
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Ath-Thabarani. hnu Mandah berkata, " Ghaib, kami tidak

mengetahuinya kecuali dari jalur ini, dan dl dalam sanadnya terdapat

dua perawi dha'if." lAl Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah, L/224-

2251.

Bab: Kematian Adatah Kaffarah(Penebus Dosa)

4. Adz-Dzahabi mengatakan di biographi Ahmad bin

Abdurrahman As-Suqthi, "la seomng syaikh yang tidak dikenal

kecuali dari jalur Al Mufid. Ia meriwayatkan dari Yazid bin Harun,

dari Humaid, dari Anas," lalu ia menyebutkan khabar palsu.

Al Hafizh berkata: Dari Anas bin Malik {h, ia berkata:

l<affamh bagi setiap muslinl." Diriwayatkan oleh AI l{hathib'di dalam

AtTartkh dari Abu Nu'aim, lalu kami menyepakatinyra tentang

ketinggian sanadnya. Diriwayatkan juga oleh hnu Al Jauzi di dalam

Al Maudhubt da''j. jalur ini, dan ia mengatakan, "Hadits ini tidak

shahih." Menurut saya:. hnu Thahir lebih dulu darinya, ia sangat

mengingkarinya.

Diriwayatkan juga dari Yazid bin Harun oleh Mumrraj bin

Syuja' Al Mushili, dan dari jalumya dikeluarkan juga oleh Ad-

Daraquthni di dalam Al Mu'blaf wa Al Mul<htalaf dan Ad-Danuwari

di dalam Al Mujalaah, keduanya dari Abu Ali bin Ash-Shawwaf, dan

itu juga terrdapat di dalam Fawaid Abu Ali tersebut.

Al Khathib berkata, "Mufarraj majhul (tidak diketihui

perihalnya), dan haditsnya dari Yazid bin Syadzan." Menurut saya:

@
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Guru kami, Al Hafizh Abu Al Fadhlbin Al 'lmqi telah mengumpulkan

jalur-jalur periwayatannya di dalam juz tersendiri, dan yang shahih

dalam hal itu adalah hadits Hafshah binti Sirin dari Anas r$ dengan

lafazh, #',Jr.itJ lttl6i (Tha'un (wabah penyakit) adalah

kaffanh bagi setiap musliml. Diriwayatkan oleh Al Bukhari. ILisan Al
Mizan,l/2ll-2121.

5. Adz-Dzahabi mengatakan di dalam biographi Al Khidhr bin

Jamil: Dari Hafsh bin Abdurrahman, keduaqn tidak dikenal. Daud

bin Al Muhabbar meriwayatkan darinya sebuah khabar yang matan-

nya' l.ii ,i<l.itui:'o+,Jt (KematiatfT adatah kaffamh [tebuanl basi

ntlui dod. Ini tidak terpelihara, dan diriwayatkan juga dengan

selain sanadn5ra dari jalur png lemah.lUsan Al Mizan,2/3991.

Bab: Mengharapkan Kernatian BaSl yang Percaya Diri
Alran Amaln37a, dan MengharapkanngTa Ketika Rusaknlra

Tamarr

6. Al Hafizh berkata: Ahmad mengeluarkan riwaSat ... dari

'lJlaim, yaihr Al Kindi, ia berkata, *Kami duduk di atap bersama

seorang lelaki dari kalangan para shahabat Nabi $, sementara

ormg-orang keluar karena tha'un (wabah perynkit yang sedang

berjangkit secara massal). Lalu Al Ghifari 1nitu 'Abs- berkata,

'Wahai thafun, ambillah aku,' tiga kali ia mengucapkannya. Maka

47 Di dalam riwalnt Al 'Uqaili dicantumkan dengan lafazh: 'q:jtlr (Pengucilart..

@
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'Ulaim berkata kepadanya, 'Janganlah engkau mengatakan begitu.

Bukankah Rasulullah $ telah bersabda,

Lqt'rp frti ,lo'rit lLl *Ul
',=t;€4'r;'l t ,il1L

"Janganlah seseoft,ng dari katian menghanpkan kematian,

karena sesungguhnya ifu ketika terpufusnya amalnSn, dan ia tidak

akan dikembatikan maka bagaimana akan berusha."

Ia pun menjawab, 'sesungguhnya aku telah mendengar

Rasulullah $ bersabda,

?3 r,,,#r ilr, :ti p?r.. I i:\
... a<l]r e, ,y-!rst

"Bercqemlah menuju kematian karena enarn hal:

Pemerintahan omng-oftng bodoh; kn5akng Diperjual-

belikann5m hukum...." al hadits.

Dilkeluarkan juga.oleh Ath-Thabamni di dalam Al Austh darr

hnu Syahin di dalam Ash-Shahabah, dari Tadzan, "Ketika aku

sedang bersama seorang lelaki dari kalangan shahabat

Rasulullah # yang bemama 'Abis atau Ibnu 'Abis di atas atap

mmah, lalu ia melihat orang-otang rnengangkut barang-barang, maka

ia pun berkata, 'Mengapa orang-orang itu?' I alu dijawab, 'Mereka

lari dari tha'un.'" I alu ia menyebutkannya, tapi di dalamnya ia

menyebutkan: "Lalu seorang lelaki yang stafusnya seorang shahabat,

berkata kepadanya." Di dalamnya juga disebutkan: a:FS ,O#t e?\

@
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... f.kijr ee;\is ,y-;tlt (pemerintahan anak-anak, ban5a!<nya

kejahatan, egoisn5m hukum ...) al hadits.

Hadits ini mempunyai s5ahid dari hadits Al Hakam bin 'Amr
Al Ghifari, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani menyerupai redaksi

hadits'Abs.

Ia juga mengeluarkannya dari hadits 'Auf bin Malik, bahwa ia

berkata, "Wahai tha'un, ambillah aku." Maka omng-orang berkata

kepadanya, "Bukankah engkau telah mendengar

Rasulullah g bersabd a, t3-? t:tf ,yA ';e 6 (Maa umur seoft,ng

muslim adalah kebaikanl?" Ia pun menjawab, "Tenfu, akan tetapi aku

mengkhawatirkan sesuafu, yaifu: Pemerintahan orang-orang bodoh

..." al hadits. lni s5ahidyang tidak ada masalah padan5ra untuk hadits

yrang sebelumnya. tedd Al Ma'un, 2OL-2021.

Bab; Tentang Dosa-Dosa Anak Adam

7. Az-Zamakhsyari berkata: ... Dari Anas, "sesungguhnya

beruang mati di sarcrngnya dalam keadaan kurus karena dosa anak

Adam ..."

Al Hafizh berkata: Saya belum menemukannya dari Anas, dan

telah dikemukakan dari Abu 
'Hurairah 

terkait dengan lebah, dan

adalah benar pengarang menyandar.lon kepadanp dalam hal ini. L4l
I{afi As5t-Sel3/601}
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Bab: Tentang Taubat

8. Adz-Dzahabi mengatakan di dalam biographi Akhnas bin

I(halifah:

Al Hafizh berkata: Disebutkan oleh Al Uqaili dari jalur Abu

Nu'aim dari Bukair bin Al Akhnas dari ayahnya, ia berkata, "Aku

mendatangi Abdullah, lalu seomng lelaki menemuinya lalu berkata,

'Bagaimana pendapatmu tentang dua wanita yang pemah berbuat

dosa di waktu mudanya, kemudian bertaubat dan memperbaiki diri

lalu menikah?' Ia Pun berkata,

,'Dialah wng menerima taubat dari hamba-hamba-N5n " (Qs.

AsySytruraa l42lz 251 ;'

Ghundar meriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari

salim bin Abu AI Ja'd, dari ayahnya, dari Abdullah, ia berkata,

"Keduanya masih tetap berdusta selama masih berkumpul." Al uqaili

berkata, "lni lebih utama, narnun di dalamnya terdapat yang tidak

diketahui." lLian Al Mizan, L/33t-3321'

g. Dari Aisyah, ia berkata, "Aku mendengar Sabi'ah Al

Qurasyiyyah berkata, 'wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah

berzina, maka tegakkanlah hukum Allah kepadaku.' Beliau pun

bersabda, + sJ. ti dJd & nllit (Persitah hinsga enskau

melahirkan apa yang di dalam perutmQ-

D+ r t;i)t JA qrJt -*

@
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setelah ia melahirkan, ia pun kembali mendatangi beliau dan
meminta lagi qpa yang pemah dimintanya, maka beliau pun
bersabda, j-'rbk ,? **\b ora\y Vergitah dan susuikh dia hinssa
engkau menyapihnSn). Setelah ia menyapih anaknya, ia pun
mendatangi beliau lagi lalu berkata, 'Siapa yang akan memwat anak
ini?' Maka seorang lelaki dari golongan Anshar berkata, 'Aku.' Lalu
beliau pun bersabda (kepada para shahabatnya), G-&3,6 u,-<t t*\y
(Baqalah dia lalu rajamtah dra)." Diriwayatkan oleh hnu Mandah.

. Menurut saya: Sanadnya dha'if. IAt Ishabah fi Tamyiz Ash-
Shahabh,4/325I

10. Disebutkan di dalam Tafsir hnu Mardawaih, dari Ubaid:
Dari Abu Humirah, "Aku shalat Isya, kemudian aku purang, temyata
ada seorang wanita di depan pinfu mmahku, laru aku pun
mengizinkannya, lalu ia berkata, 'Aku datang unfuk bertanya.' Aku
berkata, 'silakan tanya.' Ia berkata, 'Aku telah berzina dan telah
melahirkan, lalu aku membunuhn3ra. Apakah akan diterima
taubatku?' Aku berkata, 'Tidak, dan tidak ada kemuriaan.' Maka ia
pun gemetar dan berkata, 'Apakah fubuh ini memang diciptakan
untuk neraka?' Lalu hal ifu aku ceritakan kepada Nabi $, maka
beliau pun bersaMa,

ryvjr,f C,,3i f;cf ,:.-i3t,A
"Buruk sekali t/ang engl<au katat<an. Tidakkah engkau

membaca a5at di dalam sumh Al Furyaan?.,,

Maka aku pun keluar, lalu aku mengelilingi Madinah unfuk
menanyakan wanita yang telah meminta farwa kepada Abu

@
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Hurairah, temyata ia telah ada di depan pinfu rumahku setelah sore,

lalu aku berkata, 'Bergembiralah engkau.' Dan aku katakan

kepadanya ayat tersebut, maka ia pun langsung bersungkur sujud dan

memberdekakan dua budak perempuan, dan berkata, 'Aku bertaubat

dari apa yang pemah aku perbuat."' Adz-Dzahabi mengatakan di

dalam Al Mizan, "lni khabar palsu." Selesai. lAt-Tahdzib, S/L92L

11. Dari ,Urwah bin Az-Zubair: "Bahwa seoftmg wanita

mencuri di masa Rasulullah Saw saat peralrg penaklukan Mekkah,

lalu kaumnya mendatangi Usamah bin Taid untuk meminta

pembelaan." 'Urwah berkata, "Ketika Usamah berbicara kepada

beliau unh.rk memberi pembelaan bagi wanita tersebut' berubahlah

rona uaiah Rasrlullah €t, lalu bersaMa,

tir ;33i 'a r, ,f.,#
"Apl<ah englcau melobiku mengenai suafu ketebpan di

anbm ketetaPn -ketetaPn Allah ?.*

usamah pun berkata, 'Mohonkanlah ampun untukku, wahai

Rasulullah.' Sore harinya, Rasulullah $ berdiri menyampaikan

pidato. Beliau memanjatkan puja dan pujia kepada Allah, kemudian

bersabda,

| ;s'# :# d6t'$Ll CY ix. e(

iy-i. o; tsl:,;i; *frt # or, r;Y
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,e* #Jk,s$r,liLt ,|L trXsl i-;rr'hJl

uAmma ba du. Saunggwhn5a telah binaa omngamng
sebelum l<alian karena apabila orang di antam mereka
mencuri maka membiarkannln, dan apabila oft,ng lemah di antam
mereka mencui maka mereka menempkan hukuman kepadanya.
Der.ni Dat Snng jiun Muhanmad bemda di tangan-Nya, sandairyn
Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangann5n.,,

Kemudian Rasulullah $ memerintahkan hukuman terhadap
wanita tersebut, maka tangannya pun dipotong. Lalu setelah ifu
taubatorya baik dan ia pun menikah. Aist/ah berkata, ,setelah itu ia
pemah datang kepadaku, lalu aku sampaikan keperluannya kepada
Rasulullah $.;" Diriwalntkan oleh Al Bul$ari.

Perkataan Al Bukhari: 'urunh bin Az-Zubair mengabarkan
kepadaku: Bahwa seorang wanita mencuri.

Al Hafizh berkata: Demikian redaksinya dalam bent,k vang
mural, tapi di bagian akhimya ada kalimat yang mengindikasikan
bahwa itu dari Aigph, karena di bagian akhiqn disebutkan, Aisyah
berkata, "setelah ifu ia pemah datang kepadaku, lalu aku sampaikan
keperfuannp ." lFath Al Bart, Z /6t91.

12. Perl.taan Al Buklnri: eatadah ber.kata, ,.Taubat

nashuha (taubat yang semumi-muminya) adalah taubat lrang jujur lagi
fulus."

a+$ ol!

EI
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AI Hafizh berkata: Al Qurthubi sang mufassir mengemukakan,

bahwa ia telah terhimpun sebanyak dua puluh tiga pendapat ulama

mengenai penafsiran taubat.

Pertama, pendapat Umar, "Melakukan suatu dosa lalu tidak

kembali -dalam lafazh lainnaya:- kemudian tidak mengulanginya."

Dikeluarkan juga seperti itu oleh Ath-Thabari dengan sanad shahih

dari hnu Mas'ud. Diriwa5ratkan juga oleh Ahmad se@ra mar{u'

(disandarkan kepada Nabi #). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

jalur Zirr bin hubaisy dari Ubay bin Ka'b, bahwa ia bertanya kepada

Nabi g, beliau pun bersab da, y)1i:t-il-t'J'j6l'Jist s1.?:fi-bt

(Menyesali apabik berdosa lalu memohon annpun, kemudian tidak

mengulanginya /agd. Sanadnya sangat dha'if.

Kedua, Membenci dosa tersebut dan memohon ampun dari

itu setiap kali teringat itu, diriwayatkan oleh hnu Abi Hatim dari Al

Hasan Al Bashri. lFath Al Eari, LL/L071.

13. Al Hafizh berkata: ... Riwayat Syu'bah dan Abu Muslim

penuntun Al A'masy, namnlra Ubaidullah bin Abdul Quddus, aku

belum pemah melihat kedtnnya. tHuda As-&ri, 681.

14. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriuayatkan

oleh Al Prrzzar: Dari Abu Hurairah -aku kira ta memar{ulkannya
(menyandarkannya kepada Nabi S)-, beliau bersabda, ttu. niS\ ti1
,-#'6 (Apbila diingpttran kepda Allah, maka berhentilahi.

Ia -yakni Al huar- berkata, "Abdullah bin Sa'id

meriwayatkannya sendirian dan tidak di'mutaba'ah."

Abdullah irrd dln'if. lMukhbshar Zauraid Al Elazzar, 2/491.

r
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15. Al Hafizh mengtakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh Al Bazzar: Dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda,

,,"1 '4t 
L->L J, e;i'lrti Li,r Lfl \i1

a t /r/ t z I 't ' /'-* ,et pa.: r€t JCu r:et otb Yrt
',-,t-tl,St witl'rf a:. ,-,t;;st &

' "Perlahan-lahanlah, karena Allah Yang Maha
Suci lagi Maha Tinggi sangat kems sika-N5n. SandainSa tidak ada
anak-anak tang menrysu, orung-omng Wng ruku dan heunn-hewnn

lnng merumput, niscaSn Dia benar-benar menimpkan adzab kepada
kalian, atau menurunl<an adzab kepda kalian."

Ia berlota, 'Kami tidak meng kecuali dengan sanad

ht.'

hrahim dln'if.lMul<htashar hwa'id At haa Z/4SO\.

Bab: Anjuran Bertaubat

16. Al Hafizh metiunyatkan dengan sanadnya dari 'Uqbah

bin 'Amir &: "Elahwa seorang lelaki berkata,' 'Wahai Rasulullah,
(bagaimana) seseorcmg di antara kami telah melakukan suafu dosa.'
Beliau bersaMa, * L.i<i.1Oitut*** atasrya).la berkata

lagi, 'Kemudian ia memohon ampun dan bertaubat.' Beliau bersabda,

# eg;'i tli (Ia diampuni dan taubabtSa diterimal.la bekata lagi,

E]
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'Kemudian ia kembali berbuat dosa.' Beliau bersabda, *'{k-
(Dituliskan (dosanya) absnya). Ia berkata lagi, 'Kemudian ia

memohon ampun,dan bertaubat.' Beliau bersabda, * qU!-l'i'jti
ttJi G, 8, ,,U,,-li (Ia diampuni dan taubatnya diterima. Dan Allah

tidak alan bosan hingga kalian bosanl."

Ini hadits haan shahih, diriwayatkan oleh Al Hakim. Matan

hadits mempunyai syahid di dalam Ash-Shahihain. lAl Annli Al
Muthlaqah, 134-1351

77. Adz-Dzahabi mengatakan di dalam biographi Muhammad

bin Al Husain Asy-Syasyi: Abu Sa'd berkata, "Ada seorcmg syaikh

yang suka menangis berkata: Guruku menceritakan kepadaku, ia

berkata, 'Aku mendengar Rasuluflah $ bersabdq,

A o z tz'fi r})bAt r|b ,P.

"Dari btang ke babng bemtn5a bebn oftng-oftng tnng
be$alah. Dari keteryelincinn kepada ketergelincimn banjakn5a doa-
doa omng-onng tnng betalah." Palsu. lLian Al Mian, 5/L43-
L44,I.

18. Dari Anas S, iil trerlota: Ra$lullah C bersabda,

o itifrt'*!"At ? ) :b i;T I k

)AI J\:FI'O:
J\tr<:rI

Ac

;i.lb*)
lotco6Frfri

r-f c; )

E]



garZafzltd'?d'*?aia1o,r4trla€4/44r

"Setrbp anak Adam ifu bersalah, dan sebaik-baik yang

bersalah adalah tmng bertaubat.'l

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hnu Majah, dan sanadnya

kuat. [Bulugh Al Maram,439l.

Bab: Sampai Kapan Diterimanya Taubat Hamba?

19. Hadits:

"hmngsiap Mubt sebdm nad, mala Ahh marqfirp
taubfuz5a." Ia berkata, 'Lalu aku berjumpa dengan shahabat lainnyia,

ia pun berkata; 'Aku bersaksi, sungguh aku telah mendengar

Rasulullah g bersabd a,'ai4 tO, # # cjlb:4'c.tLitf # ilt Jt qt| 6
.i

(hmngsiap bertaubat kepada Allah setengah hari sebelum mati,

maka Allah menerima taubatn5al."' Ia berkata, "Lalu aku bertemu

dengan yang lainnya lagi, ia berkata (dengan redaksi), lc.t1'rtt E
gfur(afu iaga sebelutn mati." Ia ber.kata lagi, "[alu aku bertemu

dengan-yang lainnya lagi, ia berkata (dengan redaksi), '**-bt]!5
(sebelum rohntn belum ampi di kerongkonganrya...)." al hadits. Al
Hakim pada pembahasan tentang taubat.

Menurut saln: Sepengetahuanku dalam hal ini, bahr,rn riwayat

Sufun sebenamya dari Ibnu AMurrahman bin Al Bailamani, dari

ayahnya. Maka riwayat Muhammad bin Abdurrahman bin Al
Bailamani merupakan mutaba'ahnwayat Zaid bin Aslam darinya, dan

4 il' E'-fr'of .p,+ti tt

@
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tidak ada penyelisihan di sana. Sementara Muhammad bin

Abdurrahman ini dha'if, Ats-Tsauri pemah berjumpa. dengannya,

sedangkan ayahnya, Ats-Tsauri tidak mempunyai riwayat darinya.

Wallahu Alam.

Diriwayatkan oleh Ahmad.llttihaf Al Mahamh, L6/5371.

20. Az-Tarnakhsyari berkata: ... Abu Ayyub meriwayatkan

dari Nabi $,

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya hamba

selama roh4n belum sampai di kerongkongann5n-"

Al Hafizh berkata: Saya tidak menemukannya dari hadits Abu

Ayyrrb Al Anmari. Sebenamya Ath-Thabari mengeluarkannya dari

Abu A5yub Basyir bin Ka'b. I-alu ia menyebutkannya. Basyir adalah

seomng Tabi'in yang terkenal. Mengenai ini ada sanad lainnya yang

juga dikeluarkan oleh Ath-Thabari. Dari jalur ini Ibnu Ishaq bin

Rahwaih juga mengeluarkannya, natnun ada keterpufusan di antara

Qatadah dan 'Ubadah. Mengenai masalah ini ada juga riwayat dari

hnu Umar yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu

Hibban, Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabarani.

Di dalam sanadn5n terdapat Abdurrahman bin Tsabit bin

Tsauban yang perihalnSn diperdebatkan. Ada juga riwapt dari Abu

Huraimh yang dikeluarkan oleh Al Bazzar, di dalam sanadnya

terdapat Yazid bin Abdul Malik An-Naufali, ia dha'if. lAl l{afi Aqr
Syat L/4784791.

";"-ilp u *:lir 
^;"; ,Wllr tt
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21. N Harits berkata: Dari Abu Hurairah dan hnu Abbas r$,

keduanya berkata, "Rasulullah $ menyampaikan pidato kepada

kami ..." lalu disebutkan haditsnya secara panjang lebar. Ia berkata,

"Kemudian beliau $ turun, lalu dihampiri oleh sejumlah orang

Anshar sebelum beliau turun dari mimbar, lalu mereka berkata, 'Diri

kami sebagai tebusan bagi wahai Rasulullah. Siapa lrang mengatasi

kesulitan-kesulitan ini? Dan bagaimana kehidupan setelah hari ini?'

Beliau & p,rr, bersabda kepada mereka,

I .z
LJL ;ai

$t:i ;:r,t :e, jl r,r) €14'il:,
toz

cf :C Jvt ,if e
l, ,o., -^ 61,

- ailt fu .:Jl
LJ z'J

'Ayah dan ibuku sebagai tebuan bryi l<alian. ,4ku tetah

meminta keingdnan kepda Rabbku Yang Maha Suci lagi Maha

Tinggi mengenai umatku, lalu Dia berffuman kepadaku, 'Pinfu bubat
itu tefruka hingga sangkakala'."

Kemudian beliau $ bersabd u, {t t r ?g ,Yrrg! ,ll +S U
(hmngsiapa bertaubat setahun sebelum kematiannSa, maka Allah

menerima taubaht5nl. Kemudian beliau $ bersaMa , qt|'i ,:#i'rb
'r)b 'rht ', ti ,.41 9J ,P (setahun ru bnJnk. knngsiap bertaubt
sebelum t"lOa,*, kematiann5n, maka Altah menerima bubfira).
Kemudian beliau $ bersabda, trr i''r; ,Fi&i )tj ,fS'qti U ,# P
* $ebutan itu baqnk. Ehnngsiapa 

'W"S 
bertaubat sejumbt

(sepekan) sebelun kematiann5n, maka Allah menerima taubabyal.

Kemudian beliau $ bersabda, ?nr 
-.r'ti ,iX y.7 ,F *tS'i ,"Ef "e

* (Sepekan itu banSnk. Banngsipa'bertaubat sehari sebelum

@
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kematiannSa, maka Allah menerima taubbyfl- Kemudian

beliau g bersaMa, ,-lbhr',.7U ,ytJW'-rfr'ot,'Lj.'*LS it
(hmngsiapa tnng bertaubt sebefui rchrya *pi di

kerongkongann5n ketika hampir mati, maka Allah menerima

taubatnSnl. Kemudian beliau $ turun, dan itu adalah pidato temkhir

yang beliau sampaikan."

Al Hafizh berkata: Daud dan gurunya dikenal memalsukan

hadits. lAl Mathalib Al Aliyah, S/3971.

Bab: Menyesali Dosa

22. Adz-Dzahabi mengatakan di dalam biographi Muhammad

bin Khalid Ad-Dimasfq: Abu Hatim berkata, "la berdusta." hnu Abi .

Hatim meriwa5ratkan dari hnu Umar secam marfu't 'z-;;i-.-3t

(Penyealan adalah taubatt. lLisan Al Mizan, 5/L531.

23. Adz-Dzahabi mengatakan di dalam biographi Maumq bin

Sakhit dari Abu Hilal: Di dalamnya terdapat ylang tidak diketahui, dan

ia meriwayatkannln sendirian. Al Uqaili berkata, 'la tidak di-

muhb'ah." Abbad bin AI Walid Al Anbari meriwayatkannya darinya.

Dari Abu Hurairah seqara marfu':'a;.tf ;A (Penyestan adalah

taubafl. lLisan Al Mizan, 6/ Llll.

taubatt.

24. Hadits dari Anas bin Malik: '-r-fi'7fit geny*akn adatah

@
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Diriwayatkan oreh Ibnu Hibban, AI Hakim, dan Ar Hakim At-
Tirmidzi.

Al Hafizh berkata: Terperihara, di-dha,ifkanoleh Ahmad, tapi
ia tidak sendirian dengan sanad ini. [fttihaf Al Mahanh,l/680_6311.

Orang lnng Bertaubat dari Dosa Bagaikan Orang yang
Tidak Berdosa

25. Az-Zamakhsyari berkata: ... Sabda beliau ,$, L.+i;>f:,,yi
A:i g (Islam itu menghapus apa yang sebelumnye ...

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd pada [biographi]as Khalid bin Al
walid dari jalur Al Mughirah bin Abdunahman bin Al Harits bin
Hisyam, ia berkata, "Khalid bin Al walid berkata ...,, lalu ia
menyebutkan kisa keislamannya, di dalamnya disebutkan, i)r_:yi 11'"4 Li',.-+i- (Sesunggwhnya Islam ifu menghapus' uou o*i
sebelumnya)- Disebutkan juga di dalam biographi Ar Mughirah bin
syu'bah dari riwayat ya'qub bin Utbah dari Al Mughirah, lalu ia
menyebutkan kisah keislamannya, di dalamnya disebutkan itu.
Disebutkan juga di dalam biogmphi Habbar bin Al Aswad dari hadits
Jubair bin Muth'im mengenai kisah keisaraman Habbar, dan di
dalamnya disebutkan, 'oJ ir-.3- J t#F;-ifUyr, 

(Dan Istam itu
menghapus apa yang terjadi Di ketiga sanadnya
terdapat Al Waqidi. [Al Kafi Asy-Syaf 2/ZLgl.

48 
Tambahan ini dari kami berdasarkan funtutan konteksnya.

@
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26. N Hafizh mefiwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin

Malik rS, ia berkata, "seorang lelaki datang kepada

Rasulullah $, lalu berkata, 'Tidaklah aku meninggalkan suatu

kebutuhan dan tidak pula penyerta kebutuhan kecuali aku

mendatanginya.' Beliau bersabda,

(r-ZJ o?t hr vf .:f v 'o:t W'r1l
it J;)

.a

"Apal<ah engkau besksi bahun tidak ada saembahan selain

Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allati?," beliau

mengatakannya tiga kali, ia pun menjawab, 'Ya.' Beliau pun

bersabda, iL$ *b dt{ U.l'tttl'Maka sesunggwhnya itu datang

kepada 5nng ifu."

Ini hadits hasn shahih gharib, diriwayatkan oleh Ath'

Thabarani dan Ibnu Khuzaimah pada pembahasan tentang tauhid.

Pam perawin5ra adalah pam perawi Ash-Shahihselain Masfur,

dan ia dinilai tsiqah oleh hnu Ma'in.

Hadits ini mempunyai stnhid dari hadits lelaki yang

mengalami kisah ini, dan redaksinyn lebih lengkap dari ini.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Thawil

Syathb Al Mamdud r*: "Bahwa ia datang kepada Nabi $ lalu

berkata, 'Bagairrnna menurubnu tentang seorcrng lelaki Sang pemah

melakukan sernua rnacatn dosa, dan tidak meleuntkan satu. pun

dariifu, narnun demikian ia tidak perrnh meler,uatkan suafu kebufuhan

pun maupun penyerta kebrrtuhan kecuali mendatanginya. Apaloh

karena itu bisa bertaubat?' Eleliau besabda, 9'tii!( 'Jl',r}t (Bulankah



*arga*aa ll,cz*afu lC ,Qorala,.r

engkau telah memeluk Islarfl). Ia menjawab, 'Adapun aku, maka aku

besaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah semata, tidak ada

sekufu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya.'

Beliau pun bersabda,,d4 c?tbt'!-t:?t:pt 1;,,a1 ;fr
'"ek*g*;iilr

' uYa, engkau melakukan kebaikan kebaikan dan meninggallan
kebuntkan-keburukan, maka Alkh mer{adil<anng sernua sebgai
**T:ff' 

Xkpengkhianatanku dan kera,rnanku?,

Beliau bersabda, { tUa. Maka ia pun berkata, 'Allaahu akbar,' dAn
itu terus bertakbir hingga tidak tampak lagi-"

. Ini hadits hasan shahihgharib.

Dirivralratkan oleh AI Baghawi di dalam Mu'jam Ash-
Shahabh, N hzzar di dalam Mumadnya, Ibnu Abi 'Ashim di dalam

Al Wuhdan, dan Ali bin Sa'd Al Askari di dalam Ash-Shahabh
seruranla dari Abu Nasyith Muhamnrad bin Harun, dari Abu Al
Mughirah.

Dirirrn3Tatkan iuga oleh hnu As"Sakani lbnu Zabr da& dan
Ibnu Mandah, sernuanya dari riwayat Abu Naa,rfrh.

Mennrut saya: Riwayatnya tettolak. lN Ishabh ft Tantyb Ash-
Shahabah, 2/L52; Al Amali Al Muthlaqah,14$1451.

@



tdi,flifdrb'? 6ru ?afu le rdaralair

27. Biogmphi Ibnu Abu Sa'd, Ia meriwayatkan dari ayahnya,

dari Nabi #, (Onng yang bertaubat dari dosanya bagaikan orang

yang tidak berdosal. Abu Hatim berkata, "lni hadits dha'if, Omng ini

tidak dikenal (perihalnya), dan orang tidak dikenal lainnya, yaitu

YahSn bin Abu Khalid, meriwayatkannya darinya." lban Al Mizan,

7/L43;6/2521-

Bab: Tentang Orang yang Melakukan lkbailnn-Kebaikan
Setelah Melalnrkan Keburukan-Keburukan

28. Bb$aphi Abdu Habbh bin Sa'id bh Utbah Al Qarasyi:

Disebutlran oleh Al Khathib df dalam AI Mmafq, dan ia

mengatakan, "&orang Snng tidak dkenal meriwa3ratkan dari Az-
Zuhri seorang hadfrs mur*ar&nAnas rg secarr mar{u': Urb'j t
;-:;sr'H i-l-Ji' l+U ,i;t 'li t[b 

"il 
V{ami tidak memandans

sesuatu pun Wng lebih dicari dan lebih menghapuskan dos lama

daripada kebaikan)." Kami menushskannya dari riwayat Sulaiman Al
Malathi, salah seorang pendusta.lLisn Al Mizan, g/4OLl.

@



gl4flif.ilra?Qrea?afu t4l/4d44lard

Bab: Mengakui Dosa

29. Abu Musa meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata,
"Mu'adz bin Jabal masuk ke tempat Nabi $ lalu berkata,
'sesungguhnya di pinfu ada seorang pemuda yang menangisi masa
mudanya, ia tengah meminta izin.' I alu pemuda ifu pun masuk, raru

beliau bertanya, t:rl$i-6 (Apa tang menyebabr<anmu menangi&1, ia
menjawab, 'sesungguhnya aku telah melakukan dosadosa, jika aku
dihukum dengan sebagiannya saja, maka aku akan kekal di dalam
Jahannam ..."' lalu ia menyebutkan haditsnya tentang pengakuan
pemuda ifu, bahwa ia pemah membongkar kuburan, dan di
dalamnya disebutkan; "Lalu ia bersem, 'wahai fuanku dan maul*ku,
ini Bahlul bin Dzuwaib yang terbelenggu dengan mntai panjang
dalam keadaan mengakui dosadosanya ..."' lalu ia menyebutkannya
secara panjang lebar sekitar dua halaman. Hadits ini tidak valid,
sanadnya tidak bersambuhg. Diriwayatkan juga oleh Abu Asy-syaikh
dan Az-Zuri secara mutsl. Disebutkan jdga oleh Abu Sa,d An-
Naisaburi di dalam kitab Al Ansb. lAl Ishabh fr Tamyiz Ash-
Shahabah, 1/167}

E]
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Bab: Tentang orang 
nil;':il,ans 

Umur dari Kaum

30. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

ht ,i*l G ,h'#,rf 3b -r"L 
U

,:"Jr e A
"Bamngsiapa wng dibei umur enam puluh'utuu tuirh orl;

tahun, maka Allah tidak lagi m udzur baginya dalam umur),

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawaih di dalam .4/-
Tafsir dari jalur Abu Ma'syar dari sa'id AI Maqburi. Sedangktrn Abu
Ma'Syar dha'if. fFataua, bagian hadits, 26].

31. AI Hafizh berkata: Dari Abdullah bin Mas,ud, dari
ayahnya, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

'J+i_,J_hst *'ff ;r; (,V *. "t
,i ..^l.n' .^ o o Jz o lir..o'; l o lz 

/

,LiG G'dr r'r1trl pl rir*i;i
t o.-

c#-)
,fi,aht J)G

"Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang menaham
mereka dari membunuh, memanj,angkan umur mereka,

c4G ,i 
o tt'o'u 

""'' '' o t' ''o'l-t-r.- F.534.y1 ,frv G fgll1



;'?tr L; f)-,)i eab, oil ,fL J
I' e :C')r ;^f u ufs )

*aUqe*a?lrx?e/a:4rfu ,ataro,

mernbagusl<an rezeki merel<a, menghidupl<an mereka dalam keadaan

mencabut nJ/awa mereka dalam keadaan sejahtem dan

membangkitkan mereka dalan keadaan lalu memberi
mereka kdudukan pan s5ruhada."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabamni dan Abu Nu'aim di dalam

Ath-Thibb, di dalam sanadnya terdapat Hafsh bin Sulaiman,

sedangkan dia dha'if.

Mengenai masalah ini ada juga riwayat dari Sa'id bin Zaid,

Abu Huraimh, Ibnu Umar, hnu Abbas dan hnu Mas'ud yang

dikemukakan oleh Abu Nu'aim dengan sanad-sanad dha if. lBadzl Al
Ma'un,1091.

32. OariAnas s,, ia ber.kata: Rasutulhh $ bersabda,

6r

"Elanngsiapa J/ang telah datang padanW enarn puluh tahun di
dalam Islan, maka Allah menghammkann5n atas nemka, dan ia
termasuk golongan tnng dapat menghampkan Allah-" Diriwayatkan

oleh hnu 'Asakir di dalam Atnal\nya, dan itu bathit.lLisn Al Mizan,

t/3921.

33. Adz-Dzahabi mengatakan di dalam biographi Barih

Ahmad bin Barih Al Harawi: Dari seormg lelaki dari kalangan

sahabat Sufyan. la di-dha'ifkan oleh Al Azdi.

@I
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Dari lbnu Abbas rS, ia me-mar{uLkannya (menyandarkannya

kepada Nabi #),

f ;r,f #. *Ift ,'f' ^Ltri;tf #; ir;JJ-.2'l-r

"O\,*|6"1 
lY-,)i i 'F; *

,U

-6 
tiy ,?;t)irt;t, oi;t i:; iur J?

' 
"Bamngsiapa dabng kepadanlm empat puluh bhun, lalu

kebaikann5n tidak mengatahkan keburukann5n, maka berciap-siaplah

ke nemka." Disebutkan oleh Al Azdi.llian Al Mian,2/2-3\

34. Adz-Dzahabi mengatakan di dalam biogmphi Bakr bin

sahl Ad-Dimyathi: Al Baihaqi mdngatakan di dalam ,42-Zuhd Dan

Anas S, iaberltahr Rasuhdhh & bersabda'

t1

fr:r rfur *ttf:,i1r4 yai"ur,tr'pt
'/a

;:f +b ht +f ;b)!r *. tttt,a;uyi iur
\,/.

,t-;j )itG- ir' F U.jjit *titioAl
aYal

t9.o/

,9.w f

;y6)
oA. .;:
rcl.4.9

'rH 
?"fr 6?Ot *

@
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et ,re)\i e,$l bl r: ,?G c, it
**te

"Tidak seomng pun yeng umumJ/a di datam
Islam hingga empat puluh tahun, kecuati Attah memalingkan darinSa
gila, lepm dan kusta. Bila mencapi lima putuh tahun maka Altah
meringankan baginya hisabnya. Bila menapai enern puluh tahun
maka Allah mengenugemhinya taubat kepada-Nla. Bira menapai
tujuh puluh tahun maka ia dicintai oleh Attah dan dicintai oleh pam
penghuni langit. Bila mencapai delapan puluh tahun maka AIah
menerima kebaikan-kebaikannSm dan menghapuskan keburukan-
keburukannya. Dan bila mencapai sembilan puluh tahun maka Altah
mengampuni dosanya wng telah lalu dan 5mng akan datang disebut
sebagai tawanan Allah di bumi, dan diizinkan membei syafabt bagi
keluarganSa."

Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Muqri' di dalam Fawaidnya
dan hnu 'Asakir di dalam Amali-nya, dan ia mengatakan,. "Hadits
hasan." lLisan Al Mizan,2/5L-521.

35. Biographi Shabah bin 'Ashim AI Ashbahani: AI Hafizh
meriwa5ntkan, dan ia berkata, "Tidak dikenal," lalu ia
mengemukakan khabar munkar dari Anas Malik ap, ia berkata:
Rasulullah $ bersabda,

@



)?t llfr"u:;,; &;:r\i -Gt / . !..o { .zz /\nt q (Wr L_r u";tJ Ci-..Jltr;t)\r'u 

...-jyi b3';''6,^iAt
" Otang Sang berunur empat puluh ;r, O*rrn* darirya

befiagai macarn petaka, pen5nkit, lepm, kusta dan serupanya, dan

omng tnng berumur lima putuh taliun dianugemhi taubat.-." al hadits
yang panjang. Para perawinya tsiqah kecuali Ash-Shabbah. lLisn At
Mian,3/1791.

t c4tflrfdro I du. *afu 4C rlaqalad

Bab: Tentang Umrrr-Umtrr Umat Ini

36. Oari Abu Huraimh, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

'r#)'& ,y 6 tl)nl !a#
"Percimpngan kematian adatiah antam eneiln puluh dan fujuh

puluh tahul'.

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al Mushili di dalam Musnadnya.
Para perawinya adalah para perawi Ash-shahih kecuali Ibrahim bin
Al Fadhl, la dha if.lFataova, bagan hadits, 25].

@
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37. Yang diriwayatkan
Rasulullah $ bersabda,

tApr
u;|du'#f3

" usia-usia umatku antara enarn putuh hinga fujuh putuh
tahun, huryn sdikit dari mereka Sang melebihi itu.,,

' Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan sanadnya hasn- lFatawa,
bagiah hadits, 261.

Bab: Riwayat tentang Istighfar

38. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari
Aisyah d&, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

z li o. o .. '. u . !6. tct , I;"df:*)**bC;i*eG
:t4ilYi

dari Abu Hurairah, ia berkata:

e v G;f n;f
/O O

E]
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"TidaHah seoft,ng hamba berjumpa dengan Rabbryn dengan

membawa sesuatu di dalam catatan amaln5n yang lebih baik dari

istighfar."49

Dengan sanadnya dari Az-Zubair bin Al Awwam 4fu, ia

berkata: Rasulullah $ bersaMa,

; tu 
",Sfi 

1;* i'F'ol,+l ;
,o

ru+)l
"Elamngsiapa yang ingtn digembimkan oleh catatan amalnya

maka hendaHah membanSnkkan istighfar di dalamnSn-"

Ini hadits hasan dengan syahid-s5ahidnya. lAl Anali Al
Muthlagah, 249-2501.

4e 
Disebutkan di dalam Al lufiian,4/151, pada biographi Utsman bin Al Kattab

-tampaknya ada kesalahan tulis: dari Ibnu Abi An-Nakkat-, Al Hafizh

berkata, "Hadits ini dari Aisrrah secara marfu'adalahladits munl<ar, dan ini

terpelihara darin5n se@ra mauquf dengan maknanln."

@
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Bab: Anjuran Beristighfar

39. Dari Anas rg,, bahwa Rasulullah $ bersaMa,,i #-? &'fr| 'af 'utt;&f 6
€'.iet 6 q p, tf it:f \ itbf

. "Saungguhn5n Allah berfirman, 'Aku lebih besar
daripada Aku menutupi (kesalahan) hamba-Ku kemudian Aku
mempermalukannSn. Dan Aku akan senantiasa mengampuni hamba-
Ku selama ia memohon ampun kepada-Ku'-" Diriwayatkan oleh hnu
Adi. Hadits munkar.ILian N Mian, L/480L

40. Dari seorrng maulaAbu Bakar, hadits:

,ltLr 
f ?fu

"Onng 5ang beristighfar tidak akan terus menerus (melakukan

doa);'

Al hzzar berkata, "Maulanya Abu Bakar majhul (Udak

diketahui perihalnya) ;' lAt-Tahddb, L2/ 4241.

41. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id
AI l(hudri 4S, ia bertata, "Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

@
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Jzl///

J\l \ ;e_li*3'Lu:E $J i-4t;is
/ a,

,i-!.t Jt* .C133\i W|-i6 v ?;l q ufl
'z/

,#|et G "& tf )r ;f't, J>G ),;:n-z z

nlblis furkab kepada Tuhann5n, Dengan kemuliaan &n
keagangan-Mu, aku akan terus menyeatkan bani Adam selama

mereka bemyaum.'Maka Tuhan berfirman, 'Dengan kemuliaan dan

-Ku, Aku akan senantiasa mengampuni mereka selama

mereka memohon ampun kepada-Ku'."

Ini hadits haan, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la.

Tapi pada apa yang telah dikemukakan, terdapat hal yang

menguatkanqTa.

Ada iuga sqhid lainnya Snng dikemukakan Abu'Ya'la di

dalam Al l{abir dari hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq r$,, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

'olJ ,rtiJyr, hr vt ait

\;,{+1v 7i":u,
.^ c A A t

/u+)ri .er yl irl

"Petbnjal<lah menguaplan: Iaa ilaaha iltallaah dan istigffiar,
l<arena ibtis tetah ber!<ata, 'Wahai Tuhanku, aku metnbimskan

Y At:fr

@
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mereka dengan doa4osa, lalu mereka membinaskanku dengan laa

ilaaha illallaah dan istighfar'."

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah &, ia

berkata, "Habib. bin Al Harits datang kepada Rasulullah $, lalu

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhn5a aku orang Srang telah

bertuat dosa.' Beliau pun bersabda, .lrr j S Wrt- bqtaubtlah
k@a Alatt. Ia berkata lagi, 'sestnngguhqxa aku telah bertaubat

kemudian aku kernbali berbuat dosa.' Beliau bersaMa, L5'c;f3f r3f5

(Jika engkau berbuat do*, maka bertaubatlat). Ia berlmta lagi, 'Jadi,

akan banyak dosadosaku, wahai Rasulullah.' Beliau beraMa, lt'iO
;:s.jrt',t-;'* U'cb.i5'U'ft (penaafan Alah lebih bemr dan
dosdosnu, wahai Habib bin N HaritC1." Diriwaptkan oleh lbnu

As-Sakan, dan ia mengatakan, "Sanadnya fidak shahih." Disebutkan
juga oleh Al Baihaqi di dalam Asy-Syt'ab.

Hadits ini mernpunyai qahid darihadits An6.

Diriwayatkan oleh Al hzzar dari jalur Abu Badr ryaitu Basyar

bin Al Hakam- dari Tsabit, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada

Rasulullah, Ialu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnln aku ini
ormg png banyak dosa.' Beliau bersabda, 'titl)'6 '{rif 61pnh
engkau tetah befruat doa, mal<a beristighfartatl, ieliau
mengulanginya hingga tiga kali, lalu pada kali yang keempat beliau

mengatakan , ')t--j!Jt'tjn irl: 'rJr ,tk- &'rit€-tl 
-€,S!f 6l Vit<a

engl<au telah befruat dan, maka berisfighhrtah, hinga tyiAn itu

tnng berduka cib (mena sial)." lAl Anali Al Muthlaqah,13F139l.

42. Dar Basyir bin Ka'b Al Adawi, ia berkata: $nddad bin

Aus rg menceritakan kepadaku dari Nabi $,

@
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it't J:uf ,#i:'J'-fr"o:t )ti+)i il,
!r-)L,--b Jr r,1!!* 6, 

"*u,Uf 
vt

-za

I ozz ./ 9. o . lo l( I o7 .o . -/,i>liJc L; ? 'U e.t t"-fl ,L>l,bl,*l t1 '!*J)

, ;,*y,,t*,U ) l t,:nn'*,U ;"t{

. c t o.f

*- dr;qv fi,t;t Tf 'u'it t 
,o1

Jp

^?)t JLI

"Isfighfar t/ang paling utama adalah menguapkan 6nng
artin5n), Ya Allah! hgkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan

tnng haq selain Engkau, Engkaulah Wng menciptakan aku dan aku

adalah hanba-Mu. Aku al<an setia pada perjanjianku dengan-Mu

semampuku. Aku bedindung kepada-Mu dan keburukan Wng
kupefruat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui

doaku, oleh karena ifu, ampunilah aku. S*ungguhn5n tiada Snng
dapt mengarnpuni dos kecuali Engkau."

lalu beliau bersabda,

c,
4l et

uf yoli:tliy frt

'.>13 dr6.; )qt u qv u)U
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" Barangsiapa mengucapkannya di siang hari dengan penuh

lalu dia meninggal pada hari ifu sebelum sore

hai, maka dia termasuk ahli surga. Dan bila ia mengucapkannya di
malam hari dengan penuh keyakinan lalu dia meninggal

sebelum pagi hari, maka dia termasuk ahli surga." Diriwayatkan oleh

Al Bukhari.

Dalam sebuah hadits hasan disebutkan sifat istighfar yang

diisyamtkan oleh ayat tersebut, yaifu yang dikeluarkan oleh Ahmad

dan imam yang empat serta di-shahil*an oleh hnu Hibban, dari

hadits Ali bin Abu Thalib, ia berkata,

. zloz 1,. . / 199 ,. o-/, E 7A.
L-*gc alll _#: -,!-J-.aJl -SJ otl ,5J>, -.

, f, A 4, ! o . 2. t( ,-.. .I jLp .,Jl r>.r-{*l :}q 3tl OJ-?j
/,

ai,.: lo '-. o! ,+i ) .or! 1t z o .. -trot-,)4 ?P. f LP) .+} ,Fs Lt t/ :OP-

y : ? ht';i;a;- ; ;raltt L;4

&t rlL i'

;i?\\
/olzlz.

a,1t .zLt, tll, t5

Abu Bakar 4g menceritakan kepadaku, dan Abu Bakar jujur,

Aku mendengar Nabi $ ber.sabda, 'Tidak seomng pun yang

melakukan suafu dosa kemudian ia berdiri lalu bersudi, lalu

membaguskan kemudian memohon ampun kepada Allah

fu, kecuali Allah mengampuninSa. Kemudian beliau membacakan,

'Dan (uga) omngoftng yang apabila menge$akan perbuatan keii."

(Qs. Aali'lmman [3]: 135). lFath Al Eki, L7/L0L-L021.

62 z -). , O . .-2 , z O
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43. Perkataan Al Bukhari: 'J'h'oi 
bdatah menguapkanl

Al Hafizh berkata: Di dalam.riwayat Ahmad dan An-Nasa'i

disebutkan dengan redaksi: t';;iir 'J';i'ol )61' '"fi '4-;3f
(sesunggahn5a istighfar Wng paling utama adalah hanba

mengucapkar).

Di dalam riwalat At{irmidzi dari Utsman, dari Syaddad,

disebutkan, luli)i # 
"bafiif 

lf (Maukah enskau, aku tuniul<kan

kepada istishfar Wng paling *umd: Di dalam hadits Jabir yang

dikeluarkan An-Nasa'i disebutkan, l6pyi'r! t:r|k gaapritah

istighfar Wng palin7 utamal.lFath Al Bari, LL/102|

44. Itu juga terdapat di dalam riwayat Ats-Tsauri dan Abu Al

Ahunsh, tapi keduanp hanp sampai Abu Burdah.

AI Haftzh mengehnrkan'dengan sanadr4B: Ini hadits lra&rr.

Diriwaftkan juga oletr Ahmad, An-Nasa'i di dalam Al Kubn,

dan Ath-Thabarani di dalam Ad-Du'a '. Diriwa3atkan juga oleh hnu

Hibban dan Al Hakim.

. Dari Ubaid bin Al Mughirah, lalu ia menyebutkan haditsnya,

dan di dalam disebutkan, fi\afit 4, *g-t jl"sorngsrhns, uk,
memohon ?mpun kepda Allah dan bertaubat kepda-N5a."

Diriwalptkan juga oleh Syl'bah dari Abu Ishaq, namun tidak

menetapkan rnlna Syaikh itu.

Diriwayatan juga oleh Al Hafizh dari Hudzaifah, dan demikian

juga An-Nasa'i mengeluarkannya dari Muhammad bin Basyar

dengan menyepakatinya.
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Abu Burdah menyebutkan keterangan sang shahabat yang ia

meriwayatkan hadits ini darinya.

Al Hafizh meriwayatkan dengan.sanadnya dari Abu Burdah,

dari seorang . lelaki kaum Muhajirin, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

;,i,itt;.;)
'51 :f;1r iv

€$ rr;l!*t,,u6t 6 t;

,;0?rr';;*l
9','J-k ; At

\J'U l2z z-e
l/

{;ivu2J

"Wahai manusia, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan

bertaubatlah kepada-N5a. I{arena saungguhn5a aku memohon

ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-N5n setiap hari semtus

kali atau lebih dari sentus kali."

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam .4/

Kubm. IAI Amali Al Muthlaqah, 252-256I

45. Az-?-atnakhsyari berkata: ... Dari Nabi $, Ci '-al S

i;',*.1" #, et? Oft'7';:"t "Omns wns beristishiar tidak akan

terus menents (melakukan doa) walaupun ia kembali mengwlanginya

tujuh puluh kali dalam sehai."

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi,

Abu Ya'la dan Al Bazzar. At-Tirmidzi berkata, "Gharib, dan sanadnya

tidak kuat." NBazzar berkata, "Kami tidak menghafalnya kecuali dari

hadits Abu Bakar dengan jalur ini." Menurut saya: Hadits ini
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mempunyai syahid yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani di dalam

Ad-Du'a 'dari hadits hnu Abbas.lAl lkfi Asy-Syaf,l/408L

Menurut saya: Disebutkan di dalam An-Nukat ,Azh-Ztirad

5/309: Al Hafizh -yakni pengarang Tuhfat Al AsStraF berkata,

"sanadnya tidak kuat." Menuntt sa!a: Al Baaar mengatakan, "Di

dalam sanad hadits ini terdapat dua pemwi yang majhul (tidak

diketahui perihalnya), maka aku tidak menyebutkann5a."

46. Az-Zamakhsyari berkata: Diriwayatkan

)kyi cr*r) )W)i a: ?4o
"Tidak ada perbuatan dos besar bila dengw isfrghkr dan

fulc * pht*n dekdl bh tqtls mqtqrs."

Al fhfdt berlota: DhlunlBtkan ol€h lsttaq bfui BJslrr Abu

Hudzaifah di dalam Al Mubada', sedangkan Ishaq ini haditsnp

munkar. Diriwayatkan iuga oleh Ath-Thabamni di dalam Musnad At-

tabi'in dari Abu Hurairah, dengan tambahan di bagian akhimya:

f#{ frt;;y,r.ry G s$ A,;rb,
"Maka kebhqfranlah baqi WnS mendapti istighfar tnng

bnpk di dahm kibb cabbn atnaln5a."

Di dalam sanadnlra terdapat Bisyr bini Abdul Warits, ia matruk

(haditsqn ditinggalkan). Diriwayntkan juga oleh Ats-Tsa'labi dan hnu

Syahin di dalam At-Taryhib.lAl lhfi Asyswt L/4081.

@
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Bab: Menyegerakan Permohonan Ampun

Kepada Allah &

47. Ad-Daraquthni mengeluarkan riwayat di dalam At Afnd,
dari Qais bin Qarib Adh-Dhabbi, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

"4.G;'Hrf #i ?.rr;.ii,r ,;ryjv
,/

& hr '.ilU.
-

"Allah tidak menghukum anak Adam l<arena suatu dosa
selama empat puluh hari agar ia memohon ampun kepada Altah dan
itu " Sanadnya sangat dha'if. lAl Ishabah ft ibnyX Ash-Shahabah,
3/2s71.

Bab: Memperbanyak Istighfar

48. Dari Abdullah bin Yusr iS: Aku rn"rdnnnu,
Rasulullah $ bersabda,

,t:# t:rt;;:rt,yq e b) e.;*z-

"Kebahagiaanlah bagi yang mendapati istighfar Wng banpk
di dalam kibb catatan amaln5n."

Diriwayatkan oleh hnu Malah dan sanadnya shahih.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dari hadits Az-Zubair:

E]
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W. ";541 t4- ;:#'ot'"Jl ;
/O

,t;1-'\t
"Banngsiapa Wng ingin digembimkan oleh catatan amalnya

maka hendaHah membanyakkan *tlghfar di dalamnSn-" lMukhtashar

At-Targhib um At-Tarhib, LSLI.

49. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari hnu

Abbas: Rasulullah $ bersaMa,

J:$lriibt,F )t;+ritj;l' I \J. t) .
z I -/ I t - '
Y t-+ 'afr:;i,tL:}; t "f >;,G'j,

"*LJ-
"Elamngsiap metnbiaskan istishkr, maka Attah -*rr**

bagin5a kemudahan dari setkp kesulitan, dan ialan keluar dari setiap

kesempibn, serb mengenugemhinSm rezeki dari amh Sang tidak

diangka-angl<an5a.

Ini hadits hasn gharib, diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i

di dalam Al Kubn, Abu Daud dan hnu Majah. Diriwayatkan juga

oleh Al Hakim. Menurut kami, pengeluarannya oleh An-Nasa'i

menguatkan perihaln5ra . lAl Anali Al Muthlaqah, 250'2521.

Menurut saya: Disebutkan di dalam At Amali Al Muthlaqah,

25-26: Al Hafizh berkata, "lni hadits hasan gharib, diriwayatkan oleh

E]
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Abu Daud dan hnu Majah. Dikeluarkan juga oleh An-Nasa.i di
dalam Al Yaum wa Al-Iailah. dan Al Hakim.',

50. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah
bin Yusr r$, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

,t:;S t:rt;;:ryy,q G o) p,;*
z-

. "Kebahagiaanlah bagi yang mendapati istighfar yang banSnk
di dalam kitab atatan amalnya.,,lni hadits haan.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam At Kubm dan hnu
Majah, semuanla dari'Amr bin ,Utsman.

AI Hafizh meriwayatkan. dengan sanadnya dari Aisyah &, ia
berl€ta,

?i t:g t:rt;;:rt,y.q i r1 F.;r)",-

yqjl
"Kebhagiaanlah bgl yans mendapti istighfaryang banpk

di dalam kibb atabn amalrya pda han hanat,
lni mauquf shahih. tAl Anati At Muthlqah, 24g-Z4gl.

EI
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Bab: Tentang Membiasakan Istighfar-so

51. Diriwayatkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban. Ini

sangat sedikit, jika keliru maka itu dha'if.lAt-Tahdzib,2/277-2781.

Bab: Bertaubat Pada Malam Nisfu Sya'ban

52. N Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari

Aisyah &, ia berkata, "Pemah malam nisfu Sya'ban (pertengahan

bulan Sya'ban) merupakan malam giliranku, maka

Rasulullah $ bermalam di rumahku. Ketika tiba tengah malam, aku

kehilangan beliau, maka aku pun merasa cemburu sebagaimana yang

dirasakan oleh umumnln kaum wanita. lalu aku pun berselimut

dengan kainku. Demi Allah, kainku bukan berupa sutera, bukan pula

sutera kasar dan bukan pula sutera halus, bukan pula kain brokat,

bukan tertuat dari kapas, Udak pula dari rami fiinan) dan bukan pula

wol." Dikatakan, "Lalu, te6uat dari apa itu, wahai Ummul

Mukminin?" Ia menjawab, "Tenunannya dari bulu dan pengikatnya

berupa bulu onta." Ia lantas berkata, "Lalu aku pun berkeliling

mencari beliau ke kamar-kamar para isteri beliau namun aku tidak

s0 Dari AHullah bin Abbas, ia berkata, "Rasutullah SAW bersaMa, 'r$iii'g.
t4ii'*',y:'Jf;: ,tt:jr, ,* lf'ui ,t:j'C y u'i3l S;* lhnrypap
menbiasakan istighkf naka Allah meniadilan bginya kenudahan dan

sedap kaulitan, dan ialan keluar dari setiap kaempibn, serb

mengentryemhinja rezeld daii anh gng tidak dianglaenglantd-"

I

L
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menemukan beliau, Ialu aku pun kembali ke kamarku, lalu aku
mendapati beliau seperti pakaian teronggok di lantai, saat itu beliau
sedang sujud, dan di dalam sujudnya beliau mengucapkan:

t.
,etp +GT') d**', frtr* U'r;
,;; #G- rr*,{ "f'e& 6s rS* tr^
iuK'J;( cr+At r-,lirr Cet e JA.
t7 I t z 9. -r. 'd.&s,s#.qtjit G e)kf ,!)t, Gif
,zo z /ttz-z l'-1, ,i, 

-'o 
/ /. t t.r o)',

4r-cr..-J,.^, dS 4in* $# qJ J.:..; c'Jr--i- dl

ltt aa
O ?4.t

"Telah bercujud kepada-Mu mga dan jiumku, dan telah
beriman hatiku kepada-Mu. Ini tanganku dan ap-ap Sang tetah
kuperbuat dengann5a atas diriku, z4lahai Dat Yang Maha Agung

tnng dihampkan unfuk setkp perkan Wng bear, ampunilah dosku
tang b6ar. Aku latakan sebgaimana tnry ditabkan oteh

audanku, Daud, aku lumui unjahku dengan tanah unfuk fuanku
dan adalah hak bsintn untuk disujudi. Telah sujud wajahku kepda
Dat 5ang telah mencipbl<ann5m, setb membukakan pendengann
dan penglihatann5n."

Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu mengucapkan:

E]
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\r t:js Y # )"-!rlt'a rf' €':rt 4t
.6 -..V

" Ya Allah, anugenhilah aku hati 5nng bercih dai syirik, tidak

kafur dan tidak menderita."

Kemudian beliau sujud lagi dan mengucapkan:

,r !(bt'r;f
z l .t I z , .r-"'e$L ,c *lf..l ,1,!+ u \;|rt ,:ei.t L'u

/
'a* e'..$lKul

a

"Aku bedindung dengan keidhan-Mu dari kemurt<aan-Mu,

Aku berlindung dengan pemaafan'Mu dari penghukuman-Mu, dan

aku berlindung kepda-Mu dari-Mu. Aku tidak memfubsi pujian

kepada-Mu. Engkau adalah sebagaimana pujian-Mu kepada diri-Mu."

Kemudian selesai, lalu beliau masuk bersamaku ke dalam selimut,

sementam nafasku meninggi, maka beliau bertanya, tj-'u';lt 9;66
SrfP {Nafas apa ini vnhai Humaim ), maka aku pun memberitahu

beliau, lalu beliau menyenfuh kedua lututku dengan kedua tangan

beliau dan bersaMa,

,^;!st e,6 , j rl ti; ;;5';r Gt^ '*)-/ - /. e,

@I
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"Ihsian kdua lufut ini, apa tnng telah ditemukann5a di datam
ini, malam pertengahan Sya'ban. Allah furun pada malarn
pertengahan Sya'ban ke langit dunia, lalu Allah mengampuni pam
hamba-N5n, kecuali omng musStrik atau ahli bid'ah.':

' Ini hadits terpercaya, kecuali Sulaiman bin Abu Karimah, ia
diperbincangkan. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Fadhail
Al Auqat Dan dikeluarkan juga oleh Muslim bagian ujungnya.

Aisyah berkata, "Aku kehilangan Rasulullah $ pada suatu
malam, Ialu aku pun mencari beliau, lalu tanganku mengenai kaki
beliau yang sedang ditegakkan, saat itu beliau sedang bersujud dan
mengucapkan: ... ilfi|ra'lb7'tit W, bedindung dengan
keridhaan-Mu dari kemurlaan-Uu ...1 az*imya saja.

Dikeluarkan juga Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari
Aiq/ah, tapi dengan lafzh lain. .

Hadits ini mempunyai sghid dengan lafazhnya dari hadits
Mu'adz bin Jabal.

Juga mempunyai sjahid lainnya dari hadits Abu Bakar Ash-
Shiddiq.

Al Hafizh meriwayatkan dengan dari Al Qasim bin
Muhammad, dari a5rahnya atau dari pamannln, dari kakeknya $, ia
ber*ata: Rasulullah $ bersabda,

t r4tgilzlrd ? drca Taiat 4t rQ4rala,er

./ I o4
O>t*, Jl
I

E]
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';ti oli"u /:At ill *ir hr Ji
'lr, ky"r'r)ta * d6*\'t\f 'l<l

a-
t, , oz

,bs Y
"Nlah & furun pada malatn pertengahan Sya'ban, tatu

mengampuni setiap jiwa, kecuali omng yang di dalam hatinya

terkandung dendam atau omng yang mempersekufukan Allah 'fu."

Ini hadits hasan jika dari riwayat Al Qaiim dari pamannya -
yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar-, diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthni di dalam htab As-9unnah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu

I(huzaimah nlda pembahasan tentang Tauhid. lAl Amali Al
Muthlaqah, 119-1201.

Bab: Bagaimana Beristighfar

53. An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad ja@d dari hnu
Umar: Bahwa ia mendengar Nabi $ mengucapkan:

1'r]:r'pr r vt it v q$ ?ur ffil

"Aku mernohon arnptn kepada Allah tang Mak ada

s*ernbhan selain Dia, Yang Maha 'Hidup lagi terus menerus

*t,o'irt

E]
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mengun$ makhluk-Nya, dan aku bertaubat kepada-Nya'' di dalam

majlis sebelum berdiri, sebanyak seratus kali.

An-Nasa'i juga mengeluarkan .riwayat dari Muhammad bin

Suqah, dari Nafi', dari hnu Umar, dengan lafazh: Sesungguhnya

kami pemah menghitung ucapan Rasulullah $ di dalam majlis:

i2tfii
jo

t o 2 ..

)J;il\
u Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah . taubatku,

Engkau Maha Penerima Taubat lagt Maha

Pengampun," seratus l<ali." lFath Al Elai, LL/LO4\.

54. Biographi Muslim bin As-Saib bin Khabbab: Haditsnya

tersebut dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i, Al Baghawi dan yang

lainnya dari riwayat Sulaiman bin Yasar darinya, ia berkata: Mereka

berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami beristighfar ...?" lalu ia

menyebutkan haditsnya.sl Ini hadits mutsl. IAI Ishabah fi Tamyiz

Ash-Shahabah, 3/5231.

st Kami kemukakan hadits tentang bagaimana beristighhr dari Musnad

Khabbab bin Al Arat di dalam Jani'Al Masanid Dari Muslim bin As-Saib,

dari Khabbab bin AlAratt,ia berkata, "Aku bertanla kepada Nabi SAW, aku

berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana kami beristighfar?' Beliau bersaMa,
1-L*i;\$vi';!ii!li,ji (Jcapkantah: 'Ya Allah, kami dan

nhnafrlah lami, dan terimalah taubtl,lalu beliau menyebutkan kalimat yang

maknaryn kembali kepada kami, talu: t.'lt'qf$ti-jf cUl lsesungsahqa
Engkau-lah Penerima ta ubt la@ Maha. Pengasilll."

. cf . 16, a 1. o tz 1 o .o. , I .\il eiL cq)e ?) d. pL q)
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Bab: Istighfar untuk Kaum Mukminin dan Mukminat

55. Adz-Dzahabi mengatakan di dalam biographi Syu'aib bin

Kaisan: AI Bukhari meriwayatkan di lahm Adh-Dhu'afa' dan Al

Uqaili, namun tidak di-miutaba'ah, dan tidak diketahui kecudi dengan

ifu dari Anas r{$ secara mar{u':

. o o l?, .to.o'b'i)J.'ylLt o
';i 

?;T

"hnngsiapa beristighfar unfuk kaum mul<minin dan

muloninat, maka akan dibalas baginya oleh pam manusia dari seiak

Adam hinggn 5mng setelahn5a.u lLisan Al Mian,3/L48-L491.

56. Al Baghawi mengeluarkan dari hnu Umar: Bahwa Sa'id

bin Zaid dan Umar bertanya kepada Nabi $ tentang Zaid bin 'Amr,

ia berkata, "Bolehkah memohonkan ampun bagingn?" Beliau

menjawab, { (Yd.

Bab: Tentang Apa-Apa yang Dapat Menghapuskan
Kesalahan-Kesalahan

57. Al Hafizh mengatalon setelah mengemukakan dengan

sanadnSra dari 'AM bin Humaid: Dari Abu Bakar Ash-Shiddlq 4*, ia

/)i ;r t:\
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berkata, "Ketika aku sedang di sisi Rasulullah $, furunlah kepada

beliau ayat ini:

y p;;'J;iL;
"fumngsiapa yang mengerjakan kejahatan, nisa5n akan

diben pembalasan dengan kejahatanitu" (Qs.An-Nisaa' l4l: t23),
lalu beliau bersabda, rLJb'.-j.lt U '*;t tl ,f. t*J U '' Wahai Abu
Bakar, maukah aku baakan aSat 5ang difurunkan

kepadaku?." Aku jawab, "Tenfu, wahai Rasulullah.' Lalu beliau pun

membacakannya kepadaku, maka aku tidak tahu kecuali aku

memsakan ada yang patah di punggungku sehingga aku berusaha

menyangganya, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, siapa di antara

kami yang tidak melalnran keburukan? Sementara kami akan dibahs

atas apa 3nng telah kamipeltuat?'

Rastrlulhh $ bersabda,

9y.
Az

f

i u; # 
",r5 

;t:r\i (L ,i.-$'6
-.a.-lt .C. rC rO I A.

YWt ?i Y- t1;>*t- ,3
"Adapun engkau wahai Abu hlar dan pan'*u**, kaum

muloninin, kalian akan dibei balasn seortakfu di dunia,

sehinga lalian akan berjumpa dengan Allah & dalam kadaan
kalian tidak memiliki dos. Sedangkan Wng lainn5n, maka

*tjjrt.$;,lt S6UUlef
zd

L^;:) ry:
,

.t ,c
$t trf 4.,? rifur

'.o uo Io3;>*
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dikngguhkan, talu itu dikumpulkana bagi mereka hingga mereka

diberi balasan dengannya pada hari kiatnat'"

Ini hadits haan gharib dari jalur ini, diriwa5ratkan oleh At-

Tirmidzi dari dua jalur dan oleh Al Bazzr'

Mengenai masalah ini ada juga riwayat lain dari Aisyah'

Al hzzar juga mengeluarkan, dari Abu Bakar Ash-

Shiddiq rS, dari Nabi $, beliau bersabda, U'fu1 .l qr$;-i",fr',i
(hmngsiapa wng mengeriakan kejahatan, nisaya akan diberi

pembalaan dengan kejahatan itu di dunial'

Ini potongan kecil dari hadits tersebut.

Demikian juga yang dikeluarkan oleh Ahmad dari ialur ini

secarzr ringkas.

Ada inlur lainnlB dengan redalcsi yang lebih lengkap dari ini.

Dan dengan sanadnF iuga oleh AI Hafizh hingga hnu

Mandah.

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq S, ia berkata, 'Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, bagaimana perbaikan setelah ayat ini: ;-;",F:r,
y. ii_ (funngsiap yang mengerjakan keiahabn, niscaSa akan dibqi

pembalaan dengan kdlahaan ifil?' BeliaubersaMa, t{ U Ui \''t*'6 
u.ii r'"ri6r ar*t'At VSs'o5;f siy'41 \eis t5l ,-Ss.

-oTht 
@ttat? mengampuni, l|nhai Abu hl<ar- Bulankah engkau

*iritZ Bukankah engkau bercdih? Bulanl<ah engkau kesushan?

Bukankah e,ng*au tertimp penduiAan? Maka dengan itukh kalian

diblad.

tafazh Ya'la, tapi ia tidak menyebutkan: 
"J:1'g_.,j1(Bukankah engkau kesuahan?1.

@
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Di dalam riwayat Ibnu 'Uyainah disebutkan: firjfllr i't;d^t'Ai
(Bukankah engkau tertimpa penderitaan?, aku jawab, 'Benar, wahai
Rasulullah.' Beliau bersabda, '!t4'!t.ti (Maka hal tercebut untuk itt).

Ini hadits'hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, hnu Hibban dan
AI Hakim.

Kemudian AI Hafizh berkata: Dari Umayyah binti Abdullah, ia

berkata, 'Aku tanyakan kepada Aisyah rS mengenai ayat ini: Ji,iig;
P. :+t-ti1a lAamngsapa Jnng mengerjakan kejahatan, nisa5n akan
diben pembalaan dengan kejahatan ittl, ia pun berkata, 'Engkau

telah menanyakan kepadaku tentang sesuatu yang tidak pemah
ditanyakan oleh seomng pun semenjak aku menanyakannya kepada
Rasulullah,S. Ak, pemah menanyakan (itu) kepada Rasulullah $,
beliau pun bersabda,- ,*U$ 'r>+ 'U, t"l .rirr ttt eAU; 9;Jo'a:tb U't! a:t*a;1: L* aW # eW*,_'*W & *.Kx,i yi,j
,1i'u'fr\i't$,'e*- s *.jstn t{'tit lt(,;; * twahai
Ais5nh, ini tetgunn Attah iepada hamba dengan'apa yang
menimpnSn berupa demam, kesdihan, kauahan dan pendeitaan,
bahkan bnng Wng diletakkannya di lengan biurya talu ia
kehilanganrya, lalu ia meng*ewakann5a lalu mendapatin5n di baq.ah
ketiaknya, sehingga hamba ifu keluar dari doa4oarya sebgaimana
kelmmla pempian memh dari selongsong)."

Ini hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahrnad dan At-Tirmi&i.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnSra dari Abu Bakar
Ash-Shiddiq dh, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

tLlr e pr')-U-;; ,h r, (hmngsiapa wns menserj,akan

kejahatan, niscaSa al<an diberi pembalaan dengan kejahatan itu di
duniQ."

@
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Demikian juga yang dikeluarkan oleh Al Bazzar. Diriwayatkan

juga oleh Ibnu Mardawaih di dalam At-Tafsir.

L-afazhnya' Dari Mujahid, ia berkata, "Abdullah bin Umar

berkata, 'Lihatlah tempat dimana Abdullah bin Az-Zubair diikat, maka

janganlah membawaku melewatinya.' Namun budaknya lupa,

sehingga Abdullah bin Umar pun berjumpa dengan Abdullah bin Az-

Zubair, maka ia pun berkata, 'semoga Allah memhmatimu. Demi

Allah, aku tidak mengetahuimu kecuali banyak puasa, membantu dan

menyambung hubungan kekembatan. Dan sesungguhnya aku

berharap kepada Allah kendati dengan kesalahan-kesalahan yang

telah aku perbuat agar Allah tidak mengadzabmus2 setelahnya.'

Kemudian ia menoleh kepadaku, lalu berkata, 'Aku telah mendengar

Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata ...'" lalu ia menyebutkannyra.

Diriwayatkan iuga oleh N Bnzzrrr dari ialur Hayryan bin

Bustham, ia berkata, "Ketika aku sedang bersama Abdullah bin

Umar, ia meleuati Abdullah bin Az-Zubair, saat itu ia sedang diikat,

lalu ia berkata, 'semoga Allah merahmatimu, wahai Abu l(hubaib;

aku pemah mendengar ayahmu -yakni Az-Zubair- berkata, 'Aku

mendengar Rasulullah $ bersabda ..."' lalu ia menyebutkan seperti

itu.

NBazarberkata, "Kami tidak mengetahuiq;a dari Az'Zubair

kecuali dengan sanad ini."

Menurut saya: Tentang statusnya yang dinyatakan termasuk

musnad Az-Zubair, perlu ditinjau lebi jauh.

sz Di dalam naskah aslinln dicantumkan: "melindungimu," sedangkan apa yang

kami cantumkan ini adalah lnng benar. Wallahu a'km.
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Kemudian Al Hafizh mengemukakan dengan sanadnya hingga

Abu Ya'la.

Dgri Aisyah rs, "Bahwa seorang lelaki membaca ayat ini: U
F. )1,rri-t- $il- tBamngsiapa yang mengerjakan kejahatan, nisaya
akan diberi pembalasan dengan kejahatan itQ, Ialu ia berkata,
'Sesungguhnya kami pasti akan dibalas dengan setiap yang kami
lakukan. Jadi, kami pasti binasa.' lalu hal itu sampai kepada

Rasulullah $, maka beliau pun bersabda, d gfur ,t bii, ,s:in ft . t ..4 . -'uis3 W 9;:& e y*l (Ya, orang beriman dibatas seqaktu di dunia
dengan musibah pada tubuhryn atau ynng kumng dari itQ."

Ini hadits haan shahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Al
Bukhari pada biographi Yazid bin Abu Yazid.

Al Hafizh mengemukakan dengan sanadnya hingga Al
Humaidi dan hnu Abi Syaibah.

Lafazhnya dari Al Humaidi: Dari Abu Hurairah i{h, ia berkata,
"Ketika diturunkannya ayat ini: *.:ii;* ,fr g,t (hnngsapa Wng
mengerjalan kejahatan, ,i"*W akan dibei pemblaan dengan

kejahatan itli, l':r.l itu terasa berat oleh kaum muslimin, dan mereka

pun merasakan berbagai percrsaan yang mereka rasakan, lalu mereka

mengadukan hal itu kepada Rasulullah $, maka beliau pun

bersabda, Ylr,r* ;tW #t'+ oti 6,F d'o$ r3i.t'$ tt!:r,

-43:t-"n-5ir ! WU- (Bercikap turuilah dan de*aiah iu kepada

Allah, karena s*ungahnp di setiap musibah tnng menimp
seoftrng muslim terkandung tebuarz/panghapuan, bhkan dui Sang
menusukn5a atau kesushan Sang dialaninyfl."

Ini hadits shahih, diriwaptkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan

Abu Awwanah.
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Ia juga mengemukakannya dengan sanadnya hingga kepada

Ath-Thabarani (sanad lainnya): Dari Anas bin Malik &, ia berkata,

"Ketika Abu Bakar sedang makan bersama Nabi S, tiba-tiba

diturunkan kepada beliau ayat: {/-iS {tii-j!"]$;- Ui to*
bamngsiapa yang mengeriakan kejahatan seberat dzanh pun, niscaya

dia akan melihat halasn)nla pula. lQs. Az-7-alzalah t9i9]' 8), maka

Abu Bakar pun menahan tangannya, lalu Nabi $ bertanya

kepadanya, g jr<;.6 U oti ti (Ada apa denganmu, wahai Abu Bakafl).

Ia men;awa6, 'sungguh aku melihat keburukan yang pemah

kuperbuat.' Beliau bersabda, '; u)31 ;g&i r;lfur d ',t{u U'U!:1

l.J.t {r-"Lii ,F f, b'::t, JJv6eJi' 7"!-: vahukah enskau

melihat hal-hal Wng tidak kau sukai di dunia? Maka kadar-kadar

keburukan sebesr semut menh Wng kecil dan dihimpunkan'

untukmu kadar-kadar kebaikan hingga dimatikan pada hari kianaf ."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Tafsirnya dan

hnu Mardawaih.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari kedua jalump secam

mutal.

Al Uqaili juga menyebutkan itu di dalam biographi Al Haitsam

bin Ar-Rabi'.

Dan di aanmnf ia menyebutkan perbedaan lain pada Ayyub.

lalu ia berkata, 'Riurayat Wuhaib dan Ats-Tsaqafi lebih benar.

Wallahu a'bnj' lAl Annli Al Muthlaqah,7G86l.

@



-1
.a

€rarUa,f*a t? l,ca ?afu 4t rQa7ali*r

Bab: Tentang Keluasan Rahmat Allah dan Ampunan-Nya
Atas Dosa-Dosa

58. Ad-Daraquthni mengemukakan di dalam Ghamib Malik,

dari Ibnu Umar, tentang ampunan Allah atas kesalahan dan

kelupaan. Al hadits. 'Uqbah berkata, "Tidak shahih, dan para perawi

sebelum Malik adalah para perawi dha'if" lUsn Al Mizan, L/2961.

59. hnu Hibban berkata: Dari Abu Humimh rS secara

mar{u':

;:tS t;t;
';" ;7\ ors 6$ c)tA'ru'^rr;'i

,Lt;u h'
/u ,, / / /

/ co oc/z lo z?n? i; ott t5!

lz z

au

Jtil.? ,I;t ?7 ok $t; ,,.;r7lts,
. 'puau hai Amfah, ** mengampuni ; ; berhaji.

Pada malan Muzdalifah Allah mengampuni pam pdagang. Pada

hai Mina Allah mengampuni orerng-orzng Wng menghidupkan

malam- Pada hari pelontann jummh Allah mengampuni pam
pem in ta-m infa.' Hadits palsu. Ilisdn Al Mizan, 2 / 226-227 l.

60. Aiographi Mikhyas bin Tamim: Disebutkan oleh Al Uqaili

di dalam Adh-Dhu'ak ', ia berkata, "Haditsn5n tidak di-mutab'ah."
Kemudian ia mengeluarkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari
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kakeknya: *j a;;V',* htby $oungguhntn Attah menciptakan

semtus rahmalal hadits.s3 l}sai Al Mizan,6/1t1'

6L. Al Hafizh berkata: Dari Abu Dzar rS, dari Nabi'S, dari

Rabbnya Yang Maha suci lagi Maha Tinggi, Allah berfirman,

,ifiG";vt .-,-,; "€k r#V6.

-b)D-1 ,!t* n,"li"pl €;Wv
, di.t i.') J L\no dt*r g'jeb i ;LJl

,f+:, I ; ir6*v,U:6 U r\',lc, gi
A:rft;, Grfrrtt,.i;Lf 

";'Y\?) gi
t,,$q o*"y 7fi el e6g ,',$*'5;t

jt;s -b,*b-;;.cc. ,f,-C €,'F 6

tu4enlzdr4 ? 6,u *afu 4( rfioqalzdr

s3 hfazh haditsnp: g$i.?ti,qo;;,A'ry'i * ;;'4'q'rry;ia *i'9?lrt';t1

lhi,-elSaw*gahry/a f4in 'az, vn Jalla menclptakan smtus mhmat.

I-afu menebiran nfu nhmat dl antan pn hambnla, yang deryon itu

merel<a saling maniaSangi, sementan lang hinnn sebnlak sembilan puluh

senbihn untuk pm wli'NYdl.

,irr,t'€':"trLlo2, /
ffJ

,oo /, 1.,

f>+JrJ
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4-L 6.,t) ett)t1 ,$q'u * -J Al

ol-tz0zllCz

PJt fuT €'LI oi ',;) tS yl dJD 'rc;; t;
i o'1o, '. " .,4, r!,'!,o, . / .<:; ,#- I uF ,WFt 7 ;;\* u;r,
,?* Gtbe,\72 Lu \t? JUU;,6.&
i r-f-'o:t of,;( sy,'A q $ cL',?k d:b,)u r' / ,

Lfi,f ,{
" Wahai pam hamba-Ku, setiap kalian adatah berdoa, kecuali

Sang aku maall<an- Maka hendaHah kalian mernohon ampun

kepada-Ku nisca5n Aku ampuni kalian. Elamngsiap tnng
mengetahui bahwa Aku metniliki kekuaaan unfuk mengarnpuni lalu

memohon zilnpun kepda-Ku dengan kekuasan-Ku maka Aku

menganpunin5a dan aku fidak peduli. Setiap kalian adalah sest
kecuali t/ang Aku bert pefunjuk, malia hendaHah kalian memohon

petunjuk kepda-Ku nisaSm Aku menunjuki kalian. Setiap kalian

adalah fakir kecuali tnng aku beri maka hendaHah kalian
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memohon kepada-Ku niscaya Aku bei kepada kalian'

seandainya yang pertama dan yang terakhir kalian, iin dan manusia.

kalian, yang basah dan 5ang kering kalian, semuantn dalam kondisi

hati yang paling buruk di antam hati pada hamba-Ku, maka hal itu

tidak akan mengumngi dari kemiaan-Ku walaupun sebesr fitmp

nyamuk. Dan seandain5a mereka semua dalam keadaan hati 5nng

paling bertakrm di antam hafi pan hamba-Ku, maka hal itu tidak

akan menambahkan kepada kemiaan-Ku walaupun sebesr epp
nSnmuk. Seandain5a Snng pertama dan yang temkhir kalian, manusia

dan jin kalian, tnng bash dan yang kering kalian bed<urnpul, lalu

sefiap oftng dari mere*a meminta aPa tnng dicapi oleh angan-

angannw lalu aku mernberil<an kepada masing-masing omng dai
merel<a aF 5nng dimintan5a, mal<a ifu frdak akan mengamngi

kecuali sebagaimana sqeoft,ng dari kalian meleumti tepi laut lalu

menceluplran sebuah jarun ke dalannjA kqnudian memtilmg

kqnhti. De.nitrian iuga hal ru frdak mangumngi dari'Ku, karem

sesungguhn5a Aku Maha Dermawan, Maha Mulia lagi Maha

Dibutuhtan. Petnbeian-Ku adalah perkataan, dan siksan-Ku adalah

perkaban. Peintah-Ku untuk sesuafu apbila Aku menghendaking

adatah Aku mengucapkan, 'Jadilah,'maka snuafu ifu pun teiadi."

Dengan sanad ini hingga Ahmad: Ibnu Numair, pifu
AMullah, menceritakan kepada lGrni, Musa, pihr Ibnu Al Musayyab,

menceritakan kepada kami dari Syahr, lalu ia menyebutkannla secara

panjang l"bT, qgj dt dalam ia menyebutkan OT*
lafazh, '$;Jt'# 9y'<* UDrg hidup dan iang mati t<atiarlt sebagai

pengganti lafaz:tr: |S-ll5'* Uf h!,*u?y:o !!,4.-?1 ,3.iY
menyebutkan dengan lafa;, 'l:'l U' ;Al't7tti l:;,t'rrt1 "rqtt sr? . $- irui*,fi.u;
(Demikian itu l<arena Aku Maha Dermawan, Matn'Mulia lagi Maha
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Ba, Aku melakukan apa yang Aku kehendaki, adapun yang lainnya
serupa ifu.

Ini hadits hasan dari jalur ini.. Diriwayatkan juga oleh At-
Tirmidzi dan Ibnu Majah.

laits adalah hnu Abu Sulaim, ada kelemahan padanya, tapi
.di-mutabaiai sehingga kuat. Syah diperbincangkan, tapi haditsnya

berdemjat hasan. Diriwa5ratkan juga oleh Al Baihaqi di dalam kitab l/
Asma' wa Ash-Shifat dan jalur AI A'masy dari Musa bin A
Musayyab. Sementara AI A'masy lebih senior daripada Musa

lMuwmfaqat Al l{hubr Al l{habar, L/77-781.
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