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Aerupakan kebanggaan sendiri bagi umat Islam yang telah menda-
I I lpatkan janji dari Allah,}9, untuk menjaga Risalah Islam yang tertuang
dalam AI Qur'an, sebagaimana Firman-Nya , "Sesungguhnya Kami-lah
yang menurunkan Al Qur'an,.dan sesuRgguhnya Kami benar-benar rne-
meliharaqsra." (Qs.Al Hijr [15]: 9) \

Di Sainqing itu Allah'juga menjadikhn para nabidan rasul-Nya sgba:
gai kepanjangan dan penjelas dari risalah ini, tidak terkecudli nabikfta,
Muhammad H,, karenanya apa yang datang dari beliau, bettpa sunah
dfn hadits adalah sebuah kebenaran yang mendapatkan le$timasi dari
Allah,Fr, yang fungsi&n manfaatnya s&&gat urgen-bagi keberagamaan
umat islam secara khusus.J 'i*riuny;6;;ill.hislam tetafr solid Allah pun telah merrylaffi
manus'ia-manusia yqng diberi anrlgrah a[pl dan moral]ang kuat untuk
rfienghapal dap,menjaga hadits-hadits nabiK salah satu dfantaranya
adabh Al Imam N Hafizh'lbnu Hajar Al Asqalani, hapalan hggtitsnya yf,ng
banyak, dan [q]uasan ilrnunya dalam bidang hqlits sampai pada derqiat
oto ritat i f . memEuat*ulama-ulama sezamaru)ya 

-d 
an s etelahnya men obat-

kan beliau sebagai refurensi.utama dalartr kajian hadit*hadits nabi ff ., Ensiklopedia ini merupakan langkah awal dalam berkhidraah pB&
hadits-hadits nabi H dengan cara menghimpun haditsiadits Nabimelalui
kary?=karyi tlam a ylig alami keun gglddH'i I mu dari otorit.asnya. Keqpi-

, kfl*ensiklopedi6ipi disusun secara tematikndanya penjebap stalgg
tadits, p.erta tnenyebr4 kan ref erensi-ref erens i yang 

"me 
nnrat hadits-hffft

.ttrs ebul. t{pl i.n i iel as akqr r,m e naniBa h kem Ant apgn pengeSlup"lt*
itefrtq-nSqditsnabi.H,f]'",: /t t;': .-., .--,::.
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Pengantar Penerbit

Allnndulillah kami ucapkan sebagai luapan rasa syukur kami

atas rampung5a proses teriernah dan editing kar5n beftarga seorang

imam besar dalam bidang hadits, Ibnu Hajar Al Asqalani. Salam dan

shalawat semoga terlipahkan kepada manusia pilihan dan panutan

umat, ufusan Allah, Muhammd $, keluraga , dan para sahabafurya,

serta para pengikutnln hingga akhir zarnan.

Merupakan kebanggaan sendiri bagi umat Islam yang telah

mendapatkan janji dari Allah & untuk menjaga risalah Islam yang

tertuang dalam Al Qur'an, sebagaimana Firman-N5ra ,

"Sesungguhn5n l{ami-kh yang menurunkan Al Qur'an, dan

sesurgyhntn l<ami benar-bqmr memelihannSa." (Qs. Al Hijr [15]:

e)

Selain itu Allah juga menjadikan para nabi dan rasul-Nya sebagai

kepanjangan dan penjelas dari risalah ini, tidak ter&ecuali nabi kita,

Muhamrnad $, karenanya apa yrang datang dari beliau, berupa sunah

dan hadits adalah sebuah kebernran 5rang dilegitimasi Allah &, lrang

fungsi dan mafaah'rya sangat urgen bagi keberagamaan umat islam

secarr khusus.
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Agar risalah Islam tetap solid Ailah pun telah menyiapkan
manusia-manusia yang diberi anugrah akal dan moral yang kuat
untuk menghapal dan menjaga hadits-hadits Nabi $, salah safu
diantaran5ra adalah Al Imam Ar Hafizh hnu Hajir Al Asqalani, Srang
banyak hupal hadits, dan luas il,nrnlra dalam bidang hadits sampai
pada derajat otoritatif, lrang mernbuat ulama-ulama sezamannya dan
setelahnSa menjadikan beliau sebagai referensi utamd dalam kajian
hadits-hadits Nabi $.

Diantara hal yang memotiruasi tersusunnya ensilklopedia ini
adalah karena keluasan wawasan dan pengetahuan Al Asqalani yang
sangat mendalam tentang masalah hadits serta kecerrdasannla !,ang
sangat tajam. Ensiklopedia ini merupakan langkah awal dalam
be*hidmah pada hadits-hadits Nabi $ dengan cara menghimpun
hadits-hadits Nabi melalui karya-kaya ulama besar yang diakui
keunggulan ilmu dan otoritasnya, lrang daram kesempatan ini kami
memulainya dengan imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Keunikan dari
ensiklopedia ini disusun secara tematik, adanya penjelasan stafus
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 berhamp semoga upaya ini
mendapatkan ganjaran yang mulia disisi-Nya. Tak lupa kami harapkan
sumbangsih saran dan kritik dari para pembaca unfuk kesempumaan
buku ini, dan tentunya kesempumaan han5rarah milik Allah.

Jakarta 2012
Rrshka Azz:lrn
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KITAB PEMBANGKITAN KEMBALI
SETEI.AH MATI

Bab: Tanda-Tanda Kiamat dan Teriadinya Kiamat

1. Disebutkan di dalam hadits shahih

i?rtt *| 6 *:Jt^;;,p
uTofut seonng hamba akan diterima selama nWVa belum

annpi di tengorokan.* lFath Al Ehd,lL/3601.

2. N Miyansyi menyebutkan dari Abdullah bin Amr secattr

mar{u', ia berkata,



| . ol o o 6, 
I4,PHP

€luAqzlallru.?dianilr4ar4l4t/

*iv1 G-b, /- .

"setelah tefiih5n mabhari dad tempat terbenamnSn,

manusia masih ada hinga semfus dua puluh bhun-"

Menurut saya: MarfuLnya hadits ini tidak valid. AM bin

Humaid meriwa5ntkannya di dalam TafsimSTa dengan sanad kryd
dari Abdullah bin Amr secaftr mauquf. Dan telah diriwayatkan juga

darinya 5nng menyelisihi ini.

Ahmad dan Nu'aim bin Hammad meriwayatkdn dari jalur

lainnya, dari Abdullah bin Amr secam marfu':

tt\ r,!i-*,, 4irl:,:tb, bt:f LtSi

W.qbx'€Urt'&t
"Tanda-bnda ifu adalah manik-manik tnng dimngkai dalam

atu benang Wng bila benang itu putus maka manik-manik ifu (akan

rontok) sebgiann5a mengikuti sebgian lainn5a."

Ath-Thabarani meriwaSntkan dari jalur lainnya, dari Abdullah

bin Amr secara marfu':

t , #\rd,F';rpt'* 'i!'*.) e|r3l'of ;,) Cy : q {i.

L*'ti"6t ei
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"Ketika matahai terbit dari tempat terbenamnya, iblis

meryrungkur suiud smbil berseru, "Wahai Tuhanku, perintahkanlah

aku untuk bersuiud kepda siapa pun 5nng Engkau mau.'Al hadits.

Nu'aim juga meriwayatkan serupa ifu dari Abu Hurairah, Al

Hasan dan Qatadah dengan salad 5nng berteda-beda.

Disebutkan di dalam riwapt hnu Asakir dari hadits Hudzaifah

bin Usaid Al Ghifari secara marfu'z

,,-:-'$s 
"qyyilt'q*";.dt ; t+t r tii LL rsY,Ys.st

/

"Menjelang teriadin5a kiamat tedapt sepuluh tanda tnng
fugaikan untaian butimn lalung pda benang, bik teriatuh afu
darirya maka' akan. bentntun (beriafuhan)."

Diriwayatkan dari Abu Al Ali5nh:

2 ou.. /./ lr.f la
;.r1t--:lt- J4-i'l y,

" uAittan tanda pertama dan tanda tenkhA berlangsung selana

etaln bulan Wng aling berunfun seperti berurutann5n manik-manik

pada l<alunglt lFath Al Bad, t]-/36l1.

3. Al Hafizh berkata: Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan

dari hadits Mu'awiyah secarl marfu':

6ltt pfli J"sl G

l6tGpt:;tt ik

/
I

Ct
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E
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Jit Jt? \
aj;

t 'Tobt masih akan diteima hinsw terbibSa *uonui au,
ternpat terbenamn5n," sanadnla iafid.

I ' Ath-Thabarani juga meriuraSptkan serupa itu dari AMullah bin

Salam.

Ahmad, Ath-Thabari, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari

Mu'awiyah, AMurmhman bin Auf, dan AMullah bin Amr, semuanln

se@rzr mar{u':

',H n,lt U,p'^i:& t-fli Jtl I
t *le l, *ht &',-L st; ,Q;*/ -,
ar'tt" ';3t 

u6t Ai
uTobat masih al<an terus diterima hingga terbih5a matahai

dari tempat terbenamn5a. Bila ia telah tefrit [dari tempat

tefrenann5nJ maka Allah menutup setiap hati dengan ap 5mng aat
ifu ia ada padantn, dan manusk menghentikan amalannSa."

Diriwarratkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, dan AM bin Humaid

di dalam tafsimya, semuanya dari Mu'awiyah secam mar{u':

e );';r pt t!"i & tfii'C,rx \
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"(Penertmaan) tobat tidak akan terpufus hingga matahai terbit
dari tempat tefrenamn5n."

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad k@d dari hnu
Mas'ud secara mauquf. 4,rt, g2'q:r!tJt *iri'bT{b;i g"tut
diunjibkan selama mabhari belum terbit dari tempat

Di dalam hadits Shafi^,an bin Asal disebutkan: Aku mendengar

Rasulullah g bersaMa,',;N t,i;r',# i:P {i\ 6,&(r; ..,. ;,iq i,,
9/'U !-il:Jr U ,p $esungguhnt/a di lulaghrib tetdapat ;;, p;t;
terbuka untuk tobat gng jankn5a tujuh puluh tahun [perjalananJ.
Pintu itu tidak akan ditutup hinga tefrih5a matahari dari tempat,
terbenamnya)."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia berkata, "Shahih."

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan'hnu Majah, serta

dinilai shahih oleh hnu Khuzaimah dan hnu Hibban.

Disebutkan juga serupa itu dalam hadits hnu Abbas yang

diriwayatkan oleh hnu Mardawaih, di dalamnya disebutkan t ;.;A $$
'$. &rt il iqtr u.i'dlf rif ,reii t;'riiit go;ott ii W.), ;,2 o:,:ttt
E'us u, i4 ttf fry U; j5 ;a,|W os '6 rt'{L, g ri ,tt u;
iL$ (Ialu apabila mabhari telah terbit dai tempt tefienamn5n,
maka dua omng 5nng sdang berl<elahi pun befralik dan berdarnai di
antam mereka. Bila pinfu itu telah ditufup, maka tidak ada tobat Smng
diterima setelah ifu, dan kebil<an pun tidak lagi berguna, kecuali
omng Wng melakul<an kebikan sebelum ifu, larena bagi mereka
berlaku apa jmng sebelum itr).

Di dalamnya juga disebutkan: "Lalu Ubay bin Ka'b berkata,
'Bagaimana keadaan matahari dan manusia setelah ifu?' Beliau

tI
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menjawab, .UtL.lr ,P',$, S;si *U;tr K'&tigtuJJlr.;*(l
tr '.,Jr ?i6 &'rtj- d t# h,) d'ii (Matahari bermandikan caha5n

dan terbit sebagaimana biaanSm ia 'terbit, dan menghadapkan

manusia kepda dunia, dan bila seseomng memiliki anak kuda, maka

ia tidak al<an sempat menungganginSn annpi teriadirya kiamat1."

Disebutkan di dalam hadits AMullah bin Amr bin Al Ash yang

diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad di dalam Kitab Al Fitan dan

AMurrazzaq di dalam Tafsimya, dari Wahb bin Jabir Al I{hiwani, ia

berkata, "Ketika kami sedang di pengajian AMullah bin Amr, ia

menyebutkan suafu kisah, lalu ia mulai menceritakan kepada kami, ia

berkata, 'sesungguhnya ketika matahari terbenam, ia memasmhkan

diri, sujud, dan meminta izin untuk terbit, lalu ia diberi izin. Hingga

pada suatu malam ia fidak diberi izin, dan ditahan selama lang
dikehendaki Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan kepadanya, 'Terbiflah

engkau dari tempat tertenammu.' Sejak saat ifu hingga Hari Kiamat,

tidak lagi berguna keimanan seseorcmg bagi dirinya bila ia tidak

beriman sebelum ifu'."

Diriwa5ntkan juga oleh Abd bin Humaid di dalam Tafsimya

dari Abdurrazzaq, dan juga dari jalur lainnya dengan tambahan kisah

tentang omng-orang yang suka bertahajjud, dan bahwa mereka itu

adalah orang-orcmg yang mengingkari kelambatan terbitnya matahari.

Ia juga meriwalatkan dari hadits Abdullah bin Abu Aufa, ia

berkata, "Malam qadar datang selama tiga malam, dan tidak ada

yang mengetahuinya kecuali orang-orang suka bertahajjud. Ia bangun

lalu membaca dzikimya lalu tidur. Kemudian ia bangun lalu membaca

dzikimya lalu tidur. Kemu{.ian ia bangun, dan saat ifu manusia sudah

saling berbaur, hingga setelah mereka shalat Subuh dan duduk, tiba-
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tiba matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka rnanusia pun

berteriak dengan safu suam yang mengguntur hingga mencapai

tengah langit lalu kembali."

Al Baihaqi juga meriwalntkan serupa ifu dari hnu Mas'ud di

dalam Al Ba'ts wa An-Nusyur, "Lalu seseomng berseru kepada

tetangganya, 'Wahai fulan, apa lpng teriadi tadi malam? Karena aku

tidur sampai lelap, sedangkan engkau shalat sampai lelah'."

Disebutkan di dalam riwayat Nu'aim bin Hammad dari jalur

lainnya, dari AMullah bin Amr, ia berkata, "Setelah Ya'juj dan Ma'juj,

mereka tidak tinggal kecuali sebentar hingga terbitnya matahari dari

tempat terbenamnya. Lalu penyeru berseru kepada mereka, 'Wahai

orcmg-omng yang beriman, sesungphnya telah diterima dari kalian.

Wahai orang-orcmg yang kafir, telah ditutup bagi kalian pintu tobat,

telah kering tinta pena, dan telah ditutupkan lembamn-lembaran

catatan'."

Kemudian dari jalur Yazid bin Syumih dan Katsir bin Marmh

disebutkan, "Apabila matahari telah terbit dari tempat terbenamnya,

ditufuplah hati dengan apa yang ada saat itu, dan naiklah para

malaikat penjaga, lalu diperintahkanlah para malaikat agar tidak lagi

mencatat amal."

Abd bin Humaid dan Ath-Thabari meriwayatkan dengan

sanad shahih dari jalur Amir Asy-Sfn'bi dari AisSnh: Apabila telah

muncul tanda pertiama, dilemparkanlah qolam (pena pencatat amal),

ditutupkanlah lembamn-lembaran (catatan amal), dilepask'anlah para

malaikat penjaga, dan dipermksikanlah tubuh terhadap amal-amal."

walaupun rni mauquftapi sama hukumn5n dengan marfu'.

E
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Diriwayatkan juga serupa itu dari jalur Al Aufi, dari hnu

Abbas, dan dari jalur Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Tanda yang menutup

amal-amal manusia adalah terbiturya matahari dari tempat

tdrbenamnya." Itulah atsr-atar yang saling menguatkan. lFath Al
Ban, L1/362-3631.

4. Disebutkan hadits: Dari Nabi $, beliau bersaMa,

"Hampir aja api keluar."

Diriwayatkan oleh hnu Hibban di dalam Shahibnya. N
Hafizh berkata: Saya tidak melihat perbedaan pada sanadnya. ITajil
Al Manfa'ah, L/3451.

5. Disebutkan hadits: Dari Anas bin Malik, dari Nabi $,
beliau bersabda,

,t1rJ}yvt ffur v; ,i:"q vt ,"1,i lri! v

)6rtps'of U3,;

',;t-tz'

1; J'\\arAt ?-fi'ti ,(L.i:r.\L d6t yj

€; u.t,;k \L',s* \ ),r,(lt
"TidaHah bertambah perkan ifu kecuali semakin rumit, tidak

bertambah pula manusia kecuali semakin pelit, dan tidak bertambah

pula dunia kecuali semakin menjauh. Tidak akan terjadi kiamat

kecuali pada manusia-manusia tnng jahat, dan tidak ada Mahdi

kecuali Isa putm Maryam."
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Al Hafizh berkata: Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh Ibnu

Majah, lalu kami dapati dengan sanad tinggi.

Diriwa5ratkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam At Hilt/ah.

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam Manaqib Asy

S5afi'i danjalumya, dan ia berkata, "lni hadits munl<ar dengan sanad

ni." lTawali At-Ta'sis, 25G2581.

6. hnu Adi mengeluarkan, dan haditsnya tidak terpelihara,

dari Abdullah rg, secara mar{u':

ilrtri c .ty3t,"Ut',y
"Di antam (tanda) delatrya kiamat adalah mengembangnSm

bulan sbit" llisan Al Mizan, S/4441.

T.DartAbu Hurairah {* s@ara marfu':

l-{<tl,ht'c;. ypt ?iJIt ;:tt til

'Pada Hai Kiamat nanti, Allah mengufus pn malaikat-Nla

ke hiful Hamm, lalu mereka bed<ab, Uawablah,' Ia (hitul Hamm)

menjawab, 'Aku fidak bia.' lalu dikatakan, 'Mengapa?' Ia
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menjawab, 'Karena Allah tidak mengampuni oftng Wng thawaf

mengelilingiku'.' al hadits.

Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan ia berkata, "Abdullah bin

Syu'aib mahiul (tidak diketahui perihalnya), sementara Al Husain

tidak dapat membawakan lnt." lUnn N Mi"an,3/30L1.

8. An-Nasa'i meriwayatkan di dalam Juz' Ibni 'Amfah, dan

Abu Huraimh, "Tidak akan teriadi kiamat h ingga heunn bertanduk

menanduki her;.ran tak bertanduk. "

An-Nasa' i berkata, "Haditsngra munkar."

Al Azdi berkata, "Haditsnya ndak shahih." lLian Al Mizan,

3/t97-L981.

g. Disebutkan pada biograpi Shalih bin Abdullah AI

Qairuwani:

Al Iftathib mengeluarkan di dalam Ar-Ruttrrat 'an Malik, dat',

hnu Umar r{fu secara martu'z

i$t'u{e,h)t ec &but?rr1 '\

j-r -i't
,rl/

"Tidak alan terjadi kiamat ampai seomng wanita keluar dari

* Oy tanpa pengauralan." lLian Al Mian,3/L7+L751
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10. Al Baghawi dan Al Isma'ili mengeluarkan dari Adi A't-

Tamimi: Aku mendengar Nabi $ bersaMa,

"Kiamat terjadi pda manusk-manusia 5,ang burul)."

Al Baghawi berkata, "Aku.fidak mengetahuin5n kecuali dari

jalur ini, dan di dalam sanadnln tendapat Al Wazi, ia sangat dha'if.

Lalu di-istidmk oleh Abu Musa." lAl Ishabh fi Tamyiz Ash-Shahabah,

2/4721.

Bab: Peniupan Sangkakala

11. Al Hafizh berkata: DiriwaSntkan oleh Abu Daud, At-

Tirmidzi dan ia menilainya haan, An-Nasa'i dan ia

menshahihkannya, Ibnu Hibban, serta Al Hakim, dari hadits Abdullah

bin Amr bin Al Ash, 'seorang badui datang kepada Nabi $ lalu

berkata, 'Apa itu Ash-Shuufl' Beliau menjawab,

o. t'.otloi
H ao;t- 'sS

"Tanduk jang ditiup."

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan menilainya haan, dan

hadits Abu Sa'id secaftr mar{u'z

/
tltyt>;"bUr?rx
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"hgaimana aku akan memfi tentemm sementam malail<at

pefugas peniup angkakala telah mencaplok tanduk dan menyimak

izin kapan ia diperintahlan unfuk meniup-"

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabamni dari hadits Zaid bin

Arqam dan hnu Mardawaih, dari hadits Abu Huraimh. Ahmad dan

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari hadits hnu Abbas, di dalamnya

disebutkan:

-*)

"Jibil di sebelah kanannSa dan Mikail di sebelah kiinya,

sedangkan ia adalah petugas peniup angkakala. MakudnSa adalah

Ismfil."

Semua sanadnya diperbincangkan, Al Hakim meriwayatkan

dengan sanad hasn dari Yazid bin Al Ashamm, dari Abu Hurairah,

se@ra matu':

taorAafAra t? d,u ?afu :4e rfuq4l4d

o 6, lzo J . ' o o

1Au.7'i "+ 
oiYt'C';*t)

>,,

,e) ,f .Ffi3ry*,'b
,Wr;y ,;J; ,r'r!dr +t,u'zl tr9r' .
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W y'Jt's *;pt ?Q J? t)L

e\'"s;',rl'# i'i "ul,^it;i,/'/, * *i
)(r! )6'-{ *Lk ,i:}

"saungguhn5a sorot mata pefugas peniup angkakak selalu

tertuju ke amh Arcy setneniak difugasl<an unfuk itu, karena k
khawatir diperintahkan sebelum matan5a berkdip. seakan-akan

kdua matan5n dtta bnang tpng bercahaSn bagaikan mutiam-"

Al Hafizh berkata: Al Baihaqi meriwayatkan dari;alur lainnya,

dari hnu Abbas, mengenai firman Allah Ta'alali-A' d'# 'i7
(Apabila ditiup sangkakalal (os. Al Muddatstsir l74l: 81, ia berkata,

"Rasulullah $ besabda , o y'it p?t'eV 
"jdi4ui #t lJS (hgaimana

aku. akan meftrsz, tentemm sementam malaikat pefigas peniup

sangkakala teJah menaplok angl<al<alal." Al hadits.

Catatan: Yang masyhur bahwa malaikat yang ditugaskan

meniup sangkakala adalah Israfil *L. Al Halimi menukil Uma'

mengenai ini, dan disebutkan pemyataan secara jelas di dalam hadits

Wahb bin Munabbih tersebut, dan di dalam hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkan oleh Al Baihaqi, serta hadits Abu Hurairah yang

diriwayatkan oleh Ibnu Mandawaih. .

Demikian juga di dalam hadits panjang mengenai sangkakala

png diriwa5ntkan oleh Abd bin Humaid, Ath-Thabari, Abu Ya'la

dalam At lkbir Ath-Thabarani di dalam Ath-Thiwalal, Ali bin Ma'bad

di dalam Kitab Ath-Tha'ah wa Al Ma'shiyah, dan Al Baihaqi di dalam
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Al Ba'ts, dari hadits Abu Hurairah, dan titik temu sanadnya pada

Isma'il bin Rafi', namun ada kekacauan pada sanadnya di samping

kelemahannya, maka ia pun kadang meriwayatkannya dari

Muhammad bin Ka'b Al Qumzhi tanpa pemntam, dan kadang

dengan perantam seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya.

Titik temu lainnya pada Muhammad, dari Abu Humirah yang

kadang tanpa pemntara dan kadang dengan pemntara seomng lakF

laki dari golongan Anshar yang iuga tidak disebutkan namanSn.

DiriwaSratkan juga Isma'il bin Abi Ziyad AsySyami, salah

seomng perawi dha'if juga, di dalam Tafsimln, dari Muhammad bin

Ajlan, dari Muhammad bin Ka'b Al Qumzhi

Sementara Mughlathay menlnngkal penilai dhalf AMul Haq

terhadap hadits ini karena pada sanadnya terdapat Isma'il bin Rafi,

namun ia meluputkan bahwa sebenamya Asy-Syami lebfr:. dha'if

daripada Isma'il bin Rafi. Kemungkinan ia mengambil ifu darinya, lalu

menyambungkannya dengan hnu Ajlan.

Ad-Daraquthni berkata, "Dia mabuk(haditsnya ditinggalkan)

dan suka memalsukan hadits."

' Al Khalili berkata, "la seorang syaikh yang dha'if, menjejali

Tafsimya dengan riWayat-riwayat yang tidak di-mutaba'ah."

. Al Hafizh Imaduddin hnu Katsir mengatakan tentang hadits

sangkakala, "lsma'il bin Rafi menghimpunkannya dari sejumlah atar.

Asalnya diriwa5ntkan olehn5n dari Abu Huraimh, lalu dikemukakan

semuanya dengan safu redaksi." Haditsnya yang dari jalur Isma'il bin

Rafi' dinilai shahih oleh Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi di dalam Sral
nya dan di-mutaba'ah oieh Al Qurthubi di dalam At-Tadzkinh.

ttr
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Pendapat Abdul Haq yang men-dha'ifkannya adalah lebih utma, dan

sebelumnya Al Baihaqi juga men-dha'iFkannya. Redaksi hadits ini di

dalam riwayat AIi bin Ma'bad sebagai berikut:

i,*r:'rit 
"bt?l;tbL:$ 

jhr'd" hr Lt

;?t JL,rmLartS, *.,*
"saungguhn5n Allah menciptakan angl<akala, lalu diberikan

kepada Isnftl, maka ia pun menemptkannSm pda mulum5a,

sementam matan5n terus terfokus ke amh 'Ars/'al hadits.

SaSn telah menyebutkan riwa5nt dari Wahb bin Munabbih

mengenai ini, kemunglinan ifu adalah riwa5rat lalnya, di sana

disebutkan bahwa yang meniup pada sangkakala ada yang lainnya.

Disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabarani di dalam .4/

Auath, dari AMullah bin Al Harits, "Ketika kami di tempat Aisyah,

ia berkata, 'Wahai Ka'b, beritahulah aku tentang Israfil ..." lalu

disebutkan haditsnya, di dalamn5ra disebutkan,

'-L1 W:6LL J" >>v )htitst
t-2;u, ilb W;:jati4 "?\i'.i'tr,kr?t aL sy ;f sr1yr -L JL gH.
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"Dan malailat petugas PeniuP anglal<ala bafifrn fuAen

alah stu lutufn5n dan menqaklan yang lainn5a ambitr

snglrakala dengan mencondongl<an pungalTgnlp snabm
pndangannSn terfokus kepada Ismfil Ia telah dipainblilon, ffi
melihat Isnfil mendel<aplan kdua ntnpnta agar b manitp

anglal<ala itu."

Lalu Aiqrah blrkata, "Aku menden(pmya dari Rashdhh f-'
Para perawinya bhah, kecuali AIi bin 7,aid bin .id'arq ada

kelemahan padanlp. Jika ini t/alid, maka dimaknai batnrla kedrar[E

sarna-seuna meniup. Ini ditegaskan oleh riwayat Hannad bh As-$rd

di dalam lfitab Az-Zuhd dengan sarnd shahih, tapi ihr ndrqtda
Abdurrahman bin Abi Ammh, ia ber{<ata, "Tidak ada satr rui pm
kecuali ada dua malaikat dan difugaskan menjaga sangfrakah-'

DiriwaSatkan juga dari jalur AMullah bin Dhamrah sep€rti ihr

dengan tambahan, "keduanya menunslu kapan GlpematUram)

meniup." Menyerupai ifu juga png diriwayatkan oleh Ahrnad dari

jalur Sulairnan At-Taimi dari Abu Humirah, dari Nabi f, atatr firi
AMullah bin Amr dari Nabi $, beliau bersabda,

4z
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q*| frr,,'i6r o61"^Jr e)q6t

-.."5Jjt1 Jti )f- yflu,i*:: g4r,
,rr# r"ht v?.t*|'ol 9t1'!-,_" )tF-,

" Dua makil<at peniup (snskalab) bemda di langit kdua.

Kepta satah stu mereJ<a bmda di lukslliq dan kdua kaki

semenbn kdua l<akin5a di Maghrib -atau beliau mengatakan

sebliknya- . Kduan5a meilrngp l<apn diperinbhkan unfuk maniup

angl<alcala, mal<a merel<a pun langsung maniup-" Para pemwinln

b@ah.

DiriwaSntkan juga oleh Al Hakim dari hadits Abdullah bin

Amr tanpa keraguan. Diriwayatkan juga oleh hnu Majah dan Al

Erlzzar dari hadits Abu Sa'id secara nnr{u':

y-b"* pf; t,ri'-*f., ):-;dt';;t:c'ot

'tburygahng kdm nnlail<at petusps sanglakala errt*
an n mqnqpqg bduk (sandatata) sanqtbm pdansan mael<a

tqus tqfokus karyn mqel<a abqnaUan (untuk meniup)."

Berdasarkan ini, mail€ ucapan beliau d dalam hadib AiqBh,
'P *e e,$;yrsl2$'t-3y tWtn bita b melilat Isrfrl

merde.t<apla n kdm fitnpnta, naka ta lansPut g meniufi, ini

dimaknai sebagai tiupan pertama, yaihr tiupan 3nng menyebabkan

gt;i,f,'F

ttr
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mati. Kemudian Israfil meniup untuk kali 5nng kedua, dan itulah

tiupan pembangkitan.

Ia juga berkata: Kemudian sa5,ra temukan sandaran hnu Al

Arabi pada hadits panjang tentang sangkakala, ia menyebutkan di

dalamnln:

;-*:?G;l civi3 ;ht ee'iJc.

,bJgt'q)f (/l ;*t, 6,**St * t c L:tl
"Kqnudian ditiuphh srgkatih o* * tiupn, witu, tiupn

tnng mengejutlan, tiupn tnry menbmt ketnatian, dan tiupn Wng

mathnglritlan pn naL:hfuk untuk Tulnn senab alam,n

diriwalntkan oleh Ath-Thabari se@ra ringkas seperti itu. Telah saSn

iebutkan sanadngn dln'if dan kacau.

I-ebih jauh ia berkata: A[ Baihaqi meriunptkan dengan sanad

lilat dari hnu Mas'ud s@ara ,rDuqurt "Kemudian malaikat petugas

peniup bendiri .dr antara langrt dan bumi lalu meniup

sanglokala. Sangkalola adalah tanduk. Iv1al€ tidak ada sahr pun

rnaktrhk Allah di langit rnaupun di bumi kecuali mati, keorali siapa

yang dikehendaki Tuhanmu. I{€rnudhn ada masa di antara dua

tiupan itu sdarna yarg dilrehendaki Alhh.'

Disehrtkan di dalarn hdils Aus bin Aus Ats-Tsaqefi s@ara

mat{u'z
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*3 ar*dt )i,i,1)t i; &"(:,Fl 3t

"SaurryuhnSa ebikhih lTan kalian adalah lnri Jum at-

Pada lnri ru tu*ldi tiupn sd<atata tpng membuat kqntian dan

pda lnri itu jugp tqjdi tiupar, tpg membnglotla n." al tndits

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, serta dinilai

shahiholeh lbnu Khuzairnah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Ia juga trerkata: Ia b€rloftE "Ada khabar 5rang menyebudran,

bahwa rErsa antara dr.ra tiupan fu dalah entpat puluh tahun."

Menurut saya: Khabar ini dari hhn dln'if dari Abu Hurairah 3BnS

terdapat di dahm Tafsir Ibnu l\darrdauaih.

Ibnu Al Mubarak meriwqlatkan di dalam Ar-Raqaiq drrri

riwayat mutsluFlasan: ,7 F llt'.# it\i,ilri'frJ igilr rf;
* ,y ! l'*- ,s'?\?t Wrn^ i* **" ru dabh uipt putuh

bhun. DqWr tiupn FAnn Anah mqtntil<an elruE, tDIg hidup,

dan dengan tiupn kdm Allah nad?idupkan semua tpItSJ mad.

Serupa itu iuga 1ang diriu,alratkan oleh hnu lvlarrdawaih dari

hadits Ibnu Abbas, narnun ifu jqa dha'if.la iuga meriu4latkan png
meriunlukkan bahwa Abu Hurairah tllak mengetahui kepastiannya. Ia

mengeltnrkan darinya dengan sanad jawid, bahwa k€trka orang'

omng be*ata, 'Empat puluh apa?", ia menjawab, "Begihrlah lang
aku dengar.'

AttFThabari meriuasBtkan dergan sand slnhk dari

Qatadah, lalu ia merryebud<an hadb Abu Huraimh s@rer terputus,

lalu ia be*ata, "Para sahabatnp berkata, 'Kami tidak menanyakan

E
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itu kepadanya, dan ia juga tidak menambahinya kepada kami.' Han5n

saja para sahabatnya meyakini bahwa itu adalah empat puluh tahun."

Riwayat ini menguatkan perkataan Al Halimi 5rang menyatakan,

bahwa semua riwapt sepakat menunjukkan bahwa masa antara

kedua tiupan ifu adalah empat puluh tahun.

Menurut saSla: Ada juga lrtrabar lnng menyebutkan tentang

apa yang terjadi pada omng-orang mati di antara dua tiupan ifu, yaitu

yang terdapat di dalam hadits panjang tentang sangkakala, bahwa'

semua makhluk hidup, ketika mereka mati setelah tiupan pertama

dan tidak ada yang tersisa selain Allah, Allah & berfirman, "Ai<ulah

yang Maha Perkasa, milik siapakan kerajaan sekarang?" Maka tidak

seorang pun lrang menjawab, lalu Allah berfirman, "Han1n milik

Allah Yang Maha Perkasa."

An-NahtEs meriwalntkan dari ialuar Abu Wail, dari Abdullah,

bahwa itu terjadi setelah pengtrimpurnn, dan ia menguatkan riwayat

ini, sementara Al Qurthubi menguatkan yang pertama. Kemungkinan

penyingkronannla, bahwa ihr teriadi dua kali.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Az:Za'm', "Ketika kami

sedang di tempat AMullah bin Mas'ud, ia menceritakan tentang

dajjal, hingga ia berkata, "Kemudian masa di antara dua tiupan ifu

berlangsung hingga yang dihendaki Allah. Maka tidak ada seorang

pun dari manusia kecuali ada sesaufu darinSn yang berada di bumi.

Lalu Allah mengirimkan air dari bawah 'Arq,, lalu hrmbuhlah tubuh-

hrbuh dan dagingdaging mereka dengan air itu sebagaimana bumi

menumbuhkan rerumputan." Para perawinya tsiqah, hanSa saja

riuayat iru marquf.lFath N hd, Ll/377-3781.
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12. Al Hafizh berkata: Kesimpulan dari ini ada sepuluh

pendapat:

1. Bahwa mereka adalah semua yang telah mati, karena yang

telah mati tidak ada yang merasakan itu. Inilah yang dicenderungi

oleh Al Qurthubi di dalam Al Mufhim. Di sara ia mengemukakan

pendapaturya dengan sandamn dalilngn, bahwa tidak ada khabar

,shahih yang memastikan itu. lalu sahabatrya, Al Qurthubi,l

menyatakan di dalam At-Tadzkinh, ia berkata, "Ada khabar shahih

2. Dandi dalam Az-Zuhddisebutkan riwayat Hannad bin As-

Suni dari Sa'id bin Jubair s@ara mauquf, bahwa mereka adalah pam

syuhada, dan sarndnya hingga Sa'id adalah sanad yang shahih.

Lebih jauh ia berkata: Kemudian ia menyebutkanz afsarSa'id

bin Jubair mengenai para syuhada dan hadits Abu Hurairah dari Nabi

S, bahwa beliau menanyakan kepada Jibril tentang ayat ini,

siapakah oftrng 5rang tidak dikehendaki Allah pingsan pada saat itu?

Jibril menjawab, bahwa mereka adalah para syuhada Allah &.
Riwayat ini dinilai shahih oleh AI Hakim dan para perawin5n tsiqah,

lalu Ath-Thab ai me mjibkannln.

3. Yahya bin Salam mengatakan di dalam Tafsimya, "Telah

sampai kepadaku, bahwa yang terakhir adalah Jibril, Mikail, Israfil

dan malaikat maut, kemudian yang tiga mati, lalu Allah mengatakan

kepada malaikat maut, 'Matilah engkau,' maka ia pun mati."

Al Qurthubi pengamng At-Tad*imh adalah murid Al Qurthubi pengarang

Al Mufhim 'ala Shafiifi Muslim.
Yakni Al Baihaqi.

E
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Menurut saSa: Ada juga riwayat serupa ini yang bisa dijadikan

sebagai sandaran, lpifu di dalam haidts Anas yang diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dan hnu Marrdawaih dengan lafazh: 'ii1i 
hr &;&,tgl

g.Jit'&'i'$gt ,hk tUut* di antan tnng dikecuatil<an Allah ada

tiga, 5nitu: Jibil, Mikait dan malailat mau{lal hadits, sanadnya dha'if.

Diriwayatkan juga dari jalur lainnya dari Anas yang juga dha'{

yaitu Sang diriwaptkan oleh Ath-Thabari dan hnu Mardawaih,

narnun redaksinya lebih lengkap. Ath-Thabari iuga mengeluarkan

dengan sanad shahih dari hma'il As-Suddi yang disambungkan oleh

Isma'il bin Abu ziyadA4rq/ami di dalam Tafsimya, dari Ibnu Abbas,

seperti riwayat YahP bin Salam.

Ada juga riwayat yang menyerupain5a dari Sa'id bin Al

Musa5ryib yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari, dan ia menambahkan,

gtjt;-:)t'6:p'dU. ;fll'ti,;'&',i lPan pernbaua'Arsv tidak

termasuk merel<a, l<arena mereka bemda di abs lanqri --.

4. Keempat malaikat png disebutkan ifu dan juga para

malaikat pembawa 'Arsy. Ini disebutkan dalam hadits Abu Huraimh

yang panjang, yang dikenal dengan hadits sangkakala yang telah

diisyaratkan, sanadnya dha'if dan kacau.

5. Diriwaptkan juga serupa ifu dari Ka'b AI Ahbar,.dan ia

berkata, "Mereka berjumlah dua belas." Diriwa5ratkan juga oleh hnu

Abi Hatim, dan diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dari jalur Zaid bin

Aslam se@ra maqthu' (disandarkan kepada tabi'in), dan para

pemwinya tsiqah.

6. Hadits tentang sangkakala memadukan pendapat ini dan

pendapat yang menSatakan bahwa mereka adalah para syuhada,

karena di dalamnya disebutkan, "Lalu Abu Huraimh berkata, 'wahai

E
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Rasulullah, siapa yang dikecualikan dan keterkejutan itu?' Beliau

menjawab, irl43rt (Pan s5ruhadal." Kemudian disebutkan peniupan

sangkakala yang menyebabkan kematian sebagimana yang telah

dikemukakan.

7. Hanya Musa sendiri. Ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari

dengan sanad dha'if dari Anas dan dari Qatadah, dan oleh Ats-

Tsa'labi dari Jabir.

. 8. Para pela5nn yang berada di surga dan para bidadari.

9. Merel<a beserta para penjaga neraka, pam penjaga surga

dan para ular dan kalajengking Snng ada di dalam neraka. Demikian

yang diceritakan oleh Ats-Tsa'labi dari Adh-Dhahhak bin Muzahim.

L0. Semua malaikat, demikian 5nng dinyatakan oleh Abu

Muhammad bin Jazm di dalam Al Milal wa An-Nhal, ia pun berkata,

"Malaikat adalah ruh, tidak ada ruh lagi padanya, sehingga mereka

tidak mati." Adapun yang terdapat dalam riwayat Ath-Thabari

dengan sanad shahih dari Qatadah, ia berkata, "AI Hasan berkata,

''Allah memang mengecualikan, natnun tidak mele,,r.ratkan satu

makhluk pun kecuali memsakan kematian padanya'." Kemungkinan

ini dianggap sebagai pendapat lainnya.

t Al Buihuqi berkata, "sebagian pengamat menilai lemahnya

mayoritas pendapat tadi, karena pengecualian ifu berlaku unfuk

semua.penghuni langit dan bumi, sedangkan mereka tidak termasuk

penghuninya, karena 'Arsy bemda di atas langit, sehingga para

pembawa 'Arys tidak termasuk penghuninya, demikian juga Jibril dan

Mikail yang termasuk barisan di sekitar 'Arsy. Dan juga karena su4la

di atas langit, sementara surga dan neraka adalah dua alam tersendiri

yang diciptakan untuk abadi.

w
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Dalil yang menunjukkan bahwa pengecualian ifu untuk selain

malaikat adalah riwayat yang diriwaya&an oleh Abdullah bin Ahmad

di dalam hr4nid Al Musnad yang dinilai shahih oleh Al Hakim, dari

hadits taqith bin Amir yang panjang, di dalamnya disebutkan:

,a^s,t 
odll';'A

17 r:4\
,$.te;.;ltidtir

"Merd<a tetap hidup selama merela hidup, kenudian

dibnskitkanlah suaat mengunfun Sunguh, Demi Tuhanmu, fidak

ada seomng pun di permukaanryn tnng dibiarlann5a kuuali mati,

annpai pan matail<at 5nng betsrna Tuhanmu-" IFath Al Bari,

LL/37*3791.

13. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh AI Bazzal:- Dari Abu Sa'id Al l(hudri, bahwa Nabi $ bersabda,

z to

t1 o'jti

& r.,6"lL r;f'U\+;" LJJ

ot;:: t :9J-26 g(-q'* rV,r?.

,:r:X yLl'$i:O6-:(i- g6, .,p!Ar ,:.r$r

'U 11
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oA,,fu31frl 'u

)ct;
"Tidak ada sfu pagr pun kquali ada dua malaikat yang

berceru, 'Maha Suci &ng Maha Yang Maha Suci.' Dua malaikat

t/ang berceru, 'Ya Allah berilah ganti bagt tnns berinfak, dan benlah

keruskan bagi tang menahan.' (J/akni tidak berinfal<). Dua malaikat

tnng ditugasl<an pda angglcalala memntil<an l<apn diperintahkan

unfuk meniup. Dua malail<at tnng fuaeru, 'Walni pencari kebil<an,

ketnarilah, dan onlni penari keburul<an, berhentilah.' Dan dua

malaikat Wng berceru, 'Krcelal<aanlah bgt trans berlagak laki'laki

, dari l<aum wanita, dan kecelakaanlah bgl WnS berlagak wanita dai
kaum laki-laki'."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahui Snng meriwayatkannya

kecuali Kharijah, dan ia shalih."

Asy-Syaikh berkata, "Bahkan ia sangat dha'if" hnu Majah

mengeluarkan sebagiannya . lMukhbshar huaid Al hzzar, 2/4691.

14. Musaddad berkata: Dari AMullah &, ia berkata,

"sangkakala itu seperti tanduk, ia ditiup."

Al Hafizh berkata: Shahk mauquf. lAt Mathatib At Aliyah,

5/L}Ll.

?,'a&afaa'1 6'* ?afu :4C *or4ladr

)eL Si ,.16-:6;
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15. Dari Abdullah bin Amr: 'Nabi $ ditanya mengenai

sangkakala, beliau pun bersabda, #.'$-"ti Vanduk wng ditiufi-"

Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Ibnu Hibban, A Hakim, Ahmad dan

Abu Ya'la.

AI Hafizh berkata: Telah dinyatakan juga demikian oleh Ad-

Darimi dan Al Hakim di dalam riwayat mereka, maka zhahimya

bahwa itulah yang benar. lltfrhaf Al lvlahamh,9/4374381.

Bab: Bagaimana Dihimpunnya Manusia

16. Dari Thawus, dari aSnhnya, dari Abu Huraimh 45, dari

Nabi $, beliau bersaMa,

J:rl i8
t{

O , lu ./ ,. / /
cJd,u. ,P o).J^9)
,tr"

o lzz

fs
t,o t ,ol..z' o, clzz I ozz ,o!.:' o,

*: clyl+ c4- fp 4) cl_;Jtr c-i-
.o , o'e ! ol o I zt o lt ,o ! .a f ' o/lt*rl i-- 1t-6*, cl3z--rrol d-f

{b5'k5,f)? *r e o6r;EJ-
t $ z , Stz t / c

; ,* ^1;r\ ;; ,rb a3>\\ E" ,* )6tr
,,,

.ll4-z lt.c

@.-P-)

"Manusk akan dihimpunkan melalui tiga jalan, Witut Onng-

oftng tnng berhamp disertai kuemamn; Dua onng di atas seekor

unta, tiga oftng di abs seel<or unb, empat onng di abs seekor unta,
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sepuluh omng di atas seekor unta; Dan sisa mereka dihimpunkan

oleh api.,Api ifu tidur siang betsma mereka di mana pun mereka

tidur siang, api ifu bermalam betsma mereka di mana pun mereka

bermalam, api ifu masuk waktu pgi betama mereka di mana pun

mereka memasuki l4raktu pagr, dan api ifu pun memasuki waktu sore

betsma merel<a di mana pun merel<a memasuki w;aktu sore."

Mengenai perkataan Al Bul&ari, lJLi 'r*l1ru.,H (Api itu

tidur siang betsma merel<a di mana pun merela tidur sianQ.

Al Hafizh berkata: Diriwaptkan juga oleh Al Baihaqi dari Abu

Huraimh, dengan lafazh: wrt ,'rlot;dif ,tb o,ry-Glt'1 ,iqtpU, ,tt ffi
e") ,sb Viga di afrs kendaraan, tiga beriatan densan kaki mereka,

dan tiga (disasur) dengan wajah merel<al, ini dln'if.

Ia juga berkata: Hadits Mu'awilnh bin Haidah, kakeknya Bahz

bin Hakim, secara mar{u': oit't-ll,;'nSll tsesunssuhua katian akan

dihimpunkan), seftrya beliau menunjukkan tangannya ke arah Syam,

*'*j ,* tt'l;A Sri;Tt\E, (* Oit berjalan kaki, berkendanan,

dan digusur pada wajah l<alian), diriwaptkan oleh At-Tirmidzi dan

An-Nasa'i, dan sanadnSn kuat. Juga hadits , ')ffiii:b'fi.;A'o!*
J:pi;J:h,)t'# ,u,jtV ir flti A,;l.-us ,:o+tj.t.r$ A'ogt
iir-i''i1'# J:lrt dtir;.,iy e' A, i)*i,i rs-ii; t'ri3l ga"i u*u"

ada hijmh setelah himh, dan manusia al<an menyeleaikan,ke tempat

hijnhnya lbmhim. Di bumi tidak ada lagi manusia keluali Wng
jahatn5n. Mereka ditelan bumi merela dan dihimpunkan oleh api

betama pan ken dan pam babi. Api ifu tidur malam basma
mereka sat mereka tidur malam, dan tidur siang betsama mereka

saat mereka tidur sian!1, diriwagntkan oleh Ahmad, dan sanadnya

tidak ada masalah.

E
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Abdurrazzaq meriwayatkan dari An-Nu'man bin Al Mundzir,

dari Wahb bin Munabih, ia berkata, "Allah mengatakan kepada

tebing Baitul Maqdis, 'sungguh Aku akan meletakkan 'ArsraKu di

atasmu, dan sungguh aku akan mengumpulkan makhluk-Ku

kepadamu'."

Dalam tafsir hnu Uyairnh dari hnu Abbas disebutkan,

"Barangsiapa meragukan bahwa penghimpunan ifu di sini, lEkni di

Syam, maka hendaklah ia membaca permulaan sumh Al Hasyr. Saat

'itu Rasulullah db mengatakan kepada mereka, t*?i (Ketuarlah

katianl. Mereka berkata, 'Kemana?' Beliau menjawab, i:;;lt gb')t dl.
(Ke nqeri tempt penghimpumrll." Hadits: c;!:/z;|H 3'S'C\J'

.,", .lt #i (Nanti akan. keluar api dari Hadhnnaut 5mng

menghimpunl<an manusifl, para sahabat berkata, "Lalu apa yang

engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah?" Beliau

bersaMa, ;&lI iS]t (HendaHah kalian bemda di $nml.

Lebih jauh ia berkata: Menurut saya: Saya belum menemukan

satu jalur pun di antara ialur-jalur periwayatan hadits yang

diriwayatkan oleh Al Bukhari ini png mencantumkan lafazh liUitit-
(pada hari kiamaL), baik di dalam kitab ShahilTnya maupun lainnya.

Demikian juga dalam riwapt Muslim, Al Isma'ili dan yang

lainnya, di dalam redaksinya tidak mencantumkan lafazh *Uiit ?r.
(pada hari kiamafl, tapi melnang ihr disebutkan di dalam hadits Abu

Dzar png telah saya singgung tadi.lFath Al Bad, LL/387-3891.

17. N Hafizh berkata: hnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan

dengan sanad hasan dari Amr bin Al Asuuad, ia berkata, "Kami

menguburkan ibunya Mu'a&' bin Jabal, lalu ia memerintahkan
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sehingga mayat ifu pun dikafani dengan pakaian baru, dan ia berkata,

'Baguskanlah kafan orang-ormg yang mati di antara kalian, karena

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan ifu'."

Hadits Fadhalah bin Ubaid,

qi,i)?t er6 Uy;,b'-CA
altAl;'J t71'
, -. \J' D'

"Ehrangsiapa mati pada slah sfu martabat ini, maka ia akan

dibngkitkan dengann5n pada had kiamat nanti." al hadits,

diriwaptkan oleh Ahmad. lFath Al hri, L1/3911.

18. AI Hafuh berkata: Ibnu Al Mubarak di dalam Az-Zuhd

dari jalur Abdullah bin Al Harits, dari Ali, ia berkata, "Yang pertiama

kali dikenakan pakaian padanya,di hari kiamat adalah Khalilullah &
(lbrahim) dengan dua jubah. Kemudian dikenakan pada Muhammad

$ pakaian dari sebelah kanan Arsy."

Menurut saya: Demikian yang dikenrukakannya secam ringkas

dan mauquf. Abu Ya'la meriwayatkann5n se@ra panjang.lebar, dan

diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dari jalur Ibnu Abbas yang

menyerupai hadits bab dengan tambatnn:

3-, --t;.\ t;r'u 6. A i:t?t
o .o/ t,?1 , o2 4!, -az ?,, '-1t

** ,f c-w ,€F.. c?-s a;a)l c.f, aL>
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?'A'\ ^At'u"^L ;k'6 €r;i,J .,-F-71

6t-7 j c;J5:/Fr;i'"i ,;*tt4
,-??t ;; *';'),J'-,sl

"Yang perbma kali dikenakan pkaian Pdanyn dari surga

adatah lbmhim, dikenal<an padanya pakaian dari surga dan

disodorl<an kepadan5n sebuah kurci, .lalu ditempatkan di sebelah

kanan 'Arsy. Kemudian aku didatangkan lalu dikenakan pakaian

kepadaku dari surya Wng tidak pemah seoft,ng manusia pun berdirt

di hadapannya. Kemudian didatangkan sebuah kurci, lalu

ditempatl<an pada betis 'Atsy gng posisin5a di sebelah kanan 'Atsy-"

Disebutkan di dalam riwayat mutsl Ubaid bin Umair yang

diriwayatkan oleh Ja'far Al Firyabi:

vf ';tlf hr i'-,r1 ,iti'te u6t i.#-
';; ,:jb;.f ,35 "-t),3$ vit;:;,* 6)l

;^t:- u l::l
uManusk akan dikumpulkan dalam kadaan tidak benlas kaki

dan tidak berpal<aian, lalu Allah Ta'ala berfrrman, 'Mengapa Aku

melihat kekasih-Ku tidak berpkaian?'Maka lbnhim pun dikenakan

pakaian putih padanSa, dan dialah Wng pertarna kali dikenakan

palaian pdantn."

E
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hnu Mandah meriwayatkan dari hadits Haidah secara marfi)',

ia berkata,

r#i' hr i*, et ;.t ;^<;,y,s:rf

o6t'e,,#

GI u**'& i:r*, ub?t e'o; ;

"Yang perbnn kali dikqnkan pakakn kepdanya adalah

Ibmhim. Allah berfirman, 'Kqtalanlah pal<akn kepda kekasih-Ku

agar hari ini manusia mengdzui kahrmann5a abs mereka'.u lFath

Al Etari, Ll/3921.

19. Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwapt Ahmad

dan Ath-Thabamni dari hadits Abu Bakmh se@rcr marfu':

"Pasti al<an dabng kepada teksdku) oftrng-omng Wng
pemah betshabat denganku dan meliha&u," sanadnya haan.

Disebutkan juga menyerupai itu di dalam riwayat Ath-

Thabamni dari hadits Abu Darda dengan tambahan: "[alu aku

berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar tidak

menjadikanku di antara mereka.' Beliau bersaMa, '& 4 lmgkau
tidak termasuk merel<a1." SarndnSn hasan.IFath Al kri LL/3931.

'#Mt;
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20. Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad hasn dari Abu

Sa'id, "Aku mendengar Rasulullah $ bersabda," lalu ia menyebutkan

haditsnya, lalu di dalamn5ra disebutkan bahwa beliau bersabda,

tty r,i'-#t Je'*;
.g;)j Uryo u{ ,.\r j

,n6t6r:"
{r! , 'rr7 o roi,Ft LJU F::>

;\
o ) t .,

-y) t''-

U)t (f ,iilu .p,i iyL oto 6:|1 Jv,)

e,^trtiqp.i*f W),d?*
"Wahai manusia, s*unguhn5a aku mendahului kalian

kepada telaga, lalu ketika l<alian dabng, seoftng lakilaki berkata,

'Wahai Rasulullah, aku fulan bin fulan,' tnng lainn5n berkab, 'Aku

fulan bin filan,! Iulaka aku bed<ab, Adapun na b ifu, aku telah

mengetahuin5a, tapi kemungkinan kalian mengada-ada setelah

ketiadaanku dan kqnbali ke belal<ang (murtad)'." Disebutkan juga

menyerupai itu di dalam riwayat Ahmad dan Al Bazzar dari hadits

Jabir.

Mengenai perkataan Al Bukhari, frirr ,Yt'ir3 t:ffi't:l tlr':ll dt
(sungguh aku menghamp lalian menjadi setengah penghuni suryal.

Al Hafizh berkata: Al Kalbi menambahkan dari Abu Shalih,

dari hnu Abbas yang menyerupai hadits Abu Sa'id: t'fk'ol h'fi df:
l-iajit4;f ;-tii rytk'ol t-t:rf ,h ,{d, ,yf 'e1Dan sunssah aku

berhanp kalkn menjadi setengah surga, bhkan aku

berlnnp kalkn merladi dua peiiga penghuni suryd. Redal$i
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tambahan ini tidak shahih, karena kredibilitas Al Kalbi sangat

dipertanyakan.

Tapi Ahmad dan hnu Abi Hatim meriwaSntkan dari hadits

Abu Hurairah, ia berkata, "Ketika diturunkann5n (ayat): 'F:t\ibiii
'i-.j\i U Wi 'sqolongan bmr dari omngonng wng terdahulu,

dan sqolongan kqil dari oftn{Folzng tnng kemudiad. (Qs. Al

Waaqi'ah [56]: 13-14), hal itu temsa bemt oleh.para sahabat, lalu

turunlan (ayat):'i-.J\i'Fr'zj?t;#li i,r'ii' fuolonspn besr dari

omng:oftng terdahulu, dan sqolongan bmr pula dart omng-oftng

jang kemudiani (Qs. Al Waaqi'ah t56l: 3940).

Kemudian Nabi $ bersabda, & ,4, F'. ryfj(s,itl h'tfi ,;l
d.ri' r C';f1J'lluft...il, ft',tb.lrl ;rt*:,r,tf irit $unsuh
aku berhanp kalian menjadi seperempt panghuni sillp, bahkan

seputi tiga penghuni sutga, bhl<an l<alian setengahryn penghuni

suryp. Dan l<alian berbagi dengan mereka pda setengahn5n tnng
kdual.

Diriwaptkan juga oleh AMullah bin Ahmad di dalam ZiSadat

N Musnad dan Ath-Thabarani dari jalur lainnya dari Abu Humimh

dengan WTh,,,Pf ,&rir ,ft'e.Ff .&i'ff .i; fi ,#tff S;{f
1j$t oLjl tJJ (I{alian seperempt penghuni sug, l<alian sepertiga

penghuni sutga, katian setengah penghuni s.tlyla, kalian dua pertiga

penghuni suryal.

nf rcrtnib meriwayatkan di dalam At Mubhamaf dari riwayat

mutal Mujahid lnng menyerupai hadits Al Kalbi, selain mutml, di

dalam sanadnya terdapat Abu Hudzaifah Ishaq bin Bisyr, salah

seorang perawi yarry mahuk (haditsnfia ditinggalkan).
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Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan, dan dinilai shahih oleh

At-Tirmidzi, dari hadits Buraidah se@ra fitarfu'z U,;t tti:.* fA, ,yt
il qA W ,it ,ici!,e leanghuni surga tetdiri dari sentus dua putuh

bris, di anknryn umatku sebntnk delapn puluh bnd. Hadits ini

ada slahidnla,.laitu dari hadits hnu Mas'ud 5nng menyerupai itu

dan lebih lengkap dari itu, laitu yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani. lFath N hri,lL/3951.

2L. Dan Abu Shalih, dari Sa'id, ia berkata: Rasulullah $
bersaMa,

'*iiJ3'a 4,iw.i'rT
.rt3t'&.'C?f ,i:A:Jtt .',!;:i- d ;,Jt)

f qdr* d6t GJ) rt&,f ?6k
.\:-iJ, "br ;r.i;'#t 6:k*,

[ 'hr 
i't;

nAllah berfrrman, 'Wahai Adarn,' Adam 'Labhik

wa &'daik, wal l<hairu fi wdaik.' (Aku penuhi sentan-Mu dan aku

menghormati-Mu. Sqala kebil<an di bngpn-Mu). Alkh berftrman,

'Keluarkan bagian nenka.' Adan berbnga, 'Sebempa bagian

netaka?'Allah berfirman, 'Dari setiap seribu sebnpk sembilan mfus

E
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sembilan puluh sembilan.' Ifulah ketila anak-anak menjadi beruban

(tua), gagumSa sqala wanib tmng hamil, dan kamu lihat

manusia dakm keadaan mabuk, padalnl merel<a sebenarnSa tidak

mabuk, akan tekpi adzab Allah ifu angat kems."

Maka hal ini terasa berat oleh mereka (para sahabat), lalu

mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, siapa ormg ifu dari kami?' Beliau

bersabda,,#,,'$itt I|$Vt|)+U b'oy,UA (krsw bintah

l<alian, karetn sesunguhnSa dari Ya'juj dan Ma'iui seribu dan dari

lallan atu omng). Kemudian beliau bersabda, *g ,Jl,#a.r4-il rtJirt

y:it ,Yl * ,''lk'ttl 1Oe-i Dzat sans jimku bend; di aisan-Ntn,

sunguh aku bemmbisi agar l<alian menjadi sepertig penghuni

surya). Maka kami pun memuji Allah dan Mkbir.
Kemudian beliau bersaMa, t:yik'ol'CStJ ,]l gX d q{tt

'tl ,;;\i ).:pt +,t:r;ijt9i,;zrr,tr ;\i A'#-ot.H,,yt'*3
1;vI g,)i ,/. ylli fi.ni Dat wns it **, benda di angnn-Ntn,

sunggah aku bemmbisi agar lalian menjadi setengah paghuni surg.

Sesunguhn5n perumwrraan kalian di anAn unat-umat (hin) adalah

laksana bulu putih pda kulit api Wng hibm, abu (sepqti) bulatan

pada lutut keldal." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Mengenai perkataan Al Bukhari : 'ibL^t3'z'r-t: yr*. fi y U
(Dari setkp seribu sebnpk sernbilan mtus sembilan puluh sembilar).

Al Hafizh berkata: Di dalam hadits Abu Hurairatr disebutkan:
',fi;-tS'1t;-t yV S b @uri setiap semtus sebnjak sembilan puluh

sembilanl. Al Isma'ili berkata, "Di dalam hadits Abu Sa'id disebutkan

(bahun bagian surga adalah), Vri it y n (Dari setiap seribu adalah--
afu onn!1, demikian juga dalam hadits Sang lainryE. Tampakr,ya
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hadits Tsaur, yakni gnng dirilaSntkannya dari Abu Al Ghaits dari Abu

Hu.raimh hanya dugaan."

Menurut saya: Kemungkinan 5nng dimaksud dengan "hadits

yang lainnya" adalah 5nng diriwa5ntkan oleh At-Tirmidzi dari dua

jalur dari Al Hasan Al Bashri dari Imran bin Hushain yang

menyerupai itu, ynng di awalryn disebutkan: "Ketika kami bersama

Nabi & dalam suatu perplanan, beliau mengeraskan suarcnya

membacakan kedua ayat ini: ';; rb3t'{:i:)'tt\,8t rt$ylr"t3' (jf U

i*b (Hai manusia, betuyrakh kepda Tuhanmu; snun(guhnp
kegoncangan hari kiatnat itu adalah suatu kejadian tnng angat besr
(dahqat), hingga akhir aSrat: U# (sngat kems. Qs. ru Hajj 1221: L-

2t).

lalu beliau menyemangati para sahabat unfuk berjalan cepat,

lalu bersabda, €ri {;'Ot tt:;;S'ry(Tahut<ah kalian, hari gpl<ah ififll
Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya png lebih mengetahui.'

Beliau bersabda, .. i3T &r L#Ei,i'i'tlti (ttu tnrt dinwva Attah menyeru

Adam..dst.)." lalu disebutkan haditsnya menyerupai hadits Abu Sa'id,

dan ia menshahitrkannya, demikian juga Al Hakim.

DiriwaSntkan juga oleh Al Bazar dan AI Hakim dari hnu
Abbas, "Rasulullah & membacakan alat ini, kemudian beliau

bersabda, ..Ai;tS $ Vahuleh l<alian..)," lalu disebutkan menyerupai

itu.

Demikian juga yang terrdapat pada hadits Muslim se@rcr

*"tu: ll'*tr' 'dli=.,?tt:ry-ig i,r $,$ 671 l:/;rt 4'e'j -i,6ltl jt
lr.J' 

'c-i;.r'*fl 
'lJqP @aijat kiuar-hinga beliau mengatakan-

Kemudian ditiup lryi anglgakala, tiba-tiba mereka berdiri menanti
(kepufuan), kemudian "Keluarl<anlah baglan nenka.) di
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dalamnya disebutkan, W- i'7'lr :i . o,ib.t'ra-rty*. it y'u it/J
tU, e:fl-Sjt (l^alu dikatakan, "Dari setiap seribu sebanSnk sembilpn

mfus sembilan puluh sembilan." Ifulah hari 5ang menjadikan anak-

anak berubar).

Begitu juga sap melihat hadits ini di dalam Musnad Abi
Darda seperti jumlah tersebut png diriwayatkan kepada kami di

dalam Fawaid Thalhah bin Ash-Slryr. DiriwaSatkan juga menyerupai

itu oleh hnu Mardawaih dari hadits Abu Musa. lFath Al Bad,

LL/3971.

22. Mengenai pe*ataan Al Buktnri: Kemudian beliau

bersaMa,
zttto'r^tr 

$fJ'of A*1,i ;Lce+-. d ,s;[rr

1*:tTf
"Demi Dzat 5ang jiunku bemda di tangan-N3a, sunguh *u

bemnbisi agar kalian menjadi sepertiga penghuni surga."

Al Hafizh berkata: Di dalam riwapt hrm Al Kalbi dari Abu

Shalih dari hnu Abbas disebutkan: "Ketika Rasulullah $ sedang di

dalam perjalann5ra saat pemng Bani Musthaliq," seperti ifu juga di

dalam riwayat mutsl Mujahid 5nng diriuaptkan oleh Al Khathib di

dalam N Mubhamat.lFath Al Etari, LL/3991.

23. hnu Abbas berkata,
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i"6,1i iy,";a;s',
,'Dan(ketika)sqalahubungandianbmmerekaterputus

nrna sekali.,'(Qs. Al Baqarah l2l. 16611adalah hubungan-hubungan

di dunia." Diriwayatkan oleh Al Bukhari'

Al Hafizh berkata: Tampakn5n dengan ayat ini Al Bukhari

mengisyaratkan kepada riwapt Hanrad bin As-suni di dalarn Az-

Zuhd dari AMullah bin Amr, ia berkata, "seorang laki-laki

mengatakan kepada beliau,'sesungguhnya orcng-omng Madinah

benar-benar menyempumakan takaran.' Maka beliau pun pun

bersaua,',fi,'ih?h,{} iyC*iu;:.,ti>,ieshr jri ut'nitc;- \
<AjUi' Lrl Memangnya apa lang menghalangi mereka (untuk itu),

karena Allah Ta'alatelah berfirman,'K*elal<aan besrlah bagi omng:

oftng 5ang cumng/ hingga '(witu) hari ketil<a) manusia berdiri

menghadap Tuhan semesb alam: (Qs. Al Muthaffiliin [83]: 1-6). talu

beliau bersabda, i-Jic-i, i-- )t-',H'd:"T J''ell'$ O:$'t;r1.

(sesunygrhnt/a keringat akan menapai telinga mereka

karena dahqattya hari kiamat)." Namun karena hadits ini tidak

memenuhi ryarafur5a rnaka ia hanp mengiqpratkannp'

Mengerni perkataan Al Bukhari, 'l-'9r.">i,,Si1 'ot&'ii d'6j

g3r,d iil,ri,i <lrt;:"ti "hnu Abbas t"iutu, "'./F{i l,y.'6hift
(Dan [ketil<al sqak hubungan di anbn merela terputus &IIE1 sekallt,

adalah hubungan-hubungan di dunia."

Al Hafizh berkata: Sap belum menemukan a*f,rrni dari hnu

Abbas dengan lafazh ini. Abd bin Humaid, Ath-Thabari dan hnu Abi

Hatim menyambungkan sanadnya 'dengan sanad dha'if dari hnu

Abbas, ia berkata, 6i;ir g.*i"tuu"1, laitu dengan rnaknanya'

E
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Demikian juga yang diriwalatkan oleh Abd bin Humaid dari
jalur hnu Najih dari Mujahid. Ath-Thabari meriwayatkan dari hnu
Abbas, ia berkata,'rl :6.iit'Fr'rU;a "(Yakni) terpiahtah tempat-tempat

merel<al, seperti itu juga 5nng diriwaptkannya dari jalur Ar-Rabi' bin

Anas. hnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur lain, dari Abu Al
Aliyah, ia berkata, ljt$t a$t q;- Vani (terputusn5n) faktor-faktor
(WnS menyebabkan) . Ath-Thabari mengeluarkan dari

hnu Abbas, ia berkata, irt]tiirrili (At,Asbabadalah rahim-rahirn),

riwayat ini (sanadnya) terputus.

hnu Abi Hatim mengeluarkan dari jalur Adh-Dhahhak, ia

berkata, lu.3' u.-f ilUir 1|8ftti6lli ig.Ui,tt (Terputustah

hubungan mhim (kekeluaryaan) di antan merel<a, dan tercemi

benilah tempat-tempat tinggal merel<a di neml<a} Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur Jurarj dari Mujahid, ia berkata, '& OtS S:.tj
rdu.lr dril\.'(Yaitu) hubungan kqinaan tnng pemah terjalin di
anbn mereka sqrakfu di dunk).

Ia juga meriwayatkannSra dari jalur Sa'id, dan juga AM bin

Humaid dari jalur Syaiban, keduan5a dari Qatadah, ia berkata, ig"li
y,q$ ?tri}ttt c,1ui itjW W.'tt:*,g,Jfu' d W.Us ,;1t'i1,itTt
(Al Asbaab adalah hubungan tarrg pemah terjalin di anbn mereka

seuakfu di dunia, Wng dengan ifu mereka aling berhubungan dan

aling mencintai, lalu ifu menjadi puntusuhan pda hari kiamafl.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Qatadah, ia

berkata, $L.lr ,t # cts #Jr'-pjl, $ Vaitu hubungw 5ang pemah

terjadi di antam merel<a set{Dfuu di dunial. AM bin Humaid

meriwayatkan dari As-Suddi, dari Abu Shalih, ia berkata, jr-;iti
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,(Yaitu) amal perbuatanl.lni diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dan

As-Suddi dari perkataannYa.

Lebih jauh ia berkata: Al Hakim meriwayatkan dari hadits

'Uqbah bin Amir secara mar{u': 'O:4 *Ui" t+ *.31i 7'ui,.Jrt fs
,:')g', U-',i €t :4tt,'Jbr-eL|i &.r.,:':it',,t' +V,pi .1,,0'

* V-na :* &U'e;,1i-12o," *v'&i,i|i*t g-V'et
,iWl lPada hari kiamanat nanti matahari mendekati bumi, maka

manusia pun berkeringat. Di anbn mereka ada 5nng keringatn5n

mencapai mata kakinla, ada iuga Wng menapai setengah betisrym,

ada jugn yang mencapai lufufu5n, ada iuga wng mencapi pahan5n,

ada juga 5nng mencapi pinggangn5a, ada iuga Wng menapai

ada juga png metnPi muluhSnl

Sera5n beliau beriryarat dengan kedua tangannya lalu

menutupkan pada mulutnlp ,'J.rO ,:btt- U'#: (dan ada iuga tang

tertufupi oleh karingabryrA, semya beliau menepukkan tangannya

pada kapalanya.

Hadits ini ada s!/ahidnya 5nng diriwayatkan oleh Muslim dari

hadits Al Miqdad bin Al Aswad narnun tidak dikemukakan se@ra

lengkap, di dalamnya disebutkan , ,+ OtrJ' u yqit ii|'.i,.ltJr 
"nrio,F;e&bl yq ,P'",Ai;'$A ,&'!,W'& otk (Pada hai

kiamat nanti mabhari didekatt<an kepada manusia hingga i,aruk dan

mereka sekibr afu mil, maka manusia pun beryelimang di dalam

keringat sel<adar dengan amal pefruabn merekal al hadits.

Abu Ya',la meriwayatkan dan dinilai shahih oleh hnu Hibban,

dari Abu Hurairah r$, dari Nabi $ beliau bersaMa, ;. S.;tit liriU
j.r-E qfi, &ai;i'a;,*uit1*trb ii*,u':t+ 'jri .i;ir;lr
a:F1i bf .,jl /Jtr (Pada hari manusia berdin menghadap Tuhan
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sqnesta alam. Kadar setengah hari adalah lima puluh ibu tahun,

natnun ifu dimsa ringan oleh oftng beriman seperti sejak

condongnya matahari hingga terbenaml.

Diriwayatkan juga oleh Ahrnad dan hnu Hibban menyerupai

itu dari hadits Abu Sa'id, dan oleh AI Baihaqi di dalam Al h'ts dart

AbuHurairah , '&Li[ ,a*Jt 4ArA eb*$ e',#,:l (,ig. ,,rXt'rx;-
u:F 9r-t'14'oflt lUanusia at<an dihimpunl<an datam kadaan berdirt
selama empat puluh bhun ambil.pndangan merel<a furtuju ke anh
langrt, hingga keringat menenggelaml<an merel<a karena dahs5nfu5n

na takufl.IFath Al Bad, LL/4011.

24. N Hafizh berkata: AI Baihaqi di dalam Al Ba'bdengan
sanad haandarinya, ia ber{<ata,

A--rir ;;iJ & t;ltu;rTW22

to/;tJt GG :Li'Jb .tj
"Ketakutan pda hari angatlah besar, sampi-ampai omng

kaftr ditengelaml<an oleh keringat "

Dikatakan kepada beliau, "Lalu dimana orang-orcmg

beriman?" Beliau bersaMa,

ird' W|:Wr,-^t'u ,/t{tr ;,
"Di atas kurci Sang tefruat dari emas, dan merela dinaungi

oleh avan."

i

E
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Diriwayatkan juga dengan sanad kuat dari Abu Musa,

*qt t; u.r tl ,-r';) 6"e i:3r

,Ylst';-fr & e;

"#dult
"Mabhari di atas kepala manusk pada hari kiamat, semenbm

amal petbuabn merela menaungi mereka."

Diriwaptkan oleh hnu Al Mubamk di dalam Az-Zuhd dan

Ibnu Abi slEibah di dalam At Mushannat dan ini adalah lafazhnln,

dengan sanad kryid, dari Sulaiman:

'"i ,:,b ,W? y -tfl;Pt ,sbli

,a;}i,+v o:fJ &,/61 fG} ;n
tr.',€Ji6 

*r\i,I,b-rJt *i,p oi,;.

uPada hari kiamat nanti mablnri diben Pnas sepuluh bhun,

kernudian didekatkan kepda tulang obk manusk hinga beriamk

dua ujung busur pnah, lalu merela berkgringat hingga keringat ifu

merqiz,p ke bnah setinggi tubuh, kemudian meninggi hinga

m end i d ihl<an man us ia."

hnu Al Mubamk menambahkan dalam riwayafuiya, 
tJai-Yi

'+'}li$lHiJ; (Dan pnasrya matahari mat itu tidak

ttr
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membaha5nl<an bagi laki-laki beriman dan tidak pula bagi perernpuan

beriman).

Di dalam hadits hnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dan Al Baihaqi disebutkan, ,i'4- ri;6*'fi S*1t'tt1.
|-rilleji,; gi'€ ,36 f')\i (sesungsuhnw s*eoftng psti
mencucurl<an keringat hinga (keingahz5a) menyemp ke bumi

setinggi tubuh, kemudian meninggi hingga mencapi hidungyt5nl.

Disebutkan dalam sebuah riwayat darinya yang diriwayatkan

oleh Ya'la dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban: ii-'Otlt'!zjd &:)rbt
:d, jt'ii *!'qi|,,Sfi,? y3it (saunsahryn saeomng pasti

ditenggelaml<an oleh keringat pada hari kianat, annpai-annpai ia

berkata, 'Wahai Tuhanku, l.ptlan aku (dad keringpt ini) v,nlaupun

ifu ke nemka.). Al Hakim dan Al hnar juga meriwa5ntkan serupa

itu dari hadits Jabir. [Fath Al hri, L1/40L4021.

25. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Brrzzan Dari Samurah: Bahwa Rasulullah $ bersaMar ,

t
I ,url-;il ;> r,. 1 O )?J'8\

yqijtil1 o;;*r
"sesunguhn5a katian at<an dihimpunkan ke fuitul Maqdis,

kemudian kalian pda hari kiamat" Yusuf sangat dha'if.

lMukhtashar hu,nid Al Elazzar, 2/4721.
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26. N Hafizh mengatakan tentang hadits.yang diriwayatkan

oleh Al hzzar: Dari Jabir, dari Nabi $, beliau bersabda,

"t':lt ):* e
,i.ri';itt z - -J
-z

tlti ),@t l'; hr '&-
/ '/ \-

t1 ,ju$,&ru\ 6r ?ibj
ffut G t': t,i? r',:lctllrr ,*
"Pada hari kiamat nanti Allah alan menbgskitlan seiumlah

manusia dakm bentuk sqnut mmh gn7 kecit Wng dikiak-kiak oleh

manusk dangan kaki-l<aki m*eka, lalu dikabkan, 'Mengap mereka

benfukn5n seukumn semut-sqnut memh Wng kecil?' I-alu diiaurab,

'Merel<a itu omngomng t/ang meryambotgl<an du sewatitu di

dunk."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuinlra dari Jabir kecuali

dengan sanad ini, dan Al Qasim tidak kuat (dalam hadits)."

ArySyaik*r be*ata, "Bahkan dia mabuk (haditsnya

ditinggalkan) ;' lMukhbshar hwaid Al Elaar, 2/47047 Ll.

27.lshaq bin Rahauaih berkata: Sesungguhnln AMullah bin

Mas'ud S, merrceritakan hadits ini kepada Umar bin Khaththab S:

4'&ta:'l
l, .u I o'o ,. ! tt
a4;.VL cr"-^-:.Jl ffS3l

Jt ,:;b;)l t;$ rqt ?;J"$t'# ril

,s.,17-il
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,Apabila manusia dikumpullan pada hari kiamat, mereka

berdiri selama empat puluh, di a?,s kepala mereka sarnbil menuiukan

pndangan mereka ke lansit menantilan ketetapan, setiap yang baik

dari merel<a dan setiap 5ang i,ahat. Tidak seomng manusia pun dart .

merela 5ang be,tbicam-

Kemudian penyeru bersent, 'Bukankah adil dari Tuhan kalian

yang telah mencipblan kalian, membentuk ruP kalian, dan

mernberi l<alian, kemudian l<atian menyembh selain-N5a, unfuk

menguaekan setiap kaum kePda ap 5nng mereka kuaskan?'

Mereka merfawab, 'Tenfu.' Ialu seoftng malaikat

menyerul<an ifu tiga kali, kemudian tenruiudlah bgi setkp kaum

fuhan-fuhan merel<a t/ang dahutu mereJ<a sembah, lalu mereka pw

mengikuti tuhan-tuhan ifu hinsga mernaukl<an merel<a ke nenl<a.

ringgat oftnwmng beriman dan omng-omng munaftk, lalu omng:

oftng beriman menyungkur suiud, semenbm fukng rusuk oftng-

omng munafik matah men5atu sehingga meniadi atu fulang bagail<an

tanduk-tanduk api, dan merel<a pun menytngkur dengan tengkuk

mereka.

I-atu Atlah Ta'ala berfirman kepada mereka, 'An?katkh

kepala katian kepada caha5n katian sesuai dengan kadar amal-amal

katkn., Maka ada omng tnng mengangl<at kepalan5n semenbm

ahagnSn di hadapann5n seperti gunung' ada juga omng Wng

mengangkat kepalan5n semenbm cahagan?a di hadapannja seperti

istana, ada iuga omng tnng menganglat kepalan5n semenbra

cahagrya di hadapannya seperti rumah. Hingga beliau menyebutkan

r"pnT pohon.

ttr
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Lalu merel<a benniak menuiu titian iembatan seperti kilat,

seperti angin, seperti kuda 5ang dimntpingl<an, seperti omng Wng

cept larinlm, hingga tersis manusia temkhir 5nng caha5nnya di atas

'ibu jari l<akin5n sepefti lentem, terladang menyemngin5n dan

terladang pdam hinggB kehilangan api darinSa.

Maka k pun tqus demikian hin# keluan lalu berl<ata, Tidak

s@ftng pun tahu bhwa tidak da t/ang selamat dati ru selain aku-

Dan tidak s@ftng tnng mengalangi *perti t/arg aku alami. Aku

terkena panasemtm dan aku selannt darinya.'Lalu dibukakan fugnt/a

sebuah pinfu di sutga, talu k bedab, Wahai Tuhanku, masulcl<anlah

aku ke pintu ini.'

Attah berfirman, Wahai lrunb-Ku, iika Aku memasulclanmu,

mungkin engl<au akan merninb kepda-Ku selain ifu.'(Ia pun berianji

untuk tidak meminta lagi), lalu ia pun memasukinga. Ketil<a ia sdang

takjub dengan ap-ap Wng ada di dalannSa, tib-tiba dibulakan

bagrnSa pinfu lainn5n, mal<a ia pun ma nandang rendang ap tang
tadi dilihahya, lalu ia ber*ab, Wahai Tulnnku, masuklanlah aku ke

pintu ini.'

Allah ber{irman, Bulanl<ah etgl<au telah manSabkan bhwa

engkau tidak akan merninb kepda-Ku selain ifu?'Ia berkab, Deni
ketnuliaan dan kagungan-Mu, iile hgl<au mennsukkanku ke

dalantn5a, aku tidak akan merninb kepda-Mu selain itu.'Ialu ia pun

menasukinSa hinga Allah memasukla nrya ke dalam elrTpt pintu,

ia memintarym selnua.

Kemudian ia diambung s@tz,ng letatd t/ang seperti caha5a,

tatkala melihah5n ia bersuiud kepdan5a, maka oftng tnng
men5ambufuSm berkab, Ada 'ap denganrnu?' Ia meniawab,

E
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Bukankah engaku Tutnnku?'Ia merfawab, Aku han5nlah seonng

pelayan. Di surga engl<au memiliki seribu pelaSnn di seribu isbna,

jank antar setiap dua isbm seiauh perjalanan seibu tahun.

Puncakn5a terlihat sebgahnrn daarn5a terlihat''

Kemudian dibukakan unfukn5a Pintu amrud hiiau, di

dalamnga terdapt tuiuh pufuh Pintu, di setiap pintunSn tedapt

isteri-istei dan dipan4ipn wh pek5an-pela5nn. Ialu ia pun duduk

besma isterin5a, latu diaryuhlan gehs piala lalu isteinya

berl<ab, ,sunggh serneniak aku susuhkan gJas piala itu kepdamu,

eng*au tampk lebih anryn tuiurl puluh lali dari sebelumnia.'

IsterinSa itu mqgqnkan fitiuh puluh perhiasan dengan

betfuspi wama. sumsutn betisnSa bnpk tertihat, semenbm si laki'

laki itu mengertakan ptralamW pda hatin5m, dan lntin5n adalah

cerminngn."

Ini sanad yang shahih lagi bersambung. Para perawinya

tsiqah. lAt Mathalib N Alitah, 5/10G1011.

28. Dari AMulhh bini Umar rS,, bahwa Rasulullah g
bersabda,

i'r;)l b4 ,*,;1fi-(Jt 3Ylf

r)ab,,

"Anak-anak zfua dihimpunl<an dalam benfuk kem-kem dan

babi-babi.^



*r.n lcdra ll.u?afu 4l r4or4l4$r

Diriwayatkan oleh Al Uqaili, dan ini adalah hadits munkar.

llisan Al Mizan, 2/509-5L01.

29. hnu Mandah meriwayatkan dari AMurrahman bin

Shafi^En bin Qatadah, ia berkata,."Aku dan ayahku berhijmh kepada

Nabi &, lalu a5nhku berkata kepada beliau, 'sesungguhn5a

AMurmhman ini telah bertdjmh kepadamu untuk melihat keindahan

wajahmu.' Beliau pun bersabda,

A.(orrr/oa'GlU e rj]l pL rrf 'tL

.'Dia betamaku. %unguhnga s6@mng itu akan betsna
oftng Wng dicintainya'." Kemudain ia berkata, "hi hadits ghadb,

tidak diketahui kecuali dari jalur ini." lAl khabah fi Tanyiz Ash-

Shahabah,2/4031.

Bab: Tentang Kematian dan Apa lrang Terjadi
Setelahn5Ta

30. Az-Amaktrsyari berkata: Diriwayatkan: "Elahr,va

sejumlah pembesar Quraisy, termasuk di antaranSn Ubay bin lftalaf
Al Jumahi, Abu Jahal, Al Ash bin AI Walid dan Al Walid bin AI

Mughirah tengah membicamkan hal tersebut. Ubay ber{<ata kepada

mereka, 'Bagaimana menumt kalian tentang apa yang dikatakan oleh

Muhammad, bahwa Allah akan membangkit kembali orang-ormg

yang telah mafi?' Kemudian ia berkata, 'Demi [-ata dan 'Uzza,
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sungguh aku akan menemuinya dan sungguh aku akan

mendebatnya.' Lalu ia mengambil sepotong fulang yang rusak lapuk,

lalu ia meremasnya dengan tangann5ra sambil berkata, 'wahai

Muhammad, apakah menunrtnu Allah akan menghidupkan kembali

ini setelah hancur luluh?' Beliau $ bersaMa, '&'&tftg&,i-1 ,nS

(Ya, dan iuga akan mantbanglritkanmu kembali dan

memasukkanmu ke dalan Jalnnnam ...1-"

Al Hafizh berkata: Demikian Al Halabi menyebutkannya dari

Qatadah tanpa sanad. Diriua3ptkan juga oleh Al Hakim dari Ibnu

Abbas: "Bahwa Al Ash bin wail mengambil sepotong tulang dari Al

Bathha'', lalu meremasnla dengan tangannya, kemudii mengatakan

kepada Rasulullah $, 'Apaloh Allah akan menghidupkan ini kembali

setelah hancur luluh?' Beliau bersaffia, ... ht u$i ,lpi6 (Ya, Altah iuga

akan mematilanunu...)." al hadits. Al Baihaqi meriwayatkan di dalam

AsySytbb dari Abu Malik, ia berkata, "Ubay bin Khalaf datang

sambil membawa sepotong fulang 5nng telah rapuh ..." al hadits.

'hnu Mardawaih meriwaSntkan dari hnu Mardawaih dari hnu Abbas,

ia berkata, "Abu Jahal datang sambil membawa fulang yang telah

lapuk." lAl lkfr Asystpt 4/29L
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Bab: Tentang Kengerian Padang Mahsyar dan
Kedahsyatan Hari Kiamat

31. Abu Ya'la berkata: Dari Sa'id bin Umair Al Anshari, ia

berkata, "Kami duduk di samping hnu Abbas dan Abu Sa'id IS, lalu

salah seorang dari keduaqn bettata, 'Aku mendentpr Rasulullah Sf
bersabda,

/61 
'u y(;llti\ts,;J,it&

"Ketigat manusia pda kiannt man@pi," yang seorang lagi

berkata, l-til y;"-t' .sJl (htutg ap@ tetingan@t' SEng lainnla

berkara, 'O:3r'*r;|lrl jt Wnw ditipufr oteh kqinsat' lalu hnu

Umar S berkata, 'Demikian Abu Ashim menggambarkann5ra,'

senya mengiq;aratkan jarin5a dari tuping telinganln ke mulutnSn. Ini

dan ini sarna (ceritanp)."

Al Hafizh ber{<ata: Diriwayatkan oleh Al Hakim dari jalur Abu

Ashim, dan ia berkata, "Di dalamn5a disebutkan: I-alu hnu Umar r{g

berkata dengan jarinla di bawah cupingi telinganSa."

Dan ia berkata, "Sanadnln slnhih." lAl Mathalib N Alitnh,

5/1031.

32. N Haftzh mengatakan tentang hadits png diriwayatkan

oleh Al Bnztarz Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,
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i'J)4 ,p ,4'-/t ei'rlt ?ttl o;st'oY

3,-,.1 r, * o?1 )61 J\sru6:t\,iort;-
tro

7,';ir ,:ry'aW6{li'}:)
,,Saunguhrya kaingt bqnr.benar meliputi saamng di

tempt bedin (Pdan7 mahsSar), ampiampi k bqlcab' 'Walni

Tulnnku, hglau mengiriml<anlru ke neml<a adalah lebih ringW

bgikudaripdaapaW,gakuatami.'Kendafrpuniabhubebp
bemfu5a adab di daknryra.'t

Ia berkata, "Kami tdak mengetahuinp diriwayatkan kecuali

dengan sanad ini."

Al Fadhl sangat dha,if, tMukhbstnr Zawaid N hzar,2/471-

4721.

Bab: Penghimpun Saat Pembangkitan

33. Dari Abu Sa',d bin Abu Fadhalah, dari Rasulullah il|,
bellau bersaMa,

'4--,Y t,;-Y't?;j$r hr r 'i!,,

,

E
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"Apabila Allah menghimpunl<an manusia pda hai kiamat di

hari Sang tidak ada kenguan Padantp, mal<a Penyeru bercent,

'Elanrgsiap mempercekuful<an Allah dengan ses@ftng di dalam

suafu amal Snng ditakulannya, mala hendaklah meminb

dari sisi selain Allah, l<arena saungguhn5a Allah Wlir7 tidak

m em b u fuhkan p ersek u fu an."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembatrasan tafsir dan

hnu Majah pada pembatrasan tentang zuhud dari hadits Abu Sa'id

bin Fadhalah dengan sanad k$d. lHidalpt Ar-Ruwwat (marruskrip)1.

34. Az-Tamakhsyari berkata: Hadits:

o-fir\ ,*1r *) J 6fut 
^3';;.6'

"Jank masz, anbm n**** O*O hingq waktu

pemhngkibn adakh empt puluh.rr

Al Hafizh berkata: Saya tidak mendapatkannya demikian.

Disebutkan di dalam Ash-Shahihaindari Abu Huraimh secam mar{7t':

' l^(o-frj

puluh;'
"Jarak mae anbn kdua tiupan (sangl<al<ala) adalah emryt
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Mereka berkata, "Wahai' Abu Humirah, empat puluh

tahunkah?" Ia berkata, "Aku tidak ingin mengatakannya." (yakni

tidak ingin mengatakan apa yang tidak aku dengar) Mereka berkata

lagi, "Empat puluh bulankah?" Ia berkata, "Aku tdak ingin

mengatakannya." Mereka berkata lagi, "Empat puluh harikah?" Ia

menjawab, "Aku tidak ingin mengatakannya." lN l<aft AsyS5af,

3/47Ll.

Bab: Banyaknya Umat ini dan Tandanya di Akhirat

35. Immn bin Maisarah menceritakan kepada kami, hnu

Fudhail menceritakan kepada kami, Hushain menceritakan kepada

kami, [sanad lainnyal Dan Usaid bin Aid menceritakan kepadaku,

Huryaim menceritakan kepada kami dari Hushain, ia berkata,

"Ketika aku di tempat Sa'id bin Jubair, ia be*ata, 'lbnu Abbas

menceritakan kepadaku, ia berkata, 'Nabi $ bersabda,

,tti a';'1r'bT .Iii',r" *;
4t,,i ;"a, A'; dry : At A';'dti
tt- L}*3 ,i;rLi';U$ ,;At A';

(,Lij ,?'! \t?,! iJti \if ,\b t,rlb

t4
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ff),Ps
,o
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"Telah diperlilntl<an kepdaku umat-umat tedahulu. Ialu ada

nabi 5ang berjalan disertai oleh rombongan bear, ada nabi tnng
berjakn diserbi oleh rombongan kuil, ada nabi Sang berialan disettai

oleh sepuluh oft,ng, ada nabi Wng berialan disertai oleh lima omng,

dan ada juga nabi 5mng berialan sendirian. I-alu aku melihat tiba-tiba

ada rombongan bmr tpng banSnk, aku pun berkab, 'Wahai Jibdl,

apa itu umatku?'

Jibril menjaumb, 'Bul<an. Akan tebpi, lihatlah ke ufuk nna.'
Kemudian aku lihat, temgnta ad4 rombongan bmr, Jibril bed<ata,

'Mereka adalah umatmq dan di bagian depan merel<a adalah 70.000

onng Wng tanpa dkisab dan bnpa disik .' Aku berkata,

'Memangn5n mengapa?

. ".,Jibril menjawab, 'Mereka ifu adalah oftng-oftng yang tidak

pemah mencos (pengobatan dengan besi panas), tidak pemah minta

E
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diruq5nh, tidak pemah memn disialkan (karena sauatuf , dan hanSn

kepada Tuhan merekalah merel<a berbwakkal."

Kemudian ul.,kasyah bin Mihshan berdiri menghampiri beliau

lalu berkata, 'Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di

antara mereka.' Beliau berdoa,

|eii;r';jlr
uYa Allah, iadil<anlah dia termasuk di anbm mereka."

Kemudian berdiri pula orang lain kepada beliau lalu berkata,

'Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di antara

mereka., Beliau bersa6a, itrlgb W'drt (Etsl<au tetah didahutui oleh

ul<t<asa5nh dengan itlli'." DiriwaSntkan oleh Al Bulfiari.

Al Hafizh berkata: Absyar bin Al aasyim telah menjelaskan

dengan satu titik kemudian dengan tiga titik serta dan uam Ja'far di

dalam riwa5nhrya png diriwalatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i,

lafazhnlra: "Ketika Nabi $ diperialankan pada malam hari, beliau

meler,vati seormg yang yang berialan b'ersama safu orang .." al

hadits.

Jika riwayat ini terpelihara, maka riwapt ini cukup kuat unfuk

menunjukkan bertilangnSra isra' (lrakni terjadinya isra' dan mi'raj

Nabi S lebih dari sekali), dan bahwa itu juga terjadi ser,vaktu di

Madinah selain terjadi juga di Mekah. Karena di dalam riwaSrat

Ahmad dan Al hzar dengan sanad shahih disebutkan, "Kami

3 Yakni berfirasat buruk; mere6Er bemasib sial; atau meramal nasib buruk

karena melihat burung, binatang lain, atau apa saja.

til
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perhatikan pembicaraan Rasulullah #, kemudian kami kembali

kepadanya, lalu beliau bersabda,

'rarW nbll\^tl:r
-l a

'n 7, o / t
,P c--bre

ttt4t A)';i'"11:r ,;i,At A3';
'Tadi malam dibmpakkan pn nabi dengan

umabrya. Ada nabi tnng berjalan diserhi tiga omng ada nabi t/ang

berjalan diseftai oleh sejumlah oftng...',' lalu disebutkan haditsn5ra.

Di dalam hadits Jabir png diriwa5ntkan oleh Al Bnzzar disebutkan:

"Rasulullah $ tertamUai shalat Islh hingga sebagian omng yang ada

di masjid tertidur," al hadits. lFath Al furi, Ll/4744151.

35. Mengenai perkataan Al Bukhari:

"Dan hanta kepdi Tuhan merelalah merel<a bethvrakkal."

Al Haftzh berkata: Disebutkan di dalam hadits Abu Huraimh

yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baihaqi di dalam Al Ba?q dari

Abu Hurairah dari Nabi $, beliau bersaMa, Eix.lrl ,tt;ijl tit,
s4l b t ,lt (Aku mentohon kepada Tuhanku, lalu Dk menianiikan

kepadaku unfuk memasukkan dari umatku ke surgal

lalu disebutkan haditsnya menyerupai redaksi hadits Sa'id bin

Al Musa5yib dari Abu Hurairah, yaitu hadits kedua bab ini, dengan

tambahan: 6l|;p Pt F { ,ls,i'c\:f-'6 (Iatu aku meminta

lwtri

otsg'€, J;j

E]
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tambahan, maka Dia pun menambahiku 70.000 oftng berstna

setiap seribu omng), sanadnya ia$d-

Mengenai hadits ini ada juga riwayat dari Ayyub yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabamni, dari Hudzaifah yang diriwayatkan

oleh Ahmad, dari Anas 5ang diriwayatkan oleh Al B6zzar, dan dari

Tsauban yang diriwayatkan oleh hnu Abi Ashim. Semua jalur

periwayatan ini saling menguatkan-

Disebutkan juga di dalam hadits-hadits lainnya, di antaranya:

Diriwayatkan oleh At-Tirmi&i dan dihasankannya, Ath-Thabarani

dan hnu Hibban di dalam shahitrnya dari hadits Abu Umamah

secarcr marfu'z

';r; dl'u aLJt',y i'of ;r,€'* )
r3wau..Y al';n lf .y c,Gil

"Tuhanku menianiikanku unfuk memasukkan dai umatku ke

surga sebangk 70.000 oftng dimana bemnna setiap seribu oftng

ada 70.000 omng tnng tanry dihisb dan tidak dAdzab. Dan iuga

tiga pemberian 4ainryd di anbn pembeian-pernbeian Tuhanku."

Disebutkan di dalam Shahih lbn Hibfun juga dan Ath-

Thabarani dengan sanad kwd dari hadits 'utbah 5nng menyerupai

ifu, dengan laf'azht

9, .r'a o ' / / /

,5, Y$,Y ?6 o)J) "-'tG

til
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/ d
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'Kemudian setkP seribu omng mqninbl<an syfabt unfuk

70.000 oftng, kqtudian Tutnnku menbei tiga pqnberian dengan

telapk tangan-N5a,rr

Di dalam riun3nt ini disebutkan: "Maka Urnar pun bertakbir,

lalu Nabi $ bersaMa,

;rf3* 9.,

GL;

etJ,;. ht 6;-X- tit'*';;' 3!

'of ;31) ,eJr$i'@i:,?)

er;At 6l
" Sesungahn5n Wng 70.000 oftng ru diizinkan Allah untuk

me.mbert s5nfaht bagi bapa*-oapa*, ibu-ibu dan kenbt mereka. Dan

sungguh aku menghampt<an agw Wng palft?g rendah dari umatku

(tercakup) oleh pemberian itu."

Diriwa3ptkan juga oleh Al Haftzh di dalam Adh-Dhiln', dan ia

berkata, "Aku tidak mengetahui adanlra cela pada hadits ini."

' Menunrt saSra: Celanya adalah perbedaan pada sanadnla,
t:_

karena Ath-Thabarani meriwaptkannla dari riwaSpt Abu Salam:

Amir bin Zaid menceritakan kepadaku, bahun ia mendengar 'Utbah.

Kemudian ia meriwalntkannln dari jalur Abu salam juga, ia berkata:

AMullah bin Amir menceritakan kepadaku, bahr*a Qais bin Al $arits
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menceritakan kepadanya, bahwa Abu Sa'id Al Anmari menceritakan

kepadanya, lalu disebutkan haditsnya dan menambahkan: "Qais

berkata, 'Lalu aku katakan kepada Abu Sa'id, 'Engkau

mendengamya dari Rasulullah $?'
Ia menjawab, 'Ya, dan Rasulullah S i.rgu bersa6a, 

":$.516r,?t'u'#.ht 4$ r;,,t ef#+'F-(Dan itu mencakup omns'

onng Wng berhijmh dari unatku, dan Allah mernenuhi sisa mereka

dari golongan bngsa Anb kaml."

Di dalam riwayat hnu Abi Ashim disebutkan: "Abu Sa'id

berkata, 'Lalu kami menghifung di hadapan Rasulullah $, dan itu

mencapai 4.90O.OOO (ernpat juta sembilan rahrs ribu)'."4

Yakni selain penrberian png lain. Di dalam rfuualpt Ahmad

dan Ath-Thabari dari hadits Abu Ayyr.rb disebutkan menyerupai hadits

Utbah bin AM, dengan tambahan:

9. . o lto , or,z

,ilrylrs
"fudangkan Wng tesembunyi Ankni tnng tidak diianiikan)

ada pda (itnu) Tuhanku!'

Disebutkan dari jalur lainqp ketemngan yang melebihi jumlah

yang telah dihitung oleh Abu Sa'id Al Anmari, yaitu lrang

diriwayatkan oleh Ahrnad dan Abu Ya'la dari hadits Abu Bakar Ash-

Shiddiq png menyenrpai ihr, dengan lafazh: ',r+ *+tj y g d.Wl
,3'r;s;" r;if';*.;"St lAtlah mqnbqiku betsttn setiap atu onng dari

lan7 70.000 omng itu sebn5nk'70.000 omng), di dalam sanadnya

a Yaitu 70.000 orang l,ang mana sedap 1.000 orang dis€rtai 70.000

orang. Artinya 70 x 70.000 = 4.900.000 (enrpat iuta sernbilan ratus).
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terdapat dua pemwi yang salah xifunya hafalannya lemah, dan yang

satu lagi tidak disebutkan namanya.

Al Baihaqi meriwayatkan di dalam Al hTs dari hadits Amr

bin Hazm yang seperti ifu, namun di dalam sanadnya juga terdapat

perawi yang dha'if, di samping ifu dipertincangkan segi sanad dan

redaksi matatnya. Nhzzar meriwa5ratkan yang menyerupai ifu dari

haditsAnas, juga dengan sanad dha'ill

AI Kalabadzi meriwayatkan di dalam Ma'ani Al Akhbar

dengan sanad yang lemah, dari hadits Aiqph: "Pada suafu hari aku

kehilangan Rasulullah S, maka aku pun mencarinya, temyata beliau

berada di gudang sedang shalat. lalu aku melihat di kepalanya ada

tiga cahap. Setelah beliau menyelesaikan shalatn3a, beliau bersabda,

fir;$i ;;tt 6pa*an englau melilnt calngataha5artu?) Aku jawab,

'Ya.'Beliau bersaMa,

cqlib
,

9tu
t-/.I-) d\)

Yr 44
, ;4ur',;7

J*';-J-}i,r Lf G',H ,j., u G,6 r{'o\

il'u ;+U'ill'of G',H G.6'"i
lj,4t-; ,ArAl';#,..

,41 ; J;i_}i,r lf G',X Gy'p,,.;r,:,o
'; # y?th3t 6f ,#r u yt r,F ok

al o 'a. :.

,"f,\ ,Y aj.*Jl
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"sesungguhn5a bdi ada yang mendabngiku dari Tuhanku,

lalu men5nmpaikan kabar gembim kepadaku, bhwa Allah akan

memaukkan dari unatku ke surga seban5ak 70.000 orzng tanpa

hiab dan tanpa adzab. Kemudian datang tagi kePadaku dan

men5mmpail<an berrta gembin kepdaku, bhvva Allah akan

memasukl<an dari umatku (ke surya) betsma setiap *fu omng dari

WnS 70.000 omng itu seban5nk 70-000 oftng tanPa hisb dan

tanpa adab. Kemudian dabng lagi kepdaku lalu men5ampikan

berita gernbim kepdaku, bahwa Allah akan memasul<kan dari

umatku (ke surya) bqsna setiap atu omng dari SanS 70.000 oftng

gng tetah berlipt 70.000 kali itu sefungk 70.000 oftng bnp
hiji,b dan tanp adab. Ialu aku berlab, 'Wahai Tuhanku, umatku

tidak mencapi ftumtah) itu.'Allah berftrman, 'Aku menggenapkan

merel<a untukmu dari omng-omng Amb tnng tidak puaa dan tidak

shalat.'."

Riwa5at Ahmad dari Anas s@aftI mar{ui EU'ot ;'tl;ihtbt
./il ItVqtt it n z?air1*sunstthn5a Allah menianiikan kepdaku

unfuk memasukl<an dari umatku ke surga sebn5ak 400.000 omn!1.

Lalu Abu Bakar berkata, "Tambahkan pada kami, wahai Flasulullah."

Beliau pun berkata, (L3h (fuintt, sambil memadukan kedua telapak

tangannln, lalu Abu Bakar berkata la$i, "Tambahkan lagi." Beliau
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pun berkata, (i-36't (Dan sqin). lalu Umar berkata, "Cukuplah,

sesungguhnya bila Allah menghendaki maka akan memasukkan

makhluknya ke surga hanya dengan safu telapak tangan." Maka Nabi

$ bersaMa , -J'o:.b (Umar benat. Sarndqn jafid, tapi banyak

perbedaan pada sanad Qatadah. lFath Al hri, LL/41*4Lgl.

37. Mengenai perkataan Al Bukhari: "Kemudian berrdiri pula

orang lain kepada beliau."

Al Hafizh berkata: Di dalam suafu jalur periruaSatan yang

sangat dha'if disebutkan bahwa orzrng tersebut adalah Sa'd bin

Ubadah, 5nitu lnng diriu4latkan oleh Al Khathib di dalam .4/
Mubhamat dari jalur Hudzaihh Ishaq bin Bisyr Al Bukhari, salah

seorcmg perawi dha'if dari kedm jalumSa, dari Mujahid: "Bahwa.

ketika Rasulullah $ kemtali dari perang Bani Musthaliq," lalu

dikemukakan kisah 5nng panjang, di dalamnya disebutkan, bahwa

Nabi $ bersabda,

,ibt';r:i t'Jb asU, orb 1%t$f

:\* e ,tr,iii ;L,ib o:rt?, ,gf W
ct

r^ U "fr 
rq11,.,* ;r$t o',t"i6 d#

',,,
"Pan ahli surya berjumlah 120 hris, 80 baris di anbmn5a

adalah umatku, dan 40 bris umat-umat lainngn. Di amping merel<a

aku mempunSni (dari umatku) sefuryak 70.000 oftng Wng
dimaukkan ke sutga tanp hiab."

E
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I-alu dikatakan, "Siapa mereka?", lalu disebutkan haditsnya, di

dalamnya disebutkan: "Maka beliau pun berdoa,'&,3€b &\i,{i
(Ya Allah, jadil<anlah 'Ukkastnh termasuk merel<al-" Di kemudian

hari ul,:kasyah berangkat (dalam suatu peperangan) lalu gugur di

sana. Kemudian sa'd bin Ubadah Al Anshari berdiri lalu berkata,

,,wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku

termasuk mereka."

Mengenai Mengenai perkataan Al Bukhari, '1-3(b t4t 
"!r?

(Engkau telah didahului oleh 'Ukkasatah dengan itQ-

Al Hafizh berkata: Semua perawi sepakat menyebutkan

demikian, kecuali {i dalam riwaSat Ibnu Abi spibah, Al Bazzar dan

Abu Ya',la dari hadits Abu sa'id ada tambahan: "Maka berrdiri pula

laki-laki lain lalu berkata, 'Bendoalah kepada Allah agar menjadikanku

termasuk ntereka'." di bagian akhimya disebutkan, ,J'&b Q|if;"
|*.j '.-ii '1-.i1t'tui',J['l $l ,+bi Enst<au telah didahului oteh

Ul*asgh dan temann5a dengan itu- kandairya kalian

mengptalanlrynJ psti aku katakan, dan bila aku katakan, pasfi

dikabulkan). Di dalam sanadnya tendapat Athiyyah, ia perawi yang

dha'if.

Ucapan beliau: 'LJ,tS,b q|if; (En7t<au telah didahutui oleh
,u\*aa5nh dengan /ii. hnu Al Jauzi meriwalatkan di dalam l<as1y

Al Musykildari jalur Abu umar Az-7ahid, bahwa ia menanyakan hal

itu kepada Abu Al Abbas Ahrnad bin Yahp yang dikenal dengan

rurma Tsa'lab, ia pun berkata, 'la (laki-laki tersebu$ seorcmg

munafik."

Demikian juga yang dinukil oleh Ad-Daraquthni dari Al Qadhi

Abu Al Abbas Al BirH, ia berkata, ."omng kedua itu seorang munafik,
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karena Nabi * tidak pemah dimintai sesuatu kecuali beliau

memberikannya. Maka saat ifu beliau menjawabnya demikian." Ibnu

Abdil Barr menukil dari sebagian ahli ilmu menyempai perkataan

Tsa'lab.

Ibnu Nashir beri<ata, bahwa ucapan Tsa'lab lebih utama

daripada riwayat Mujahid, karena sanadnya dimgukan. Sementara

As-suhaili menilai tidak tepatn5n perkataan Tsa'lab berdasarkan

riwayat yang terdapat di dalam Musnad At Ba"zardari jalur lainnya,

dari Abu Huraimh, "Lalu seorcrng laki-laki dari kalangan terbaik kaum
Muhajirin berdiri," sanadnSra sangat dln'if.lFath At hri,ll/4ZLl.

38. Abd bin Humaid berkata: Dari Abu Huraimh €r, ia
berkata: Rasulullah $ bersaMa,
t )ziFi,J;, '""J9 yt;llti:; if A,iy
'{*,rrlbht * #'{;C (i,*>(sr
lJ.a

:q\t$a6;c,rfrf *f U
"Pada hari kiamat nanti, al<an datang dari umatku tnng

seperti alinn sungai, mal<a malailat berkata, 'Ketika dabng betama
Muhammad * dari umabtga lebih brynk daripada Wng dabng
bqwm umumntn pam nabi'.'Al Hafizh berkata: dha'if. [Al Mathatib
At Atiwh, S/LOSI.
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39. Abu Nu'aim berkata: Disebutkan oleh Abu Al Abbas Al

Harawi di dalam Al Muhammadi5rytn fr Ash-shababah, lalu ia

menyebutkan riwayahya dari Nabi S, beliau bersabda,

t^il ;;'*l1;*; y.tt; €l'J35
6?:r

"Pada hari kiamat nanti, sungguh umatku akan

menyempumakan fuiuh puluh umat, l<ami 5nng temkhim5n dan gng

tefraikn5n."

hnu Mandah berkata, " Muhammad bin Hazm, seorang

tabi'in, Qatadah meriwayatkan darinya, ia tidak dikenal." lAl Ishabh

ft Tamyiz Ash-Shahabah, 3/37 41.

40. Biograpi Abu zuhair Ats-Tsaqafi: Dari Abu Bakar bin

Abu Zuhair, dari a1nhn1p, dari Nabi d}, "Rasulullah &
menyampaikan pidato kepada kami tentang kenabian dari negeri

Thaif, lalu beliau bersabda,

116r Tf 'u*ir $f ;l;'ol:*;
uHampir aia l<alian menganai ahli surya dad ahli neral<a'"

Mereka berkata, 'Dengan apa, wahai Rasulullah?' Beliau bersaffia,

il^i:,'Fl,:?t :6, t r;Jt :6r,
o/ 7, oLt o/

,-fu&f"e+,

E
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"Dengan pujian tpng baik dan puiian yang buruk. Kalian

adalah pam saki, sebagiag kalkn abs sebagian lainnin." Hadits ini

riwayatkan oleh Ahrnad, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni di dalam .4/

Afmd dengan sanad gharib... Diriwayatkan juga oleh Al Hakim Abu

Ahmad, dan ini sanad yang slnhih ... lAl Islnbh fi Tamyiz Ash-

Shahabah,4/77}

Bab: Digulungnya Semua Langit dan Bumi, Serta
Bergantingna Bumi dengan Bumi Lainnya

41. Al Harits berkata: Dari hnu Abbas, ia Hata, "Pada

hari kiamat nanti, bumi akan dibentangkan seperti dibentangkannya

kulit dengan keluasan sekian dan sekian. Sementara semua maktrluk

berada di satu dataran, baik iin maupun manusianya. Saat ifu terjadi,

langit dunia ini digenggamkan dari para penghuninp, maka mereka

pun bertebaran di permukaan bumi. Para penghuni langit ifu sendiri

jauh lebih banyak berlipat-lipat daripada para penghuni bumi dari

kalangan jin dan manusian5n..

Setelah mereka bertebaran di permukaan bumi, para

penghuni bumi pun menghampiri mereka lalu berkata, 'Adakah

Tuhan kami di antara kalian?' Mereka pun kaget dengan perkataan

para penghuni bumi, maka mereka berkata, 'Maha Suci Tuhan kami,

Dia tidak ada di antara kami, dan Dia akan datang.' Kemudian

difuangkan juga para penghuni langtt kedua, maka sungguh, para
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penghuni langit kedua ini saia jauh lebih banyak berlipat-lipat

daripada para penghuni langit bumi dan semua penghuni bumi.

Setelah mereka berteberan kepada para penghuni bumi, para

penghuni bumi pun menghampiri mereka lalu berkata, 'Adakah

Tuhan kami di antara kalian?' Mereka pun kaget dengan perkataan

para penghuni bumi, lalu mereka berkata, 'Maha.Suci Tuhan kami,

Dia tidak ada di antara kami, dan Dia akan datang.' Kemudian

difuangkan para penghuni langit semuanya' yang mana para

penghuni setiap langit berlipat-lipat banSaknya dari langit yang di

bawahnya dan semua Penghuni bumi.

Setiap kali mereka bertebaran di muka bumi, para penghuni

bumi berhambumn menghampiri mereka lalu mengatakan pelkataan

itu kepada mereka, dan mereka pun menjawab dengan jawaban itu.

Kemudian difuangkan para penghuni.langit ketujuh, maka sungguh

pam penghuni langit ketujuh itu lebih banlElt berlipat-lipat daripada

para pengtini langit yang eftun dan semua penghuni bumi. I-alu Allah

Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi datang kepada mereka, sementara

semua umat berlutut dengan bertaris. lalu penyeru bersem, 'Hari ini

kalian akan mengetahui siapa mereka yang memiliki kemuliaan.

Hendaklah para pemuji Tuhan mereka berdiri dengan kondisinln.'

lalu mereka berangkat ke surga.

Kemudian penyeru bersenr, 'Hari ini kalian akan mengetahui

siapa mereka yang merniliki kernuliaan. Hendaklah berdiri oremg-

orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidur .-. al aayah"

Maka mereka pun berdiri, lalu berangkat ke surga. Kemudian bersent

lagi untuk ketiga kalinya, 'Hendaklah berdiri orang-oEng yang tidak

@
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dilalaikan oleh pemiagaan dan tidak pula jual-beli dari mengingat

Allah ... al ayah.' Maka mereka pun berdiri lalu bemngkat ke surga.

Setelah diambil dari ketiga golongan itu, keluarlah lidah api

lalu menghampiri para makhluk, api itu memiliki sepasang mata yang

dapat melihat dan lidah yang dapat berbicara, lalu berkata,

'Sesungguhnya aku ditugaskan mengambil tiga golongan.

Sesungguhnya aku ditugaskan mengambil setiap orang yang

sombong lagi kems kepala.' lalu api itu pun menlambar dari

barisan-barisan ifu seperti burung menyambar biji simsim, lalu

menahan mereka di dalam Jahannam.

Kemudian keluar kedtn kalinlp lalu berkata, 'sesungguhnya

aku ditugaskarr mengarnbil orang png menlnkiti Allah dan Rasul-

N1p.' lalu ia pun menlpmbar mereka dari barisan-barisan itu seperti

burung menyambar biji simsim, lalu menahan mereka di dalam

Jahanrnm. Kemudian keluar lagr unfuk ketiga kalinya -aku kira ia

mengatakan- lalu berkata, 'Sesungguhnga aku difugaskan mengambil

para pembuat gambar.' lalu ia pun mengambar mereka dari barisan-

barisan ifu seperti burung menSnmbar biji simsim, Ialu menahan

mereka di dalam Jahannam. Setelah ketiga golongan itu,

dihamparkannSn lembaran-lembaran catatan amal, dan diletakkanlah

timbangan, lalu para makhluk pun dipanggil unfuk dihisab."

Al Hafizh berkata: htr mauquf, sanadnln hasan. lN Mathalib

Al Aliwh,5/10&1091.

42. N Hafizh berkata: Ath-Thabari meriwaSntkan dari Sa'id

bin Jubair, ia berkata, "Bumi menjadi sebuah roti putih dimana orang

beriman dapat makan dari bawah kedua kakinya." Dan dari jalur Abu

@
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Ma'syar, dari Muhammad bin Ka'b atau Muhammad bin Qais yang

menyerupai itu. Juga dari riwayat yang dikemukakan'Al Baihaqi

dengan sanad dha'if dari Ikrimah, "Bumi berubah menjadi seperti

roti, dimana orang Islam bisa makan darinya hingga selesai hisab'"

Diriwa5ntkan juga dari Ja'far Al Baqir lEng menyerupai itu.

Mengenai perkataan Al Bulftari, r-iif \'W q* ,u):)'U ,Y\'

l,Bagian png manenpel pe fufr kduarya dimakan oleh 70'000

omnQ.

Al Hafizh be*ata: hnu Al Mubamk meriwa5ratkan di dalam

Az-fuM dengan sanad haen dari Ka'b Al Ahbar, "Bahwa Allah

Ta'ak berfirnran kepada para ahli su4la setelah mereka

,'sesnngguhnyabagisetiaptamuadasembelihan'dan
sesungguhnlp hari ini Aku menyenrbelihkan seekor ikan paus dan

seekor lembu unfuk kalian.' I-ahr disembelihlonlah itu unhrk para

atrli surga." lFath Al hrt,11/38l-382I

43. Dari Sahl bin sa'd, ia berkata: Aku mendengar Nabi *
bersabda,

u o. oi
91.-.fut ,fSl

,

"Man akan dhimrynkan Pada lnrt ldamat di abs bumi

Sang putih kmenfurt *pati rcti 9rg be'sih;'

Sahl -atau 1Bng lainqp bertata,'

tCJ {qt ?;i,t:)t }LJ-
.- lt t o)-<-lo-^/r'.'
)i -A-.o A> cl-&

\Pt /' J

t Yak ,i putihnlp tidak mumi, tapi prtih kerneratran atau kaoklatan.
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"Tidak seonng pun Wng " Diriwayatkan oleh

Al Bukhari

Mengenai Mengenai perkataan Al Bukhari: "Sahl dan yang

lainnya mengatakan ..."

AI Hafizh berkata: AMurmzzaq, Abd bin Humaid dan Ath-

Thabari di dalam tafsir-tafsir mercl<a dan Al Baihaqi di dalam Asy
S5ru'ab meriwa5ratkan dari Abdullah bin Mas'ud mengenai firman

AIhh ra 'ata. ,;oj\i'-> ,ftt\ilr* iU'(yaitu) pda hari (ketit<a) bumi

diganti dengan bumi tnng /arh.' (Qs. hraahiim [14]: 218), ia berkata,

"Bumi ifu diganti dengan burni lain, seakan-akan itu adalah pemk

yang tidak pemah terjadi perhrmpahan darah haram di dalamnya dan

tidak pemah dilakukan kesalahan di atasnya."

Para perawinSa adalah para pemwi AslTshahih, namun ini
mauquf. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dari jalur hi*y, secara

martu', dan ia berkata, "Y-ang mauquflebih slnhih."

Diriunyatkan juga oleh Ath-Thabari dan AI Hakim dari hnu
Mas'ud, dengan lafazh, *rgz;6 iW'uo\f puni putih wng
seolah-olah itu adalah bbngan peml), para perawinya juga biqah.

Disebutkan dalam riwaSat Ahmad dari hadits Abu A5rytrb, *$S',-irrtt
*i t,'{$i ,!, uqbt ei 'j6 Vr7',*dt ,fi :,}!. .o@r (sebuah
bumi Snng seperti pqk putih.' Lalu dikabkan, "Lalu di mana pam
makhluk sat ifu?" Belku menjawab, "Merel<a adalah pan tanu
Allah. Apa 5ang ada pda-N5m frdak akan menyinakan mereka.'1.

*:u;kar&

E
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Ath-Thabamni meriwayatkan dari Anas secara mar{71': bt qiU

r;.drair *bW- t Y.'u ,t\\.lAtlah mengsantinsn densan sebuah

bumi dari pemk, tnng tidak pemah dilakukan kaalahan di atasn5a).

Diriwayatkan juga menyerupai ifu dari Ali secalzr mauquf. Kemudian

dari jalur hnu Abi Najih, dari Mujahid ,'gl.i*3 L>t56|l1ryqqE:-eit

(fubuah bumi 5nng sal<an'alan itu adalah pemk, dan langit iuga

bqlfit. Kemudian dari jalur Ali, \..ji 'ir4'c,titl!,tj (dan lansit dari

emad.

AM meriwa5ntkan dari llaimah, ia berkata, "Telah sampai

kepada kami, bahwa bumi ini, takni bumi dunia, akan dilipat dari

safu sisi ke sisi lainnSn, kernudian darinln manusia dikumpulkan

kepadanln."

Di dalam hadits panjang tentang sangkakala disebutkan, i:ttJ

,sj 1 ,i,*'&ii,,,illi 1; t&t r$L;t tir:;i ,ie'rjt;!;t5 flti '*',ri\i
n y9, *\\.i' tf.,J F'ti il;-,:i !;ilarji,,tr:, 

"i';.. 
at t 5 "2 Vot-t ollr * os t;t ,* a ou ry e'os r; ,i3li 'u'**,, ,y

4 @uni dbpnfr d;Wn bumi lainng, dan demikian iugp tangit.

Lalu Allah manbenbngl<an, menglwnprl<anrya, dan

merenbngkann5a sep*ti merutbrgkan kulit gng di mak. I{au

tidak akan melihat kebengkol<an funW dan fidak puk lekul<an.

Kemudian Altah mqnbentud<an Pm nakhtuk dengnn set<ali

bentumn, lalu tib-tib aia muel<a bemda di bumi penganti itu

seperti tempt-tanpt mere.l<a semula, tlalg be,mda di dakn
pentbgn rmka W di dahn pntht5n, dan 5ru9 ada di absn5a

nnka Ma di absnyfl. Selesai.

Adapun yang lnng berpendapat bahura penggantian ihr tranlp

pada sifat-sifat bumi saia dan udak pada dzatqn, maka sandaranqn

EI
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adalah riwa5rat yang diriwayatkan oleh Al Hakim dari AMullah bin

Amr, ia berkata, iL -st'ti;t\i'ri',r"\\i y:-f $(it'?:itt€ 611fada

hari kiamat nanti, bumi dibenbngl<an seperti dibenbnglanrya kulit,

dan manusia dikumpullcanl.

Dari hadits Jabir secara martu', 'o*i p ,pti 'ri',?\\i trdt

#n'ei 1 tto i'rT l) @unn dibatbnsten seprti'dibenansl@nntra

kulit, kemudian manusk tidak mailapt tunpt darinSa selain

tanpat kdua kakinpl. Para perawinla b@ah, hanSa saia

diperselisihkan pada Az-Zuhri.

Disebutkan di dalam Tafsir Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari hnu

Abbas tentang firman Allah Ta'ala f\\i'#,.ei\il5:* ?'i'Vuitu)
pda hari kefrle) buni diganti deryan buni trug laln. (Qs. hraahiim

[14]: 480, ia be*ata, "Bertambah padanp dan berlmrang darinSn.

Dihilangkan darinla dataran tinggi, gununffiunung, lembah-lembah

dan pepohonannln. Dan ia dibentanglon seperti dibentangkannln

kulit yang disarnak." Ats-Tsa'labi menSandarkannga kepada riwaSnt

Abu Hurairah di dalam Tafsiqn. Al Baihaqi menceritakannya dari

Abu Manshur Al Azhari

Diriwa5atkan juga dari Abdullah bin Mas'ud, lnng marn ia

berkata, "Semua bumi datang pada frad kiamat," sedangkan yang

sebelumnya dari Ibnu Mas'ud, adalah lebih shahih sanadnla.

Kemungkinan yang dimakstrd dengan bumi pada riwayrat ini adalah

bumi laut, karena Ath-Thabari iuga meriwayatkan dari jaluar Ka'b Al

Ahbar, ia berkata, "Ternpat laut menldi api," dan di dahm salah

sahr tafsir Ar-Rabi' bin Anas dari Abu AI Aliyah dari Ubay bin Ka'b

disebutkan, "Semua langlt menjadi rnangkok-mangkok, dan tempat

laut menjadi api."

@
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Al Baihaqi meriuralratkan di dalam Al hTs dari jalur ini

mengenai firman Allah Ta'ala i3at5*S &:i lqti:-P"\i 4r"':t
,Dan diangkatlah bumi dan gunun(fgunun{1, iAu dibenturkan

kduan5a selati bentur. (Os. Al Haaqah [69]: 14), ia berkata,

"Keduanya meniadi debu pada unjatrunjah orcmtroftmg kafir"'

Menurut saya: Kemungkinan bisa disingl$onkan, bahwa sebagiannya

menjadi api, sebagiannlra meniadi debu dan sebagiannya menjadi roti.

sedangkan riwaSnt yang diriuaSratkan oleh Muslim dari

Aisyah: "Ehhwa ia bertangp kepada Nabi $ tentang a3nt ini: Jl#?'l-

f\\i'.,-b >t\i "(Yaitu) Na hari kefrka) bumi diganti dengan bumi

Fng tain. (Qs. hmahiim [14]: 48), di marn mansuia saat itu? Beliau

bersabda, yt:Pt u$ 1oi "w frbn.iembbrl."

Di dalam riwapt At-Tirmidzi disebutkan dengan latazh, ,sib
'e h (Di abs iembabn Jalanrnn), dan di dalam riwayat Ahmad

dari jalur hnu Abbas dari Ais!/ah disebutkan dengan lafazh: ,F ,t3

|?& (Oi aas pungyng Jalannant.

Al Baihaqi meriwaptkan di dalam N h'ts dari jalur As-

Suddi, dari Murmh, dari hnu Mas'ud, ia berkata, "Langit menjadi

bermacam-ma@In, sepefi mendidih, seperti minyak, melemah dan

tertelah, sehingga berubah-rubah dari suatu kondisi ke kondisi

lainn5n." lltfrhaf N Malnmh, 16/2/1065; Fath Al hri,38&3841.

a
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Bab: Tentang Hisab

44. Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Rauh bin

Ubadah menceritakan kepada kami, Ubadah menceritakan kepada

kami, Hatim bin Abu shafirah menceritakan kepada kami, Abdullah

bin Abu Mulaikah menceritakan kepada kami, Al Qasim bin

Muhammad menceritakan kepadaku, Aist ah menceritakan kepadaku:

"Bahwa Rasulullah $ bersaMa,

zO'at^rLy-t?;,;u"Lf ;i
" Tidak uau no*nn Wn tlary dihisab pda hari kiamat kquati

ia binasa."

Maka aku berkata, 'Wahai. Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala

telah berftrman,

i;qJ';3#.;;.q af ,y$G
fUtlt;
t'a t ' '

"Adapun oftng tnng diffikan kibbnga dad sebelah

l<anann5n, maka ia akan diPetiksa dengan pemerikaan Wng

mudah! (Qs. Al Insyiqaaq 1841: 7-8)?

Beliau menjawab,
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QqtFq
aiLrLy.'t?';/

"sebenam5n ifu adatah bnnL, dan tidak seoft'ng

pun tlang hiabn5n diperculit pda tnn kiannt mekinkan ia disika."

Diriwayatkan oleh Al Bukhad-

Adapun Mengenai perkataan Al Bukhari ' .;':;it flJi uill
(Sebenaryn itu adatah penampl<an lamali.Al Haftzh berkata: At-

Tirmidzi mengeluarkan stnhidhadits ini dari Anas secara marfu': i
a3i *? (kmngsiap dihiab nnka db diada\, dan ia berkata,

"Ghaib."

Menurut saln: Yang meriu4ntkannlp dari. Hammam adalah

Ali bin Abu Bakar, ia seorang l,ang shaduq fiujur dalam

menlpmpaikan) namun terkadang keliru.

Ini ditegaskan oleh riwa5at 37ang diriwaSatkan oleh Al BEzzar

dan Ath-Thabari dari jalur Abbad bin Abdulhh bin Az-Zubair, "Aku

mendengar Aisvah berkata, 'Alnr bertanF kepada Rasulullah $
tentang hisb(pemeriksaan) yang mudah, beliau pun bersaMa, ',y'j'

qb J T*;i. i ltls rb U,,;S (%amns dibnpakl<an kepdan5a

doa4oan5a kenudian dimmll<arl1' -"

Di dalam hadits Jabir Spng diriwalptkan oleh hnu Abi Hatim

dan Al Hakim disebutkan, thi ,y36q-.JJt'$fii rrrt db'.t1b'e:lti ii'
Jr:r*i_ i r*t

i ri;;-qq *q,.trdr 3Jrii 'rfi?t'.1i;'c'f-t Ut .Yq A> e-P\ Ut -

7. tt'1, c- .-..^""r, ; ;4, irr,*'jri q*'!,ii;i,r Orii .Atg",, Ab'^t81"'ctSt:2"6j rtilit

{knngskp gnng kehit<anntn melebihi k&uni<ann5a, naka rulah

Sang masuk suryF bnp dihisb- ruru@ap wng kehil<am5n

\rf '"-Yt ,>"-fJl 
- 

tiY



tcugafaatl6rc*?a/arlCrQaralanr

seimbng dengan keburukann5a, maka itulah wng dihisab [diperiksl

dergan mudah kemudian k masuk surga. Dan bamngsiapa tnng
keburukann5A metebihi kebikann5A, maka ifu 5ang menghancud<an

dirin5a, dan s*unguhnSa sl/ak'at ifu unfuk onng tnng sepefti ifil1'

Mengenai dihadaplrannya manusia disebutkan di dalam

riura5at Snng diriwaptkan ol€h At-Tirmidzi dari Abu Hurairah secara

martu': '+i ,:J)6tll'rol 9@? it6 :ybf 9X zirglr ti',,$' Cit
JJb':g.ii #t, t ..r*1i Q',-iE la *s U; (Pada lnri kiamat nanti

dlb^prl-l*" i"rA k"pda manusk tiga lali: Dua penampkl<an

fuup perdebtan dan panlarnpian alaan, aat ifulah lembnn-

lernbmn beterbangan, kfu ada tang mengambil dengan bngan

lanann5n, dan ada iuga gang mangambil dengan tangan kiinyd, At-

Tirmidzi berkata, "lni udak dnhih." Hadits ini diriu4ntkan juga oleh

hnu Majah dan Ahmad dari fiilur ini secara mar{u'.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Al fu'ts dengan

sanad lnan dari Abdullah bin IVIas'ud se@ra mauquf.lFath Al hi'
tL/4L01.

45. Al Hafizh berlota: ... Al Baihaqi meriwayatkan di dalam

Al k'b dari riwayat muml Adullah bin Babah dengan sanad Spng

para perawinya tsiqahs€Earar nnr{tt':

zLzt o) o l,

f+- )St rY ,P t$rr€tf;k
"salanal<an atru mdilnt kalian di tempt tinggi befutut di

hadapn Jahannam." lFath At Bari, LL/4131.

til
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46. Biogmpi Isma'il bini Sulaiman Ar-Razi: Dari Atha', dari

Abdullah bin Amr r{S: "Bahwa Nabi $ pemah menusuk pada rumah

dengan tongkatnya dan bersaMa, '

...'& }tsCtrp:v
U g:=S'* J t :;',#t ri; Lf r

,v 'l
"Kebhuilah, snullguhntn rumah ini akan dibngi tentang

atnal pefruabn kalian pda hari kiamat, maka lihatlah apa tnng yang

akan diberitahul<ann5n menge.nai kalian ...." Al Uqaili berkata,

"KedtranSa6 tidak terpelihara." lLian Al Mizan, L/4084091.

47. Biograpi Sa'id bin Al Harits bin AMul Muththalib bin

Hasyim Al Hasyimi, putera paman Nabi $ iika valid ... Al Hakim

meriwayatkan di dalam Al Mustadmk dari Abu Umamah bin Sahl:

"Bahwa ia datang ke S3nm, lalu mereka berkata kepadanya, 'Apa

hubungan kekembatan antara engkau dan Mu'a&.' Aku berkata, 'Dia

anak pamanku.' Mereka berkata, 'Sesungguhnya ia menceritakan

kepada kami, bahwa ia mendengar Rasulullah $ bersaMa,

i)r S*;# yI)Hv }i,r eA
"fumngsiap Wng beriump dengan Allah bnp

menpercekufukan-N5a dengan sauafu pun, naka ia masuk surga'."

6 Yakni hadib tersebut dan hdib tentang burung.

E
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Menurut saya: Di dalam sanadnya terdapat hnu [ahi'ah, dia

dha'if.lAl Ishabh ft Tanyiz Ash-Shahabh, z/Ml.

48. Biograpi Adh-Dhahhak bin AMurmhman Al Aql'ari: hnu

Qani' meriwayatkan dari Adh-Dhahhak bin AMurrahman Al Asy'ari,

ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa, {iir'l3-'ii\t
rrrLif :dt n'tll:'* *tit:y,.ti'iii- (Yans perbna kati

ditan5nkan kepda hamba pda hari kiamat: Bulanl<ah ,4ku telah

menyqarkan fubuhmu dan mengen5anglanmu dengan air Sang

dingirT?|."

Telah gugur darinya penyebutan shahabat, karena hadits

tersebut diriwa5ntkan juga oleh hnu Hibban dan AI Hakim, dan

diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah, ia

berkata: Rasulullah $ bersaMa,

Otr',y {qt ?7 A i:lir JU 6 i\f
li ju""'ol

" Yang perbma kali ditanyakan kepda hamba pda hari

kiatnat mengenai niknnt adalah dikabkan kepdarya." Lalu ia
menyebutkannya dan berkata, "Ghartb." lN Ishabh fi Tamyiz Ash-

Shahabh,2/2171.

49. Disebutkan di dalam biograpi AMullah bin Ziyad Al

Filisthini: Dari Zur'ah dengan khabar munkar, Snng mana hnu

Hibban mempertincangkannya.

E
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hnu Hibban meriwayatkan dari hnu Umar &, ia me-marfur

kannya (menyandarkannya kepada Nabi $):

rr'l-jtri u; ;, y-t 
? ; i.$t i*l-

yat d"'a 6r.r;f hr ,r;^ft ,q)b o*"t;;
,i";i &it ,* ,.r )tP G'€(r:rf |*{))/,

e;,t:;;* tjisti.
uPada lnrt kknnt nanti manusia al<an dikumpulkan dengan

tubuh-fubuh ini, merel<a akan dihisab dengan fubuh-fubuh ini, lalu

Atlah menciptalan tubuh-tubuh lain dari nakhluk sutga dan

memasukkan roh-roh merel<a ke dalam benfuk-bentuk dad benfuk'

benfuk surga tnng di dalamryn tidak ada ludah, dahak mauPun

damh."

Adz-Dzahabi berkata, "Munkar.'Abu Nu'aim Al Hakam bin

Musa berkata, "Valid." Dan ini dibawakan kepada AMullah bin

Ziyad. lbsan Al Mian, 3/2881;

50. Biogmpi Abu Thalib bin Abdul Muththalib bin Hasyim:

Dari jalur Rasyid Al Hamani, ia berkata, "Abu AMullah, yakni Ja'far

bin Muhammad ash-Shadiq, ditanya, 'Siapa ahli surga?' ia berkata,

'Pam nabi di surga, orang-orcng shalih di surga, kefurunan mereka di

surya. Makhluk yang paling mulia adalah Muhammad $, beliau

mendahulu Adam dan nenek molang yang setelahnya. Sementara
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golongangolongan ini telah mengada-ada terhadapnya. Abdul

Muththalib dihimpunkan bersamalrya dengan cahaya para nabi dan

para raja yang baik. sementara Abu Thalib dihimpunkan bersama

golongannya. Ketika mereka meler,yati proses hisab, dan ahli surga

menempati tempat-tempat mereka dan ahli neraka dihalau oleh

kobaran besar 5nng meninggi, tdak diragukan lagi, oftIng yang

melihatnya maka ia akan ditutupi oleh api. lalu datanglah setiap

yang mengetahui Tuhann5a dari semua agama natnun Udak

I-alu dihimpunkanlah safu umat baik yang sudah tua renta

maupun anak-anak, lalu dikatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya

Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Suci, lagi Maha Tinggi

memerintahkan kalian agar memasuki api ini, lalu setiap Sang

marnpu menembusnS/a maka ia selamat ke atas suqla, dan siapa yang

takut maka api ini akan meliputinya ..'." Ia pun berdalih dengan afmr

yang maqthu'(disandarkan kepada tabi'in) dari Ja'far Ash-Shadiq.

Nanti akan saya sebutkan setelahnya, nalnun itu tidak mengandung

hujjah karena terpufus sarndnya dan para perawin5a dha'if ...'

Diriwayatkan dari Abu Bisyr Ahmad bin hmhim bin Ya'la bin

Asad dari Abu Shalih Al Hammadi, dari a5nhnya, dari kakeknya,

Rasyid Al Hamani, lalu ia menyebutkannp. Dan rangkaian ini adalah

rangkaian orcng-orang syi'ah yang kental nftdhabnya. W Ishabh fr

Tarnyiz Ash-Shahabah,4/Ll7-Llgl. 
:

51. Disebutkan hadits Abdullah bin Abbas:
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'J\l i-:,qt ?";L"i, tr; rU tur oL

tlGt t; {o;r4 $;'&l riu ,it4 ,u,rl,rt

" sesunguhnSa Atlah menangil Nuh dan kaumnSp pda lnri

kkmat sebagai manusia pertama (57ang lalu Allah

berfrrman, 
,Ehgaimana latian menjawab Nuh?' Merel<a menjawab,

'Ap 5ang diserulannSa kepda kami "'' al hadits'

Al Hafizh berkata: Diriwaptkan oleh Al Hakim di dalam

AkhbarN Anbitn

Menurut saSn: Ia tidak mernbicarakannya, sementara Abdul

Mun'in mereka dustakan. llttihaf Al Mahanh, S/128L

52. Biograpi Ali bin Abu Bakar bin sulaiman: hnu Adi

meriwalntkannYa dari Anas:

aiL''.#; U
"kmngsiapa dihisab mal<a k diadzab," dan ia berkata, "lni

salah. " lTahdzib At-Tahdzib, 7 /254}

tq
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Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Qishash
.(Penuntutan Balasan)

53. Dari Sa'id AI Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah $ bersaMa,

-oA c,
,t-a2 ilr.A,b #fu,Wi:rbus,y
i-"'i'Of p n rg.:)'l : 36":'; ; fy
'u +f br*li'&il tp ip;'u b:U

,1L'.;*3 ^>l "d;
ta 

/

"Elamngskp tnng punah berbuat aniain terhadap

audann5a, maka hendailah ia manintanSa unfuk menghalalkannSn

(meminb mba| dari ifu, larena saungyhntn di ana (pda hari

kiamaf tidak ada dinar dan tidak pula dirham, sebelurn diambilkan

untuk audamn5a dari kebailan-kebil<ann57a, tnng mana bila ia tidak

mempun5ni kebaikan maka diambill<an dari keburul<an-keburukan

audamn5n lalu dibebnl<an kepdarya." Diriwa5atkan oleh Al

Bukhari.

Perkataan Al Bukhari, e'tlli'$;'i'e (di nna [pada hari

kiamatl tidak ada dinar dan tidak pula difianll.

Al Hafizh berkata: Hadits bab ini dan yang setelahnya

menunjukkan dha'ifnya hadits lnng diriwayatkan oleh Muslim dari

Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, dari a5nhnya secam mar{u':
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ol
o tl,

?-/q t'aUtiy$t?';;d.
l/

;r.trt ;"t#a1;il h' G'j;igryt )61
6)6t)

uPada lnri kiamat nanti seiumtah omng dari l<alangan l<aum

muslimin akan dabng dengan membwa dm4oa lnng sepefti

gunung. Allah mengampuni merela dan menemptl<an doa4osa ifu

kepda omngaftng ghudi dan nashmni-"

Al Baihaqi menilainln dha'tf, dan ia berkata, "S5nddad Abu

Thalhah meriwalntkannla sendirian." dan orang kafir pun tidak

disiksa karena dosa orang lain berdasarkan firman Allah Ta'ala, 'tl ti
,s:;l i\1ii1i (Dan onng-omng t/ang berdoa ddak akan memikul

doa omng lain. (Qs. Al An'aam 16l: !&; Al Israa' [17]: 15; Faathir

[35]: 18; Az-Zumar [39]: 70.

Asal hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur lainnya dari

Abu Burdah dengan lafazh: \l Jstd F , 
i' ts {Uit'77 ttV ti1.

)Llt'.yt'!Jt:t-1. rJj" ,lJ'.i5 $rla|'(Pada hari kiamat nanti, Atlah

mendorong s@mng ghudi atau seomng nashmni kepada s@ftng

muslim latu berftrman, 'Ini tebuanmu dari nemka.l. Kendati

demikian, namun Al Bukhari men-dha'iAl<artrl'|/T dan ia berkata,

"Hadits tentang qlafa'at lebif:. shahih." lFath N Ehi, t7/4051.

54. Dari Abu Al Mutawakkil An-Naji, bahwa Abu Sa'id Al

Khudri.g berkata: Rasulullah $ bersaMa,

E
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'c;rp & o't$ )6t u o"_h'#

',ttS lbl
e, rd oi

'o'o '4W rr$t, 1*:trLrfr ,

f rgrrlr6 t;t,F,gfur e'r#
p3-;t ,g*.#'"^r €116.alAr ),,o\

6fur G os 9fr".1, f;t d, L*)a*f
"Otangomng beriman sdamat dari nenla, lalu mereka

terblnn di aias jembabn di antam suryp dan neml<a, klu difunfutkan

kezhaliman-kezhaliman unfuk sebgian merel<a dari sebagian lainn5n

gng pemah terjadi sewaktu di dunia, hingga setelah dibetsihkan,

mereka didnkan mqtasuki surya. Maka, demi Dat 5ang iiwa
Muhammad benda dibngan-N5a, sungguh s*eoftng dari mereka

lebih mengenali tetnpt tinggplntn di suryp daripda tempat

tinggaln5n sewaktu di dunk." Diriwalntkan oleh AI Bukhari.

Mengenai Mengenai perkataan Al Bukhari, Lfu 6:Sl TVtl
sLlr ,t og #A 4qit ,J bunsgah s*@ftng dari mereka tebih

mengenali tempt tin4gaktn di surya daripda ternpat tinqgplntn

sewaktu di dunial.

AI Hafizh berkata: Asal hadits ini ada s5nhidnya dari riwaSrat

mutsl Al Hasan yang dirilaSntkan oleh hnu Abi Hatim dengan

sanad shahih darinya, ia berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa

Rasulullah $ bersaMa , 'iJy- j; lrr.illr tt:l'i.r-6'.tii. fjlt yl',,:.;4

,f "i"'9.$i ,t,rtizzi, o,ibu",,$l'd iir,tvi ,/F"'uW.

til
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',P VA, surga ditahan setelah mereka melewati titian iembabn,

hingga diambilkan dari sebgian mereka unfuk sebagian lainn5n

sesuai dengan kezhaliman mqel<a sewakfu di dunia, dan mereka

memasuki surga tanpa ftrsi, dqdam di hati sebagian mereka

terhadap sebagian lainn5nl." lFath Al Bai, Ll/407}

55. Musnad Anas bin Malik dalam hadits:,"Seomng lelaki

berkata, 'Wahai Rasulullah, (bagaimana tentang) .;b i\:;jJii-'U-$l
'eij (Omng-omng 5ang dihimpunl<an ke neml<a Jahanan dengan

iiseret atas muka-muka merel<a- (Qs. Al Furqaan l25l: 341?' Beliau

bersabda,

ol)2us'$'tl *bp'sf €$ o\

o t t i. o i.r.o 'ffF) e rrr;-'-
"%unguhnia Dat trurg meni'adikan merel<a berfielan

dengw kaki-taki mqd<a Maha Kuaa pula membua

menghimpunk.an merel<a di abs onizh-waiah mereka."

Al Hakim pada pembahasan tentan tafsir sum Al Furqaan,

dan ia berkata, "sanadnya shahih.)

Menunrt sap: Tidak, demiAllah, bahkan Abu Daud sangat

dha'if. lltfrbaf N Malnmh, 2/ 357 -3581.

Kemudian Al Haftzh mengatakan di dalam kitabn5a Al l{afr

Asy-funt e/6681, yang isinlp sebagai berikut: Diriwayatkan oleh At-

Tirmidzi, Ahmad, Ishaq dan Al Bnzzar dan hadits Abu Hurairah

dengan redaksi ini dalam suafu hadits. Di dalam sanadnya terdapat
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Ali bin Martsad, dia dha'if. Diriua5atkan juga oleh hnu Mardawaih

dari Anas seperti itu. AmlqTa di dalam Ash-Shahih dari Anas:

"Elahwa seorcmg lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana

dihimpunkannya orang lGftr di atas wajahnya?

Beliau bersaMa, 'of ,* rl;ri 6!r ,t bl Ab i$l €ltt',rtt
t --,ilit ?i *t ,)" 1+::;(tutcanlah Dat sang mernbuatu5a b"iata,
di abs kdua l<akin5a smkfu di dunk Kuam pula membuabzg

@ahn di abs wafiahng & Imri kiana?);'

Bab: Tentang Timbarigan Amal, Titian Jembatan
dan Mendatangi Neraka

56. Dari Sa'id dan Atra' bin Yazid, bahwa Abu Hurairah

mengabarkan kepada keduanya dari Nabi S, dan Mahmud

menceritakan kepadaku, menceritakan kepada kami,

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Ztthri, dari Atha' bin

Yazid Al-laitsi, dari Abu Humirah, ia berkata, "Bebempa omng

berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami

pada hari Kiamat?' Beliau b€msaMa,

fl/L; tifr!'*l 
"Ar G o):rb'#

'ApaW kalian alan Mebt mengenai terlihahzSa matahari

tnns -ff:f::;ff 
"--, wahai Rasururrah., Beriau bersaua

lagi,

E
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i-i')!'",;) JUr 
'{$ ;ar e o\\b'b

,:

t\t;*
'Apakah t<alian alan berdebt mengenai tertihatz5n bulan

pda malan bulan purrnma !/ang tidak turtahngi oleh awad?-'

Mereka meniaunb, 'Tidak, wahai Rasulullah.' Beliau

bersabda,

hr L*;.:(ik iqt ?7 tr:; S;
; & .i$i t* :':,; ou-,y,iW d6l

g;,:;Sr|^;; ok U e",:,,*Jti1;; ok

) )z
lo -2.d*
6k

ui ,i!a,sr{ !7 ,:oi:rri .'&:, 6 ,

t4i:\i r;; At:Qr:pl J,fi os ,y
,tt/ C srht * Glur ;i#,6';ti

W.;a?trtdsyi d"rlii &
:&, JlWJdif C r.,ht ahr

zdzz ,c I zo t/ lotro.4 ,r$= ql '.olol'i

f+= ry ,-tt )a3 .*3tt;.s .t {-r lll :OJ3e4

til
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'sesungguhn5n kalian akan melihat-Nln demikian pada hari

kiamat. Attah mengumpulkan manusia lalu berfitman, 'siapa

menyembah sesuafu, maka hendaHah ia mengikutinga.'Maka orang-

omng tlang menyembah mabhari mengikuti matahari; omng-omng

yang menyembah bulan mengikuti bulan; dan omng-omng Wng

menyemfuh pan thaghut mengikuti pam tlnghut itu, lalu tercislah

umat ini, termasuk kaum munafikrya

" Iulu Altah mendatangi mereka dalam rup selain rupa Wng

mereka kenal, lalu berfirman, 'Aku Tuhan kalian-' Mereka pun

berkata, 'Kami bulindung kepada Allah dari-Mu, inilah tempat kami

hingga Tuhan kami dabng kepdi kami. Bila Tuhan lami datang

kepada kami, maka kani akan mengenali'Ng,' Ialu Allah

mendatangi merel<a dakm ruF lnng merel<a kenal, lalu berftrman,

'Aku Tuhan katian.'Maka merel<a bq*ab, 'hgkaulah Tuhan kami''

Kenzudian merd<a pun mengikuti-N|a. Dan dibenbngkanlah

jembabn Jahanram."

Rasulullah $ bersabda,

: # -y-,y'st ial:r,h; u J:)l i'Fa

cpliit )? y *;>k yi )&"'rr'$i
fprGlJt'!'* llrYl

" Maka aku 5ang pertama l<ali meniti(ng). Dan da pam msul

pada hari ifu adalah 'Ya Allah, selamatl<an, selamatkan.' Sementan

di jembabn itu kait-kait seperti dui as-a'dan. Apal<ah kalkn pemah

melihat duri as-s'dari?rr

@
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Mereka menjawab, 'Tentu, wahai Rasulullah.' Beliau

bersabda,

',$ &.\ 6'r; ,gt"ti;rt )?'"Wr#E

tiy,-L )jiT- ;,S;tiJ^jt & r,a1-t,;ir
, u o t o.f ,rrf, .u . o, ,r^t-or, 2 bt . u.

,r Cr) dl ;f)b qV i;. ,tbilt'O, hr Lj
-a

#>\r'#; F l" H'o('z(iy"'Jlt ll,ht
u.t'u'srk tf ,frr ,;,-ht ??3 ,,)L,lt ,6

,Zi ,y*!;t'J ?;1

,--Lir '.,t; o';;A ,#st'itl ii'JAi" "#
o , o, o-, o ,o srr . t-oru 

tod rl+!,prs,y:t &rdpt,F C

};i r*r,#'$ "a:, G- i:rr.' )61 J,
;,oi;-1.jti'fi .r6t it, a#)Uk$ rt^3tii

W|@;-,*'ou.J$

r1.d\l bf :'i:i- ok'*e;i'ol',t61 d )6
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,i:; *fr "; "o|t'o:bLf "oL':lti,iW, 
tut

-z /

{AU,4.i?'oluft ,:e,b3 Y ,i'r$

,at1. J\e:iA.r6:,$1 'fi.iA i .:6t f
ti? ,f*,1 'of 

"*/;i'Al 
,iw .*it

-z

,i'.";5 ,rL:i Jt; * .':),'rel 6 
?:rT 

'i.t 'ei)

y,i}-ri .;:#,y u;':r,*Ll o\ p
;#; tur ,N.i* aftf v ,:sb:)

q I:;t 
7G. a f,fr ,i? ifU,t'of'6,r; t

'"; ,L>k7J- tf hr irt t1 '.k- W 6 ufr,iy
'ij#)l ,iA'"J .^!)t **'ot,,S'A
J?;T;.r (d-rtj)tij; 4* Y br '.i"e;

.14,4i? ef ;:;LJ t'q, U,iW .':)3'r;lf

{ o:f +'a*tip,1,!1*5-,p iU Jti)i

E
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.tk"a F r{',&(&,'F:>tiYi rQ;ifuq
//

6z toz ,,f ,,i^* )k'U'";,{'ilii-';, ;&
!t z tlo
a*,, d:23'Jt)tii r{i]* r}y\i y)'F
"fuunguhnia ru sePqti dui asa'dan, hanta aia tidak ada

tnng mengebhui tadar baamga selain Allah. I-alu kait-kait itu

mengait manusia sesuai dengAn arnalan-amalan merel<a, di antam

mereka ada 5ang binaa l<arqa perbuatann5a, di anbn mereka ada

5nng terpufus (dari Wng selanat) kqnudian selanat-

Hk4ga ketil<a Allah telah selesi memutusl<an di antam pm
hamb-N5a dan hendak mengeluarl<an dari nemka oftnryftng Wng

dikeluarkan-Ngn dan l<akngan Wng betaksi bahwa ddak ada

sqembahan selain Allah, Dia memerinbhkan pn malaikat'agar
' 

mengelua*an merel<a, mal<a pm malail<at pun mengenali merel<a

dengan tanda bel<as-bekas suiud, l<arena Allah tdah menghammkan

nenka memakan anak Adam pda bel<as suiudn5a.

Lalu pan malaikat mengeluar{an merel<a dalam kadaan

telah terbal<ar (gosong), lalu disinmlan aA kepada merel<a tnng
disebut air kehidupn, mal<a mereka pun tunbuh seperti fumbuhn5a

benih wng dibwa alimn sungai. Ketnudian tinggalah seomng laki-

laki dari merela wng menglndapl<an waiahnSa ke nenla- Ia pun

berkata, 'Wahai Tuhanku, fuun5a sunguh telah menyikaku dan

membinaqkanku, dan kotannn5a tetah membl<arku, maka

palingl<an dari neml<a.'Ia tents berdoa kepada Allah-

ttr
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Iatu Attah berfirman, 'Mungkin bila Aku memberikannya

kepadamu, kamu akan meminta 5nng lainn5m kepada-Ku-' Orang ifu

berkata, 'ndak, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan meminta

selainn5a kepada-Mu.'Maka Allah pun memalingkan waiahnya dari

nenka. Kemudian setelah ifu ia berlcab, 'Wahai Tuhanku,

del<atkanlah aku ke pinfu sutga.'

,, Attah berfirman, 'Bukankah l<amu telah men5nbkan tidak

akan meminta selain ifu kepada-Ku? Cekka kamu, wahai anak

Adam. Alangl<ah liciknSn kamu!' Ia terus berda, maka Allah

berftrman, 'Mungkin bita Aku memberikannga kepadamu, kamu akan

meminta t/ang tainn5a kepda-Ku.' Ia bqlab, 'Tidak, demi

kemuliaan-Mu, aku tidak akan meminb sehinrya kepda-Mu.' Lalu

la pun memberikan ianii-ianii dan il<abn-ikatan Pqianiian hhwa ia

ddak akan meminta selain itu kewda-Nla. Maka Allah Pun

mendekatkannga ke pinfu surga.

Tatlala ia melihat apa yang ada di dalarnn5a, k pun tediam

selama wng dikehendaki Allah unfuk tetdiam, kemudian bed<ab,

'Wahai Tuhanku, masuld<anlah aku ke sutga.' Kemudian Nlah

berfirman, 'Bukankah lcanu telah men5abkan tidak akan meminta

selain itu kepda-Ku? Celakalah l<amu, whai anak Adam. AlanSkah

licikn5a l<amu.' Ia berl<ab lagi, 'Wahai Tuhanku, ianganlah Engl<au

jadil<an aku sebagai makhluk-Mu t/ang phs sengnm.' Ia pun terus

betda hingga Allah tertawa. Tatkala Nlah menefiawal<anrya, Allah

pun mengizinkann5n masuk ke surya.

futehh k masuk sfiga, Allah berftnmn kepadan5n,

'Bemngan-anganlah lamu tenbng, anu.' Ia Pun benngan-angan.

Kemudian dikabkan lagi kepdanya, 'Bemngan-anganlah kanu

E
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tentang anu.'Ia pun bemngan-angan, hngga tatkala angan-angan ifu .

telah habis, Atlah berfirman, 'hi unful<nu disertai Sang seperti ifu."

Abu Humirah berkata, "laki-laki itu adalah ahli surga yang

temkhir kali masuk surga."

Atha' berkata, sementara Abu sa'id Al Khudri tengah duduk

bersama Abu Huraimh, "la tidak merubahnya sedikit pun dari

haditsnya hingga pada ucapan beliau, ijilljitU ri; (hti untukmu

diserbi 5ang seperti itQ." Abu Sa'id berkata, "Aku mendengar

Rasulullah $ berkata , lgti:;tci cl ts; llni untukmu dan sepuluh

kati lipatnWl." Abu Hurairah berkata, "Yang aku hafal: '^Jl"ii
(diserlai yng seperti itd." DiriwaSntkan oleh Al Bukhari'

Mengenai perkataan Al Buktnri: ,rtJr ?si-;;;- (Altah

mengumpulkan manuskl.

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam hadits hnu Mas'ud

yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam Al fu'ts yang'asalnya

terdapat dalam riwapt An-Nasa'i I ZbrtS tltb'ibfil 4ia u,$t'* ,il

&i. y A:;:t'f.4 "?'#il |o'o*st2 ,:&lk-! ,"c.1.Jt ,)\i:Ut
$Lii $etetah manusia dikumpulkan, mereka berdin selama empat
'iAun bhun sambit menatapkan pndangan mereka ke langit, (Allah)

tidak berbican kepada metela, sementan matahari di abs kepla

merel<a se,hinga keringat menenggelaml<an onng tnng baik maupun

gng j,ahat dari merekal

Di dalam haidts Abu Sa'id 5ang diriwalntkan oleh Ahmad

disebutkan , 1*;.Ft i')-br o1fi,;. uflt f UII''JrAt- (bediri itu

diringankan fugi onng beriman sehingga hanw seperti ntu shalat

fardhu sa;ia), saradnya haan.

E



furAryza,al6rca3a/az:4rlatali'er

Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Hurairah: g,*i-lJr i:tJg
ap'of ;l,y\fl.(harya seperti ketita matahari himpir terbenam

hingga tefienaml. Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Abdullah

bin Umar: )4i'u PL.'u uiin & tal'etl, u;'oi6":t (dan hari itu

bgi onng yang beriman meniadi lebih perzdek daripda sesat dari

siang har).

Mengenai perkataan Al Bulfiari, '#s,r"i.lJr 'l#-'tttg U e
'jfi'l-?i'otJ 'cri (Iatu orzng-omng tang menyembh mabhari

mengikuti matahart; oftngeftng tnng menyembh bulan mengikuti

buknl.

Al Hafizh berkata: Di dalam hadits hnu Mas'ud disebutkan, p
,'€T*i i3ib,.rjJr 'Sit nl'b',t5,}t3'(,j :rtfJt b $ vtui
'C 

"8 
,:of'i1 ,s,6 sjgig ,i & * ,9 j,l't:t a:$ el j ;6T;t

'.111'c-Jtr O |I,7i{t F ',#.,ifi lxemuAa, penyeru berceru dari

lanslt 'Wahai manusk, bul<anl<ah.ini keadilan dari Tuhan kalian yang

telah menciptal<an lalian, mernbenfuk kalian, menberi rezeki kepda

kalian. Tapi kernudian l<alian makh bennli kepda sekin-N5a untuk

menjadi wali aPls setiap hamba dari l<alian tnng dapt dikuaairyn?'

Mereka pun merjawab, 'Tenfu.' Kernudian penyeru berkata lagi,

'Hendaklah setiap umat berialan manuiu 5ang disenbhnW.l.

Di dalam riunSat Al Ala' bin AMurrahrnan disebutkan' H, ifat t

lfi otf 6 pU.lt S (Kebhuikh, handalmga setkp onng mengikuti ap
Wng disenbhn5Tal. Di dalam riwayat Suhail bin Abu Shalih dari

ayahnya, dari Abu Hurairah, yang terdapat di dalam Musnad Al
Humaidi dan Shahih lbni l<huaimah, yang asalnp tedapat dalam

riwayat Muslim, setelah redaksi: ,-'ri) ,'.]-'o:t\rJt *i ll (kecuati

sefugaimana kalkn bedebt dakm hal melihaaryra) disebutka.' jif

a,

E
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r;y. etfr'c,:tbf ,:JW ,&,lsW ru}*;tt'srTl3uft ifi ,l,lW tiit
,# G !)ul ,;\,:Ji* .7 ,J:Fl llalu menemui hamba, lalu berl<ata,

'Bukankah Aku telah memuliakanmu, mengawinkanmu'

menundukkan unfukmu?' Ia meniauab, 'Benar-'Allah berl<ab lagi,

'Apakah engkau mengim alan beriump dengan-Ku?' Ia meniawab,

'Tidak.' Nlah bel*ata, 'saunguhn5n Aku melupkanmu

sefugaimana englau telah melupl<an-Ku-l al hadits...-

Di dalamnya disebutkan , 1!-{r<$1/.1"*T ,:f:ttt cl.'61 ,;kt
'O +|ft * J" i,,2;i tr+6 |rtb'61'*t ii[i$ .tn'bt',*:"i ,$J)*'is

*l-tni;'#l ,y &.1f :;r;i,.rrtiii.Dui, 'etsjLL1fr [-atu

menemui tnng k"tig, k Pun belhta, 'Aku beriman kepda-Mu,

kepda KIbbMu dan kepdd Rasul-Mu. Aku iuga shalat dan puaa.'

Attah bed<ab, 'Mau Aku bangki*an sksi atasmu?' Ialu dikuncilah

muluht5n, dan befricamtah angob tubuhn5a. Itulah oftng munafik.

Kemudian penyeru basent, 'Kebhuilah, setiap uriat hendakryn

mengikuti apa Wng disenbhryp.l.

tpbih jauh Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat

Suhail yang tadi sa5ra singgung :'i4+ r)t i:ig:f'vthlti'*#t g
(Latu Wm syetan dan slib diikuti oleh pn wali merel<a ke

Jahannanlt Di dalam hadits Abu Sa'id ada tambahan, i:+?.ef'i
oiffit ;s v ;:A.|Stt[U,; qik 1*enudtan Jahannam didabnskan

seakan-al<an k adalah fatamotgana, lalu dil<ablan kepada oftng-

oft,ng Yahudi, Ap Wng dahulu lelkn *rnbli?'l al hadits....

Di dalamryra disebutkan iuga tentang oftmg:orang nashrani,

dan juga disebutkan, it;fufu&,tS U &;,;. ,:& A!i;t:,A
;ewi (Mat<a berjatuhantah mercl<a ke dalam Jahannan, hngga

E
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tersisalah oftng-oftng Wng menyembah berhala, baik omng Wng

berbuat kebajikan maupun keiahatadt.

Disebutkan di dalam riwayat Hiqram bin Sa'd dari Zaid bin

Aslam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan hnu Mandah,

yang aslinya terdapat dalam riwapt Muslim: tb'$i i:tf 3,1 Ci-yl

,u.1, .,-, t:*tr-:;- & ti"i\li]:* rt gt lt (Mal<a tidak sanns pun

wng dahutun5n menyembh pfurg, abu berhak, abu gzmbr,

kecuali merela semua pe.ryi hinga buiatuhan ke dalarn nqal<al.

Di dalam riwayat Al Ala' bin Abdurrahman disebutkan, {*5
t#1'u ,y ,:J:p gL(iErl',b ,lSuf-t ,U W sth Uot" dilenparlanlah

dari mereka atu rombongan, lalu dilohlan, Apakah lau sudah

penuh?' Nenka menjawab, 'M6lh daleh bn balm?) al hadits.

lFath Al kri, tl/4564r571.

57. hnu Al Mubarak menyebutkan dari riwayat mutal
Abdullah bin Syaqiq:

ibni, #k t,).Hs,y';t 3:rLi

,>:)t 3:-,*, :, k5t 2g;r ;pk t, i/t
a . t -toi, 6, .ro. 

t 
ou, .)ot lcz

,F --l dJS"- ,? c['r^r ,*-S cllJl jJ'*2

ulalu melinbslah orug dalam se*eftap mab, ada juga lans
seperti melmhSa anak pnah, sepati burung tang cept seperti

'.b t I cl

P-F-
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kuda mmping tnng cepat larin5a, dan ada juga omng Wng melinbs

dengan melompat, berjalan biasa, dan 5nng temkhir selamat dengan

memngkak.* lFath N Ehri, Tl/Mll.

58. Mengenai perkataan Al Bukhari:

d*-*rr,J6tJW
ulalu kaibkait ifu mangait manusia sesuai dengan amalan-

analan mereka."

Al Hafizh berkata: Di dalam rirryayat As-Suddi disebutkan:

.r"rJr r+{o;W-:sb}Y'#W#W.t (semenbn di kdua
sisin5m terdapt malaikat-malail<at Snng memqang kait-kait api Snng

dengan ifu merel<a mengait manusidl.

Di dalam riwaSrat hnu Mandah dari jalur ini disebutkan: "Sa'id

bin Abi Hilal ber.kata, 'Telah sampai kepadaku ..,"' sarndnya

disambungkan oleh Al Baihaqi dari Anas, dari Nabi $, dengan

memastikan ifu, namun di dalam sanadnya ada kelemahan. hnu Al

Mubarak mengemukakan dari rirla5at mutsl Ubaid bin Umair: L!
'#t\t'u't| )"tit yidu.b'{ rI\:,#€ ffi1 ai;it ;,fi ta;ti
(Saunsguhntn jernbbn itu seperti pdang sqnenbm di kdua
sisin5a tedapt kait-kait. grnguh, hanta dengan atu kait aja bia
mengait lebih bant/ak daripda suku Rabi'ah dan Mudharl.

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari ialur ini, di dalamnya

disebutkan , 'ji ';:'q:t ,:o,5J,rfr # 
'b'zSq/t& 

(sementam pm
malail<at di kdua sisin5n, merel<a meng.tapl<an, 'Ya Tuhanku,

selamatlanlah, selamatkanlah. l.

@
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Diriwayatkan dari Al Fudhail bin 'lyadh, ia berkata, "Telah

sampai kepada kami, bahwa jembatan ifu sepanjang perialanan lima

belas ribu tahun. Lima ribu tahun menanjak, lima ribu tahun

menurun, dan lima ribu tahun mendatar. Jembatan itu lebih kecil

daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, ia terletak di atas

Jahannam. Tidak ada Srang dapat melanntinp kecuali jiwa yang kecil

karena takut kepada Allah."

Diriwayatkan oleh hnu Asakir di dalam biograpin3p. Riwalnt

ni mu dhal (gugur dua perawi secam berurutan di dalam sanadnya),

tidak valid. Diriwayatkan dari Sa'id bin Hilal, ia berkata, "Telah

sampai kepada kami, bahwa jembatan itu bagl sebagian orang lebih

kecil daripada rambut, dan bagi sebagian lainnya bagaikan lembah

yang lebar."

Diriwa5ntkan oleh Ibnu Al Mubamk dan hnu Abi Ad-Dunp'

riwa5rat ln mutsl atau mu'dhal. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur

Ghunaim bin Qais, salah seorang tabi'in, ia berkata, "Nemka

ditampakkan kepada manusia, lalu penyeru menyerunya, 'Ambillah

teman-temanmu dan biarkan teman'temanku.' Maka nemka pun

menelan setiap omng 5nng menjadi haknln, dan ia lebih mengetahui

daripada seseomng mengetahui anaknp. Sementara omng-omng

beriman keluar dengan pakaian yang tetap bersih." Para perawinSra

biqahncunun sanadngn terputus. lFath Al hri,ll/M21.

59. Mengenai perkataan AI Bukhari:

Dq';;, 'thar ,a hr
aru-. /- Cz

Llt)\€

@
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"Hingga ketika Allah telah selmi memufuskan di antam pam

hamba-N5n.u

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam hadits Auullah bin

Amr yang diriwayatkan oleh Ath-Thabamni dengan sanad hasan

secara marfu'z

'-;;-v"; ,6t Y4t tl A l;:^;"

^H; ;' fript, ?ur tW t^; hr \L ilG
;L,*t 63,Jt G C ot 4,*v rAG )

'e\t : n),icl,kS rY,i G t;*r- i'l
?b?,

"sejumlah ahli qiblat gng masuk nemka tnng tidak dikebhui

jumtahnja kecuali oleh Allah, ifu akibat merel<a maksiat terhadap

Allah dan keterlaluan dalam bermal<siat terhadap-N5a dan menyelisihi

kebabn terhadayN5a. Lalu aku diizinl<an untuk memberi siafa'at,

maka aku pun memuii Allah sambil betsuiud sebagaimana aku

memuji-N5n smbil bqdid, lalu dikabkan kepadaku, 'Angkatlah

kepalamu.. ) al hadits

Di dalam riwapt Amr bin Abu Amr dari Anas yang

dikeluarkan An-Nasa'i disebutkan sebab lain dikeluarkannya orang:

orang muv,nhhid dari neraka, lafazhnlp:
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o / o/ g z '1, o(,,H d u F)ts,t ,61, t/ o '. ,7,

"' yq ,f Lls
,-Ll s :)$t'JLliW ,;3r JLf c :(sr G;f
,* yroflfv hr o)i;i'&'€S'e
'J--r'i 

. )t 
(Jt'*'&tr oi i6it iW

"dan selmi manghimb nnnusb sth metnasul*an Wng
tercia dari umatku ke dalam nqal<a betsnn pam ahli nemt<a. Ialu
pan ahli neml<a berl<aA ftepda umatku ifu), 'Tem5ata MaWah
betguna fugi kalian bhwa dulu lalian menyembah Allah dan fidak
menpetsekufu!<an-N5a dergan sauafu pun.' Mal<a Nbh yang Maha
Perkaa berftrman, 'Derni kemuliaan-Ku, ,4ku psti mqnbefuskan
mereka dari neml<a.'Maka dilfitnlah ufuan kepda mereka, lalu
mereka pun dikeluarkan.

Disebutkan di dalam hadits Abu Musa yang diriwa5ntkan oleh
hnu Abu Ashim NBazzar secara mar{ui ,tJt u.J lrir.1if 

'&lrigl'6atilrt

u,.o ! ,o I o oio-r--##L

.d,,jg e'iil $kpt,Sri3r .& lA,Wi, it V lr,1a1y,na*1c{tr
rrJr6 Ll,,6':.'!t6;ry^,rf.l.:)y:e.*.€f !_',,t4ul:*qiq',ili'br# & 4 ( 

'lriilr ,.rui .V;6 ar;r' 
'sttV'ie 

iht ;tl-.q
(setelah bed<umpulrya ahli nmta di nenla'betama ahti qibkt jang
dikehendaki Allah, orzngoruTg l<afrr mangabkan kepda merel<a,

'Bukanlah kalian l<aum mudimin?' Mereka menjawab, ,Benar.,

Onng-onng l<afrr berlab lag, 'Tun5nta ddaWah bquna keislanan

@
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katian itu bagi l<alian, kini kalian meniadi seperti kami di dalam

nemka.'Merel<a bedata, 'I{ami mempuryai dos4os sehinga kami

dihukum karenanJn.' Lalu Attah memerinbhlan unfuk mengeluarl<an

ahli qiblat, maka merel<a pun diketuarl<an. Ialu omngomng kafir

berl<ata, 'Duhai kimnya dulu l<ami mer$adi onng-oftng Islam.l'

Mengenai ini ada juga riwalnt dari Jabir yang telah

dikemukakan pada bab sebelumnla, dan iuga yang diriwayatkan dari

Abu Sa'id Al l(hudri 5rang diriwa5ratkan oleh hnu Mardawaih.

Di dalam hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq disebutkan, 'i-;,i iitiSt yb\i ,!rt'j tfr|'ir#ta, 4L\i ,lJrt'f :ufui lr.lti r;ii
o'r{*i (Kemudian dikabkan, 'Pangill<an pn nabi agar mereka

memberi s5afabt' Kqnudian dikabkan, 'Pangglkan pn shiddiqin

agar merela menbqi qak'at.' Kenudian dikabkan, 'Pangilkan

pn syuhada agar madca membqi snf-a at-).

Di dalam hadits Abu Bakrah yang diriwa5atkan oleh hnu Abu

Ashim dan Al Baihaqi secara nnr{u' dilyzbutl<rlrt: r)'t:,ielt Se u"AlF;S
,:,;i.tati 1:#tt',#ti ii,rtup&tt A'ot'ii'j,*iic, u bt d
i::::i;:lo'tlitt[ (Manusa dibwakan ke abs ienttabn, Uu elan

menyelarnatlan siap tnng dikehdald-I@ dengan mhmat-Nlp-

Kentudian didnkan fui pm malaikat, pn nabi, pn s5ruhada dan

pm shiddiqin unfuk memberi sgfa*, mal<a merel<a pun metnberi

syakbt, dan (sebgian oftng di neml<a) pun keluall. l,Fath Al Bad,

tL/@1.

60. Mengenai perkataan Al Bukhari,i;; ,3: (Kemudian

tu Wlkh samng laki-lakl.



t .atflifrlra l da* ?lafu 4C rQ.rala,rr

Al Hafizh berkata: Di dalam hadits Hudzaifah dari Abu Bakar

Ash-Shiddiq yang diriuayatkan oleh Ahmad, Abu Awanah dan yang

lainnya disebutkan:

Ul rgr ,;)'A|yrrl;i :hr i'ti'd1$
'a;'S^ ,iiiv| )L:) o'):.^^3 tEs t:;'J*
nt-\t

to)
(:i)ut,f

*
,-il

,:

.b cY
I lt t, -iw f-b3 t:F

,r
"Kemudian Allah berfttman, 'Ulnthh apal<ah nnsih ada di

nenka seseoft,ng t4ng WnTah berbuat sdikt kebil<an?' Lalu pm
malail<at menemul<an wrz,ng laki-laki, lalu dilabl<an kepdaryn,

Apakah englau Wrrah betbuat sdikit kebikan?'Ia pun meniawab,

'Tidak pemah, lan5a *ia aku pemah betsilap tolqan tuhadap

manusk dalam jual M'.n al hadits.

Di dalamnya disebutkan, '# r'niq {f bt )9t'uo'h#i
d!?U |>-i tiyl.uri'€,,Tt ,i t ,7 ,i:$ ,ni W'* lKentudian

pm malail<at metgehmdran sanng laki-laki lainn5a dari nenla, lalu

dikabkan kepdanS4 Apakah engkau Perrbh befimt sdikit
kebil<an?' Ia manjatnb, 'Tidak Ftnh, lnng sala aku

mqnerinbhlan atnklan, agarmembl<ad<u bila aku finti.l al hadits.

Dari jalur lainnya disebutkan, ii ,.1rir 'ui'*nbf ?rr i(l.i'oe ffr
*it s+rili|;-i. lbhm k pqTnh ionohon'kda Allah asar

diselamatlran dari nqaka bpi ia tidak Wab, Masl4<an aku ke

sutg.l.
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Diriwayatkan oleh Al Husain Al Marwazi di dalam Zi5pdat Az-

Zuhd karya Ibnu Al Mubamk, dan dari hadits Auf Al Asyia'i secara

mar{u': )gt ui'izti-lrt&r Jfu os p.i&$t?i#t,Yl.t'l'*:
,;:--:f'.F #irriror g\z?+rru, ,y] &.2rs'7 ,,zi( *\t,,1:*\i
;,;J-":Sir;A wi, yti *t\ -;ut,#, i\'u,i;'"i'i,:J:Ft
(SungTuh aku mengetahui ahli surya tnng plinT tenkhir masuk

surw, 5aitu seonng taki-taki wng pernah memohon kepda Allah

agar menyelamatkann5n dari nenka, IEInun ia tidak beil<ab,

'Masukkan aku ke surya.' Setelah ahli surya masuk sutga dan ahli

nemka masuk nenka, tingatlah ia di antam ifu, maka ia berkata,

,wahai Tuhanku, dehtkan aku ke pintu surga agar aku dapat melihat

ke dalamrya dan mendaptlan aromanw.' Maka Allah pun

mendekatkannga, lalu ia melihat sebuah pohon..) al hadits'

Riwayat ini diriwayatkan oleh hnu Abi syaibah, nalnun

sanadnya dha'if. Di dalam Nawadir At [Jshul karya At-Tirmidzi Al

Hakim disebutkan riwa5at dari hadits. Abu Hurairah, bahwa ahli

neraka (r,ans akhimla masuk surga) s/ans palins lama tinggal di

dalamnya adalah omng yang tinggal selama hrjuh ribu tahun. Sanad

hadits ini sangat dhu'rf, Waltahu a'lam-

Di dalam Ghamib MalikkaryaAd-Daraquthni disebutkan: Dari

jalur AMul Malik bin Al Hakam, ia perawi yang sangat .dha'it dari

Malik, dad Nafi', dari Ibnu Umar secarl mat{u': z-?it ,YU'rfil'tt\
'H,'Arlq*'r;,, t;;'iir ti; ,r{* d'Jttid#*'u &i
lsqunlguhntn Wng temkhir nnsuk suryp adalah seomng laki-laki

dad Juhainah gng funama Juhainah, mala ahli swga berlab,

Juhainah manpunSai befib t4ng mewkinkan.l. lFath Al Etad,

LL/M71.
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61. Mengenai perkataan Al Bukharit'ajll"J4''eJ-j $h (ni

Al Hafizh berkata: Di dalam hadits Hudzaifah dari Abu Bakar

disebutkan,

iJr3L) car 
"bLl 

gf J pi,rrr.

g)f-rt ,i:t4 .$i( ,:Ftitpr

Cz

t)Lt

, o(,s;ll
"Lihatlah kepdtla kmjaan teftqar seomng'r?p, mal<a

saunguhnga bgimu seperti ru dan sepuluh kali liptzja.' Maka ia
pun berl<ab, Apa*an Atghu mengolokotol*u, padalnl ftgl<au
adalah &ng Malm Raia?'."

Disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari jalur lainryra, dari

Abu Hurairah dan Abu Sa'id, pada tadits ini: "Lalu Abu Sa'id

berkata, '.if , Vt @iserbi @i daqan Sang *pertifirj" Maka Abu
Hurairah berkata, gtiftt (Dan seputuh kdi lipa@d. talu salah

seorang dari ber{ota, 'Ceritakanlah apa yang engkau

dengar, dan aku mencedtakan apa lrang aku dengar ."

Riuayat ini tertalik, karena yang teridapat di dalam Ash-
Shahih adalah yang mu'bnd (yang dapat diiadilon sandaran),

karena di dalam riunyat NBazar dari jalur lainryra, pitu jalur png
digunakan Ahmad unfuk meriua3ptkarurya, dikemulokan sesuai

dengan Sang terdapat di dalam AslTstnhih.lFath At hri, Lt/4701.

@
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62.'Az-Zamakhsyari berkata: Dari Jabir bin Abdullah:

"Bahwa ia menanyakan itu kepada Rasulullah #, beliau pun

bersabda,

i H. "#'Jn'a3jr tAr Tf 
'p;'i!

r'
o '- o ti tr-, :r-cr Jt,S ,;1t ',i'ol d, u*) $ '*11

$ t !.bzz6tce:)6*,t:
'Apabila ahli surga telah masuk ke surga, sebagian mereka

berkata kepada sebagian lainn5n, 'Bukankah Tuhan kita telah

menjanjikan kepada kita bahwa kita akan mendatangi nemka?' Ialu

dit<atakan kepada mereka, 'Kalian telah mendatanginSm, saat ifu

nenka dalam keadaan beku ...."

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan dari Jabir demikian. Menurut

saya: Yang terpelihara dari Jabir adalah sebagaimana yang akan

dikemukakan. hnu Ishaq dan Abu Ubaid di dalam Al Gharib, serta

hnu Al Mubarak di dalam Az-Zuhd meriwayatkan dari suatu jalur dan

disertai juga oleh Khalid bin Ma'dan. Beliau bersabda,

:W.'@ y'it1 arfr)r o-t',#t ;4tiY

'Apabila oftng-oftng beriman telah melettmti fitian iembatan,

sebagian mereka berceru kepada sebagian lainn5a, 'Bukankah Tuhan

kita tetah menjanjikan kepada kita,u lalu ia menyebutkann5n.

e;Lcq J
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Sementara Al Wahidi dan Al Baghawi tidak menyebutkannya

kecuali dari jalur ini.lAl IGfi AsySSnf, 3/331.

53. Riwayat Simawaih pada bagian keenam dari Fawaidnya,

dan riwayat hnu SSnhin, dari Salim maula Abu Hudzaifah, dari Nabi

$, beliau bersaMa,
to

JJ, at*'e; 
rp,. 

y(;lt ?'; ;d
'oj6"t;s ,,6 iulhr S;;s,{W.JG

o ilo. ot7. 1,1 ,c^/7.''- ,'r:,

?t:;Jt o, ,'; &|hi tt\'6.J, ct:31.a3

,4'
t-lr- J

"Suryguh akan didabngtan pda lwi kiamat nanti suafu

kaum Wng membawa kebaikan-kbikan sep*ti lunun{Jflununll
Tihamah, lalu Allah menjadikan amal'amal mqel<a ifu meniadi debu.

Mereka shalat dan berpma bpi bila dibwnrlen kepada mereka dari

hal Snng hamm mere.l<a pun melakukannSn."

Diriwa3ntkan juga oleh lbnu Mandah dari jalur Atha' bin Abu

Rabah dari Salim menyerupai itu. Di dalam sanadnya ada kelemahan

dan keterputusn.lAl Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah, 2/6-71.

JI
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Bab: Tentang Telaga Nabi $

64. N Bukhari meriwayatkan dari Abu Huraimh, dari Nabi

6L+I 6bt,i'-Ft,b!;-z u ,

"Akan datang kepada telaga seiumlah oftng dari pan

shahabatktl' al hadits.

Al Bul.,tnri telah menjelaskan segi-segi pertedaan di dalamnya

kecuali jalur Ma'mar yang tidak disinggungnya.lHuda As-&ri,3991.

Menurut saya: Al Hafizh mengatakan di dalam kitabnya

Taghliq At-TaIiq, 5/188: Adapun hadits Az-Zubaidi, dari

Ubaidullah bin Abu Flafi', ia berkata, "Abu Hurairah menceritakan

bahwa Rasulullah $ bersabd a, ofip-! ,gG&t u'Wrt y,qi, ?t * l;-
'"...$1,'t)ti,i. tfi;f uJ.u e t Ul,:JFl ,JW('qi'rl.t ,,5},16 ,,ir,l, *
'q,;4;/l,'e$tl oV'lU.t3l;f16kan datang kepdaku pada hari kiamat
nanti sejumlah shahahtku, lalu merel<a dijauhlan dari telaga, maka

aku berkata, 'Wahai Tuhanku, mereka pan shahabatku.' Allah

'Saungguhnga engkau tidak mengetahui ketika mereka

mengada-ada setelah ketiadaanmu. Sesunguhn5n mereka kembali

ke belakang mereka setelah ketiaanmu.l."

65. Ad-Daraquthni berkata: Abdullah bin Salim

meriwayatkannya sendirian, dan ifu adalah hadits hasn.
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Mengenai perkataan Al Bukhari: Dan firman Allah Ta'ala, t!

S:A, $.;Srbf $aunsguhntn lkmi telah memberikan kepadamu

nikmat Smng bandft.

Al Hafizh berkata: Namun At-Tirmi&i meriwayatkan dari

hadits Samumh secart mar{71', *? A FJ.'ot $o*sguh"w setiap

nabi mempun5ai t&gal, tapi ia mengisSpmtkan pertedaan mengenai

yang maushr.r/dan mutalnya. dan bahun yarg mutsf,lleblfl shahih.

Menunrt saya: Yang mutsl diriwaptkan oleh hnu Abi Ad-

Dunya dengan sanad shahihdari Al Hasan, ia berkata: Rasulullah $
b"r*bdu, 

-,i,\'U'J?,i 
*U-W 9),tr*r rlb'€)l'ijb? q #)ot

q'{yf t:t f'ol h\t dp,,it|Ft ad olEn*n ! gqunsphnw

setkp rnbi mernpunyai telaga, k bedin di abs telaganp semenbm

tangannSa memqang tongl<at, ia memanggil setiap tnng dikenalng

dari umatzSn, hanp aia merel<a slinT membnggalan siap di

anbn mqel<a yang plin7 bqak pengikufutn. Dan aku angat

berhamp meniadi gng plns bnPk pengikubryal;'

Diriwayatkan juga seperti ihr oleh Ath-Thabarani dari ialnr

lainn5n dari samurah secara maushul |61gt mattu" namun di dalam

sanadnya ada kelemahan. Ibnu Abi Ad-Dunya juga meriwayatka" q?ti

hadits Abu Sa'id secara marfu': '(# ,'e? A FJ:t ,:',ll ibU--rl -yi
,t,3)i *y- 

"i'i&i,+61 
#'u'&i,i*tt *j6'#:,!e., *.v v

*Ui,;Ht4:t4i '.sl*I1p,:lrl1*3t u'i<A: (dan setiap nabi

memanggit umabtSn, dimana masing:masing nabi mempun5ni telaga.

Di antam merel<a ada Sang didatangi oleh serombongan besr, ada

juga gng didabngi oleh serombongan kecil, ada 5nng hanSn

didatangi atu omng ada yang harya didaangi dua omng, dan ada

jugp jnng tidak didatangi s@ftng pun, dan sunguh aku adalah nabi

E]
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gng paling banyak pengikutntn pada hari kiamafi, di dalam

sanadnya ada kelemahan.

Abu Ya'la meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Al Mughirah,

dari Tsabit, dari Anas, "Aku datang ke tempat hnu Zaid, saat itu

mereka tengah membicarakan telaga, lalu ia berkata, 'lni Anas,' Aku

pun berkata, 'sungguh banyak wanita tua di Madinah yang tidak

memohon kepada Tuhan mereka agar mereka diberi minum dari

telaga Nabi mereka'." Sanadnya shahih.

Diriwayatkan kepada kami menyerupai itu di dalam Fawaid Al
'lsawi yang juga terdapat di dalam Al Eh'ts karya Al Baihaqi, dari

jalumya dengan sanad shahih, dari Humaid, dari Anas, di dalamnya

disebutkan, "sungguh aku tidak mengira bahwa aku akan hidup

hingga melihat omng-orang seperti kalian yang mengingkari adanya

telaga itu."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Yazid Ar-Raqqasyi

dari Anas tentang sifat telaga, "Telaga itu akan didatangi sejumlah

oftmg dengan mulut yang telah mengering, mereka tidak meminum

setetes pun darinya. Barangsiapa yang hari ini mendustakannya,

maka ia tidak mendapat minum darinya pada hari ifu nanti." Yazid

pemwi yang dha'if, narnun riwayat ini dikuatkan oleh riwayat yang

lalu.

Sedangkan tentang hadits AMullah Ash-Shunabihi, 'lyadh

keliru menyebutkan nermanya, yang benar adalah Ash-Shunabih bin

Al A'sar, haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah

dengan sanad shahih,lafazhnya: '#r.?.€J ,;p ,ftd, ,i" Ogii ,;l
(sesunguhn5n aku mendahului lalian ke telaga, dan sesungguhn5n

Etr
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aku membanggpten baninkn5a l<alianl al hadits. lFath N hi,
tL/47tu771.

66. Dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas &, ia berkata, "Al

I{autar adalah kebaikan 5nng banyak yang telah dianugerahkan

Allah kepada beliau." Abu Bisyr berkata, "Aku katakan kepada sa'id,
,orang-omng menSntakan bahwa lal kaubal itu adalah sebuah

sungai di surga.' Sa'id berkata, 'sungai yang ada di surga ifu

termasuk kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada beliau'."

Mengenai perkataan Al Bukhari: Dan Atha' bin As-Saib.

Al Hafizh berkata: DiriwaSntkan oleh At-Tirmidzi dan hnu

Majah dan ia menshahihkannya, dengan sanad shahih dari hnu

Umar, lalu disebutkan hadits yang ditunjukkannya di dalam

penafsiran surah Al Kautsar. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud Ath-

Thayalisi di dalam Musnadnya dari Atha" ia berkata, "Muharib bin

Ditsar mengatakan kepadalnr, 'Apa Snng dikatakan oleh Sa'id bin

Jubair mengenai Al l{autsafl' Aku be*ata, 'la menceritakan dari

hnu Abbas, ia be*ata, '[tu adalah kebaikan yang ban!Ek.' Muharib

berkata, 'hnu Umar menceritakan kepada kami,' lalu ia kemukakan

haditsn5n."

Dir&rn5ntkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Al Ba'fs dari dari

Atha' bin As-saib dengan tambahan, "Lalu Muharib berkata,

'subhaanallaah, sedikit sekali yang terluput dari apa lnng

dikemukakan oleh hnu Abbas.' lalu ia menyebutkan hadits Ibnu

Abbas, kemudian ia ber.kata, 'Demi Allah, ini adalah kebaikan yang

banyak'." lFath Al hrt, tl/M&L
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67. Dari Abu Mulaikah, ia berkata: Abdullah bin Amr

berkata, "Nabi $ bersabda,

a

t?)l'0:
,or1,-'lt irtk tr 6 :*g\:r ;

,.. l. uo. ,o ) to ( o,
ar.l.jJl t o dla ,-t il . -b .>, -2 \J- z - J e) J

t^4
lbai

,tl-r/ o u. */o /
o)V ()P o-p

,/

,o'€r
t ,? I tt''c /
r-*bl laU)

'",1 'r*i-*WAi u
"Telagaku seiauh perialanan afu bulan, aimSn lebih

putih daripada air susu, aromant/a lebih harum daripada l<asfuri, dan

garynggapngntn hgail<an fiumlah) binbng-bintang di langit.

hmngsiapa minum darirya, maka ia tidak akan haus selamanSn."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Al Hafizh berkata: Hadits Abu Hurairah dikeluarkannya dari

Favlaid Abdul Karim bin AI Haitsam Ad-Dair'aquli dengan sanad

hasn hingga Abu Humirah se@r?l mar{u' mengenai telaga, di

dalamnya ia berkata: U\li;ui-r'fr:'€Ji f, A A'* (Lebamw

seperti jamk antam kalian dengan Jafta dan Adzulil. lFath Al kri,
LL/4801.

68. Biograpi Suwaid bin Amir: Dari Suwaid bin Amir, ia

berkata: Rasulullah $ bersabda,

I
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rr Telryaku, aku minutn dark5a pada hari kianat"T

Diriwalatkan oleh Al Bawardi, dan Abu Umar Suwaid bin

Amir telah menyebutkan se@ra ringkas di dalam N Isti'ab, jika ifu

adalah ini, rnaka sap telah menjelaskannya di bagian akhimya,

bahwa ia bukan shahabat, dan bahwa haditsnya mural.lAl Ishabh fi

Tamyiz,4sh-5hahabh, 2/ 991.

69. Biograpi Suwaid bin Jabalah Al Fazari: Disebutkan oleh

Abu Umar Ad-Dimasg di dalam Musnad AsySSami5yin, namun ia

keliru, karena ia bukan shahabat, dan haditsnya mutal. Demikian

yang dikatakan oleh hnu Abi Hatim. Ad-Daraquthni dan hnu

Mandah be*ata, "Tidak benar ia seorang shahabat, dan haditsryra

murel."

Diriwayatkan dari Suwaid bin Jabalah, dari Nabi $, beliau

bersaMa, yir$t J r:\i E#',#'iF $unsgah umat ini al<an

berdesak4eskan di telagal al hadits. Diriwayatkan oleh Al Baghawi.

Diriwayatkan juga oleh hnu Hibban di dalam gtahilmya, dan Ath-

Thabarani di dalam Musnad As5rSyami5tyin, dan hadits ni muml.lAl
Ishabh fr Tamyiz,4sh^9hahabh, 2/L331.

HY* 
o 
#;13\k i#;f #i:;ifl,,yf;4X n

...io:tqt';*A g dti(Tfuatu, atu ninum darinia pdb had lhmat
dan onng-onng yins mqlgihru seth gttg mqtinta minum kepdaku
dari la@Bn pn mbl. Dan Nlah manbngl<itl<an unb l<aum Tsamud

untuk Slnlih, hfu ia manaahryn lalu minum dari susung danfun onng-

oftng Wg beriman bqanantn dari l<aumnia, kanudian k
mazungangiqa dad lrubunia htugga pdang mahqar, dan unb itu
bqsuan...l.

@
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Bab: Syafa'at Nabi $

70. Dari Ummu Salamah &, ia berkata: Rasulullah $
bersaMa kepadaku, -,

'#.$41 Je

"Bemmallah dan jangpnlah angl<au mengandallan, karena

s*unguhnga sSak'atlru bgi onngomng tnng binas dari umatku."

Setelah mengemukakannya di dalam Biografi Amr bin

Makhram, hnu Adi berkata, "Sanad ini unfuk hadits ini tidak

terpelihara." IUsan Al Mizan, L/481; 4/37G3771.

71. Dari Anas bin Malik

alo o '
il",v tlGl|.drtrS,

"qnfa'atku unfuk oftng-orzng Wng congkak dari umatku."

Al Hafzh berkata: ... disandarkan kepada Anas, di dalam

sanadnya terdapat Ma'mun bin Ahmad, salah seorang pendusta.

(dengan penyuntingan) . lTasdid Al Qaus, 2/4981.

72. Biografi Utsman biin Abdullah Al Umawi: Dari Abu

Hurairah, "Aku berkata kepada Nabi $, 'Siapa manusia paling

bahagia dengan q;afa'atmu ..'." al hadits. Abu Thalib mengatakan

6ytr^, 
"oti ,;5-tr5 '13 s.bL
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kepada kami, "Ali mengatakan kepada kami, 'Utsman ini dha'if ."

tl.jsan Al ltfmn, 4/1451.

73. Biograft AI Harits bin Abdul 'l)?a:Riwa5rat hnu Sa'd,

hadits mutsl dari Ishaq bin Abdullah, ia berkata, "Ia saudara susu

Rasulullah f), ia mengatakan kepada Nabi $ -setelah beliau menjadi

Nabi-, 'Apakah rhenuruhru akan ada pembangkitan kembali setelah

rnati?'Maka Nabi $ bersabda kepadanya,

?;'$;.li!Y' ,e*. 4 ,sriu (f

nSunguh, demi Dzat gnng jiwaku bemda di bngan-N5n,

sunguh aku akan menunfun bnganmu pda hari kiamat nanti, dan

sungguh aku atran mengenalimu."

Lalu setelah ia beriman kepada Nabi $, ia duduk lahr

menangis dan berkata, 'Aku harap Nabi $ akan menunfun tanganku

kelak pada hari kiamat'." tAl ldnbh fr Taryiz ,Adnihalmbh,
v?aq.

74. Dan flur Al Walid bin Muslim, dari Abdullah bin Umar,

ia memarfu'-kannln (menlandarkanqn kepada Nabi $),

r| ,F.'& yqllt r; oe qi,1

'a{?lrt{ql

ify,ett Gos d;fr/e,1 ,*3
E]
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"Bahwa pada hai kiamat kelak, aku memberi s5nfa'at kepada

ayah dan ibuku, serta parnanku Abu Thalib dan sudanku di mas
jahilAah..;'

Diriwayatkan oleh Tamam Ar-Razi di dalam Faunidnya ...

Tamam Al Walid berkata, "Munkanil hadits." lN Ishabah fi Tamyiz

Ash-Shahabah,4/LL9l. 'li

75. Ahmad bin Muni' berkata: -Dari Zaid bin Arqam dan

shahabat lainnya-.9, mereka berkata: Rasulullah $ bersaMa,

Qhf'u rfrn
c4;u:i..f 'r:" ru6;y'li'i uy*

uS3afa'atku pda hari kiamat adalah benar. Maka banngsiapa

gng tidalr mengimanirya maka ia bukan dari ahlirya."

AI Hafizh berkata: Dha'if.lAl Mathalib Al Aliwh, S/LL6\.

76. Abu Bakar bin Abu SVaiUan berkata: Dari Salman ig, ia
berkata, "Mereka mendatangi Muhammad & Ialu berkata

kepadanya, 'Wahai Nabi Allah, Engkaulah yang Alah telah membuka

denganmu dan menutup denganmu, serta telah mengampuni dosa-

dosamu yang terrdahulu dan yang kernudian. Hari ini engkau datang

dalam keadaan arnan, sementara engkau melihat apa png kami

alami ini, maka mintakanlah syafa'at bagi kami kepada Tuhanmu'.

Maka beliau $ berkata, 'Aku teman kalian'. lalu beliau keluar, lalu

menggiringkan manusia hingga mencapai pinfu surga, lalu beliau
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mem€gang ketukan pinfurya lnng terbuat dari ernas, lalu mengetnk

pinhr, lalu dikatakan, 'Siapa ini?' Beliau menjawab, 'Muhammad'.

Maka dibukakanlah untuknya hingga beliau berdiri di hadapan Allah

S, lalu beliau meminta izin unfuk sujud, maka beliau pun diizinkan;

lalu beliau besujud, rnaka Allah bersem, 'Wahai Muhammad,

angkatlah dan mitalah niscaya engkau diberi, mohonlah

s5afa'at nisca3n engkau di2inkan memberi qafa'at, dan bedoalah

niscaya engkau dikabulkan'.

I-alu dibukakan untuknSn pintu pujian dan sanjungan serta

kemuliaan 1nng tidak pemah dibukakan bagi seorang makhluk pun,

lalu Allah berfirman, 'Wahai Muhamrnad, angkatlah kepalamu,

mintalah niscaya engkau diberi, mohonlah syafa'at nisca3p engkau

diizinkan memberi sSrafa'at, dan bedoalah niscaSn engkau

dikabulkan'. Maka beliau pun mengangkat kepalanya lalu berkata,

'Wahai Tuhanku, umatlnr'. -dua atau tiga kali-."

Salman berkata, 'Lalu beliau memberi qrafa'at bagi setiap

oremg yang di dalam hatinSa terdapat keimanan walaupun hanya

seberat biji gandum, atau keimanan seberat butiran gandum, atau

keirnanan seberat biji sawi. Dan ifulah kedudukan yang terpuji itu."

Al Haftzh ber*ata: Stnt ih marqtf, lAt Mattmtib At Ahrrah,

. 5/121-1221.

77.laberkata, "Aku melihat Nabi $ saat haji wada', lalu aku

mendengamSa bersabda,

'ut;uri+Lf

@
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'Aku diberi syafabl."

Diriwayatkan oleh hnu Mandah dari jaluar Ya'la bin Al

Asydaq, ia matruk(haditsnya ditinggalkan).lAl Ishabah ft Tamyiz Ash-

Shahabah, t/22L1.

78. Biografi AMullah bin Abu Al Jad'a At-Tamimi: At-

Tirmidzi dan Ahmad meriwa5ntkan riwayatuiya dari jalur AMullah bin

Syaqiq darin5n, ia berkata: Aku mendengar Nabi $ bersaMa,

'ufEf ,gf U ,y, *tr\ i;t'""Lru
,.

79. Khalifah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Anmari, bahwa

ia mendengar Rasulullah $ bersaMa,

'# 6l';raLit,yi-';tl ,s,*r ht Lt

fq
"sunguh akan masuk suIW dangan sSafa'at seoftrng lelaki

dari umatku 5nng lebih banpk dari Bani Tamim."

Dinilai shahih oleh At-Tirmidzi, dan ia berkata, "Tidak

diketahui riwayatuiya kecuali ini." tAl Ishabah fi Tamyiz Ash-

Shahabah, 2/287-2881.

r;sf:;b"a,
l'.o. r 6r !P-r

oz0l

)1 ,)s cql1,,- ,k rAl
lr/

E



eaUazla 1fu*aiato 4t rQdr4l4,er

."saunggahnjn Allah menjanjil<an kepadaku unfuk

memasukl<an ke surga dari umatku sebngk 70.000 oftng tanpa

hian, kemudian setiap seribu oftng membei s5nkbt unfuk 70.000

onng."

Lalu beliau menambahkan dengan telapak tangann5p tiga kali

tambahan. Qais berkata, "Lalu aku memegang baju (bagian dada)

Abu Sa'id, lalu aku berkata kepadanp, 'Engkau mendengar ini dari

Rasulullah $?' Ia menjawab, 'Aku mendengamln dari Rasulullah #
dan difahami oleh hatiku'. Ia pun menyatakan itu hingga tiga kali.

Abu Sa'id berkata, '[alu aku menghitung itu di hadapan

Rasulullah $, temSnta itu adalah empat ratus sembilan puluh juta

(490.000.000), maka ia pun berkata, 'Allaahu akbar. Sesungguhnya

ini mencukupi kaum Muhajirin kami dan ditambah lagi dari orang-

ormg Arab'." Menurut saya: Sanadnya shahih. dan semua pemwinya

dari para perawi Aslr9hahk, kecuali Qais bin Hujr, ia omng Syam

yang tsiqah. Tapi diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan Abu Ahmad,

bahwa Abu Sa'd Al Khair menceritakannya. Diriwayatkan juga oleh

Ath-Thabamni, bahwa Abu Sa'id AI Anmari, lrang lainnya

menyebutkant Qais bin Al Harits. Ia juga meriwagatkannya, bahwa

Abu Sa'id Al Khair Al Anshari menceritakannya, lalu ia menyebutkan

sebagian darinya. Dari perbedaan ini, maka tidak dapat dipastikan

keshahihan sanad ini. lAl Ishabh ft Tamyiz Ash-Shahabah, 4/8*
8et.

@
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Bab: Sifat Penghimpunan Rasulullah S

80. Adz-Dzahabi mengatakan di dalam Biografi Utsman bin

Dinar: Ayahnya Hakamah tidak dianggap, dan khabamya jelas dgsta.

Menurut saya: I(habar yang diisyaratkan oleh Adz-Dzahabi ini

diriwayatkan oleh Al Uqaili, yang permulaannya:

iiW,yl\f * yt;llti\ots tiy
orll . ouro I o ,/ tt iz

1 ii5r d*t e,, t) Ji 4),>:t\i
. ol, l?. I .t lz zt .z!

ir#5-il| j.b 4S $)q
uPada hari kiamat nanti, akulah Wng peftarna l<ali dibukakan

bumi dariku, lalu diikuti oleh Bilal dalam kadaan menemptkan

kdua jarinW pda telingpnta mengumandangkan adzan, lalu diikuti

oleh pm muadzdzin."

@
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Bab: Tentang Slrafa'at

8L. Abu .Ya'la berkata: Dari Anas 4S, ia berkata, "Ketika

Rasulullah $ sedang duduk, tiba-tiba kami melihatqn tertawa hingga

tampak gigi serinya, maka Umar berkata kepada beliau, 'Aph dan

ibuku tebusannya wahai Rasulullah, apa lpng membuatmu tertiawa?'

Beliau $ bersaMa

"f- /;t'q) ,s*- G
al o ../

G;At U \cq 9>v)
'ry ,;""i* d,'rr ,:q:, ( :(iLl iw ,tl;
:J-s .iilV':)Gl yLf ,y,:?hti$ .q"l

)'r J- hr j6 .i7 GttG',y',fr"'l ,:*;U

e1ilf 'u &'S;4i'*, itiiA
"Dua lelal<i dari umatku didabngil<an ke hadapn Rabbul

'Iah Jalla Jallaahul, lalu slah s@nng dari kduanla ber{<ab,

'Wahai Tulanku, ambitl<an unful<ku penganiaSaan terhadapku dari

audamku'. Allah & bafirman, 'Berilan kepda sudamrnu
pengwiajmn terhadaprya'. Ia bed<ab, ,'Wahai Tuhanku, tidak ada

lryi kebikanku tnng tercim'. Alkh lb berfirman kepda oftng 5nng
dianiaSa bd| Ap gang al<an engl<au lakul<an terhadap sudamrnu
larena sudah tidak ada lagi tercia dari kebil<an-kebail<ann5n?' Ia
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berkata, 'Wahai Tuhanku, kalau begitu hendaknya ia

menanggungkan dai dos4oaku'. "

Tampak kedua mata Rasulu[ah #t meneteskan air mata

karena menangis, kemudian beliau bersaMa,

'of a * o6t LtL.l- ,;+, i,; U; Lf

j-t t'a rg ht'Jtii, € )t )'sl ;'e'p-J-
l, f, ,7r',. . o I / - t c

cLlaej'.gVt G pti 4:i. igrl i,.)W,

e.\+'€U,a$ 'ri'ot ,!'irr'^iK ,ii
.';:,lt rt eLl 

'J.rii 
:iu g.f **, i5fu, gii

Ul ,>Gt ,y lu t;-ll; W-Vi'*,r 6.:Jv

.'e,l ,;l 7 ,;t :Jtl l'./) t;- ti[,.,r,JG .1?#

:)t-;; hr i6 .ib ir'i, i ;p ,:q:, G- :Ju

^?)r.Jg,;iLr!*f ,e'i,
"%unguhnga itu hari tnng angat bemt dimana manusia

berdalih unfuk menimpakan do*dos mereka. I-alu Allah Tabamka

wa Ta'ala berfirman kepada si penunfut, 'Angkatlah pndanganmu,



*at&zlta ?6aa?afu 4C r4ogalad

talu tihatkan ke sutga'. Maka ia pun magwgkat keplang, maka k
pun berkata, 'Wahai Tuhanku, aku melihat kota-kota dai penk,

istana-istana dari emas Wng beftahbkan mutiara, unfuk nabi

manakah ini? tJntuk oftng shiddiq manal<ah ini? untuk sghid

manakah ini?'Allah berftrman, 'hi bagi gng memberikan harganin'.

Ia berkata, 'Wahai Tuhanku, skry Wng mamPu memiliki harga ifu?'

Attah & berfirman, 'Engkau memilikingn'. Ia berl<ata, 'Dengan apa,

wahai Tuhanku?' Altah berfirman,'Dengan memaatl<an sudanmu"

Ia berkata, 'Wahai Tulanku, lalau bqitu maka s*ungguhn5n aku

telah memaafkann5a'. Allah Ta'ala berfirman, 'Tunfunlah tangan

saudammu itu, lalu masukkanlah ia ke surga'."

Kemudian saat itu Rasulullah $ bersabda,

AA l,r Lri |#'06 | ;rbb ?nr t rfrve,' i Y :' J 
c _ or?..o,,qt?;'etrG.

'Maka hendakkh kalian berbkm kepda' **, dan

pe$aikitah hubungan di antam kalian, lcarena se-sunguhryn Anah &
memp*biki hubungan anbm omrgongl bqirmn Pda han

kiamat"

Al Hafizh berkata: Sangat dha'if. lAl Mathalib Al Alitnh,

5/t2*L291.

82. Az-7amal*'ryan berkata: ... Dari hnu Abbas r$, dari

Nabi $,

@
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bt;utib;';x-'ol oJ p.c;f ri;;
iL-/tJ../

"Maka apabila diizinkan bg gng diizinkan untuk membei

syafa'at, maka ia dil<agetl<an oleh sSnfa'at'"

Al Hafizh berkata: sa5a tidak menemukannya. lAl lkfi Asy

Syat 3/5631.

Bab: Tentang Pemberi Syafa'at dari Kalangan Para

Nabi 'Alaihimus fuIamdan l-ainnYa

83. Az-Zamaktrsyari be*ata: Dari Abdullah bin Mas'ud rS: "'
dari beliau 'Alaihis Sakm

'ii,;tSt i,iqli, $i yqlit & &
nTtga golongan 5@g akan membed sgfa at pada hati kiamat:

Pam nabi, kemudian pm ulama, kemudian pm sythada ..."

Al Hafizh be*ata: Diriwryntkan oleh hnu Majah, Abu Ya'la,

hnu Adi, Al Uqaili dan Al Baihaqi di dalam AsySW'ab dari hadits

utsman. Di dalam sarndnp tendapat 'Anbasah bin AMurmhman Al

Qaras!,i, dia iatuk (haditsnr ditinsga[Gn). lAt l{afr Asy$af,

4/48,01.
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Bab: Tentang Pembangkitan Para Nabi 'Alaihimus
Salam

84. Adz-Dzahabi mengatdkan di dalam Biografi AMulah bin

Yazid bin Adam Ad-Dimaryqi: Ahmad berkata, "Hadits-haditsnln

palsu." Al Jauzanani berkata, "Hadits-haditsnln munkar."

Al Hafizh berkata: hnu Abi Hatim berkata, "la meriwayatkan

dari Abu Darda, Abu Umamah dan Watsilah bin Al Asqa' &,
"Bahwa Nabi $ ditan5n tentang bagaimarn dibangkitkannya part

nabi." Hadits palsu. lLisan Al Mian,3/3781.

Bab: SSnfa'at Amal

85. Biografi Kudair Adh-Dhabbi, disebut juga hnu Qatadah:

Dari Kudair Adh-Dhabbi: "Elahwa ia mendatangi Nabi S, lalu

seorang badui mendatangi beliau lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

maukah engkau menceritakan kepadaku tentang aPa-apa yang dapat

mendekatkanku ke surga dan meniauhkanku dari neraka?' Beliau

bersaMa,

sb.a:r,F:ii;ir irrs
"ful<au berkab adil dan memberi kelebihan " Al hadits.

Diriwayatkan oleh Ahrnad bin Muni' di dalam Musnadnya, N
Baghawi di dalam Mu'jamnya dan hnu Qani' darinya. Para



*allal*a I d,u fldfu ll rdaral4ir

pemwinya adalah para perawi Ash-Shahih hingga Abu Ishaq.

Diriwaptkan juga oleh Ath-ThalElisi di dalam Musnadnya. Demikian

juga yang diriwaptkan oleh hnu Khuzaimah- Diriwayatkan juga oleh

hnu Syahin.

Al Bukhari mengatakan didalam Adh-Dhu'afa ', "Kudair Adh-

Dhabbi adalah yang Abu Ishaq meriwa5ratkan darinya, dan Sumaik

bin Salamah meriwaptkan darinln, dan ia men-dha'ifkannya." [.4/

Ishabh ft Tamyiz Ash-.5halnbh, 3/25*2891.

86. Disebutkan tadits:

itit;s+i {Vt ?i lt;<ti i*s
/

ol it ' t lz t'

... 1P d 91L,it4 ri'.lAt6"a:tt- ri*
,,
"r\mal perbuabn akan dabng pada hari kiamat, mal<a shalat

pun dabng lalu ba!<ata, 'Wahal Tuhanku, aku adalah shalat,'Allah

berftrnan, 'saunggwlnga eryl<au di abs kebikan ...'." a

Abu Abdurrdhman be*ata, lAbbad bin Rasyid biqah, akarr

tetapi Al Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah.' llthmf Al
Musnid At Mu'bli, 7 /1521.

@
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Bab: Slnfa'at Orang-Orang Shalih

87. Musaddad berkata: Dari Arns rg, ia berkata: Rasulullah

$ bersabda,

,h'sy,Y';r';1, ;fu $f u vL LY
,irr;t teit Gl ,itd 6:J# ,il;ir *f U

$$ 6,iA; ruf u)

,

,>')roi-: ,*.t24 ,ii aba ,:d i#;
o 2' 

" 
l'i tqo cl ow c-,iii ,&')t,,H) :Ote'e

e,# 6l:Jv ruf
4;i2.5,ii&*,:ol.-.V - (_

"fuian-barisn ahli nenl<a keluar, lalu seoftng lelaki
melewmti lelaki lainn5n dari kalangan ahli sutga, lalu ia berkata,
'Wahai fulan, apkah engl<au mengenaliku?' Ia berkata, 'Skpa

engkau?' Ia menjawab, 'Aku adalah omng tnng pemah engkau minta

unfuk membeikan air wudhu, lalu aku pun memberikan kepadamu'.

Maka ia pun memintal<an qnfabt unfuknya, lalu ia pun diberi izin

unfuk memberi s5afa'at kepadan5n. I-alu lelah- lain meleorati lelaki

lainn5a (dad ahli surga), lalu ia berkata, 'Wahai fulan, apakah engkau

mengenaliku?' Ia berkata, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Engkau

q*nk')
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pemah mengufusku unfuk anu dan ariu, lalu aku

memenuhinga unfukmu'. Maka ia ptn memintakan s5mfabt

untukn5a, lalu ia pun dibert izin unfuk memberi sSnfabt.kepadanya."

AI Haftzh berkata: Di dalam sanadnSra terdapat Ar-Raqasyi, ia

dha'if.

Juga dari Abu Ya'la Yusuf, ia haditsnya ditinggalkan. tAt
Mathali b Al Alitnh, 5/ L251.

88. Abu Ya'la berkata: Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya,

dari kakeknp r$,, ia berkata, "Rasulullah $ berabda,

,ypt?';'ir,At -',yr?- h' i-- r;l

- r-J"J irri e,Jb.;)t $f ;f 2i l,itj
"o 

/
L *r*uJ-

a-Lir dt,Gr;'€G-L \,oj* ,&jyat
t I ! t zo I u '

t4,o;-# ,lrz,asr$f ;; ,:ojrr, fpf '";t

iol $y, ,e;,r"ty t\& ,:ojrri r€Jbi
:&i J,-5,1* qL,# t;b,€rrt qI

orf , ;6 q :ti'; .l*at ?f'p,ai'*ir rlii

,Gl'-,?jtr

E
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6wr,-,J6- lt Glt{:,oht G'ot*:i
rrLir ,#irri ,!" G Jrw),-;w-l' ;

*u;lt?1 'e,iLit
uAwbila Allah & tetah mengampull<an * -;* Pada

hai kiannt, penyeru betsent, 'Mana oftngpftng tnng mqtiliki
keubmaan?' Maka bedirilah sQumlah olzng 4an mereka ifu han5n

sdikit-, lalu mereka pun bertohk ke surya dengan beryqas, lalu

mereka dinmbut oleh pam nakikat, merela pun berkab,

'saunguhryn kami metihat katkn beryqas ke surga, siap kalian?'

Mereka menjavnb, 'I{arni adalah oftrnryrzng tnng memiliki

keubmaan?'

Pan malail<at berbnga kgf, Apa keubnaan kalian?'Mereka

menj,awab, 'Dulu kani jika di"halini mala kami betwbar, jika kami

dipqlafukan buruk maka kami ma naall<an, dan jika kami dibdohi
maka benil<ap entun'. Lalu dikabl<an kepda merd<a, 'MasuHah

l<alian ke sutga, itu sebikhik gtfiru onngomng tnng beramal'.

Kemudian pqryeru betsant, 'Mana onn(f-omng gng sula

bersabr?' Maka majukh sejumhh omng 4an mere,la ifu hanSa

sdikit-, lalu merel<a pun batolak ke swga dengan beryqas, lalu

me.rel<a di,nmbut oleh pn nalaikat, mereka pun berlab,
'%unguhrya kami melihat blian beryqes ke surga, siap kalian?'

Meret<a menjawab, 'I{ami adatah orzngomng 3ang suka betsbar'.

Paa matait<at ber*ab, Ap kmhmn kalian?' U*.1*
menjavnb, 'Dulu kani bersabar dalam matafi Allah Ta'ala, dan
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kami juga bercabar dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan

terhadap Allah fu'. l-alu dikatakan kepada mereka, 'MasuHah kalian

ke surga, ifu sebaik-baik ganjamn oGng-orzng yang benmal'.

Kemudian penyeru betsent, 'Mana onng-oftng yang aling mencintai

karena Allah Ta'ala?'-atau beliau berkata: karena Dat Allah &. Abu

Muhammad ragu- Maka bedirilah sejumlah oft,ng, dan mereka ifu
han5a sdikit, lalu mereka pun bertolak ke swga dengan betgqas,

lalu mereka dinmbut oleh pm nalaikat, merel<a pun be*ab,
'Sesungguhn5a kami melihat kalian beryqas ke sutga, skpa kalian?'

Merel<a menjawab, 'I<arni adalah or?nganzng yang aling mencintai

karena Allah g?'-atau: karena Dat Allah S-.
Pam malaikat berlab, 'kgaimana aling mencinbinga

kalian?'Mereka menjarnb, 'Dulu l<ani aling menclnbi l<arena Allah,

sating mengunjungi l<arena Altah Ta'ala, aling mengasihi larena
Allah Ta'ala dan aling berbagi l<arena Allah Ta'ala'. Ialu dikatalan

kepada merel<a, 'MasuHah l<alian ke sutga, itu sebaik-baik ganjamn

oftng-oftng tnng bemnal.l." '

Rasuluilah $ bersaMa, qt-'.Ejd. ,y;tt S, -ht ?- bt t{'j
z-!it :l:i-; ,F'r-;6& (Kemudia" Ntah & meletakkan timbngan-
timbngan amal unfuk hiab setelah masuknSa mereka ke dalam

suryal.

Al Hafizh berkata: Dha'if.lAt Mathatib N Aliryh, S/L26-L271.

@
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Bab: Tentang Rahmat Allatl

89. Al Haftzh meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah &, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

,y;,,iiy vf # i ?f ;"t',y gh
;;AL fi1x r* JL:r3,;W *6 ?nr ;s
vr lj=jv t:rbt*l-,trr3,riri! #;ry u
ilit ;84 .tr ry y;;- €. ry ?61t, rt,

z0):J;*"F.,:,dq*
,,

\i-i L.ii t; e{i Gositrr,lnt
,f t;;, t:r*,.i ,;'€rrll e} trk5Ju

,Cra
J.d:-,1

' nAda tujuh golongan tarrg akan bqada di dakm naunspn

'Arcy Wda nari dimara Mak ada naungan kuuali nangan-N5a, 3aifu:
Seomng tpng berdzikir kepda atlah talu air matanya

Sanng Sang hatirya terput dengan masjid-masjid l<arena angat

J),-;J.W;I J|,J. .) .4L c;ts,i:,f i-*l

lgJ

ffi;Il+I
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cintanya kepada masjid; Seonng 5nng mencitai harnba 5nng mana ia

tidak mencintain5n krcuali karena Allah; Pemimpin yang adil

terhadap nl<jabg;

Seonng Wng mernberi dengan tangan kanann5m

t/ang lnrnpir menyembunyil<ann5m dari tangan kirirym; Seonng Snng

lelaki tnng dibujuk malaiat oleh samng wanib yang be'rl<dudukan

dan berWns cantik rrarnun b meninggall<ann5a l<arena keagungan

Allah;

fumng t/ang di dahm suafu pasukan betann suafu kaum

5ang kemudian begump dengan musuh, lalu brisn mereka

terbula, lalu ia melindungi fufiek nuel<a sehingga merel<a sdlamat

dan ia pun selanat abu sgahid."

Ini hadits hasn png sangat gharib pada mayoritas lafazhnya,

dan kriteria yang ketujuh lebih gharib lagr. t 4/ Amali Al Muthlaqah,

9G971.

90. tGmi dapati hadits A\r Al Yusr dengan sanad lain omng

Kufah yang slnhih.

Dari Abu Al Yusr {t, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah

$ bersabda,

;,y e h' rihf ,* *, o'*.z o,jtr ' 
ilb \ ?:;

,( oi o ,
tbt ,Y
aa
Y!#

" Ehmngsiap memberi bngph kepda oftng (berhutang)

gng kesulibn atau mengugurtan darin5a, maka Allah akan
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menaungirya di datam naungan-Nia pda hari tnng tidak ada

+rr Jwu; #{ ot{j14-',t:ri
t:;1 okri$'c-t);4

"Dan merobek abtanrym sementata ia mempun5ni hutang

kepadan5m, dan ia berkata, 'Peryilah, dan ifu meniadi milikmu.'Yang

mana ia sendiri datam kesulibn," yakni lrang menghutangkan

kepadanya

l-afazhAhmad bin Yunus, sementara Al Muharibi hanSn pada

lafazh mar{u'*ja.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Husain bin

Ali dan Mu'awiyah bin Amr, keduanya dari Zaidah.

Ada jalur periwayatan ketiga yang diriwayatkan oleh hnu

Mai,ah.

Diriwayatkair juga oleh Al Hakim dari jalur ini sebagai isfrdmk,

n unun ia keliru. tAl Anali Al Muthlaqah,102-1031.

9L Al Hafizh meriwaSratkan dengan sanadnp dari AMullah

bin Sahl bin Hanif, dari ayahrya, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

E
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,*(rc rf .lr e,-"- G(+t J oGl"J;
-z/u

Y ?;-t ehrJivf *, eq*":l y,F
ia

.tp Vt
a

,y
"Elanngsiap menolong s@ftng narjahid fr abilillah abu

omng berhutang Wng kesulibn, abu budak mul<aAb dalam

memerdekal<an dirin5a, maka Allah akan menaungrnta di dalam

nuurgun-il5 pada hari tnng tidak ada naungan selain naungan-

Nw."

Ini hadits hasz,n, diriwaptkan oleh Ahmad, lalu kami

mendapatinya dengan sanad tinggi. Diriwayatkan juga oleh Al

Hakim, dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Al Hakim.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnln dari Umar bin

I{haththab r$, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

';r,{qtiy- hr lihl )v}1, Pf ';,

?'t" t:r,.Z ,;; u, ,i?l ^tt ;-. (-:v'#

"hnngsiapa menaungi kepala oftng Wng betpenng maka

Allah akan menaunginya pada hari kianat, bamngsiapa tnng
memperciapkan oftng Wng berpenng dengan maka

bagnt/a pahalan5a, dan bamngskp tnng membangun sebuah masjid

^{+r G€;.rihr ,; lt?t y
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gng di dalamnSa disebut nama Allah, maka Allah membangunkan

sebuah rumah baSIryD di sutga."

Ini hadits haan, diriwayatkan juga oleh hnu Majah,

diriwayatkan juga oleh hnu Hibban, diriwayatkan juga oleh hnu

Hibban dari Abu Ya'la sebagaimana png kami keluarkan.

Kami dapati juga dari jalur lainnya dari Yazid bin Al Had.

Demikian juga 5nng diriwayatkan oleh hnu Majah. lAl Amali

Al Muthlaqah, 104-1061.

92. NHafizh berkata: Dari Jabir bin AMullah rg,, ia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

| ?'; y,:.? '.-z; hr iihl *; i ut:

1Ft, ,errKtrt doi*Nt,.iy \\,y
eatiwf),rualt Gryt:;r

nTiga hal 5ang bmngsiap bemda di dalamn5n mal<a Allah

al<an mqtaungntn di baunh 'fusyNp pda hari 5ang tidak ada

naungan kquali naungien-Nga: Wudhu pda aat-aat 5ang dibenci,

berjalan menuju masjid di kqelapn, dan menbei mal<an kepada

lang kelapnn."

Ini hadits ghartb, diriwaSntkan oleh Abu AsySyaikh di dalam

kitab .Afrr-fsa uab dari Abdurrahman dernikian.
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Sedangkan Abdullah bin hmhim Al Ghifari, At-Tirmidzi dan

Ibnu Majah meriwayatkannya, narnun ia sangat dha'if.

Tapi disebutkan di dalam At-Taryhib hadits-hadits yang

mengua*an unfui:t masing-masing kriteria tadi.

Kemudian ia berkata: Al Hafizh meriwa5ntkan dengan

sanadnya dari Jabir bin AMullah &, ia berkata, "Aku bersaksi,

sungguh aku mendengar Rasulullah $ bersaMa,

'rfrf 'Fl ,yy'.tfl; * Ahr;af
2

'rt?l oGl

"Allah al<an mtenaungi di dalam naungan-N5m pada hari

kiamat, omng Wng memberi tanggah kepada otzng berhutang Wng
kesulitan atau 5nng menolong oftng tidak memiliki keahlian."

Ini hadits ghaib, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalarn Al
Auath demikian.

hnu Sa'id AI Maqburi png disamarkan netmanlra adalah

Abdullah, ia dha'if.

Kemudian ia berkata: Al Hafizh meriwayatkan dengan

sanadnya dari Anas bin Malik r{h, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

o9y"t 
? ; i;l Jy ";J 

is $*:t 76t
"Pdagang Wng jujur akan benda di bawah **n* '*,

pada hai kiarnat kelak."
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Ini hadits gharib, Yahya bin Syabib meriwayatkannya

sendirian, sedangkan ia munl<arul hadits (haditsnya munkar), dan

tertuduh berdusta di kalangan para imam hadits.

Saya telah mengemukakan, bahwa mayoritas hadits teniang

penaungan adalah dha'if, adapun saya mengemukakannya adalah

unfuk menerangkan apa !/ang ada di dalamnya sebagai pelengkap

faidah.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sarndnya dari Jabir bin

AMullah r&, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

,

&I'r
'.i;hr lihl *,p eu.;lt *lV

" hnngsiap memberi makan onng t/ang hingga ia

keryang, mal<a Allah akan menaungtntn di bauah naungan 'Arcy

IW."

Ini hadits gharib.IAI Anali Al Muthlaqah,107-1101.

93. Al Hafizh meriwaSratkan dengan sanadn5ra dari Abu

Hurairah rs, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

,J- (:p>tLlt 41L 
"+rr;.tJt 

h' ;\f
, )G.\i ;t;;'Ji3s, r;3Jr e'tr'aiL'#
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"Allah mewahytkan kepda lbnhim*, 'Wahai kekasihku,

baguskantah akhlakmu walaupun terhadap omng-omng l<aftr maka

engkau akan masuk ke dalam l<alangan omnganng tnng baik, dan

sesungguhn5m ketetapan-Ku telah mendahului bagi tnng akhlaknya

bagus, bahvn Aku akan menaungannta di bauah AtsyKu, dan

memberin5n minum dari bangal kaucian-Ku, serta mendekatkannga

kepada perlindungan-Ku."

Demikian juga yang dikatakan Sulaiman: Tidak diriwayatkan

dari Nabi $ kecuali dengan sanad ini. Selesai.

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh hnu Adi di dalam .4/

I<amil. Nama Abu Umayyah ini adalah Isma'il, ia dha'if.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin

Abdullah r&, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

/ o f, -d, , . ltoz ti \!., // lol ,',, o u

LSFI) )*l GW 4J cr}l d t-* -F Lt'
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1 ,,,r., :\'Ji ilii,r j{ v:s;,22,L'at13; ,;d-," 6ilu;
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? -#t U; iifi l', :r* &t t t6,
'O-nn n* menggalil<an untuk kubumn maka Altah

bngaril<an sebuah rumah unfukn5n di sutga, dan memberlakukan

ba7nta phatarya pda hari kiarnat Ehnngsiapa Wng memandikan

ma5at maka ia keluar dari doa4oanSn seperti pada aat dilahirkan

oleh ibun5n. Ehnngsiap menglafani maSat maka Allah mengenakan

pdaryn palaiannya dari surya. Ehmngsiapa menghibur

(ta'zgah) omng tnng tengah berduka mal<a Allah mengenal<an

padan5n pakaian talum, dan ruhryn didoakan di antam pam ruh.

hnngsiap menghibw bdtnh) omng tlang terkena musibah

maka Allah mengenalan pdaryra dua pl<aian dari surya gng tidak

furtandingi oleh dunia. hmngsbp menganbrl<an jenaah hingga

selqi pengubumnrya maka Alkh tuliskan bginya tiga qimth

phata. &tu qiat itu tebih bmr daripda gunung Uhud.
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Barangsiapa menanggrng anak 5ntim atau janda maka Allah

menaungin5n di dalam naungan-Nya pada hari kiamat. Bamngsiapa

memasuki pagi hari dalam kadaan berpuasa, menienguk omng sakit,

memberi makan onng miskin dan mengantar pnazah, maka pada

hari itu ia tidak akan terkena doal."

Ini hadits ghaib, diriwayatkan oleh Ath-Thabamni di dalam A/
Austh.

hnu Adi juga mengeluarkan sebagian hadits, dan begifu juga

Ad-Daraquthni.

AI lftalil dha'if menurut mayoritas ahli hadits, tapi Jbnu Adi

berkata, "Aku tidak mendapatkan haditsnya yang munkar yang

melewati batas. Ia termasuk omng yang haditsnya boleh ditulis.

Wallahu aIarn."

Kemudian ia berkata, "lbnu Syahin juga meriwayatkannya di

dalam kitab At-Targhib, dari Sulaiman bin Al Ma'afi secarcr terpisah-

pisah."

Saya mendapatlan syahid unntksebagiann5n.

Diriwayatkan juga oleh Abdurraz?aq, dari jalumya oleh Ath-

Thabarani di dalam kitab Ad-Dub' dari hadits UmaSryah bin

Shafwan, ia berkata, . "Kembat Shafi,van menemukan lembaran

terikat, di dalamnya disebutkan, 6'q3{ ri6 ,!^f;'7:l'i,:lr *i)r'er[rSL
r;5 , 

j6 .16r k ,Ft :f,d, W?*- rs:fi:'u Ur+ .*,rf :J'6 \1it';bi-',f.
,#'$tb,*,'4'ry{,jerffiiti Ltll-'oit'(rbnhin * bertan5p

kepada Tuhann5n, ia berkata, 'Wahai Tuhanku, apa tnng didapat

oleh onng Wng men5abarlan oftng tnng tengah berduka?' Allah

berftrman, 'Aku mbngenal<an Wdaryn pakaian dari ketakunan tnng

@
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dengannya ia menempati surga dan melindungi dari nemka'. Ibrahim

berkata lagi, 'Ialu apa yang didapat oleh omng yang memberi tempat

kepada janda?' Allah ber{irman, 'Aku menaunginya di dalam

naungan-Ku dan memasukkannya ke surga-Ku.)"

lni syahidyang ia5yiduntuk hadits Khalil bin Murmh.

AI Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah @, ia

berkata: Rasulullah $ bersabda, tli$ir ?t-yt'lf itota.Ut yo;tUl
Vahukah kalian siapa oftng-orzng tnng lebih dulu kepada naungan

Allah pada hari kiama?l. Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya

yang lebih mengetahui'. Beliau bersabda, t\yt ,tfiifSr tilJlf rif iy.it
'&i$.?,-i*?t i,r,j;t) 63i,:t is.'r t4' (yaitu' onns-omns' yans

apabila diberi kebenann mal<a mereka meneriman5a, apabila diminta

kebenamn maka merel<a memberil<annta, dan apabila memuufuskan

bgi manusia mal<a seperti kepufuan unfuk diri mereka sendir)."

Ini hadits ghadb, diriwaptkan oleh Ahmad bin Muni'. [.,4/

Amali Al Muthlaqah, 1 10-1 131.

94. Al Hafizh berkata: Al Hafizh meriwayatkan dengan

sanadnya dari Abu Raja' Al 'Atharidi, ia berkata, "Aku mendengar

Abu Bakar Ash-Shiddiq 4g berkata, 'Wd yang adil, maka Allah akan

menaunginSa dan tombaknya di bumi. Bamngsiapa menasihatinya

mengenai dirinya dan mengenai para hamba Allah, maka Allah akan

menaungin5ra dengan naungan-Nya pada hari lang fidak ada

naungan selain naungan-Nlra. Dan barangsiapa memperdaSainya dan

terhadap para hamba Allah, maka Allah akan menghinakannya pada

hari kiamat'."

@



EarZafzllaldr**afu .rACrd.r4l4rad

Ini hadits gharib, diriwayatkan oleh Ibnu Syahin di dalam .4f-

Taryhib.

Para perawinya dikenal kecuali Sulaiman bin Raia', Abu

Hatim berkata, bahwa la maihut (ffdak diketahui perihalnya). lAl

Amali Al Muthkqah, 1 1S1 151.

95. Al Hafizh berkata: Abu Bakar bin Bilal meriwayatkan di

dalam Makarim At Akhlaqdan Abu Asy-syailitr di dalam Ats-Tawab,

dari Abu Bakar Ash-Shiddiq r{h, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa'

j'S-tr ikht +'ol;trf;
+3'q*,Jlu)t$W 'q'#i

"Ehmngsiap tnng ingin dinaungi Allah dengan naungan-N9a,

maka bercikap kems terhadap omn$onr$ beriman, dan

hendaHah bercil<ap peryEpng tethadap orznsForzng beriman"'

Kdua

Apa yang diriwaptkan oleh Ad-Damquthni di dalam N Afnd

dan hnu s!/ahin di dalam At-Taryhib, dari Abu Bakar Ash-shiddiq

r$b, ia berkata,

'orU i)rt)it'L:t rlt ot-*,-:;, ;;
a3)ati-i7Lij iJvtt t 4 'Jl t1

@
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;+l iJLs tj<ir ::;;'jJ,t; iJti .q6.tr,
9aa

,* y! JF Y i; ,b,
uMus bin Immn 'alaihis shalafu was alam berl<ab, 'Wahai

Tuhanku, ap tnng didapt oleh omng Wng menganbr ienazah?'

Alkh berftrman, 'Pam malailat keluar fu.l&manta dengan pnii'
pnjinya'. Ia berkata lagi, Ap 5ang didapt oleh omng Wng
mentnbd<an oftng tnng difrngal mati amlm5n?' Allah Mrman,
'Aku menaungintn dengw tnungan-Ku pda lani 5ang ddak ada

raurrgirn kumli ruungan-Ku'.'

Jalur kedua hadits ini lebih lernah daripada png lalu.8 [^4/

Anali Al Muthkqah. 1161.

95. pari Ali bin Al Husain, dari a5nhnya, Al Husain bin AIi,

dari ayahnla, AIi bin Abu Thalib 9,, ia berkata: Rasulullah $
bersaMa,

i;*r,t?i;?t'Jy Jo;tur
" Omngomng Wng lebih dulu kepda naungan 'Arcy pada

lari kianat, nnh keblngiaanhh bgi mqeka." Dikatakan, 'Wahai

Rasulullah, siapa mereka?' Beliau bersaMa, l)t+i;tt* U',* i
(Merel<a adatah golongantnu,. urahai Ali, dan oftng-onng,.#ng
mencinbimtl." 

.1:

E ltlakzud Al Hafizh adahh hadits-hadib png disebutkannya di sint di dalam

NAmabny,, qi-116.
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As-Sukari berkata, "lni hadits gharib dari hadits Salm Al

Khawwash, ia sangat sedikit meriwayatkan hadits. Ini hadits 'aziz

(diriwayatkan dengan dua sanad atau lebih) dari hadits Dzun Nun.

Ridhwan bin Muhammad meriwayatkannya sendirian jika valid

darinya."

Menurut saln: Al Khawwash haditsnya dha'if.

Menurut saya: Dan yang lainnya terhrduh dusta dengan

haditsnya, karena Al Malthi dituduh berdusta oleh Ad-Damquthni.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah Q, ia

berkata: Rasulullah $ bersaMa,

wqtiy-.}rr 

"y 

J\oi:ut u ui-6
"Tahukah katian siapa o,zng-oftng tang lebih dulu kepda

naungan Nlah pda hari kiamafl."

Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang' lebih

mengetahui'. Beliau bercaMa,

,iji;.;j* fi, ,i1a'"6;t \#l fi.,lfi
,a,

|i.;t.,frJ* ,/q rfat
"Yaitu oftng:onng Wrtg apbila diberl kebemnn mal<a

merelca manerimanSn, apbila diminta kebenann maka merel<a

memberikann5a, dan apbila memufuslcan bagi manusk maka seperti

kepufuan unfuk dirt mereka sendiri."

Diriwayatkan oletr Ahmad.

EI
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Sementara Ibnu [ahi'ah, walaupun hafalannya buruk, namun

haditsnya lebih layak diterima daripada hadits Al Malthi.

Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu Darda,

dari Abu Darda &, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

o . 9 z .u tt,6 .. o1 . / .-6

u',+:t ( :e>tl"ll alL ol-e:;, ;;i$

\),r!1r Ft;l gol ,ti,(1tW\
"J ;rL Urf ,urlr fr43f JL u:LV

-,-t7:#:)
uMua'bk Imnn* berkara, 'Wahai ,,rnJ*u, siapa tnng

Engkau tempatkan di bangeal kqucian dan siapa Wng bernaung
dengan naungan-Mu pde hari 3ang tidak ada naungan serain

naungan-Mu?' Allah berftrman, Merel<a adalah omng-oftng ,nng
mata mereka tidak pemah melihat zina, tidak ada riba pada juat beli
harta mereka, dan tidak menganbil suap a2rs kepufu*n-kepufuan
mereka. Kebahagiaanlah bagi mereka dan sebaik-baik tempat
tinggal."

Ini hadits gharib, dan di antara perawinya tidak ada perawi
yang disepakati untuk ditinggalkan riwayatuiya. lAt Amati Al
Muthlqah, 20L-2031.

I

ii ,ttY'
zI I t oz
O j r-J:o-

6 to

,W_h./l'alt {*; G'8U-
z a '. ! z z 0 o o /
Y u#t $sl:Ju tiily YI Jt Y
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97. Al Hafizh meriwalatkan dengan sanadnya dari hnu

Mas'ud rg, dari Nabi $, beliau bersaMa,

t'; it? G'+:, ( :i>r!t )lL ilt;'Jts

liyf :Jts tau7iq.t q'rf aurf Sa

tc4ilif.ltdllaa?afu :4CrQar4l4rer

9da* Y! JeYi;,*
" Daud 'Alaihis &lam berkab, 'Wahai Tuhanku, ap ganjamn

oftng Wng menangglung ianda abu anak tatim larena

menghampl<an keridhaan-Mu?' Allah berfirman,'Aku menaungrnp

di datam naungan-Ku pda lnri gnng tidak ada natngan selain

nattngan-Ku'."

Ini hadits gharib, dan di dalam sanadnSn ada kelemahan dan

keterputnsan.

Telah dikemukakan sphid hadits ini pada majlis ke seratus

ketiga dari hadits Jabir.e tAl Arrnli At Muthhqah,2OSl'.

98. Biograft Urwah bin Amir Ar-Baqasyi: hnu Al Mubamk

mengatakan di dalam Az-Zuhd, dari Unpah bin Amir, ia berkata,

"Ditampakkan kepadanya dosadosan3a pada hari kiamat, lalu

lewaflah suatu dosa di antara dosadosanya lalu berkata, 'Adapun

aku, sesungguhnya aku berasal darimu karena kasian'. Lalu ia

diampuni." '

e NAmalt Al Muthlaqah,tOT.

d

@
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Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalam Al Mamsil, "Ayahku

meriwayatkan hadits Urwah bin Amir di dalam Al Wuhdan " Yakni di

dalam Ash-Shahabah,lalu ia menyebutkan cacatnya. Wallahu a'lam.

lAl Ishabah fi Tamyx Ash-Shahabah, 2/4761.

Bab: Apa *T,]iH*J#t kepada orang-

99. Dari Mu'a& bin Jabal, ia me-marfuLkannya

(menyandarkannya kepada Nabi $),

|i'tj66 J:)lq,iq;rt6:;
"Jika kalian mau mal<a aku bertbhukan kepada kalian apa

tnng pertama kali Allah kabkan kepada onng-oftng beriman pada

hari kiatnat kelak, dan ap Wng merel<a kabl<an kepda-N7a."

Mereka berkata, 'Tentu, wahai Rasulullah'. ... al hadits.

Ath-Thabarani dari Mu'adz bin Jabal, dan sanadnya terputus.

lHidalnt Ar-Rutrtont (manuskrip)1.

q"er, ht i g u i:rf 6'$ql'& i



*aail+aa'\ dret *afu 4l r4.t4l4',r



AcarWqAta, I da* ? afu .r4t rQdr4l4ar

1669i')?

E]



eagap*a lda* *afin 4 rlar4h.or

KITAB SURGA DAT.I NERAKA

Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Sifat Surga dan
Sifat Para Ahli Surga

1. Al Bukhari berkata: Abu Al Allnh,berkata, "irtr,ritr adalah

T), kegembiraiin).'i Al Hu*. berkata, "'f+J,ilt adalah minuman

tertinggi ahli surga." (} yakni ijiS 6erat), benhrk tunggalnya QiF,
seperti haln5a 3P dan'P. Orang:omng Mekloh menyebutnSn:

'U.rSr.Mujahid ber.kata, "!..j[il adalah ':'#t (pisang), sdangkan

irtt adalah seberat beban bghal atsru keledai. Disebut juga: yang

Udak benduri."

Al Hafizh ber{<ata: M.engenai masalah ini ... lalu menjelaskan

dari apa yang disebutkannlp dalam hal itulo apa yang diriwa5ntkan

oleh Ahmad dan Abu Daud dengan sanad kuat dari Abu Hurairah

dari Nabi $, beliau bersaua, UlyVv *s\1!-ial.iri i&ir hr 6ir Ci

letuhh Allah mancipbl<an, Allah befirman kepada Jibril, 'Petgilah

latu tihattah kepdaqa. ) al hadits

r0 Yakni bahwa surga adalah makhluk.

@
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Al Hafizh berkata: Sanadnya disambungkan oleh Ibnu Abi

Hatim dari jalumya secara terpisah tanpa bagian awalnya. Ia juga

meriwayatkannya dari jalur Mujahid menyempai itu, dengan

tambahan: 4tj'lrUi (dan dari mani sefta anal). Dan juga dari
jalur Qatadah, tapi ia menyebutkan: ilii rsl\i n (dai keaniaSnan

dan dosal. Ia meriwayatkan ini dari Qatadah secara maushul. la

berkata, "Dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id secara marfu'," namun

sanadnya tidak shahih ...

* Redaksi: i:lirilr adalah ]llJr 0<egembiraan).

Al Hafizh berkata: ... Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid

dengan sanad shahih dari jalur H ushain, dari Mujahid, dari hnu
Abbas, ia berkata, "itryitr adalah kegembiraan Snng sangat ..."

" Redaksi: fo&3t adalah minuman tertinggi ahli surga.

Al Hafizh berkata: ... disambungkan oleh Abd bin Humaid

dengan sanad shahih dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas, ia

berkata, "iaS3l adalah minuman tertinggi ahli surga. Minuman ifu

disuguhkan kepada oftmg-oftmg yang mendekatkan diri (kepada

Allah) dan dicampur unfuk golongan kanan."

" Redaksi: Omng-orang Mekkah menyebutnya r'e;.4t... dst.

AI HafDh berkata: ... hnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur

Zaid bini Aslam, ia berkata, "Yaitu yang baik perkataannya." Dan
dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknSla secaftl

mar{u': "Omng-orang Amb yang perkataannya Arab." Ini hadits yang

dha'if hrgi terRutu1 (sanadnya) . lFath Al Etari, 6 / 369-37 21.
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2.DanAbu Sa'id, dari Nabi $ mengenai firman Allah Ta'ala:

Pjs ,1:ii tOu" kasur-l<asur wng tehl lagi empuk. (Qs. AI Waaqi'ah

[56]: 34), beliau bersabda, lryt ;,"?;; 
"o't\i111lJtafr6f 

Wut)l
(Tinggintn sejauh jamk anbm langit dan bumi sejauh perjalanan lima

mtus tahur).

At-Tirmidzi, di dalamnya disebutkan: Dari Abu Sa'id, dan di

dalam sanadnya tendapat Risydin bin Sa'd, ra dha'it tapi hnu Hibban

meriwayatkannya dari jalur lainnya. lHidaWt Ar-Ruwuat (manuskrip)1.

3. Oari lbnu Uma r, ia memarfu'-kannlra (menlnndarl<annya

kepada Nabi $),

,:-ttL jt X'";)'t:;/,
.it'-ro . l) z

,At oJf-. 9lf ) y-V) ^*4J yt::?:
ifut JLf ;,\'oL,

//
. . . lJ-,rt,

"Saunguhryn sermdah-rendahnga kdudul<an ahli surya

adalah orang tnng melihat kepada brnan-brnannSa, isbi-istrirya,

nilonat-nilonah4n, pft, pela5nnrya dan dipan4ipannya sejauh

At-Tirmidzi pada pembatrasan tentang sifut surga dari hnu
Umar. Di dalam sanadnp terdapat Tsuwair bin Abu Fakhitah.

lHidalnt Ar-Rur,ramf (manuslaip)1.

4. Redaksi: Abu Al Alilnh berkata, "Suci dari haid, kencing

dan ludah."

@
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AI Hafizh berkata: Adapun penafsiran Abu Al Aliyah, ia

berkata, "lni diriwayatkan secara marfi)'." Diriwayatkan oleh hnu Al

A'rabi di dalam Mu'jamnya. dari jalur Qatadah, dari Abu Nadhrah,

dari Abu Sa'id, dari Nabi $, beliau bersabda,

?#?::tw, :

(Di dalamrya ada istri-istri tnng sual, (Qs. Al Baqarah [2]:

25), beliau bersabda,

Ot jlr, yCAr : y,cJt r ;z4t o
(Dad haid, air bmr, ingus dan lidal). Sanadnp tidak ada

masalah. lAt-Taghliq, 3/ 4984991.

5. Az-Zamakhsyari berkata: ... dari Rasulullah #f,

,tJza. ,t:r'; ,ti; 
^?)t ^?)t $f p|^;"

,/

"Ahli surga masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak

berbulu, muda, putih, tqap, bercelak, berusia figa puluh tigaan."

AI Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Syaibah,

Abu Ya'la dan Ath-Thabarani di dalam Al Auath dari riwayat

Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Al Musalyit,
dari Abu Hurairah dengan redaksi ini, dan tambahan: "seperti bentuk

Adam, tingg enEun puluh hasta, lebar tquh hasta."

EU
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hnu Abi Hatim menyebutkan di dalam Al 'Ilal, bahrln

ayahnya berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Salamah dari Hammad

secaftr mural, dan di dalamnya tidak menyebutkan Abu Hurairah."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh hnu Sa'd dari Yahya bin As-

sakan dari Hammad. sedangkan AIi bin Taid dln'if. Mengenai hal ini

ada juga riwayat dari Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,

dan ia berkata, "Gha'ib." Sebagian sahabat Qatadah

meriwalntkannya secara mutal. Diriwalptkan juga oleh Al Baihaqi

secam maushul, kemudian ia meriwayatkannya secam mauquf pada

Qatadah. lAl l{afr AqrSyal4/45L1.

6. Biosrafi Slraikh bin Abu Khalid: Dituduh memalsukan

haidts, di antara kebathilannlra, dari Harnmad dari Amr bin Dinar dari

Jabir rg secarl marfu'.ll Dengan sanad ini juga:

a t i, tt/o ,'.9'f G\ 4r€"+

"Para ; sutga

,o*;\\t;*)r$f
itu muda-muda kanli Mua,' l@rura

jenggobltz hingga puann5n,l' dan dengan sanad ini jugalz png
diriwayatkan darinya oleh Muhamrnad pin Abu As-Sari Al Asqalani.

Al Hakim dan Abu Sa'id An-Naqqasy berkata: Ia

meriwayatkan dari Hamrnad hadits-hadits palsu di dalam Adh'

Dhu'ak 'dan lainnyra. AI Uqaili berkata, "Haditsnya munkar, tidak

Haditsnp adalah: lri;t'titiil'rr dt i,lc& fe'F'ut lt*inn ancin
Sulalnan: I-aa fiana ihllah Mulwnnnd RasuMkah (Tidak ada

saqtbhan selain Allah, Mulnmnad utusan Allah).

Haditsnp adalah: grij.ir ?:lvlgtliO'.j*/lt (Ranbut pda hidung adalah

Wgannn dad lepfi.

ll
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diketahui penukilannya, dan tidak di-mubata'ah." Kemudian ia

mengemukakan riwayatnya dari hadits Jabir dan dengan sanad ini

jrgu13, diriwayatkan oleh Tammam Al Marazi di dalam Fav,nid

sebagian naskah ini.

Adapun hadits tentang para ahli surga itu muda-muda, syaikh

ini tdak meriwayatkan sendirian, tapi diriwayatkan juga oleh Abdul

Malik bin hrahim Al Jaddi dari Hammad bin Salamah dengan redaksi

ifu, tapi dari riwayat Hafsh bin Wahb Al Hamni darinya, sedangkan ia

difuduh berdusta. Kemungkinannya ia mencurinya dari gurunya hnu

Abu Khalid . lLian Al Mian, 3/L59-L601.

7. Az-Tamahhs1ari berkata: "Seomng wanita fua berkata

kepada Rasulullah $, 'Berdoalah kepada Allah agar memasukkanku

ke surga'. Beliau bersaMa, 'lvUjl taei;6 I ai;Jbl gesungguhryn di
surga tidak dimasuki oleh omng-omng fua). Maka wanita itu pun

berlalu sambil menangis ... Lalu beliau $ bersabda, 
"16 

rht?f

):*.1*'i.(Beribhukantah kepadan5n, bahwa saat itu
memang tidak ada onng tua\."

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam

AsyS5nmail dan riwayat Mubamk bin Fadhalah dari AI Hasan

dengan ini secam mural, dan redaksinya lebih lengkap. Hadits ini

mempunyai jalur lainnya, di antamnyn disebutkan di dalam Al futs
karya Al Baihaqi dari riwa5nt laits bin Abu Sulaim dari Mujahid dari

Aisyah. Di antamnya juga di dalam Al Ausath dari riwayat Mas'adah

13 Haditsnya: ):er$ i(J.lti,isi il px;tl![t ',t?U&;i, 
Lltl lpam penghuni surga

dipanggil dengan nama-natna merel<a kquak Adam, ia dijuluki: Abu
Muhammadl.

@
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bin Al Yusa' dari SA'id dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib dari

Aistrah. Diriunyatkan juga oleh Khariiah bin Mush'ab dari Sa'id dari

Qatadah dari Anas, Semuanln dha'if.1Al Ikft Asy$rat 4/45L1.

8. Hadits:

';" 
I sj---J- rl s riL,it F k ;rAL,

{':tt
" Onngonng pndir Met(hh akan menjejali surga, dan

merd<a tidak menunpuh pqialamn penuh kepdulian.' Sap tidak

menemukann!,a . lFabw, bagian hadits, 151.

9. Musnad Abu Malik AI A$l'ari: Hadits:

q+G.'u6.*tb,s;,1i:1 f)r + ll
,?t-;jr)t'&f uJ.hr ri;f ,aeG',yWq)

adt,#ry ,)*rftbt e13,iyfi' otf)
l-t

tu
'tbwguhnya di at\ tadapt kamar tlaryI tuarya ;

tqlihat dari dalann5a dan dalanng &pt teilihat dari luamg. Allah

men@iakanntn @ tnry mqnberi nnkanan, menghaluskan

@
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perkataan, membiasakan puasa, dan shalat di malam hari ketika

omng lain tidur."

Diriwayatkan oleh hnu l(huzaimah dan Ibnu Hibban. Di

dalam sanadnya ada seomng perawi yang majhul (tidak diketahui

perihalnya).llttihaf Al Mahamh, t4/36L-3621. i

10. Biosmfi Khalid bin Sa'd Al Kufi: hnu Adi berkata: Khalid

mempunyai sejumlah hadits, hanya saja png diingkari terhadapnya

dari haditsnya adalah:

"TidaHah sempuma nilonat atas seomng hamba kecuali

dengan surga." lTahdzib At-Tahdzib, 3/ 821.

11. Biografi Ziyad Ath-Tha'i: Dari Abu Humirah, "Kami

berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa ketika kami di sisimu, hati kami

melembut ..'." t4 al hadits Diriwaptkan oleh At-Tirmdizi, dan ia

14 At-Tirmdizi meriwayatkan dengan nomor 2526: Dari Abu Huraimh, ia
berkata, "Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa ketika kami di
sisimu, hafl kami melernbut ...' lalu karni berkata, 'Bagaimana bangunan
surga itu?' Beliau bersaMa, 53#),r3tiU+' Wy-r,*r,i u'rsSi$'uA
,# ti, Arq,rV i,:o fr ti'kt,:,fi; t : * qrl ;; .br ra! qiil1,1c.' ligq'fuisr
frQ (futa dari pemk dan bata dari anas, perekatug adalah misk-gng
sangat wangl, psim3a adalah mutian dan petmab, bnahng adalah
a'famn. &nngsiap manasukinla maka akan senang dan tidak pemah
pufus a*, kekal dan tidak pmtah mati, pl<aian merel<a tidak pemah
runk, dan kqnudaan mqel<a frdak penah sima). Kemudian beliau

i?)u or*.y- ,rbu\
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berkata, "sanadnya yang demikian itu tidak kuat, dan menurutku ifu

tidak bersambung."

Haditsnp tersebut mencakup sejumlah hadits, dan Adz-

Dzahabi mengatakan di dalam Al Mizan, "Tidak dikenal." lTahdz'b

At-Tahdzib, 3/3361.

12. Ishaq bin Rahwaih berkata: Dari Ali $ mengenai firman

Al&lh Tb'ala

6z | .,t Az:. i. o tOt ,o'-€,, . .?, , ,J t;3 1z,jr jy*:tnit ur$ L#)

uDan oftng-oftng gng berbkua kepda Tuhann5n dihvn
ke dalam surlra berombong:rombongw bula). Sehingga apbik
mereka annpi ke surypitu " (Qs. Az-Zuun:pir [39]: 73)

Di pintu surga mereka mendapati sebuah pohon -Ma'mar.

berkata: Yang dari pangkalnya kehrar. Ats-Tsauri berkata: dari

dasamya- dua mata air. Lalu mereka menuju ke salah safun1n, lalu

seakan-akan mereka diperintahkan -Ma'mar berkata: lalu mereka

pun mandi dengannya. Ats.Tsauri berkata: lalu mereka pun

berwudhu darinya-, maka setelah itu kepala mereka tidak pemah lagi

kusut selamanya, dan setelah itu kulit mereka tidak pemah berubah

selamanya, seakan-akan mereka diminyak dengan minyak, dan

berlaku pada mereka nrasei remaja.

bersaMa, ... dls'itiffi lfua golongan gang dm merel<a tidak ditolak

...)."

tirjc $y
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Kemudian mereka menuju kepada mata air yang safunya lagi,

lalu mereka minum darinla, maka air ifu membersihkan perut

mereka, sehingga di dalam perut mereka tidak ada lagi kotomn,

peqnkit maupun gangguan kecuali keluar. lalu pam malaikat

menyambut mereka di pintu su4la: Cq1JY t;tHirt'jj!-'# i*
(Kaeizhte.tan (dilinpahkan) atas l<alian, Walng alah kalkn. Maka

mailkilah sutga ini, sdang kalkn kekal di dalatnrya. (Qs. Az-Zumar

[39]:730.

Dan mereka pun disambung oleh para pelapn 37ang bagaikan

mutiara 5nng tersimpan dengan baik dan bagaikan mutiam yang

bertaburan. Para pelalpn ifu memberitahu mereka tentang apa-apa

lrang A[ah Ta ala sedialon unfuk mereka. Para pela5nn itu mengitari

mereka sebagaimana anak-anak di dunia mengitari keluarga dekat

lnng baru datang dari bepergian jauh, mereka berkata,

'Berbahagialah! Allah telah menyediakan unfukmu anu dan anu,

menyediakan anu dan anu'.

Kernudian seorcrng pelapn dari mereka beranjak kepada

salah seorang ishinln (isfui si ahli surga tersebtrt), lalu berkata, 'Fulan

telah datang,' dengan menyebutkan namanlra yang ia biasa dipanggil

dengan itu seunktu di dunia. Maka mng istui itu pun diliputi dengan

kegembiraan hingga ia berdiri di amban pintunya, lalu berkata,

'Engkau melihabryra?' Lalu ia (ahli sur1;a tersebut) datang, lalu ia
melihat kepada struktur di atas bebafuan mutiara

antara hijau, kuning dan memh dari segala warnei.

Kemudian ia duduk, lalu tiba-tiba ia dapat permadani-

permadani Sang terhampar, bantal-bantal yang tersusun mpi dan

gelasgelas yang ditelakkan di dekatnya. Kemudian ia mengangkat

@



grar&q"flald,u**fu 4CrQdqal4rd

kepalanya memandangi ke langitJangit bangunannya, maka

seandainya bukan karena Allah Ta'ala -Ma'mar berkata:

menakdirkan itu untuknya.

Sementara Ats-Tsauri berkata: menundukkan ifu unfuknya-

niscaya penglihatannya akan hilang, karena sesungguhn5n ifu

bagaikan kilat, lalu ia berkata, UIX-i S:Ul gll.'t];& $qala puji bgi
Allah tang telah menunjuki kami kepda (surga) lal, (Qs. Al A'raaf

[7]:43))."

Dari Ali lft,, ia berkata, "&sungguhn5ra beliau menyebutkan

tentang neraka, lalu hal ifu terasa berat oleh mereka, kemudian ia

bersabda, ...U3 l-?it 4'#r,g, Ull, $Li- (Onn7-onng tnng
bertalow kepada Tuhannja dibv,a ke daleim suryp berombong:

rombongan...)," lalu ia menyebutkan serupa ifu. Ia berkata, "Lalu

didapati bebatuan mutiara Sang di atasnya terdapat istana memh,

hijau dan kuning. Kemudian mereka melihat kepada nikmat ifu dan

bertelakan padanya, serta mengucapkan: Ul3Li ,illt N';,Jj& 1*gata
puji bagi Alah Wng telah manunjuki l<ami kepada (surya) in);'

Yahya mengabarkan kepada kami, Israil menceritakan kepada

kami dari Abu Ishaq dengan sanad ini menyerupai ifu, dan ia berkata,
'"Kemudian bertelekan pada salah safu dipannla, kemudian berkata:

$1, llit gqala puji basi Allal)!'

Yahya berkata: Hamzah Az-7-ay1at menceritakan kepada

kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhammh, dari Ali rS, ia

berkata, "Beliau menyebutkan tentang, lalu menyebutkan di

antaranya apa yang dikehendaki Allah unfuk beliau sebutkan,

kemudian beliau berkata, it:r-rJ )-& e "(sdang mereka itu) diikat

pada tiang-tiang gng panjang. (Qs. Al Humazah [104]: 90, kemudian

Tr
I
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berkata, i;:l yZir j1 iji f$t'U;$t|e't @an oftnsoftns wng
berbkwa kepda Tuhann5n dibw;a ke dalam suIW bercmbong'

rombongan (Os. Az'Zumar [39]: 73)), lalu ia menyebutkan serupa

itu.

Al Hafizh berkata: Hadits Zuhan ini adalah hadits shahih, dan

hukumnya hukum marfit', karena mengenai perkara-ped<ara seperti

tidak ada peluang untuk pendapat. lAl lukthalib Al Aliph, S/L}L-
1351.

' 
13. Ahmad bin Mani' trerlota: Dari Abu Hurairah {h, ia

berkata: Rasulullah $ bersaMa,

U? rpr,f ;S- u t:rf;i iLtr G'ot
i*r;Ls iot;*a4l q ,*;:'u

U:r!-tt*Ft
"%unguhnga di arytr tadapt tiangif,atg dari p*mata, di

atasn5a tedapt lannr-lermr &n amnd, lcannr-kannr ifu
meniliki pintu-pintu te,fiuka grTt fusimr *bgainnn
binbngibinbrg WrS, t*antg.'

Dikatakan, 'Siapa yang menenrpatinya, wahai Nabi Allah?'

Bellau menjawab,

@
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.o1l ,?. O4t;Att,"Lt g, Ot!1At

o\r , : oj>q*:
.9'

" Omng-onng tnng aling mencintai karena Atlah, t/ang sat@

duduk karena Allah, dan aling membei larena Allah."

Abd berkata: Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Abu Humaid menceritakan kepada kami,

dengan redaksi ini.

AI Hafizh berkata: Dha'if.l;Al Mathalib Al NiWh,5/L391.

L4. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Baz.zar: Dari Abu Humimh, bahwa Nabi $ bersabda,

I z z tl / - , z l- cqW,),jr 'd 43H U 4 aLlr
,//

"Swga ifu bata dari pemk dan bata dari emas, perekatn5n

adalah misk."

Shahk. lMukhtashar hunid Al kzzar 2/4801.

15. AI Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Abu Sa'id Al Khudri rg, dari Nabi $, beliau

bersabda,

@
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c'c>l^J,lif v; ,ofr7 v u *it G

.r".*[ e'F\)
" Di sutga itu terdapt ap-ap Wng tidak pemah dilihat oleh

inab, tidak pemah didengar oteh tetinga dan tidak pemah terbercit di

benak seoftrng mirnusia pun."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahui yang meriwayatkannya

dengan sanad ini kecuali Salam, dan ia termasuk orang-orang

terbaik."

Slnhk. lMukhtashar hulaid Al Elazzar, 2/4811

16. AMullah bin Ahmad bin Hambal mengatakan di dalam

huaid Al Musnadz... Dari Ali, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

't1); Yi if- t44t1 6ti lLit ,f o\

i;* ,y';r uj3;r rit ,JG)$ ortr; ,
'd'; -v'st, ;it,'X'i". Lp'Q
Lr4e.lt!z;,:6ta,rii ir*:t; t ,t#tkf-L*nrLVtUi*:,Aii,Vtlti.i::,A

tL:t

J*t

)'3
lca.(P)
{kt

l,

0

t
I

(.,,]

tl:t L{'d,
,

;rb,t.$,ir:;x -t41r
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"SesungguhnSn di surga terdapat pasar yang di dalamnya

tidak terdapat penjualan maupun pembelian kecuali benfuk-benfuk

dari kaum wanita dan lakiTaki. Jika seonng lelaki menginginkan

suafu benfuk maka ia memasukin3/a, dan sesungguhrya di dalamnya

terdapat kumpulan bidadari-bidadari yang men5nringkan suara

mereka, dimana pan makhtuk tidak pemah melihat 5mng seperti

mereka, mereka berkata, 'I{arni adalah pm makhluk yang kekal

sehinga kami tidak akan meningal, kami adalah tnng selalu rela

sehingga tidak pemah manh, dan kami adalah Wng selalu lembut

sehingga kami tidak pemah berdula . Kebahagiaanlah bagi

5nng menjadi milik lcarni dan l<ami menjadi milikn5a'."

Diriwayatkan oleh hnu Al Jauzi di dalam Al Maudhubt dart
jalur Al Musnad juga, dan ia berkata, "Hadits ini fidak shahih, dan

yang tertuduh adalah AMurmhman bin Ishaq, yaitu Abu Syaibah Al
Wasithi. Ahmad berkata, 'Tidak dianggap, haditsnya munkar'. Yahya

berkata,' Matruk (haditsnya ditinggalkan)'. " Selesai.

Menurut saya: Diriwayatkan juga dari jalumya gleh At-
Tirmidzi, dan ia berkata, " Charib." Sementara yang lainya menilainya

haan, kendati pun ia mengatakan bahwa ia dipertincangkan dari

segi hafalannya. Al Hakim menshahihkan dari jalumya satu hadits

yang selain ini. hnu l(huzaimah meriwayatkannya yang lain pada

pembahasan tentang puasa di dalam Shahibnya. tapi ia berkata, "Di

dalam hatiku ada sesuatu mengenai Abdurrahman ini" Selesai.

Hadits ini mempunyai s5nhid dari hadits Jabir yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Ausath sebagaimana

yang saya lihat di dalam kitab At-Taryhib wa At-Tarhib karya Al
Mundziri mhimahullah, lafazhnya:

@
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"saunguhn5a di sutga terdapt Pasr wng di dalamn5n

tidak tdapat sauatu gng dijual maupun dibeli, di dalamrya hantn

terdapat bentuk-bentuk. Siapa tnng suatu bentuk, bik
laki-laki atau pun wanib mal<a ia dapt memasukiryn."

Saya belum mengamati sanadnya di dalam Al Austh,

kemudian sa5a mengamatinya pada Biografi Muhammad bin

AMullah bin Muthair, di dalam sanadnSn terrdapat Jabir bin Jazid Al

Ju'fi, ia dha'if. Lafazhn5n: "Rasulullah $ keluar kepada karni, saat itu

kami sedang berkumpul, lalu beliau bersaMa,

au O, .u
*i"t tJJ-

1;*'Jl',;t ,):jar\ uH yu W Lti

a,
"Wahai sel<alian kaum muslimin, saungahnlm di surya

tedapat pasar tpng di dalamrya tidak ada Wng dijual dan tidak ada

pula gnng dibeli, kecuali bentuk$entuk. Sbp tang menginginkan

suatu bentuk baik hki-lald abupun pwDpuil, mal<a k dapt
memasukin5a."

,o

;*;w
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Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim pada pembahasan

tentang sifat surga dari Ath-Thabamni. Yang mengherankan darinya

adalah pada kalimat: l-[oi p3 (memasukin5nl, menurut sarya, bahwa

maksudnya adalah benfuknya berubah sehingga menyerupai bentuk

tersebut, bukan memasukinya secarcr hakiki. Atau yang dimaksud

dengan benfuk ini adalah ilpo, tampilan dan kosfum. Asal

penyebutan pasar di surga tanpa menyebutkan benfuk, yaitu di dalam

Shahih Muslim dari hadits Anas, dan juga di dalam riwayat At-
Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Abu Huraimh. Wattahu a'tam.lN
Qaul Al Muaddad,4142l.

Bab: Bahwa di Srrga Terdapat Negeri Para

17. Biografi Ahmad bin Abdurrahman Al Kafratutsi,
julukannya Jahdar: Ibnu Adi berkata, "Dha'if, ia mencuri hadits ...

z-aid bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami; Jahdar menceritakan

kepada kami, BaqiSyah menceritakan kepada kami dari Al Auza'i,
dart Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah @ secam marfu': )tS3&3t
,9.-!1i (Surga adatah nqeringa pam dermawad).'lni diriwayatkan
juga dari Baqiyyah, dari Yusuf bin As-Safar, dari Al Auza'i.
Sedangkan Yusuf gugur. Diriwayatkan juga oleh Al Babili, sedangkan

ia lemah, dari AI Auza'i juga.

Disebutkan juga oleh hnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat

Tampaknya ia tidak inya, karena ia menyebut aSnhnya:
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Abdurrahman bin Al Harits, dan ia berkata, "Aku tidak pemah

melihat di dalam haditsnlp 5ang di dalam hatiku ada sesuatu

mengenainSn kectmli apa lpng diceritakan oleh Zaid bin Abdul Aziz."

Menurut sagn: lalu ia menyebutkan hadits: surga adalah negerinya

pam dermawan, dan 'Uqbah berkata, 'lni hadib munl<ar-" lLisan Al
Mian, 1 / 210-2l1.l ; 3 / 4091.

Bab: Para Ahli Surga Tidak Tidur

18. Biogrfi Abdullah bin Muhammad bin Al Mughirah: hnu

Al Madini ber*ata, "la meriwa3atkan sendirian sejumlah hadits dari

Ats-Tsauri." Al [Jqaili menyebutkannSn di dalam Adh-Dhu'afa ', dan

ia berkata, "la tinggal di Mesir, sebagian haditsn3n diselisihi,'dan

menceritakan apa lnng tidak ada asalnya.

Di antaranlp: Dari Ats-Tsauri; dari hnu Al Munkadir, dari

Jabir secara mar{u'z ptlt }t i'ii (Tidur dalah aiudamrya mad. h
diselisihi oleh Ubaidullah bin Musa dan yang lainnya dari Ats-Tsauri,

yang nEna mereka meriwal6tkannya s@afia mutsl.lLisan Al Mian,
3/3331.

E
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Bab: Dua Pertiga Ahli Surga dari Umat Ini

19. Biogmfi Dzhirar bin Amr AI Malthi: Ahmad bin Sa'id bin

Abu Maryam meriwalntkan dari Yahp, "lia tidak di anggap." Ad-

Daulabi be*ata, "Perlu ditinjau lebih jauh." Di antara riwapt-riwayat

munl<ar-nya: Dari Muharib bin Ditsar, dari hnu Buraidah, dari

ayahnya r{},, dari Nabi $,

W'^l\i gy'-b, 
"Vt 

t::lre 
^1;r $f

6

tib o;i
uAhli suryp ifu ada semfis dua puluh bris, brisn unnt inl

darin5a sebryak delapn puluh baris." Hadits dha if. lLian At
Mian, 3/202-2031.

20. Al Hafizh mengatakan tentang hadits Snng diriunptkan
oleh Al Bnz.zar: Dari hnu Abbas $, ia berkata, "Rasulullah frt
membacakan ayat ini, sementara para shahababrya di hadapanqa:

i; yilt ri: Ly'"S!., t iit irt?tt 6,:.

"Hai manusia, be,mlualah kepda Tuharunu; saungahnga
kqancangan tnri kiannt itu adahh ruatu kejadian t/ang angat bmr
(dalgtnil;'(Qs. Al Hafil22l:10 sampai akhir ayat...

#
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lalu beliau bersabda,

rSrf ?;Aloi;f|b,
'Tahukah kalkn lnri ap ifii?."

Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih

mengetahui'. Beliau bersaMa,
t u c,z . 6, t t ' /,H ?;T J"\tr:? JlIt JA?\U;

,irr| tr6t .*".q ,iri; .)61 jtrx.'e;ti

)dt 1o-fu,: y;it;k /f ,SE',y

iZ.:r JLV:,
"Itu adalah hari dimana Attah & berffuman, '**, Adam,

bqdhilah, lalu kiriml<anlah iabh ke nq'ala'. Ia Mrab, Ap latah
nenla?' Allah berfttman, 'Dad setiap sertbu onng sebryak
sembilan mfus sentbilan puluh sqnbilan ke nemla dan sfu ke
sulga.'."

Maka hal itu terasa berat oleh orm5yorang, makd Rasulullah
g bersabda , ,?it ff ei rjj<rltl i\li ,;t (bunssphry/a aku benar-

benar berhamp kallan manjadi seperempt ahli suryal. Kemudian

beliau bersabda, l--ZJ ,tjf irii ry\<t'ol i.'ji ,lt $aunssph"w aku

benar-benar berhamp l<alian menjadi sepatiga ahti suryal. Kemudian

beliau bersabda, *,-i$ , t'jd;. tjfiltt i\t ,fl(sesunsuhn5n aku

benarienar berhanp kalkn manjadi setengah ahli surgal. Kemudian

E
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Rasulullah g bersabd u, \1l,.i'e,Jk-i ,iit)?'& E9 asifit a j:et
,-b e yu6 -t'li I :Jr! 1t- ,,fir e €i a$ ,Lit'r'ei\- ,:oti7i

i* *-tt'u;:i',iluJit,gtlsr grt; ,J *"ts -tf- ,;lt (Bemmattah,

dan sampaikanlah kabar gembim, karena sesungguhnya kalian di
antam dua jenis manusia, yang tidaHah keduan5a terdapat pada

seseomng kecuali akan mem 6pitu) Ya'juj dan Ma'juj.
Sesungguhn5a kalian di l<alangan manusia han5nlah -atau beliau

berkata: di kalangan umat-umat- bagaikan tahi lalat di pinggang unta,

-atau- bagaikan bulabn reda lengan hewan funggangan.

Sesunguhnya umatku han5nlah atu bagian dari seribu bug,*|."

Al Brrzzar berkata, "Karni tidak mengetahuinya diriwaptkan
dari hnu Abbas kecuali dengan sanad ini."

Shahih. lMukhtashar Zaq,aid Al tuz,ar 2/47H771.

Bab: Tentang Orang yang Pertama Kali Masuk
Surga

21. NHafizh mengemukakan dengan sanadnya dari hnu
Abbas r&, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

i)Jt o)!L-x-it a--Lit ,Fn- ,y j:rf

?rt or3;X-

"Omng trang pqtann l<ali masuk surga adalah pm pemuji
jang senantiaa memuji Allah &,n lrakni di setiap kondisi.

4,, , dz

,Fs r



Ini hadits gharib. Nashr

sendirian, sedangkan ia dha'if.

gd*&"f./ra t? 6,* &afu 4l rQ4ralard

bin Hammad meriwayatkannya

Tapi diriwaptkan juga oleh Abu Bakar bin Abu Sgnibah dan

Al Hakim dari jalur AI Mas'udi dari Habib bin Abu Tsabit dengan

lafazh:

,t';;Jtr otiist i il' ,tjt1l=l. uril//

" Omng.onng gng senantia memuji Allah dalam

kelapangan maupun kesempitan."

Al Mas'udi shaduq $ujur dalam penlrampaian) hanya saja

hafalannya kacau, maka berdasarkan ini haditsnya haanjika Nashr

bin Hammad tidak merubah kepadanp, yang mana riwayatnya

sebelumnya dari Al Mas'udi, lalu menjadi dari Syr'bah. lAl Amali Al
Muthlaqah,23-241.

22. Ath-Thabamni meritmyafkan dengan sanad kuat dari

Anas secara martt':

yY, 
"r; iA,y u,., $)t Jif .rrf lf

$ z 9) t ,;:r*\ $tb *U,f X l1t.i +yT;:#/,
-o., c uo tri, ,i c

P ry 6f)U.:.4) ,y,
"Ehhuta ahli surya Wng palhg rendah demjatn5a adatah

oftng gng di depn bediri sepuluh ibu pela3an, Wng
mana di bngan masing-mashg pela5an ifu ada dua piring alah
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satunya terbuat dari emas dan 5ang safun5n lagi terbuat dari pemk."

al hadits.

Disebutkan di dalam sebuah khabar dha'if.

'1 ! a'' 
i"^fu'rrq" ,f?r'*xUc 6;)Pr f, H acil,t c oSV 

, .

uk U* $l), )5 lt'o'lv6',rts * p t:,yi

9 .o,. 'r'..

sldt a..)e

"Saunguhn5a di bawah 'Arcy terdapt timi gang tetganfung

padanya kernudian dilipt, klu apabila direntangkan maka itulah

tanda pagi, dan apabila dilipat naka itukh bnda malam."

* Redaksi: Dan bagi masing-masing mereka dua ishi.

Ahmad rneriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu'

mengenai sifat penghuni surga yang paling rendah kedudukannyar Lg
g!$'u 

rytt:jt 6t tq\3',i*'s fr gd, yi,'u'i loan
ia mempun5ni dua bidadari dan fujuh puluh isbi selain isbi-istserin5n

dari duniQ. Di dalam sanadnya terdapat S5nhr bin Hausyab, ia

diperbincangkan.

Hadits Abu Umamah yang diriwa5ntkan oleh Ibnu Majah dan

Ad-Darimi secam marfu': j-r'c;dJi#t h' 'r+tt:)\lrZi, ,PqVl6
UILJr Ft n i:Jt',#t 4t ylit Vidak r.o*ns p* masuk sursa

kecuali Allah menil<ahl<ann5a dengan tujuh puluh dua bidadari dan

tujuh puluh dua dari penduduk dunk). SanadnSn sangat dha'if.

Abu AsySyaikh meriwayatkan di dalam At 'Azltantahdan A!

Baihaqi di dalam Al Ea'b, dari hadits $Mullah bin Abu Aufa, ia me

@
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martuLlarrrya(menpndarkannSn kepada Nabi S), ,].jlt'u &ltbt
*J*ri *y*t f.;t, .qJ jt4'af;'ifit;g{**tit*li
(sesungahnW seoftng lelaki dan ahli surga benar-benar dinikahkan

dengan lima nfus bidadari, abu sungah ia digabungkan kepda

empt ribu penwan dan delapn ribu frndd. Di dalam sanadnla ada

seorcmg perawi yang Udak disebutkan namanln.

Disebutkan di dalam riwa5at Ath-Thabarani dari hadits hnu

. Abbas: ,ttii 1sv jtr# H, ft b ,ytjr't t (*"*ssahnt seoft,ns

lelaki dari ahli surya dignbungkan kepada semtus pemwar).

Ibnul Q4ryim berkata, "Di dalam hadits-hadits shahih tidak

ada tambahan png melebihi dua isti selain png disebutkan di dalam

hadits Abu Musa , 'n.rb Uh',t*t Ul'i iii''.y # yil.*lt ,i'o\
(sesungphnW di surya bagi seonng Wng beriman ada tenda dari

mutiam tnng di dalamn5a ia merniliki bantnk keluarga 5nng ia
berl<eliling k& m qekd )'
* 

Mn rurut saya: Hadits yang terakhir dinilai shahih oleh Adh-

Dhllra' .lFath Al hfi, 6/373-3751.

Bab: Tentang Penyebutan Kaum Wanita Ahli Surga
dan Bidadari

23. Biognfi Aban bin Al MukhaySar: Seorang q,raikh gnng

matutk(riwaptuip ditinggalkan), ia meriwa5ratkan dari Nafi' dari hnu
Urnar secara mauquf. "Berapa banlnk bidadari lrang rnahamya hanya

sqpnlppm gandum atau kurma png seperti itu." Diriunyatkan

@
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darinya oleh Marwan Ibnu Ma'uwi5ryah, lraifu Snng meriwayatkan dari

Abu Isma'il Al Abdi dari Anas dari Umar secara marfu'.lS Keduanya

bathil, demikian 5nng dikatakan oleh Ibnu Hibban. Sementara Abu Al

Fath Al Azdi berkata, "Haditsnln ditinggalkan."

Al Uqaili mengatakan tentang hadits: "Berapa bantak

bidadari," bahwa ini Udak di-mubh'ah kecuali oleh orang Sang

sepertin5ra atau lebih rendah darinya. hnu Abi Hatim be*ata, "Aku

tanlalran kepada aphku mengenai itu, ia pun berkata: dha'if lagp

majhul." hnu Hibban berkata, "Tidak boleh berhujiah dengannya,

dan tidak juga meriurayatkan darin1a." lUsan Al Mizan, L/251.

24. N Hafizh mengatakan tentang hadib 3png diriwayatkan

oleh Al Baz.z.ar: Dari Abu Sa'id &, ia berkata: Rasulullah S
bersabda,

t3t{J.lt)iG T*r*Gril ^?)r'JLl
"Pam ahli surya ifu, apbila telah metgauli isti-isti meneh,

mal<a mereka kembli mergadi p,tawan."

Syarik meriwaptkannya sendirian, sementara Ma'la adalah

seorang pendusta. IMukhbslnr Zawaid Al Elazzar, 2/M61.

25. N Hafizh ,n .gutukur tentang hadits Snng diriwaSntkan

oleh Al Bazzarz Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Dikatakan, 'Wahai

15 'rrr\tr'.l4-il'-* rF gedrr'{*; 1lc1t1 ttrs v7\i lfunry bwa,.En, maka
setann ia datam penatntnn, mi*i *nAnrya tn4a dn rab'at hingga h
manttgal abu Allah melWslan pnwamgfi.

@
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Rasululah, apakah kami akan digabungkan dengan pam istri kami di

surga?' Beliau bersabda,

e d'b')t bL ce;1-. ,4 ,srn| $L
/Cu/OO

,\ibyV JL*Ut rPl
u Ya. Demi Dzat trang iiunku benda di *n* **

s*unggahrya seonng lelaki ifu benar-benar akan digabungkan

dengan semfus penvnn dalam afu hai-"

Shahih. lMukhbshar hwaid Al Bazar, 2/ 4851.

26. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al hzzarz Dari Abu Hurairah, ia berkata, ."Flasulullah &
ditanya, 'Apakah para ahli surga akan menyenfuh istri-istri mereka?'

Beliau bersabda,

-uor.a 
t.o , u '

,r+3) (.,;i Y gjt

"Ya, dengan dakar5nng frdak pemah betdoa, dan ketnaluan

wanib 5nng tidak frifi, dan sghwat gng tidak pemah terptttns."

N Bazzar berkata, "Abdurmhman bin Z[nd dulunya berakal

bagus, tapi ia belajar kepada guru€uru png iahil, lalu menceritakan

dari mereka riwayatrriwayat yarrg munl<ar."

3r..,#Y f*c,/

O r<
a.rJ
I

o1 -c/,.aiJ)\-, Y

E
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Menurut saya: Ia juga menceritakan riwayat-riwayat munkar

dari orang-orang tsiqah.lMukhtashar hwaid Al Bazaf 2/484-4851.

27. Biogmfi Halbas Al Kilabi: Ia haditsnya ditinggalkan. hnu
Adi berkata, "Halbas bin Muhammad Al Kilabi, dan aku menduganya

Halbas bin Ghalib,

menceritakan kepada

bersabda,

Bashrah, haditsnya munkar. Ia

dari Abdullah, dari Nabi $, beliau

ol?mg

kami ...

,;,!y ,&:33 6:.i toit,
..rt ! ,( .,ltYP

,/
tlO, 9n Ost)F -fl U.,

"Sebuah caha5n memanar di' surga, maka mereka pun
mengangkat kepala mereka, tem5ata ifu dad mulut seoftng bidadari

Wng tertawa." Menurut saln: lni bathil.

hnu Adi memastikan di dalam Biografinya, bahwa Halbas bin
Muhammad dan Halbas bin Ghalib adalah sarna, dan ia mengatakan

munkarmengenai kedua hadits itu.16 lljsan Al Mizan,z/ylill.

Hadits lainnya adalah mengenai rurnah-rurnah Al Muthalryibun, l<ari
akan mengernukakannlB pada babnya.
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Bab: Orang yang Masuk Surga dengan Merangkak

. 28. Imam Ahmad berkata ... dari Anas, ia berkata, "Ketika

Aislrah sedang di rumahnya, ia mendengar suarei gaduh di Madinah,

maka ia pun berkata, 'Apa ini?' Mereka berkata, 'Kafilah

Abdurrahman bin Auf tiba dari Syam dengan membawa segala

sesuafu -la juga berkata: yang terdiri dari fujuh ratus ekor unta,

sehingga Madinah pun gaduh dengan suarF, maka Aiq/ah berkata,

'Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa, ):F U,f'jt'*Uj!:n
(* t&i'Jl,ti tS*Sgrh aku melihat Abdurmhman bin Auf masuk

surga ambil menngkal)

lalu hal itu sampai kepada Abdurmhman, maka ia pun

berkata, 'Jika aku bisa, tentu aku akan memasukin5a sambil berrdiri'.

LalU ia pun menjadikan semua harta itu untuk di jalan Allah beserta

semua sekedup dan barang baruaannya." Hadits ini diriwayatkan oleh

hnu Al Jauzi di dalam Al Maudhubt, dan ia berkata, "Ahmad

berkata, 'lni hadits dusta lg munl<af. Ia juga berkata, 'Dan Umamh

suka meriwayatkan hadits-hadits munl<al. Abu Hatim berkata,
'Umamh bnT:dranfidak bisa diiadikan hujjah'." Selesai.

Al Haftzh berkata: Abu Flatim fu-Razi berkata, "Umamh tidak
meriun5ratkan hadits tersebut sendirian, karena Al Bnzzar

meriwayatkannla dari jalur Aghlab bin Tamim dari Tsabit Al Banani
dengan lafazh:,g{ti *? -i**'1t'tr rit :Vt'u rgir'JrUp'J:rt
(* lf (I}rU ',1 #a.reJ',F (Amng wng p.*n u l<ali masuk surga

dari golongan la5a umatku adalah Abdurmhman bin Auf. Demi Dat
Smng jiwa Muhammad bemda di bngan-Nya, ia fidak akan

memasukin5n kecuali dengan memngkal).

E
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Menurut saya: Aghlab serupa dengan Umarah bin Tadzan

dalam ke-dha'ifanrrya. tapi saya tidak pemah melihat orang yang

menuduhryn berdusta.

Diriunyatkan juga oleh AM bin Humaid di dalam Musnadnya

dengan redaksi ynng lebih lengkap dari riwayat Ahmad. Abd bin

Humaid mengatakan di dalam Musnadnya: Yahya bin Ishaq

menceritakan kepada kami, Umamh bin T,adzan menceritakan

kepada kami dari Tsabit, dari Anas: "Bahwa AMurmhman bin Auf,

setelah ia hijrah, Nabi $ mempersaudarakannya dengan Utsman bin

Affan, lalu Ustnan berkata kepadan5ra, 'sesungguhnln aku

mempunyai dua kebun, maka pilihlah mana yang engkau mau'.

Abdurrahman ber{<ata, 'Semoga Allah memberkahimu. Bukan unfuk

ini aku memeluk Ishm. Tunjukanlah aku ke pasar'. Lalu ubman pun

menunjukaknnya, Ialu ia membeli minlnk, keju dan kulit, Ialu

mengumpulkannln kemudian menikah, lalu ia menemui Nabi $,
maka beliau pun bersabda kepadanSn , 9$.. pi l:t,tli hr 3ir1

(Semqa Allah memberl<ahimu. Laksnalcanlah walhnah walaupun

han5n dengan [menyembetihJ seekor kanbind.

Lalu hartanSra bertambah banlnk hingga datang untuknya

fujuh rafus kendaraan yang membarua gandum, tepung dan bahan

makanan. Ketika lofilah ifu memasuki Madinah, terdengarlah suarir

gaduh penduduk Madinah, maka Aistah berkata, 'Kegaduhan apa

ini?'' lalu ia menyebutkan haditsnya. Di dalamnya terdapat ke.

munlaran juga, lraitu tentang mernpersaudarakannya dengan

Utsman, karena yang disebutkan di dalam Ash-Shahilnin, bahua ia

dipersaudarakan dengan Sa'd bin Ar-Rabi', dan itulah lnng benar.
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Menurut sVd, tidak perlu memperlebar pembahasan

mengenainya,' karena sudah cukup bag kita pemyataan Imam

Ahmad, bahwa ini dusta. Yang lebih tepat untuk kita katakan, bahwa

ini termasuk hadits-hadits yang Imam Ahmad memerintahkan untuk

mencoretnya. Mungkin tidak dicorefurya ifu karena lupa, atau karena

sebagian orang mencatat dari AMullah mencatat hadits ini juga dan

luput dari pencoretan. Wallahu a'lam.

Kemudian setelah itu saya melihat syahid yang sanadnya kuat

di dalam Musnad AsySyamisyin karla Ath-Thabarani: Abu Zur'ah

Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Iftalid bin tftali Al Himshi

menceritakan kepada kami, AI Jarah bin Malih menceritakan kepada

kami dari Arthah bin Al Mundzir, dari Ja'far bin Tsabit Al Anshari,

dari AMul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab, dari

bibinya, Hafshah binti Umar, ia berkata, "Pada suafu hari di antara

hari-hari gilimnnya dari Rasulullah, beliau tidur di rumahnya, saat itu

tidur beliau cukup lama, maka ia pun hendak membangunkannya,

maka aku pun menghampirinya, lalu beliau bangun dari tidumya

dengan mata merah, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku hendak membangunkanmu'.

Beliau bersabda, 'u-*u=jrt'cJ,),A ,*= ebl',;-?t S 6;;-lt j1
.l;f iJ .;3qti ,ig; * edt,# {*st Iti.o.'jlal'H'^fi'-ht' ,F-j
?,6 ut. Jri:ti :i:i : i:3t t j;i otlr la;.| U-?;r,ili, pt;-'j,rli ;e{,;
bahvn aku melihat salah seoftng mereka -yakni donafurdonafur
pam mujahid di jalan Allah-, bahvn alah seomng mereka melewati

tini surga, lalu melemparlan pedangn5n kepada mereka dan berkata,

'Menjauhlah kalian. Aku belum diberi apa Wng dihisabkankan'.

Kemudian ia masuk surga. Dan aku melihat manusia yang pating
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lambat masuk adatah laum umnita dan pam hartawan. Dan tidaHah

Abdurahman bin Auf berdii hingga aku melambatkankan berdiri

untuknyal."

Hadits ini mempunyai sSahid lainnya dari riwayat hrahim bin

Abdunahman bin Auf, dari ayahnya, dari Nabi &. Al Bazzat

mengatakan di dalam Musnadnya: Abdullah bin Ahmad bin

Syibawaih menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abdurmhman

menceritakan kepada kami, Khalid bin Yazid bin Abu Malik

menceritakan kepada kami dari alnhnya, dari Atha' bin Abu Rabah,

dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda , G|i\tafA pu I ."q,ili 'u &\,,#!jt *';-
{Wahai Abdurmhman, sesungguhn5n engkau termasuk oftng-oftng

ka5n, engl<au tidak al<an masuk suryp kquali dengan menngkak.

Maka beritah pinjaman kepada Atlah Ta'ala agar melancarkan kedua

kakimd. Abdurrahman pun berkata, 'Apa yang harus aku

pinjamkan?' Lalu Abdurrahman keluar, kemudian Rasulullah #
mengirim utusan kepadanya, lalu beliau bersabda, i4 o*$''Jb j
)-f 1-.i- # ,* rrri'cti.s'tttl ,grisr w5:|*.*.it'$!tLi$At
(Suruhlah Abdurnhman agar meniamlt bmu, memberi makan oftng

misUn dan memberi kepada tnng meminb. I{arena sesungguhn5m ifu

mencukupin7a dari kebaryakan lhartal Wng ada padan5nl." Di dalam

sanad ini ada kelemahan

N hnar dan Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari hadits

AMullah bin Abu Aufa di dalam hadits panjang mengenai kisah hidup

para shahabat, di dalamryn disebutkan: "Kemudian beliau menoleh

kepada Abdurmhman bin Auf, lalu bersabda, cp.'H Je u.thi.'rn
,'*iii tlrt, la. t,:,iit .tibll 6f u*i;&i1 ;k'of t# rF' g*t
'^i;kt';J u dl"*',ll:,t,a;t 6jT +6 ,d,6 gt 'u ,!, lrio-

@
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'r-#3l6ii (sunggah engkau melarnbat dari l<ami di antam para

shahabatku, ampai-ampai aku khawatir engkau binasa, dan engkau

pun bercucumn keringat dengan hebab5n, lalu aku berkata, 'Apa

jnng melanbatkanmu?' Lalu engkau menjawab, 'Wahai Rasulullah,

l<arena banyakn5a haftaku, aku masih tetap diberdirikan ambil
dihisb, ditan5ni mengenai hartaku, darimana aku memperolehnya

dan untuk apa aku gunakan.l.

Maka Abdurrahman pun menangis, lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, ini serafus funggangan yang datang kepadaku malam ini

dari perdagangan Mesir, maka sesungguhnya aku persaksikan

kepadamu bahwa itu untuk kaum fakir Madinah dan anak-anak yatim

mereka. &moga Allah meringankanku pada hari tersebut'." Di dalam

sanadnya terdapat 'Ammr bin Saif, ia dha'if.

Al Mundziri mengatakan di dalam Taryhibnya. "Disebutkan

dari hadits sejumlah shahabat dari Nabi $: Bahwa Abdurmhman

masuk surga sambil merangkak karena banyaknya hartanya." Yang

paling lafid pun hadits mengenai ini tidak terlepas dari

perbincangan, dan karena diriwayatkan sendirian maka tidak safu

pun dari itu yang mencapai derajat y*"
Imarn Ahmad juga mengatakan di dalam Muandnya: Hudzail

bin Maimun Al Kufi AI Ju'ft -ia pemah ikut di majlis Madinah, yakni

Madinah Abu Ja'far- menceritakan kepada kami dari Muththarih bin

Yazid, dari Ubaidullah bin 7ahr, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim,

dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah $ bersabda, ,z-hh tiert
frrt' .t"f Fl ,ip t:*ii ,br, 

' 

j,5 elS 6 ,|rii ,:,g:4?;.'zib qf t t+3
,d Jl .:dtj i*rli 'u 

Jtl Gt W :l di ,:&t;..tit',il\';i i-t*ralr irTi
or;b$i'#4{iit*3rr tli ,isffi; o#u. ty1u;'r;a t3'jlii*t*i tilt
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)-'--iStl.+Llt (Aku masuk sulga, talu di datamn5a aku mendengar

suam genkan, maka aku bed<ab, Ap ini?' Lalu diiawab, 'Bilal''

Maka aku pun berlalu, ternSnta kebn5al<an ahli surya adakh kaum

miskin golongan Muhajirin dan anakanak laum muslimin, dan di

aku tidak melihat seoftng pun gng lebih sdikit dari kaum

ka5n dan kaum wanita. I-alu dikabkan kepdaku, Adapun oftng-

oft,ng kata, merel<a ifu di sini, di Pinfu, merela sdang dihinb dan

diperika, sdangl<an laum wanita, mereka ifu dilalaikan oleh dua hal

merela; ernas dan suten.).

Beliau melanjutkan , ',ir"!tt y" *J.rSr & * 'lii 
tb i

1'e? i€ e it *ii *l (Kentudian'kami keluar, lalu ketika

a*i ai pintu, aku diberi timbngan, lalu aku dilebl*an di dalann5n

tsatah satu piringann5Tal dan umatku dilebkkan di piringan lainnia,

maka aku lebih benf lalu ia menyebutkan haditsnlra, di dalamn5n

disebutkan: '.t$,i-iii ,urt-;ir l*iE j *'* i.t ,ib'jr'$'c'li;f-'6
:.r5;'#\ ,J * "?.e!l1* 

t, 
tii,sur'r.iJJ'qU't:,Ju6 

,tfrlil
btr6t:";i' jo1iE b :l'6 rtr,. q ,c,;ti tt tit* aku pun -*inss,
Abdumhman bk Aut kenudian k dabng setelah berputus asr.,

maka aku berl<ata, Abdurmhnnn'. Ia ber:l<ab, 'Dqni Dat gng telah

mengafusmu dangan kebenamn, aku Mak selamat kepdamu hin1gl

aku mengim bhwa aku frdalc alan melihabnu lagt'. Aku bed<ab,

'Mengap demikian?' Ia bethta, 'I{arena bantnknya hattaku

sehinga aku dihhan, klu aku dip*ik .)."

As-Sarrai mengatakan di dalam Taril<lmya: Qutaibah

menceritakan kepada kami, Abdul Adzbin Muhammad bin Amr bin

Abu Amr menceritakan kepada kami dari Abdul Wahid bin

Muhammad bin Abdurmhman bin Auf, dari ayahnln: "Bahwa Nabi

$ melihat bahwa beliau dimasukkan ke surga, lalu di dalamnya

@
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beliau tidak melihat kecuali golongan fakir kaum mukminin, dan di

dalamnya beliau tidak mendapati seomng pun dari golongan kaya

kecuali Abdurrahman bin Auf, dan beliau bersabda, ,f t' * Ult
tit-? t1)tt',b Wr; (Aku melihat Abdumhman memasukinya, ketika

memasukin5n ia menngkal). Lalu Ummu Salamah mengirim utusan

kepada Abdurmhman untuk menyampaikan berita gembira ini

kepadanya, lalu ia pun berkata, 'Sesungguhnya aku mempunyai

kafilah yang sedang aku tungguh, maka kafilah itu untuk di ;alan

Nlah Ta'ala dengan semua barang bawaannya dan pam budaknya.

Dan sesungguhnya aku berharap akan memasukinya tanpa

merangkak'." lAl Qaul Al Musddad,9/28-321.

Bab: Masuknya OrangOrang Fakir ke Surga
Sebelum Orang-Orang Kaya

29. Biqmh Ammar bin Ishaq: Dari Sa'id bin Amir Adh-

Dhab'i, tampaknya ia png mengamng khurafat ini yang di dalamya

disebutkan: "Sungguh ular nafsu telah mamafuk hatiku ..."

Diriwa5ntkan juga oleh hnu Thahir di dalam As-Sima': Abu

Manshur dan Muhammad bin AMul Malik bin Al Muzhaffar

mengabarkan kepada kami di Sarkhas, Abu Ali Al Fadhl bin Manshur

mengabarkan kepada kami dari Nashr Al tGghadzi dalam bentuk

iia?ah, Al Haitsam bin Kulaib AsySyasyi Abu Bakar bin Ishaq

mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Amir mengabarkan kepada
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kami dari Syu'bah, dari AMul Aziz bn Shuhaib, dari Anas, lalu ia

menyebutkan haditsnp.

Dikemukakan juga As-Sahrawardi di dalam N Auruif dati

Abu Zur'ah dari aphnya, dan ia berkata, "Yukhalii Sari tidak shahih,

dan ia dipertincangkan oleh para ahli hadits, dan hati pun menolak

menerimanya." hnu Thahir mengatakan di dalam Fawaidnya, "Pana

perawi di dalam sanadnya dari Sa'id bin Amir hingga Anas adalah

para pemwi tsiqah,lafazh haditsnSn tentang rnasukn5n omng-orcmg

fakir ke $rga sebelum orangorang kaya adalah slnhih, sedangkan

tambahan di dalamnp diriwaSntkan sendirian oleh Abu Bakar

Ammar bin hhaq. tLisan Al Mian, 4/270-27L1.

Bab: Apakah Di Surga Ada lrang Didengar

30. Az-Zamakhsyari berkata: ... dari Nabi $: "Bahwa beliau

menyebutkan tentang surya dan kenikrnatan-kenikmatan di

dalamnya, sernentara di bagian belalong oran[forang ada seorang

baduy, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah di surga ada yang

didengar?' Beliau menjawab,

t-av f;ifi:t G\,'4;lG- e
'u)k\iil

"t*\;#1-,*k'f 
it:* u

tur r".,y;ll u,"|6 W bs>r*:t f
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uAda, unhai badui. sesunguhn5n di surga ada sebuah sungai

gng kdua tepinya para Pemwan dari lak Putih tnng piPih, mereka

bemSanyi dengan suam-suam t@ng pan makhluk tidak pemah
'mendengam5n 

5nng seperti ifu, maka ifulah seutama-utamanya

nilonat surga."

lalu aku tanyakan kepada Abu Darda, 'Dengan apa mereka

bemyanyi?' Ia menjawab, 'Dengan tasbih'."

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat dari jalur

sulaiman bin Atha' dari Maslamah bin AMullah Al Juhani, dari

pamannya, Abu Musyajji'ah, dari Abu Darda, ia berkata, "Rasulullah

& sedang memberi wejangan kepada orang-orcmg, lalu beliau

menyebutkan tentang su4la dan apa-apa yang di dalamnya ..." al

hadits. Sulaiman ini haditsnp munl<ar.lAl lkfi AqtSwt 3/456L

Bab: Tentang Makanan Ahli Surga

31. lalu mengulang kepada mereka, maka mereka pun

mengatakan seperti itu lagi. lalu AMullah keluar kepada mereka lalu

berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan

bahwa Muhammad adalah ufusan Allah." Mereka berkata, "Orang

buruk kami dan anak omng buruk kami." Mereka pun mencercanya.

Ia be*ata, "lnilah yang aku khauatirkan, wahai Rasulullah."

Diriwa5ntkan oleh Al Bukhari.

Ath-Thabarani menyebutkan dari jalur Adh-Dhahhak dari lbnu

Abbas, ia berkata, 'Sapi itu menanduk ikan tersebut dengan
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tanduknya, lalu ahli surga makan darinya, kemudian hidup, Ialu sapi 
,,

ifu disembelih dengan ekomya, lalu mereka pun makan darinya, l

kemudian hidup, lalu keduanya berlanjut demikian." Ini sanadnya 
i

terputus lag dha'if.lFath Al hri,7/3201.

Bab: Tentang Orang yang Masuk Surga Tanpa
Dihisab

32. N Hafizh berkata: Az-Zamakhsyari mengatiakan di dalam

Al l{asysSaf pada penafsiran firman-N3n: t4T it-!i'rigS',;j
(funngsiap memasukin5a menjadi amanlah dlb. (Qs. Aali 'lmraan

[3]: 97)), "Itu kisah tentang Al Hujun dan Al Baqi'yang diambil ujung-

ujungnya dan disebarkan di surga. Keduanya adalah kubumn Mekloh

dan Madinah."

Hadits hnu Mas'ud, "Flasulullah $ berrdiri di atas bukt Al

Hujun, saat ihr belum ada pekuburan, lalu beliau bersabda,

M f{l ui fi u$t szu cr iur ,*X

o t',rJ,-r.r]t'^i1,3tt'€ ;i,$l'r#
,f.'e #) l, e c,at1,^7 ;"rtt

O ,/ / aa

JUr {$;as ru;3,}l'#

@
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'Allah akan membangkitkan dari lokasi ini dan dari tanah suci

ini semuan5n 70.000 ofttng, waiah-waiah mereka bagaikan bulan di

malam pumama, mereka masuk surga tanpa dihisab, lalu masing-

masing dari mereka memberi s5nfabt kepada 70-000 oftng' u/taiah-

wjah mereka bagaikan bulan pada malarn pumama."

Kedua hadits ini disebutkan did alam Al lktSuyut sa5n belum

mencermatinya, sementara Az-?afla'i tidak mengomentarinya di

dalam takhrit'nya padahal beliau sangat luas kajiannya. lFatawa,

bagian hadits, 271.

Bab: Tentang Apa yang Allah I Sedialmn Untuk
Para Ahli Surga

33. Al Haftzh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bnz.zar: Dari Samurah g: Bahwa Rasulullah $ bersaMa,

,,t) OV ;"W'e:n-Z ^?)t ,I, 
Lf

,-'/
1., u to-i,)-' OJrf' )

"Saunguhn5a di surg tetdapt sebuah pohon tersendiri di

aFls atu bbng, gng lehr hbryrya (sejauh perjalanan) tujuh

puluh dua tahun.,

Ini sanad yarg dha'if. lMukhtuhar hunid Al hzzaa 2/48L1.

)a,w.v>"

@
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34. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al hzzar: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah $
bersabda,

'r.,r.e*i,i!)t,I. yt JtM aSt

.6 o. r.cruuo,
UP rlJ"--t,l- 6r*

"saungguhn5a engl<au al<an melihat kepda burung di sutga,

lalu anglau maka burung itu Pun iafuh di

hadapanmu dalan kadan telah tapangang."

Ia berkata, 'Kami tidak mengetahuiqn kecuali dari jalirr ini.

Dan Humaid ini adalah hnu Atha', ia orang kufah."

Dha'if. lMukhtashar hwaid N Ela%r, 2/M2\

Bab: Tentang Pertataan Ahli Surga

35. Hadits:

'€;t^?)t'If 'o'4'o\

"sautgrihnin balnsa ahli sulp dahh atab.n Dln'if,

lFabwa, bagian akidah, 671.

36. Dari Abu Htnairah, dari Nabi $, beliau bersaMa,

@



€eaAafaa I daa. *afu 4C rQoralarrr

rGt rli ,,rtdt,ill .-;l.r>r<il pxl

?kyirdt'r$t $f ryr',i:;-;t *(tt
;l;tt;tTf

37. Dari Jabir 6, ia berkata: Rasulullah $ keluar kepada

ku-i,. lalu beliau bersaMa,
z zt )Li:Jt a ,I_!b # €y|y C"j#i#hr"o*t*Ll ,ru

't}fr,;,Grr: o.;fii*rib? k u?,
/2r.,fl''o 

fr,.iYT qtl y L€J iilt)Atri

"Perkataan Wng palW dibenci Allah adalah bahasa percia,

perkaban pan syetan adalali bahaa khauzi, peil<akan ahli nemka

adalah bahas bukhad dan perl<ataan ahli surga adalah bahas anb."

hnu Hibban di dalam Al Majruhin, dan ini adalah hadits palsu.

lTahdzi b At-Tahdzib, L / 2621.

Bab: Tentang Orang lpng Masuk Surga dengan
Rahmat Allah

,t,r
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'Mu; ,$* G-:J:"* Gi .€* t:!')
. t )z .t I ) )z I";,j.** ru:rt;"Ul:J_# flh W 1,,

./Ur ilrut?G*iut L^,,) k Gdjlz-
t 'J, tt:,i yl 

"1, 
u 6?l: C("Jt :at'u

tiJu-W ol uil;r,i7 fli,f cc
,$ir: ,#iui.s:Jv ,1*;l ,it3 rJl-
* ifjr e ^?;r 

q* rrt;if ,aLir'orr\f

u-;1 t ;r* ii .^!Lit hr lLi G . q* G.
2la

iH ( ir a;r.r.lqitritata

"Telah keluar dari sisiku pnubnku, Jibil, bdi k berkab,
'Wahai Muhanmad, ada seomng hamb Altah telah

menyembh Allah selana semtus tahun di a#rs sebuah gunung yang
lebar dan pnjangn5a tiga puluh hask lcali Aga putuh hasb,
semenbm lautan mengitarinSn sdlauh enpt ribu famkh dari sqala
sisi. Allah mengeluarl<an unfuknSa mab air sebear jan' dpn pohon
delima Sang setiap malam mengeluart<an buah delima.

Bila sore tiba ia turun tatu beruudhu. dan mengambil buah

delima ifu, lalu memal<annya kemudian berdiri melaksnakan

E
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shalatnlm. Iatu di wakfu qalry ia memohon kepada Tuhann5n agar

mematikann5a datam kadaan sujud, dan agar tidak menjadikan

sesuafu pun Wng dapat meruakn5n baik berupa bumi ataupun

lainnSn hingga Anah menbangkitkann5n dakm kadaan suiud. Maka

Nlah pun mengabulkannSn.

Sementam kami apabila furun kami melevntin5a, lalu kami

mendapati di datam ilmu, bahqra ia dibngkitl<an, lalu dibedirikan di

hadapan Allah, tatu Tuhan berfirman, 'Masuklanlah hamb-Ku ke

sutga dengw nhmat-Ku. Sungah engl<au hamb tnng angat

berunfung'. k berkata, 'nfu karem amalku'. Maka Allah berfitman

kepada pan malaikat-Nq, 'Hitunglah pda hamba-Ku ini dengan

nilonat-Ku kepdangn dibndingl<an dengan atnaln5a'. lalu mereka

mendapati bahv,a nikmat penglihabn telah meliputi ibadah selama

lima ntus bhun, dan masih ada sisa nikmat tubuh pdang, lalu

Allah berfirman, 'Masukkanlah hamb-Ku ke nemka'. Maka ia pun

diseret ke nemka, mal<a k betseru, .'Wahai Tuhanku, dengan mhmat-

Mu, masukkanlah aku ke surga'. Allah berfirman, 'Kenbalikan

hamba-Ku'.

Ialu ia diberdinkan, lalu Allah berfirman, 'Wahai hamba-Ku,

siap tang telah mencipbkarunu ketil<a engl<au belum meniadi apa-

ap?' Ia menjaonb, ' hglaq wahai Tuhanku'. Allah berfrrman,

'Siap Wng menurunla nmu dari gunung di tengah omilak lalu

mengeluar!<an aA bwar ian sqar dari air asin, seth mengeluarkan

buah delima setiap malan padahal itu hanin keluar sebhun sekali,

dan engkau meminb kepda-Nja akan mematikanmu dalam kadaan

sujud lalu Dk melakul<ann5a?' Ia menjawab, 'hgkau, unhai

Tuhanku'. Atlah berftrman, 'Maka itu adalah dengan nhmat-Ku, dan

dagan nhmat-Ku aku mennsuklannu ke surya. M*uklanlah
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hamba-Ku ini ke surgL, sungUh engl<au hamh tang sangat

berunfung, tnhai hamb-Ku'. Ialu Allah pun memasukkanrya ke

surga. Jibril berl<ata, 'saunguhn5a sqak squafu ifu dengan

mhmat Allah, orahai Muharnmad.'."

Menurut saya: Ini frdak slnhih, karena Allah Ta'ala telah

berfriman, orlj;;i'g W.eJ tltlii (MasuHah lannu ke dalam sutga

ru disebbkan ap tang telah kamu keriakan (Qs. An-Nahl [16]:

32)), akan tetapi tidak seorang pun yang amalnSn menyelamatkann5n

dari adzab Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits

shahih, bahkan amal-amal shalih kita itu dari fadhilah Allah kepada

kita dan dari nikmat-nikmat-Irpa, bukan karena upaln dan kekuatan

dari kita, maka segala puji di atas segala puii bagi-I'BE.

Adz-Dzahabi berkata, "Di dalamnya terdapat para perawi

yang majhul (tidak diketahui perihalnla)."

Al Hafizh berkata: Setelah Al Hakim mengeluarkan hadits ini

di dalam Al Musbdnk, ia be*ata, "Al-laits bin Sa'd tidak

meriwayatkan dari oransforang lrang maihul." lbsan N Mizan,

3/10&1091.

Bab: Tentang Bertambahnya Saudara di Surga

38. Dari Al Hasan dari Anas r$, secam mar{tt".

EZ
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*Apbila ahli surya telah masuk ke surga, mereka merindukan

audam-sudam mereka, lalu berjalanlah dipannSa yang ini ke

dipann5n ifu ini." al hadits. Al Uqaili, dan di dalamnya ada seorang

perawi yang majhul.llisan Al Mizan, S/261.

Bab: Riwayat tentang Ahli Surga yang Paling Sedikit

39. Dari Aisyah &, ia berkata, "Nabi $ sedang berbaring,

lalu tibalah wakatu shalat, maka Aisyah pun berdiri untuk

membangunkannya, namun ia khawatir mengagetkannya, kemudian

ia berrdiri unfuk kedua kalinya narnun ia enggan, kemudian berdiri lagi

untuk ketiga kalinya, lalu beliau tiangun sementam 
fisVah 

sedang

berdiri di dekat kepalanya, mdka beliau bertanya, ffi-l ti (Ada are

denganmfil, ia menjawab, 'Telah tiba waktu shalat, sementam

tidurmu lama. lalu beliau pun benuurdhu dan shalat. Kemudian beliau

bersaMa kepadanp,

@
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"Engkau menan5akan tenbng lana4m tidurku.

Saunggahrya suw dan nenl<a telah ditampkkan kepadaku, lalu

aku menantil<an Abdurmhman bin Auf *mpai-sampai

aku khawatb ia fidak meleoyatiku di anbn oftng-orang tnng
melewatiku.rr

Aisyah berkata, 'Wahai Rasulullah, ahli surga dan ahli neraka

yang bagaimanakah yang paling sedikit?' Beliau bersabda, 'i#t
i*t'6iSti 6dt Webanwt<an merela adatah oftng-oftng miskin,

dan Sang palng sdikit adalah kaum wanibl'. Aisyah berkata,

'Bagaimarn perihalnya kaum wanita di surga?' Beliau bersabda,

)t-1'|Litb A|fi qflg (sepetti Sa7ak putih di antan gagakgagak

hitaml." Abu Sa'd &-Su*rn* haditsnya munkar- lLisn Al Mian,
4/33s1.

Bab: Apakah di Surga Ada Kuda?

40. Biografi Abdurmhrnan bin Sa'idah Al Anshari:

Disebutkan oleh Ath-Thabarani, hnu Qani' dan yang lainnya di

dalam Ash-Shababah, dan mereka mengeluarkan dari jalur Khunais

€arAafaa ? 6u Taian 4C /Qatal4dr
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bin Al Harits, dari 'Alqamah bin Murmh, dari AMurrahman bin

Sa'idah, ia berkata, "Aku sangat menygkai kuda, lalu aku berkata,

'Wahai Rasulullah, apakah di suqla ada kuda?'" al hadits'

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Affiurmhman bin Sabith se@ra

mutsl.lN Ishabh ft Tamyiz Ash-Shahabh, 2/399;3/L491.

Bab: Tentang Nama-Nama Ahli Surga

41. Biograft Syaik*r bin Abu Khalid: Dituduh memalsukan

hadits.

Al Uqaili berkata, "Haditsn5n munl<at, penukilannya tidak

dikenal dan tidak di-mubb'ah." Kemudian ia mengemukakan

riwayatnya dari hadits JabirlT mengenai Musa. Dengan sanad ifu

juga:

ojLt ,?.rI !1 1a,U.-:1U o'ri- 
^1;r Tf
#ti&

"Pam penghuni suryp dipnggit dengan narna-natna mereka

kecuali Adam, k dijuluki: Abu Muhammad." Ia berkata, "Tidak ada

asalnya kectrali dari hadits Syaikh rni."[Lian Al Mizan, S/159-L601.

Haditsnp dari Jabir rg secara marfit': h' 'yf af r ,i,>rllr *b& &',.F oG

bti;j't'r*;i (Ukinn cincin $ilaiman Atahis SAlam: Laa ilaaha iltallaah
'Muharnmad 

Rasutullaah flidak ada saembahan selain Nlah, Muhammad

utuanAllah).

@
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42. Dart hnu Umar: "Pada suatu hari Rasulullah $ keluar

sementam di tanganqa ada dua kitab penamaan ahli surga dan

penamaan ahli neraka dengan nalna-nalna mereka beserta nama-

nama ayah mereka dan kabilah mereka." Di-mutaba'ah oleh Abdullah

bin Maimun Al Qadah dari Ubaidullah. Menurut saya: Ini hadits yang

sangat munkar, atau maksudnya adalah pola kedua kitab berupa

sejumlah lengkungan-lengkungan.

Apa yang dikatakannya bahwa pola kedua kitab itu berupa

lengkungan-lengkungan tidaklah tepat, tapi itu adalah mukjizat yang

besar. At-Tirmi&i telah mengeluarkan sghid unfuk hadits ini, dan ia

berkata, "Muhammad bin Rafi' An-Naisaburi tidak mengenal hadits

ini, dan ia sangat kuat terhadap sg'&, sangat berlebihan, aku tidak

pemah melihamSn shalat berjama'ah bersama kami." lLian Al
Mian,3/9}941.

Bab: RiunSnt yang Menyebutkan Bahwa Setiap
Nabi Memiliki Mimbar dari Cahaya

43. Biografi Katsir bin Abu Katsir. Habib Al-laitsi: Adz-

Dzahabi mengeluarkan safu haditsnya dari Tsabit dari Anas di dalam

kitab r?u'yafullah Ta'alakarya Abu Nu'aim, lang pertamanya:

, o ,Ja I ,9,), n

)r dt*.i Jt, ol

"*sunguhnga setiap rnbi memiliki mimbardari cahaya,"

Di dalamnp juga disebutkan:

@
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.->r-9Ju'

'i,
"Hingga beliau mendatangi pinfu swga lalu mengefukn5n'

kemudian dibut<akan unfukn5n, latu betku pun masuk' lalu Tuhan

menampakkan difi kepadan5m Wng mana tidak pemah

menampakl<an dii kepada seomng nabi pun sebelumnSn, lalu beliau

menyungkur sujud.,, lalu ia mengatakan, "Hadits gharib." lTahdzib

At-Tahdzib, S/3821.

Bab: Tentang Orang lrang Masuk Surga

,Jr'^?;i U"5;!ji ^zit 
q6. ,iS ;-

44. Biografi Warrad bini Al Jarrah, dari Anas:

Jt;\i3 ic!^:t,zLir J*'r,ffir ; Atf

u;\Lf*b
"Empat hat wns fumngsiap mengindarinp maka'n **uk

surga, ?aitu yang tidak hatat dari): damh, harta, minuman dan

kemaluan."

z€/
,, tl //.

4J ,WJ b a7'J;.i't)r')
'z
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fu-Saji berkata, "la meriwayatkan riwayat-riwayat munkar."

AI Hafizh berkata, "la banyak salah dan meriwayatkan hadits

sendirian. " lTahdzib AbTahdzib, 2/249-2501.

Bab: Tentang Tertawanya Sebaik-Baik Umat Ini

45. Musnad'lyadh bin Sulaiman: Hadits:

?;,--i;li fi:.ir ;yf a.il\V
o 9, -/ o 2 -/ . rlc / /

... *.t*t* elry-, O
t,

"Sebaik-baik umatku sebagaimana Wng diberitahukan

kepadaku oleh pam malaikat yang didekatkan (kepada Tuhan) adalah

kaum yang tertawa dengan temng di dalam keluasn mhmat Tuhan

mere,l<a ..;'. Diriuaptkan oleh Al Hakim. lltfrhaf Al Malmmh,

L2/6391.

Bab: Tentang Ahli Surga

46. Biografi Sa'd AI Asrad As-sulami: Dirirarayatkan oleh

hnu Adi, hnu Hibban dan Al Mukhlish pada ba$an kedua Faunid
nya, dari Anas: "Seomng lelaki datang kepada Nabi $ lalu berkatia,

'Wahai Rasulullah, apakah kehitamanku dan kejelekanku

E
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menghalangi masuk surga?' Beliau menjawab, | (Tidal[." Al hadits.

Di dalamnya disebutkan: Bahwa beliau bersabda, "Dan sesungguhnya

aku benar-benar berasal dari kefurunan kaumku dari Bani Sulaim

kemudian dari Dzakr,van yang bapak-bapak mereka dikenal, tapi aku

didominasi oleh hitam pekat." Di dalamn5ra juga disebutkan: "Bahwa

beliau menikahkannya dengan binti Amr atau Amr bin Wahb Ats-

Tsaqafi." lalu ia menyebutkan kisah 1nng menyerupai kisah Julaibib

dan Muhammad bin Umar. Al Hakim menyebutkan, bahwa ia

meriwayatkan sebuah hadits palsu, yakni ini. lN Ishabah fi Tamyiz

Ash-Shahaba+, 2/391.

Bab: Riwapt Tentang Debu

47. Biografi Rabi'ah bin Ziyad, disebut juga hnu Abu Yazid

As-Sulami, dan dikatakan juga bahwa namanya Ar-Rabi': Ia

mempunlai hadits, 1-,!iri;f j$tt lOebu adatah debu halus suryal.

Diriwayatkan oleh hnu Mandah dan Abu Umar, sanadn5ra

diperbincangkan . lAl Ishabh fi Tamyiz Ash-Shahabah, L/5081.

@
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Bab: Tentang Rumah-Rumah di Surga dan di
Neraka

48. Biografi Hashas bin Al Fudhail: Abu Ishaq bin Tsabit

meriwayatkan di dalam Tarikh Hanah dari aphnSn, Al Hashas bin

Fudhail Al Hanzhali, ia mata: Rasrlulhh $ bersaMa,

,p.uJ^;r;l et,- frt'yybf "e;;
)61 G?\ir*it

"ndak s@ftng ptn dan kalkn kquali ia memiliki dua tempat

tinggal, alah afunya di surya dan yang lainnja di nemka." al hadits.

Para perawinya di dalam sanadnSa Udak dikenal, dan ini dari

riwa5nt Khalid bin HayrTad, dia matruk (haditsrya ditinggalkan). t//
Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah, t/3281.

Bab: Seseorang ltu AlGn Bermma Orang yang
Dicintaiqn

49. Biograft Jurdab Hn arhair: Ali bin Sa'd merirra3atkan di

dalam Aill-Tln'ah wa N Mabhigah, dari jalur Muqatil dari lkrirfnh
dari hnu Abbas, ia berkata, "Seomng lelaki dari Al Azd 3ang
bemama Jundab bin Zuhair Al Ghamidi berrdiri ke hadapan

Rasulullah &, ldu berkata, 'Ayah dan ibuku tebusanryn,

Etr
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sesungguhnya ketika aku pulang dari hadapanmu aku tidak merasa

senang dengan harta maupun anak hingga aku kembali lalu melihat

kepadamu, karena sesungguhnya aku selalu merindukanmu hingga

hari kiamat." I alu ia mengemukakan hadits yang panjang mengenai

kedahsyatan hari kiamat. Muqatil dha'if. lAl Ishabah fr Tamyiz Ash-

Shahabah, l/2481.

Bab: Tentang Perlakukan Terhadap Ahli Surga

50. Biosraft Kharijah bin Juz': hnu As-Sakan, hnu Mandah,

Al Baihaqi di dalam AsySWbb dan Al Khathib di dalam Al Mu'blaf
meriwayatkan dari jahrr Sa'id bin Sinan dari Rab'ah bin Yazid:

Kharijah bin Jw' Al 'Adzri menceritakan kepadaku, "Aku

mendengar seorang lelaki saat perang Tabuk berkata, 'Wahai

Rasulullah, apakah ahli surga saling bertransaksi?'" al hadits. Di

dalam sanadnln ada kelernahan.

Disebutkan di dalam riv,rayat Al Khathib dari Rabi'ah Al

Jurasyi: Haritsah menceritakan kepadaku, "Aku mendengar seomng

lelaki di Tabuk be*ata, 'Wahai Rasulullah ..'." lalu ia

menyebutkannya, dan Abu Umar menambahkan di dalam Ar-Ruwmt,

dari l(harijah Jubair bin Nufair. lAl Ishabh fi Tamyiz Ash-Shahabah,

L/3991.

@
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Bab: Kekekalan Bagi Ahli Neraka di Neraka dan
Bagi Ahli Iman di Surga

51. Biografi Aifa' bin Abd Al Kila'i: Isma'il berkata, "Aku

mendengar Aifa' bin Abd Al Kila'i di atas mimbar Himsh berkata,

'Rasulullah,$ bersaMa,

,tit ,t1
/C
'-Jr*l

lJ' t

i-Lit'oJ iitS ,yQill

,:o'; Y \j, $ir'JLl

uo / o . gri 
.c t

?i ?-',^t\ G9-

t-,i$ ,U:^i ,rt!st,

I bf:jtar 1%r'JLf hr ..pil s1

uApbila Allah telah menasuld<an ahli surya ke sutga dan ahli
nemka ke nerala, Allah berftrman, 'Wahai ahli sutga, bempa lana
l<alian tinggal di buni menurut bilingan tahun..'al hadits.

Di-mutah'ah oleh Abu Ya'la dari Al Haitsam bin Kharijah,

dari AI Walid. Para perawi di dalam sanadnya tsiqah, hanya saja ini
mutsl aloru mu'dhal, dan tidak benar Aifa' mendengar dari shahabat.

lAl Ishabah ft Tamyiz Ash-*nhabh, 1/1351.

52. NHafizh mengatakan tentang hadits Snng diriwa5ratkan

oleh Al Bazzar: Dari Anas, dari Nabi $, beliau bersabda,

tre ir\i,ret l;t #f i,iu

'oT v S-ll JdJl ,yf t;

@
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"Kematian akan didatangkan pada hari kiamat, lalu

diberdirikan di antan sug dan nemka, lalu disembelih, lalu

dikatakan: wahai ahli sutga, keabadian (bagi kalian), tidak ada lagi

kematian. Dan owhai ahli nenka, kabadian (basi kalian), tidak ada

lagi kematian."

Shahih. lMukhtashar hvraid N hzar 2/4791'

53. Musnad Mu'adz bin Jabal: Hadits: "Mu'adz bin Jabal

berdiri di tengah kami lalu berkata, 'Wahai Bani Aud, sesungguhnya

aku adalah utusan Rasulullah kepada kalian. Kalian tahu bahwa

kembali kalian kepada Allah, kemudian ke surga atau ke neraka ..'."

al hadits. Diriwaptkan oleh Al Hakirn, di dalam sanadrya terdapat

seomng perawi yang haditsqn munkar. lltfrhaf AI Mahamh,

L3/2741.

Bab: Sifat Surga dan Neraka

54. Penafsimn Isma'il bin Abu Ziyad AsySyami, salah

seorang perawi dha'if yang dikemukakannya di akhir hadits panjang

tentang sangka\alal8, y*g mana ia di dalamnya ia berkata,

Hadits tentang sangkakala ini diriwagatkan oleh Al Bukhari, dan hnu

Hajar telah membicarakan rivyalat ini, karena di dalamnln disebutkan

penetapan yang menyembelih, yaitu Jibril'

I

@
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,Pbt$4tlLL;rhr ,#
.o) -zo I o I / / 2'

f ,? G'-?t $;)1Y,t?{;,y.qt
) ozf,. rl,.)JJl -*S

'Ialu Allah Ta'ala menghiduplan malailat maut, Jibdl, Mikail
dan l*afil, dan manj,adila n kqtntian dalan bentuk seekor domba

behng, hfu Jibril mm5santbeJih(n5a). Domb itu adalah kematian!'

lFath Al hri, Ll/4281.

55. Al Hafizh trer{<ata: Pada "bab peniupan sangkakala" telah

dikernukakan nukilan perbedaan pendapat mengenai 5nng dimaksud

dengan pengecualian di dalam firrnan Allah Ta'ala.

Yl.flvi e ur ,t.tO lt . c. 2 . :rlljla,..J, €, ,l Or-A9

^/itt ,t;, j
(Mal<a matilah skry trug di kngit dan di bumi kquali siap

tnry dikehendaki Allah. (Qs. Az-Zumar [39]: 58)), fitu pendapat

5rang meryatakan bahwa mahikat maut termasuk di antara yang

dikecrnlikan itu.

Di dahm riuapt Ali bin Ma'bad dari hadits Anas disebutkan:

r.jf {^1 {*l

@
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. el / o -/ 9 . 'ro Lr'. o . or, t,.ri. -?. 6t !rrl r:*;r a 1 :J_# ?-e,Jl d,U, G.U t'
l'.*fr .6 l+i ,L'; y ,s$ ?'-#t'u;r

L"# .G.i Y p ;,r5, &'u bb ul
"Kemudian malaikat maut datang lalu berkata, 'Wahai

Tuhanku, tinssal Engkau Yang Maha Hidup lagi terus menerus

mengurusi pam makhluk tnng tidak akan pemah mati, dan aku

masih tercia'. Maka Allah berfirman, 'Engkau adalah mal<hluk dari

antan pam makhluk-Ku, maka matilah engkau, kemudian jangan

hidup lagi'. Mala malail<at maut pun mati."

hnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari jalur Muhammad bin

Ka'b Al Qumzhi, ia berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa yang

terakhir mati dari para makhluk adalah malaikat maut, lalu dikatakan

kepadanya, 'Wahai malaikat maut, matilah engkau dengan kematian

yang tidak hidup lagi setelahnya unfuk selamanya'." Jika ini \alid,
'maka bisa sebagai hujjah unfuk menyanggah pendapat yang

menyatakan bahwa dialah png disembelih itu, karena ia mati dengan

kematian yang tidak hidup lagi setelahnya, narnun riwayat ini tidak

valid.

AM bin Humaid di dalam tafsimya mengeluarkan dari riwayat

Al Hasan, dari perkataan Umar, namun sanadnya terputus,

lafazhnya: * o:*:H?'i- i4 or5J po ,f :i:tt 16' .i 16r ;if 4'i
(Seandainya ahli nemka tinggal di dalam nemka selama

bilangan (butimn) pasir yang menggunung, tenfulah mereka akan

@



mempunpi suafu hari dimana

L7/4291.

taarnaf*ald,**aianiCrfurat4.er

merel<a kelual. lFath Al Bari,

55. Disebutkan di dalam riwapt hnu Al Mubarak di dalam

Az-Zuhd, dari Abu Humirah, ia berkata,

*Jl ; &f y-t 
? i ;,r<st d-*

qt r$t ti') g) e',J;.t), o"fu
"Gigi gemham oang l<aftr pada hari kiantat lebih b*r

daripada gwung Uhud, merel<a membmr agar dipenuhi dad

merel<a, dan agar merela menfikan adzab,u

Sanadnya shahih. Ia tidak menyatakan mar{u'tapi dihukumi

marfit', karena tidak masalah ini bukan lingkup untuk mengemukakan

dengan pendapat. Bagian awalnya diriwagntkan oleh Muslim dari

jalur lainnln dari Abu Hurairah secara marfu'dengarrtamUatran, !ir)
$ W y 9+ (dan tebl kufrht5a sejauh perialanan tiga har).

Diriwaptkan juga oleh N Bazar dari phrr ketiga, dari Abu

Hurairah dengan sarad shahih, dengan lafazh: Uei ).'&i, * W
yijl gr*.brj) o,frrti ptitsJe- (Tebt dan lehhsa *iit 

"*"s 
l*ff,

adalah emryt puluh dua hasb menurut ukunn hasb omng tnng
tkgi b6an.

Diriwa3ntkan juga oleh Al Baihaqi, dan ia berkata, "Yang

dimakzud dengan lafazh iu-i"ir adalah untuk menakuti. Dan

kemungkinan juga 3nng dimaksrrd adalah omng grang berukuran besar

(raksasa) untuk mengiqamtkan ukuran hastia." Ibnu Hibban

@
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memastikan riwayat yang dikeluarkannya di dalam Shahibnya,

bahwa ]u*jr dimaksud adalah seorcmg mja yang pemah berkuasa di

Yaman.

Disebutkan di dalam riwayat mursal Ubaid bin Umar yang

dikeluarkan hnu Al Mubarak di dalam Az-Zuhd dengan sanad shahih:

*r:i t;tl;9;leii'&: W* kelebatan kuliht5n adatah tujuh putuh

hastal.

Hadits lainnya: iH d iil' S'rdll aa4t'?T- o:r:#,i i-S:eitbt
',.f'j.{li;& e ,p 4oiri,)E}t (sesunssahnsn orcms-oftns

yang menyombongkan diri akan dikumpulkan pada hari kiamat

seperti debu dalam benfuk manusia, mereka diginng ke sebuah

penjam di dalam Jahannam Wng disebut Bulad.Hadits tersebut

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad jafid
dari Amr bin Syr'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari

hadits hnu Umar secara marfu': ,Fpri *?r 
T U.|+rfi Tt(i,ttl

lrJr t*n (sesungguhn5a 
"-"s kaftr pasti dibdk tisann5n sepui

atu dan dua farcakh [sehingal diinjak-injak manusial, sanadnya

dha'if. [Fath Al hri, L1/43L1.

57. hnu Hajar berkata mengomentari riwaSnt Al Bukhari:

"Akan keluar dari nemka dengan syafa'at," Sa'id bin Manshur dan

hnu Abu Umar19 dari Sufuan, dari Amr, hadits ini mempunyai sanad

lain'yang mereka keluarkan dari riwayat Amr bin Ubaid bin Umair,

re 
SaSn katakan: Al Haftzh menyebutkan itu di dalam At Mathakb Al 'Aligh,
(5/L75), dan ia mengatakan tentang riwayat ini, .Shahih. HR Al Bukhari

dari riwapt lbnu 'Upinah dari 'Amr, dari Jabir r9,."

@
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lalu disebutkan secara mursal dengan tambahan, "Lalu seorang laki-

laki mengatakan kepadanya -yakni kepada Ubaid bin Umair-, yang

mana laki-laki ifu dicap berpandangan khawarij, ia bemama Harun

Abu Musa, 'Wahai Abu Ashim, ?pd Sang engkau ceritakan ini?'

Ubaid menjawab, 'Menjauhlah engkau dariku. Seandainya aku tidak

mendengamya dari tiga puluh shahabat Muhammad #t, aku tidak

akan menceritakannya'. "

Hadits Ka'b bin Malik se@ra marfu':
olt 9,aI> €.)

,j"-tl
,iS * e| 6f

t1 iib C oti
G

04

OI hr "ti

:t';l
'; rit:P;

it"^i' 
'$ilo j o . o,.

:_2e=^Jl

uAku dan umatku bemda di atas sebuah gunung, lalu Tuhanku

mengenakan pal<akn hijau kepadaku, kemudian aku diizinkan, lalu

aku mengucapl<an apa lang dikehendaki Allah untuk aku ucapkan.

Itulah kedudukan Wng tetpuji.u

Dari jalur Yazid bin Zurai' dari Qatadah, "Disebutkan kepada

kami, bahwa Nabi $ adalah yang pertiama kali memberikan syafa,at,

dan para ahli ilmu berkata, bahwa itu adalah kedudukan 5nng
terpuji."; Dari hadits Abu Maslud secarr marfu':
,o,q q;';a ;t;it uir

\z'/ ?,;?i|u;t,
'rtr'ae ,s

E
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"sungguh aku akan berdiri pada hari kiatnat pada kedudukan

yang terpuji tatkala kalian didabngl<an dalam kadaan tidak bemlas

kaki dan tidak berpakaian,"

Di dalamnya disebutkan:

o,o, ro!{i ,,t,"rfi1?t 9, .ot07,a!
t#-,t' lfv c\--.Jlc 4r> qdJ q/:r.\ f

i')\iP) Gt;1 j-el
o")?\7)

"Kemudian Tuhanku mengenakan pakaian kepadaku, maka

aku pun mengenal<ann3a, lalu aku bediri di sebelah l<anan 'Arcy

yang tidak ditempati oleh seoft,ng pun sehingga karenan5n manusia

dari awal ampai akhir iri padaku."

Menurut saya: Hadits Ka'b diriwayatkan oleh hnu Hibban dan

Al Hakim, asalnya di dalam riwayat Muslim; hadits Ibnu Mas'ud

dikeluarkan Ahmad, An-Nasa'i dan AI Hakim. Mengenai hadits ini

ada juga riwayat dari Anas yang akan dikemukakan pada

pembahasan tentang tauhid, dan juga dari hnu Umar sebagaimana

yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat, serta dari

Jabir yang diriwayatkan oleh Al Hakim dari riwayat Az-Zuhn dan dari

Ali bin Al Husain darinya, namun diperselisihkan pada Az-Zuhri,

maka yang masyhur bahwa ini adalah riwayat murcal Ali bin Al

Husain. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari

Ma'mar.

hrahim bin Sa'd mengatakan dari Az-Zuhi, dari Ali, dari

bebempa omng ahli ilmu, "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.";
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Hadits Jabir mengenai ini terdapat dalam riwa5rat Muslim dari jalur

lainnya darinyra.

Al Qurthubi berkata, "lni tidak berbeda dengan yang

pertama." Yang lainnSa menetapkan lang keempat, Snitu yang

diriwayatkan oleh hnu Abi Hatim dengan sarnd shahk dari Sa'id bin

Abi Hilal, salah seorang tabi'in kecil: Bahwa telah sampai kepadanya,

bahwa kedudukan yang terpuji itu: Bahwa Rasulullah S pada hari

kiamat nanti berada di antara Tuhan Yang Maha Perkasa dan Jibril,

maka kedudukan beliau ifu yang diinginkan oleh semua lnng
dihimpunkan.

Menurut sap: Yang kelima adalah yang diisyaratkan oleh

hadits Hudzaifah, Snitu pujian beliau kepada Tuhannp. Redaksinya

akan dikemukakan di dalam penjelasan hadits ketujuh belas, narnun

ini juga Udak berbeda dengan !/ang pertama. AI Qurthubi

mengemukakan yang keenam, yaifu yang diisyaratkan oleh hadits

hnu Mas'ud Snng diriwaptkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Al

Hakim: 'r |$;Jd'.k;lpi'f ,:&t;\j,kf :fitl gy'& e
*J eqq tt ,)';6it gl lNaOi t*lh" ut-i 

^nrbedt<an 
s5nfa'at

sebgai yang kunpt dari Sang qnpt, taifut Jibil, kemudian

Ibnhim, ke.mudian Mus abu 'Ia, kemudian Nabi l<alian. Tidak ada

seomng pun tnng membei sSnh'at lebih bngk daripda beliad al

hadits.

Hadits ini tdak dinyatakan narfit', Al Bukhari menilainya

dln'if,dan ia Mata, "Yang masyhur adalah sabda beliau $, ll]f Uf

96 te*u adalah gng pertum l<all mqtbqi syafabl." lFath Al hri,
tt/43il361.
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58. hnu Mardawaih dan Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits

Ibnu Mas'ud secam mat{u'z

r.Glr\is'r't*Ury'#l 6

,Jd q-t)*b Gr.$tA'L.i.

-, G Pli',r;'^L)',!5|JiG .3lL)

,r-, ) A,{J-,-';-'!;rt J r$3* ; U *;t t

d̂$l

"Tidakkh seseorzrng betbuat kebailan baik muslim maupun

kafir melainl<an Allah memberin5n ganiamn."

Kami berkata, "Apa ganjaran ormg kafir?" Beliau menjawab,

'elj.s tg?t'el.llt 5 tij6 iuJlt ltlura, anak, k aehabn dan seru panyal.

Kami berkata lagi, "Dan apa ganjarannya di akhirat?" Beliau

menjawab, vr'.iiir 
't$i tlv (Adabng lebih rendah dari adab tainnSal.

Kemudian beliau membacakan apt: ,.7lLiir 1:rf ol*ySt tv-l;il
(Masukl<anlah Fir'aun dan l<aumn5n kdakn adab gng angat

kems.) (Qs. Ghaafir [40]: 46)." Maka jawabannya, bahwa sanadnya

dha'if.lFath Al kri, LL/4401.

59. Disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i, Mushannaf

Abdirmzzq dan Mu'jam Ailt-Thabanni dari hadits Hudzaifah secarct

mar{u':

J_

J-r
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\J'\-*" Y Ut;) {.$at'6)ti ,:rfi1,
tO

cJ! Yl

'Manusia dihimpunkan di stu dabnn, hlu dikatakan, 'Wahai

Muhammad'. Aku pun men5ahut, 'Iabbaik wa a'daik (Aku penuhi

pangilan-Mu dan Aku menghormati-Mu), sqala kebaikan bemda di
tangw-Mu, siapa Wng mendapt petunjuk adalah tnng Engkau beri

pltuniuk, dan hamba-Mu benda di bngan-Mu, dengan-Mu dan

kepada-Mu. Maha Suci dan Maha Tingi Engkau, Maha Suci Engkau,

tidak ada ternpt beilindung dan tidak pula ternpt menyelamatkan

dii dari-Mu keruali kepada-Mu'.u

Abdurmzzaq menambahkan' g-l;ir 'qj$t J (Maha Suci

Engkau Tuhan Baitullaht. Itulah firman-Nya, Jw'O-!J'&-'ttt ;S
ti|j-Ii; "Mudah-mudahan Tuhan-mu menganglat kamu ke tempat

5nng terpuji." (Qs. Al Israa' tLTl: 791. hnu Mandah mengatakan di

dalam Kbb Al Iman, "Hadits ini disepakati keshahihannya, sanadnya

danke-fsiqal>an para perawinya." lFath Al Ehri, LL/M61..

60. AI Hafizh berkata: Di dalam hadits panjang tentang

sangkakala yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la disebutkan:

/
/ ,O ., OlOu l"*i,

&H
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"Lalu aku Meb, 'Walai Tulantku, Englau telah

menjanjikan s5akbt kepdaku, mal<a Unl<anhh aku menberi

sjnkbt bgi ahli suga agar m*elca masuk arga'. Maka A\rh
'Aku telah mqrrbqikan Un syafabt kepdamu bgi

merela, dan Aku mengizinkan mqel<a unfuk naruk sutga'."

Menurut sap: Telah dikenrukakan iq/arat kepadanf, dan

bahwa Al l{aftzh telah mengaQkan tentang ihr, "Sanadnya dt'aif darr

Ia juga be*ata: Kernrdim Sa3xa kaii Tafrir Yahf bin Satam

Al Bastrari, tin(Klal di Mesir kernudiam Aftika -tirglotan Yadd bin

t{antn, yang dinihi dln'if obfr Ad-Daraquthni, dinilai sffiuq oldt
Abu Hafim A-Rad, dan dhilai mcr€ukan oleh Abu 7sr'ah,

sementara hnu Adi meqlatakan batrura haditsrya boleh ditulis

uralaupun ia perawi yarg dln'if-, di dalam Tafsimya ia menukil dari

Al Kalbi, ia berkata, "Setelah ahli surga masr.rk ke dalam surga dan

ahli neraka rna$k ke datam neraka, tersisalah seromborqgan di antara

rombongan-rombongan terakhh ahli surga setdah kehramla ".tg-
onng biman dari jeurbatan dergan amal merdra lah berl€tahh

salah safu rombongan di antara rombongan-rombongan ahli neraka

setelah mereka dilalap neraka sedemikian rupa, 'Kini telah dihukum

atas keraguan dan pendustaan gnng bercokol pada hati kami, lalu
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apakah tauhid kalian tidak berguna bagi kalian?' Saat ifulah mereka

berteriak menyenr Tuhan mereka hingga ahli surga mendengar

mereka, maka mereka menemui Adam."

lalu disebutkan haditsn5n tentang mereka mendatangi para

nabi-nabi tersebut safu demi satu hingga kepada Muhammad #. taL,

beliau pun bertolak kepada Tuhan yang Maha Mulia, beliau pun

bersimpuh sujud kepada-Nya sampai diperintahkan untuk

mengangkat kepalanya, kemudian Allah bertanya kepadanya, 'Apa

yang engkau kehendaki?' sementara Dia lebih mengetahui ifu, beliau

pun menjawab, 'Wahai Tuhanku, ada sejumlah manusia dari antara

pam hamba-Nya yang memErng melakukan dosadosa tapi mereka

tidak mempersekutukan Engkau, dan Engkau Maha Mengetahui

mereka, lalu mereka dicela oleh para ahli syirik karena mereka

beribadah kepada-Mu'. '

Allah pun berfirman, 'Demi kemuliaan-Ku, pasti Aku

keluarkan mereka'. Saat ifu mereka telah terbakar, lalu disimmkanlah

air kepada mereka hingga mereka pun fumbuh, kemudian masuk

surga, lalu mereka disebut al jahannatninSryun Maka manusia dari

awalhingga akhir merasa iri akan hal ifu.

Itulah ftrman-Nya , t:s:t-ic,i t-,,tii'A-$',ir;i- of # "Mrduh-
mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat tnng terpuji." (Qs.

Al Israa' 1L7l:79).

Menurut sa!a: Jika ini \ralid, maka hilanglah kejanggalann5a,

narnun sayangnln Al Kalbi dha'it selain itu ra tidak

menyandarkannya, kemudian dari itu juga menyelisihi hadits-hadits

yang shahih yang menlatakan bahwa permohonan orang-orrng

beriman kepada para nabi satu demi satu adalah teriadi di padang

@
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mahsyar, sebelum oftmg-onmg beirman masuk su4la, wallahu a'lam.

lFath Al hr| Ll/M71.

61. Disebutkan di dalam riwayat hnu Majah dengan sanad

shahih dari jalur lainnya dari Abu Huraimh, bahwa itu terjadi ketika

diajukan pertanyaan di dalam kubur, di dalam hadits ini disebutkan:

,ii Jrr|,Wt,rt )6t J;rL',t i {"1

"Ialu dibukal<an pdantn *fu cehh dari nemka, kenudian ia

melihat kepdang, bfu dikabhn kepdanga, 'Ulmtlah ap tnng
Allah teJah melirilungimu darintd;'[Fath Al Ehd, LL/450}

62. Disebutkan juga di dalam riwapt yang dikeluarkan hnu
Majah dan Ahrnad dengan sanad shahih dari Abu Hurairah dengan

lafazht

^u.r,;rit 3tii 6 Jt'p3r

6. ?.

ai*Jl

;,Sf ,lr|lL'ttYf
o)t ,;lt ,y:t:',>t1 tit; .)

li;rl;Jlr'JLl
"Tidak ada seonng pun dai lalian kauali ia menpuryni dua

tempat frngal, yaifu sebuah tempat frngal di surya dan sebuah

tempat tingd di neml<a. Bik ia mati dan masuk nemka, mala ahli

E]
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surga mewarisi tempat tinggplnt/a (yang di surga)-" lFath Al Bad,

LL/45L1.

Bab: Sifat Neraka dan Ahli Neraka

63. Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata: Dari AMullah bin

Amr g, dari Nabi $, beliau bersabda,

z z to

,ir,-Al I '6li'f 'Fl UG ,'"Lit li;;
;4\i r 'r!'^f 'FI *.1; ,;1r e t;Lr,

b'u il ;t, o ;.i1; 6i W i;frt,i3t,
' , a o - - u. u lr. - / - '/ ''{t,W'{t ri:"Lt,-i' A';:n'&;. r,;iW
,4i$ W',#,, 'r\i jt*'u FU W:r3

ot--J €;--]jt Lu) 4. nl Q4 q?t:,G;3:)
'6t13 Ct riu li 'Jr" tly ,o;*L^;'aAt b;;

@
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"Aku masuk surga, lalu aku lihat kebanyakan penghuninya

kaum miskin, dan aku lihat ke nemka, lalu aku lihat kebanyakan

penghunin5n kaum kaya dan kaum umnita. Dan di dalamn5n aku

melihat tiga oftng Wng disiksa: Samng wanita dari Himyar
Thuwalah, ia pemah mengikat sedror kucing tanpa memberin5n

makan dan tidak pula minum, serta tidak membiarkannya agar
makan dari senngga tanah, sdtinga ia menggigit qubul dan
dubumSa. Aku lihat .juga di nudam Bani Da'da' yang
mencuri dari jarna'ah haji dengan tonglattya, lalu ketika
diperkankan ia berl<ata, 'sebenarn5a ifu terangkut oleh tongkatku'.
Dan onng gang mencuri duaanb Rmulullah *!,

Al Hafizh berkata: Ini sanad lpng hasan. IN Mathalib Al
Niwh,5/l30l.

64. Dari Anas, ia menniu'-l<arvrya (menyandarkannya

kepada Nabi $):
o J,r6lro tirrl 

o.c',H,b )r ff) -#,b; )81 $f 
oJA-

,lFvf ,ilj 6-,&,y';tirrl ,f;t$f

,, Pada tnri itu ahti nmka 

* 
*:l!,

ahli surya melewati merel<a, maka samng lelaki dari mereka berkab,
'Wahai Fulan, tidakkah kau mengenaliku? yang pemah membeimu
setquk minun...' al hadits-

@
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Ibnu Majatr @a pembatrasan tentang Adab, dari Anas. Di

dalam sanadnla terdapat Yadd bin Aban, ia dln'if. lFlidalat Ar-

Rura,(nranuslaip)1.

65. Bbgraft Zatafuya bin Abu Marlpm .-. Khahf bin Al

Walid berkata: Huqpim menceritakan kepada kami dari Zal<anyya

bin Abu Ma4Bm AI l(huza'i, 'Aku mendengar Abu Umamah

berkata, 'sesungguhnya antara tepi Jahannam hingga dasamp

adalah selruh tuiuh puluh tahun dari jatuhnya batu'. Lalu dikatakan

kepadan5aa, 'Adakah sesuafu di bawah tfu?' Ia meniaurab, 'Yd,

perbuatan dca dan dGadosa'."

hnu Abi Hatim berkata setelah penutumn hnu Mahdi, 'Maka

ini menunjukkan perrryataan S!^l'bah bahwa ia fidak meridhainya dan

tidak menisbatkannya." Lalu Zakari5ra bin Khalid bin Yazid bin

Haritsah berkata, dari Nabi $, secam mutsl-

As-Saii berkata, bahua mereka membicamkann5ra. Abu Daud

berkata, "Tidak ada yang meriwaSratkan darinSa kecuali Huq,raim."

Ad-Daraquthni berkata, "la dianggap." hnu Hibban menyebutkannya

di dalam Ats-Tsiqat llisan Al Mizan,2/4821.

66. Al Flaftzh tentang hadits 5png diriu4ntkan
oleh Al Brrzzorr: Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnla, dari Nabi

$, beliau b€rsabda,

@
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z!/,.o4

1M-tb,:;G e,tuA;-rt 3t
,,

t. , . C Ol .. O-w_f C# LAP

"saunguhnga batu itu b*r*; kuh ke ,*"
Jahannam, dan btu itu tidak nmpi ke daann5a selama fuiufi pufuh

tahun."

Al hzzar berkata, "Kami fidak mengetahui 5ang

meriwa5ratkann5ra kecuali Muhammad bin Aban, dan lnng
meriwayatkan darinya kecuali Muhamrnad bin Al Hasan."

Muhamad bin Aban dha'if. tMukhbstnr Zauraid At Bazar,

2/4751.

67. Abu Bakar bin Abu q/aibah berkata: Diceriatkan

kepadaku dari Jarir, dari Atha' bin As€aib, dari Abu Bakar bin Abu

Musa, dari aSnhn5ra 4b, ia ber{<ata: Rasulullah $ bermMa,

64',& ;*,y y 43 ta;; "of';

., oi .6-ro ,o.f'ro1 rl. , uo cltAp ,e t€---t_,.)l J+ W-f j#
"seandain5a sebuah bafu dilemprt<an dari tepi Jahannam,

niscajp btu ifu akan ktuh selarna tujuh puluh bhun sebelum

menapai daarn5n."

Abu Ya'la berkata: Utsman bin Abu Syaibah menceritakan

kepada kami.
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Dan Al Bazza4o berkata: Yusuf bin Musa menceritakan

kepada kami. Keduanln berkata, "Jarir menceritakannya kepada

AI Halizh berkata: Dinilai shahih oleh hnu Hibban dari hadits

Jarir dengan redaksi 'ni.IAl Mathalib Al Alitah, S/L301.

68. Hadits:

'H'*iii,'e;e"W e +f t
.l.z u O Ol ./t1G'#ciT J\'r;#\ 6'&, rt

"Seandain5a diambil fujuh ekor unb bunting bemnrm dengan

lenak-lernakng, lalu diletnp*an dari tepi Jahatrunan, maka tidak

akan mencapi akhimg selama tujuh puluh bhun." Al Hakim pada

pembatnsan tentang huru-hara.

Menurut sap: Tidak pemah diperbincangkan, dan sanadnya

hasn.[Itfrhaf Al Mahafah, L5/4L41.

69. Abu Ya'la berkata: Dari Abu Hurairah rg, dari Nabi $,

Disebutkan di dalam Mukhbslar Zawid N Elaar, 2/474: Al Hafizh
berkata: Ia -yakni N Bazar- berkata, "Kami fldak mengetahuinp
dttwayafl<a?r dari Abu Musa kecuati dari jalur ini, dan 'Atha' tidak
merfuayatkan dari Abu Bakar kecuali ini." Ini sarad yang trasan.

@
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/ . oz lz O , . . u

,,r:s*-i';l )l $V ),*Jl Ui G olK'-)
t tut. . .. 

'

.t-.i qVG ,:"-ki 6r(ll .Ff 'u ,ytu,
. o, t o ,o

tut .; J*;Jlt's L)

4Jc

6?l
"fundainga di @ ini da ,*; o* "-* abu lebih,

dan di dalamn5;a tetfupt s@mrU tekki dad ahli naala, lalu ia

bennfas, klu nafasnga manimp, niwgn alan te,tbl<arlah masjid ini
baerb sernua trurg di dakmrya."

Al Hafizh trerkata: Diriuayatkan oleh Al dari plur ini.

Dan para perawinya Hqh. Vl f"{atlnlib Al AlMh 5/L3ll.

70. Al Haftzh mengatakan tentang hadits Sang diriuayatkan

oleh Al'hzzar: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah S
bersaMa,

i ,,tsx-i tl lfhal*;ir G ok t
g;ftJ6r $f ',y 

"tr:r'*,"ii
"fundairya di @ ini tadapt sqafus ribu onng abu

lebih, kernudian s@ftilry1 dad ahfr nq-aka Mrnfas, nin5n al<an

mqnblar mqel<a"

AMurrahim dln'it lM,khb$ar hwaid AI Elaar,2/4751.

@
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71,. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Pazzar Dari Abu Sa'id, dari Nabi $,

i>Ut f | )i ;.'ti{;1; # u ;r i:-V

,ri3., 1)6t * r - rtr rry,;=, 4-
t;-r, Q o>G ,W. f 

'JEl'ot 6-:dta
t/ t t,a' 

'w s, tus:Jr orfut e t#i,tG,F eu-,

r&t,bbte
"Teriknya Wnas adalah dari uap Jahannam, mal<a funggu

dingin untuk shalat -yakni: di waktu panas yang terik-. Nemka

mengeluh kepada Tulann5a, ia berkab, 'Wahai Tuhanku,

sebagianku menal<an sebgian lainnya'. I-alu Allah pun

mengizinkann5a dengan dua naf'as di setiap tahun. Maka nafasnya di

musim dingin adalah dingin tnng angat, dan nafasnya di musim

panas adalah pnas tnng angat."

Ia berkata, 'Kami tidak mengetahui yang meriwayatkannya

kecuali Ziyad dengan sanad ini."

Athi$/ah dha'if. Asal hadits ini teridapat di dalam Ash-Shahih.

lMukhtashar hwid Al Elamr,2/4731.

@
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72. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar; Dari Abu Humimh, ia berkata: Rasulullah #
bersabda,

$#,rCbqarc-:Uu #'ty
L4 o;J;O& ;,;bi,f of ;rLl ;,1/
,l-g=p. "62

o, .
-// l./ Ol ./dt;,*rt D L.'d)ls U -L)i

,a

e. ?, la : o.4.
Pl oJ-;g ,d-t

crri:,y:pti^+"
"saungguhnya Jahanmn bet*ab, 'Wahai Tuhanku,

izinkahlah unful*u dua nafas, karem srurwahryn aku khauratir

akan menganai pn makhluk-Mu'. It{aka Anah pun mengizinkarntn
dengan dua nafas, sefiap bhun dw l<ali. Mab teriknja renas adahh
dari uapnya dan kuatnSa dingin adahh dari angat dinginnga."

Asy-$nikh berkata: Aku tidak pernah melihatnya dengan
redaksi ini.

Menurut saya: Asalnln terdapat di dalam Ash-Shahih, dan
sanadnya kecuali sanad ini sestrai dengan qprat Ash-stahk juga.

lMukhtashar hwid Al Elaar,2/4241.

73. Biografi Abdullah bin Hakim Abu Bakar Ad-Dahiri Al
Bashri: hnu Adi meriwagatkannlra di dalam Biografi AMulah bin
Dahir -.. sebuah hadits ... dari riuraSptorya dari Ats-Tsauri, dari Abu

E]
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Ishaq, dari Ashim bin Hamzah, dari Ali, ia me-marfuLkawrya

(menyandarkannya kepada Nabi $):

"Mohonlah perlindungan kepda Nlah dari iunng kesdihan

"'""';T:ian 
ia berkata, 'tni hadits bathil dari Ats-Tsauri, tidak

ada Snng meriwayatkan darinlp sdain Ad-Dahiri .. Al Uqaili telah

menyebutkan Ad-Dahiri, ia berkata, 'Haditsnya tidak lurus, dan ia

sering menceritakan hal-hal bathil dari omngorang b@ah..'. lalu ia

mengemukakan riwaptnlp ... tndits: ... il;-rir '*';ra bats\ia
(Mohonlah pedindungan kepda Allah dari iumng kadihan...) al

hadits."

Irbih jauh ia berkata, "lni fidak terpelihara dari Ats-Tsauri,

sebenamya ini diriwa5ntkan oleh Ammar bin Saif dari Abu Ma'an,

dari hnu Sirin, dari Abu Hurairah. Ammar berkata, 'Aku tidak tahu

Anas bin Sirin atau Muhamrnad bin Sirin'." lLian Al Mian,3/277-
2781.

Larfutan haditsngra: "... Merelca berlcata, 'Wahai Rasulullah,-apa itu jurang

kesedihan?' Miau basabda, ,i:;'fi-:F, ,pf + iv€-l€ ri1,:n?a+ 4 gt5

A:F\iqj!3,f;\ ?4;grlr,fSh fiil (Suatu lembih' di dalam

iahanna;. ifUa itu dit uk4 maf<a para ahli neraka memohon
perlindungan darinya s€ban!,ak tuiuh phh kali. Allah menyediakannln

bagi para qari (penrbahca Al aur'an) png riya, dan sesungguhnga

seburuk{uruk qari adahh para penguasa).

... pit'Jir, &t{ t:'r?
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74. Biografi AMul Azizbin Hayyan bin Shabir: Dari Hisyam

bin Ammar dengan khabar bathil.

Hadits bathil yang diisyaratkannya itu telah disebutkan oleh

hnu Adi di dalam Al l<anil pada Biografi Suwaid bin AMul Aziz dari

Anas r{h secara marfu':

t*)lt;,L*,fi#e a

ol

"Sesunguhnya di dalam Jahannam terdapat bfu penggiling

(penumbuk) menumbuk seana mfa." hnu Adi berkata, "Aku memiliki

kitab Suwaid yang diriwayatkannSra dari Hiq;am, tupi di dalamnya

tidak terdapat hadits ini. Ini diriwaSatkan sendirian olah Abdul Aziz

bin Ha547an Al Mushili, dan telah diceritakan juga kepada kami

darinya oleh Abu Au/anah Al Isfaraini." Menunrt sa3p: Suuaid dln'if,
sementara Hisyam di akhir usian5ra mendiktekan, Ialu ia mendiktekan

apa yang bukan dari haditsnSn, maka kekeliruan itu darinp.lLinn Al
Mizan,4/301.

Bab: Riwayat Tentang Jurang Neraka

75. Hadits Al Qadhi.22

Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan hadits AI Qadhi ini, hanla
saja sanad yang disebutkan oleh Al Haftzh adalah dari hadits 5rang
disebutkan oleh Al 'Uqaili, ll/1351: " ... Telah sampai kepadaku, bahwa
di dalam neraka terdapat sebuah iurang lnng disebutkan jurang
kesedihan, lang mana orzmg-orcmg sombong diambil lahr dildikan pada

@
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Al Hafizh berkata: Ibnu Ma'in berkata, "la tidak dianggap."23

Al Uqaili berkata, "Di dalam haditsnya ada kekeliruan." Sementara

Ibnu Adi berkata, "Hadits-haditsnya lumayan, tidak terlalu munkar,

dan aku harap itu fidak apa-apa."

As-Saji berkata, "Ada kelemahan padanya, dan Ibnu Syahin

menyebutkannya di dalam Adh-Dhu'afa'." lTahdzib At-Tahdzib,

L/L78-L791.

Bab: Menakuti dengan Neraka

76. Biosrafi Al Harits bin Qarsy: hnu Majah meriwayatkan

haditsnya mengenai syafa'at24 dengan sanad shahih. lAl Ishabh fi
Tamyiz Ash-Shahabah, 1 /27 31.

23

24

lempengan-lempengan api, lalu pada ifu mereka dijadikan sumur, lalu

disusunkan di atas mereka, sementara Jahannam di atas mereka."
Pada biographi Azhar bin Sinan Al Qarasyi (At-Tahdzib,l/178-7791.
Lafazh hadits yang dikemukakan hnu Majah: Dari'AMullah bin Qais, ia
berkata, "Pada suatu malam aku di tempat Abu Burdah, lalu Al Harits b-in

Aqyasy masuk kepada kami, lalu Al Harits menceritakan kepada kami
untuk mengingatkan,.bahwa Rasulullah $ b-ersabda, lfrJ S;u-V ,gt n'oi
urn)!)'rrl',tk e ,At'Jl- n ,il n'ote 1#l9rt r*W. t*utwunnta aari
umatku ada jang memasukkan ke surga dengan sgakbh5p lebk bryak
dari Mudhar, dan saungguhnga dari umatku ada gng mqnbar unfuk
neral<a sehhgga mu$adi salah atu sudutnSal."

E
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Bab: Orang yang Telah Masuk Neraka, Kapan Ia
Keluar

77. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Abu Al Mu'alla, yaitu Sulaiman bin Muslim,

menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku tanyakan kepada

Sulaiman At-Taimi, 'Adakah omng yang keluar dari neraka?' Ia
berkata, 'Nafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar rg, dari Nabi

S, bahwa beliau bersabda,

t,
t. 7o , Oz

La*g sa)r-cl ;2-v-/ - (J

.6,. z ) to /
JUI L-f ?7 P-
,Y

Y lti
(.tLf

*z (
J>l

"Demi Allah, tidak seomng pun keluar dari nemka hingga ia

tinggal di selarna bembad-abad.rr

lalu beliau bersabda,
/.lz/

aJL^r'yi
,u

4l),4t
,

0l 2 z .

,F ,* J;e) nl o.
fJe-l J)rt

t $ l, .tn .ro r' i ,d;&i 4 V_t'- o_ty:
u&tu huqub adalah delapan puluh sekian tahun. Setiap tahun

adalah tiga mfus enam puluh hari menurut perhifungan kalian."

Sulaiman bin Muslim sangat dha'if. lMukhtashar Zawaid Al
Bazaa 2/4781.
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78. Al Hafizh berkata: ... Imam Ahmad berkata .. dari Anas

bin Malik, dari Nabi $, beliau bersaMa,

6- ;:tL c., y',-b)( r#4'& G t*'ot
r- ;rr ,k;*) d- ,yi?htir{i ,i'(L

)dt'JLlq "W,f
.U; ,S*..*; CV

C.

Jz /.*gH
a/ . o/'

(-0---*) $# G-,{ jrr? ,i.t
ge ?'q:, 6- : J # yA$X3'6k o:^L s

6"at6-:J:4 .€* blr3,irri 4tX?:)
! lz oz '

,i r4 .W €'ry'of W f"f tL o)f *
€*1,3t

"S*ungguhnSa seoftrng hamba di dalam Jahannam benar-

benar berceru selama seribu tahun, 'Wahai Dzat Snng Maha

Pen5n5nng, wahai Dat 5nng Maha Pemberi;. l^atu Altah fu berfirman

lnkni kepada Jibril-, 'Pergilah, lalu hamba-Ku ini kepda-Ku'. Maka

Jibril pun bertolak, kemudian mendapati ahli nemka ditelungkupkan

(* .;6 i.;,rt'. ?: '
7, ll . a!& 4-t' Y.

.lk'J v{ )L{- €, fV

jye;,ik', L,i lz:J r-at cir.,,---Lti.
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smbil menangis, ia kembali kepada Tuhann5n untuk

memberitahukan-Ng, Altah bertirman, 'Pergilah, dan hwakan dia

kepada-Ku, l<arena sesungguhnya ia di tempt anu dan antu'- lalu

Jibril pun membawakannSn, kemudian menghentikann5m di hadapan

Tuhann5a, tatu Atlah berfirman kepada'Nyn, 'Wahai hamba-Ku,

kau dapati ternpfutu dan ternpat kembalimu?' Ia

menjawab, 'Wahai Tuhanku, ifu seburuk-buruk tempat dan seburuk-

buruk tempt kembali'. Allah berftrman, 'Kemblil<ah hamba'Ku'. Ia

berkata, 'Wahai Tuhanku, aku tidak berhamp apabila Engkau

mengiiluarl<anku dariryn lalu mengemblikanku ke dalamn5n'. Allah

pun beiirman,'Biarkan hamba-Ku'.u

Diriwayatkan oleh hnu Al Jauzi di dalam N Maudhubt dari

jalur N Musnad iuga. dan ia berkata, "Hadits ini fidak shahih." Ifrinu

Ma'in berkata, "Abu Zhilal tidak dianggap." hnu Hibban berkata, "la

lalai, ia meriwayatkan dari Anas lrang bukan dari haditsn5n.

Bagaimara pun tidak boleh berhujjah dengannSa."

Menurut saya: At-Tirmi&i meriwa5ntkannya dan

menghasankan sebagian haditsn5a. Sementam Al Bukhari

mengeluarkan suatu haditsnya secarct mu'allaq (tanpa menyebutkan

awal sanadnya). Hadits ini diriwaptkan juga oleh hnu Khuzaimah

pada pembahasan tentang tauhid di dalam ldtab Shahibnya, hanya

saja ia mengemukakannya dengan cam yang menunjukkan bahwa ifu

tidak sesuai syarat keshahihannya.S

Secara umurn, ini bukan hadits palsu. Diriwayatkan juga oleh

Al Baihaqi di dalam Al ,Asma' wa Ash'Shikt-n5a dari jalur lainnlra

Disebutkan di dalam ltfrbaf N Malnnh, 2/365, Al Hafizh

mengernukakan perkataan png mendekati ini.
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dari Salam bin Miskin. Tentang Abu Zhilal, Al Bukhari berkata,

bahwa ia mendekatkan hadits. Abu Bakar Al Ajuri mengatakan di

bagian akhir jalur hadits ifki-nya: ... dari Al Hasan, ia berkata,

"seorang lelaki keluar dari neraka setelah seribu tahun," lalu Al

Hasan berkata, "Bisa jadi lelaki ltu ahatatr aku." Selesai. lAl Qaul Al
Musddad,42-43L

79. Biogmfi Sulaiman biin Muslim Al Khasyab: hnu Hibban

berkata, "Tidak halal meriwayatkan darinya kecuali sebagai

pertimbangan." hnu Adi berkata, "la omng Bashri, dan dikatakan

juga orang Kufah." Kemudian ia mengemukakan haditsnya dari jalur

Ubaidullah bin Yusuf Al Hadidi, darinSa, dari Sulaiman At-Taimi, dari

Nafi', dari hnu Umar S secara marfu', ia berkata,

Wt&&q)e.r,y t6t'nLHl
6 I ' .t o

# l-,* o ;c;i e,l.;)t, G1,-lf

tt sk q {* Jif 
? ;ti,t3:; ;t h3 it;x

"Tidak al<an keluar dari nemla oftng Wng memasukin5a

hingga mereka tingal di dalamnSa selama benbad-abad. &tu abad

adalah delapan puluh sel<ian tahun. fuiap bhun adalah senfus

enam puluh lnri. Dan selnrin5a adahh seribu bhun menurut

perhifungan lalian."

Menurut sala: Kduangra palsu di dalam kritikanku.

E



A*na*clr,*1fu ?a/ot:4lQdrdlaid

Al Hafizh ber{<ata: ... Setdah mengemukakan kedua hadits

tersebut26, Ibnu Adi berkata, "Keduanya sangat munkar." t-ebih jauh

ia ber{<ata, 'strlaiman menyerupai yang majhul, danaku tidak pemah

melihat dari para pendahulu per{rataan dan penghargaan terhadap

apa lnng diriua5ntkannln tanpa dbmubb'ah." lLian N Mian;

3/1061.

Bab: Beragamn5Ta Adzab Para Ahli Neraka

80. Al Flafizh mengatakan tentang hadits gnng diriunSatkan

oleh Al hmr: Dari Abu Sa'id, ia trertata: Rasulullah $ bersaMa,

W,yrrsti )61$f ollLy

rsr ,,a|lir )?l e Lc: Gil: ,* )6'u
U fsj,.lt;At,t;f e r:b Jt,rtit ,t-, U

Hadits hinnlp adalah: .,P.'"*rt €q\,-ftbli e><$t y$ ,Oiu.iy'ei,,:t
i,*u; 

'ttitl+-v6'rt.jt ,itil+ ePu-fi 
q fl, lep'itu mitnsannni ai

'ABy, bila ada hrutgan gng dibTggil dan dihfulan kqnakiabn serta

Wrbtun tulndap aslarna, male Allah mengirimkan cap itu dan menap
lnfi mere,la sehhga setehh itu mqda frdak hgi dapt memahami ap
wrf-
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1 o . o.lo u ' o z I z

F,y fg) (?'u;Jl J;\ e Y.;"; }t)$ e
ta4 

",*,;t
"Sesungguhn5n ahli nemka Wng paling ingan adzabnya

adalah seoftng lelaki yang sepasang nndal dari api,

yang mana dari kduan5n mendidihkan otaknya adzab-

adab lainnya. Di antam mereka ada juga di dalam api hingga

dadaryn di sarnping adzab-adab lainnya. Di antam mereka ada juga

yang di dalam api hingga kerongkongann5a di amping adzab-adab
lainnya. Di antam merel<a ada juga t/ang tqbenatn di dalamnya-"

t Shahih, dan sebagiannya disebutkan di dalam Ash-Shahih.

[Mukhtashar hnaid Al Ehzar, 2/4771.

Bab: Dahsyatnya Benfuk Orang Kafir di dalam
Neraka

81. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh Al Bazzar: hmhim bin sa'id nienceritakan kepada kami, Raihan

-yakni hnu Sa'id- menceritakan kepada kami, Abbad menceritakan

kepada kami dari A5ryub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma., dari
Tsauban 4&, ia berkata, "Flasufullah * ditanya mengenai gigi
gemham omng kafir, beliau pun bersaMa,
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LtrprGrri or;;rf eb W),*t"b
)6t

"sepetti gunung Uhud, dan tebln5n kulia5n emryt puluh

hasta menurut ukunn lnsb omng b&r."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuin5ra diriwaSntkan dari

ASyub kecuali oleh Abbas, dan tidak pula darinya kecuali oleh

Raihan."

Menurut sd!d: Sanadnya lasan. lMukhbshat htmid Al
kzan 2/4761. 

r

Bab: Jauhnya Dasar Neraka

82. Dart Anas, hadits:

)t:#)tr; i;lt):#)i
"Matahai dan bulan adalah dua caha5n 5nng di sembelih."27

Biografi Al Ala' bin Al Hajjaj: Al Auza'i meriwayatkan

darinya, di-dha'ifl<an oleh Al Azdi, ia berkata, "la orang Bashmh

yang pindah ke Syam. Ia menyanda*an kepada Tsabit, hadits: yang

27 Lanjutan hadits ini pada riwayrat Al Fl;aitsami di dalam Majtrn'Az-hwaid

,tir,J ... (.. di dalam nenla).
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tertingginya ..." Ahmad meriwayatkannln dari riwayat Al Auza'i

darinya. lTajil N Manfa'ah,2/901.

Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Tangisan Para Ahli
Neraka

;

83. Dari Anas, ia me-marfuLkannya (menyandarkannya

kepada Nabi $):

6r ,i,5,;

)''6tGtk: tfu;^llr;
"Wahai Manusia, menangislah l<alkn. Jika frdak bisa, maka

beruahalah menangis, karena pn ahti nemlca

menangis di dalam nenka." al hadits.

AI Baghawi di dalam Stafr, dari Anas. Di dalam sanadnya

terrdapat Yazid bin Aban, ia dha'if. lHidagat Ar-Runaf (manuskrip)].

84. Dari Abu Hurairah, ia m*marfuLkannln:

,r1jLr; " '\*,t,r6t\bt'* #;'"t
... b;?l ria;titi,

@
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"saunguhn5n dua lelaki dari anbn mereka 5nng masuk

sur%, *ngat kems teriakan kduanSa. lalu Tuhan berfirman,

'Keluarlan kduan5n...: al hadits.

At-Tirmidzi pada pembatrasan tentang sifat Jahannam dari

Abu Hurairah. Di dalam sanadqn terdapat Risldin bin sa'd, ia

dh'aif, dan gurun5n hnu An'um iuga dh'aif. lHidalat Ar'Ruwat

(manuskrip)].

85. Azhmakhqpri berkata: -.- dari hnu Abbas r{$:

o4,ozcM,zA,
aL,-ill 'J*t"#jl;l
, 2 l.'--, /

"%unguhn5a Alhh tnnga mengabullcan (da) mere'l<a

set&h sqibu bhun."

Al Hafizh berkata: Diriunyatkan oleh AI Hakim dari riwa5nt

sutnn dari Atha' bin As-saib, dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas,

mengenai firman-Nyat itl.6 $-bt$i (Mere.l<a bersent, 'Hai Malik- (Qs.

Az-zukhruf l43l:77)1, ia berkata, "Malik mendiamkan mereka selama

seribu tahun, kemudian ber"kata, OEi gSJtWai* akan tetap tinggal

(di nenl<a ini);'

At-Tirmidzi meriwayatkan dari riwa5nt Qithbah bin AMul Aziz

dari Al A'masy, dari Samurah bin Athi!4/ah, dari Syah bin Haus5nb,

dari Ummu Darda, dari Abu Darda, ia berkata: Rasulullah $
bersabda,
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*.tl 6 bllL'';lt )fii $f &.ri
\ ,*? d tb.o;,15.J0k."5 vlilt 62

I o ol!., ! o t

Lr ,y ,* )J i.,r'*'-
'Difunpakan kefua Fm ahti neml<a ,zr*, lapr, htu

menambhi adab tpng teryph mqel<a nal<an sehftWp mqela
meminb tolong. Lalu merel<a diW nnkan &d polnn Muri 5ang
tidak mengemukl<an dan Mak Wh menghilanglen lapaf al hadits.

Di dalam riuraSat ini Al A'nrasy b€ttata, 'Antara dittrrunlon
kepada mereka hingga Malik menjawab adahh seribu tahun.' At-
Tirrnidzi berkata, "Qithbah biqah." Sebagian ahli hadits menrar{u'-
kan ini.

Ini diriunyatkan oleh Ath-Thabarani dan AI Baihaqi di dalam
Asfsyrbb. DiriunSatkan iuga oleh Ath-Thabari dari riuayat qarik
dari AI A'masy secata nnuquf, tanpa merincikan perkataan yang
terakhir. Kemudian meriu4latkannSa dari ,alur eithbah . secarzr

mar{u', dan juga tidak melakukan iht.IAl l{aft Asy-Sgt 4/ZSll.

86. Biognfi Imran Al 'Ammi: Dari Anas, hadits:

t:r{t$ 6q il tp t&.r, ir6t 6 U

EI
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"Walni nnnusia, mqnnsbhh kalian, iika l<alian tidak

mqwryis, nnh bqustnlah manngigal hadits.a Al Uqaili. lUsan

N lrdian,4/3521-

Bab: Di Setiap Pohon Ada Api Selain Pohon
Ang$r

87. Az-TarrnkJsynberkata: ... dari hnu Abbas S, "Tidak

ada sebuah pohon pun konli di dalamnya terdapat api, kecuali

Al Hafizh berkata: Sap tidak menemukannlra - lN lkfi AsSr

Syaf,4/301.

Bab: Adzab Paling Ringan Bagr Para Ahli Neraka

88- Az-Zarrnktryari trerkata: meriwa5ntkan: "Bahwa

seringprFringannF adzab para atrli neraka adalah kehabisan nafas."

. Ln$dan hadihrqp: ;r|diltifr'i ,:C'fri-;rly'il, .r,1, S'oi<f ra;Ff Li

e?',fu W'-i/ ft,ltsrjn ff 'rr;b C'H- l-. - tarena
pn ahfr r@b np;ar# d &hrn nml<a dangan cuctilz,n air mata

enpai InbF., karudbn nwag* dangan cuctttan danh hingga

mdnnni pipipiPi nwe Wfr safunn efunn air, sandang
AAdan pantpatu @try nfraag al<an bahgtl-

@
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Al Hafizh berkata: Sala tidak menemukannya. lAl Kafi Asy-

Stpf,3/4841.

Bab: KeluarnSTa Para Ahli Neraka Semuanya dari
Neral<a

89. Al Hafizh mengatakan pada Biografi Abu Balj Al Fazari

Al Wasithi: Al Qasawi dari Abdullah bin Amr, ia ber{<ata, "Niscaya

akan datang kepada Jahanram dirnana pinhr-pinfunp berayrn-ayun

(buka-tutup), fidak ada seorang pun di dalamnga." Tsabit Al Banani

berkata, "Aku tanlpkan kepada Al Hasan mengenai ini, maka ia pun

mengingkarirya." Sementara Al Fazari diperselisihkan perihalnya.

lTahddb At-Tahddb, 12/ 491.

90. Az-Arnaktrqnri trerkata: ... dari AHullah bin Amr bin Al

Ash: "Pasti akan datang kepada Jahannam suafu hari dimana pintu-

pintunla (buka-tutup), Udak ada seorang pun di

dalamn5ra."

AI Haftzh ber*ata: Hadits ini diriwaSratkan oleh Al Bazzar, ia

berkata: Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abu

Daud menceritakan kurni, qru'bah menceritakan kepada kami dari

Abu Balaj, dari Arnr bin Maimun, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash

*, ia be*ata, "Akan datang kepada neraka suata rnasa dimana

pinfu-pinfun1n tanpa ada seorang pun di dalamnya,

@
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yakni dari kalangan muwahhidin (5rang mengesakan Allah)." Demikian

yang disebutkan di dalamnya, dan pam pemwinga tsiqah.

Penafsirannya saya tidak tahu dari siapa, dan ini lebih utama

daripada penafsiran pengamng. Ini dikuatkan oleh apa yang

diriwayatkan oleh hnu Adi dari Anas rS se@ra mar{u': '& ,}b'*Y
tJl )-b,i *t|e W 6,W!iJ',* i', lpasti al<an datang kepada

Jahamman suafu hari dimana pinfu-pinfun5n bem5run-a5run, di
dalamnya tidak ada seoftrng pun dari umat Muhammadl.

Mengenai hal ini ada juga riwayat dari Abu Umamah, ia me-

mar{uLl<awrya(menyandarkannya kepada Nabi $): 6?i'& * eU-

4)i.t;gX ,Yf ?'" 4'u W. (Akan datang kepda Jahannan suatu

hari di rrnna di dalamng tidak seonng pun anak Adan, tnng mana

pintu-pinfun5n bemytnaytr). Yakni dari kalangan muwahhidin.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh AI Harits bin Abu

Umamah di dalam Musnadnya dari jalur Al Hasan dari Amr, ia me-

marfu'-l<awrya, +dt L41;:. ?;- r; iet'&'otgqunsgahryn
Jahannam akan lengang hingga di dalamn5n fumbuh seldri ail.
Hadits ini terpufus sanadnya, dan riwayat-riwayat mutsl Al Hasan

mereka nilai lemah, karena ia biasa mengambil dari setiap orcmg.

Kalaupun terpelihara maka berdasarkan penakwilan pertiama.

Wallahu a'lam. lAl l{afi As5rS5af, 2/ 4L41.

91. abu Bakar bin Abu Syaibah berkata: Dari Hudzaifah rg,
dari Nabi $, beliau bersaMa,
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Itoi, , , oi '. lz o..l ,o: ,61, z a z to'.zi

f#.L= .l, cO2*->-a:.c lJP -lt-." Lt F*

"Pasti alan keluar dari nenka suatu kaum tnng telah gosong,

tpng mana mereka telah digosongkan oleh nemka. Ialu mereka

masuk sulga dengan s5afabtnya omng-o,zng Wng membei s5nfa'at,

di sna mereka dinamai al iahannami5ryun-"

Al Hafizh berkata: Hasan shahih. lAl Mathalib Al AlVah'

5/t161.

E

/ .'.oto, teo_*-
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Bab: Apa 57ang Telah Ditetapkan dari Allah Ta'ala

Mengenai Para Hamba-Nya dan Keterangan Tentang
Para Ahli Surga dan Ahli Neraka

1. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwa5ntkan

oleh AI Bazzar Dari Abu Musa, dari Nabi $, beliau bersaMa,

;'*;t ?"T'dt'il i*t'!'t:i li'r Lt

.6;\i e*.a:bb qviU;#*
JL4 ,dy-,i Y #,:r'i^ ,*,q*u.ig
'# .;i.t: ,4.,\$ rn-\i v* dqS,

EI
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1u; ?;1

"saunguhn5n Anah Yang Maha Suci M Maha Tirtgi

setelah menciptal<an Adam mengen*pm dua gengatn tanah, afu
gengpman di tangw l<anan-N5n dan afu geryxprrnn di bngan

lainrya, lalu berfirman kepada tnng di tanspn l<amn-N5n, 'Mereka ini

untuk surga dan Aku tidak pduli'. Ialu bemman kepda png di

tangan lainnSa, 'Merela ini unfuk neml<a dan Aku frdak Pduli'-
Kemudian mengemblikan merel<a ke fulary pungarg Adam- Maka

merel<a ifulah bed<efurunan sauai de.nsan lnl ru hhrg sel<amngr"

Diriuaptkan oleh Al Bazar.

NBazzdr berlota, "Kami tidak mengetahui seormg pun !,ang

meriunyatkannya dengan lafazh ini keclnli Abu Musa."

Menurut sa3n: Yazid Ar-Raqas!,i mngat dln'if. lMukhbslnr
huraid Al Elaar, 2/l&L47 ; TaMzib At-Tahddb, 2/3671.

2. N Hafizh mengatakan tentang hadits png dirirlnyatkan

oleh Al Brrzrar: Dari Abu Sa'id AI Khudri, dari Nabi $, bahwa beliau

bersaMa mengenai kedua genggaman ifu,

'ti lJt ;-e;,ydlrr*it Ger6

,;t

1. . o t6.
L)-? C t'':u 

a 
-o

dYl
"ft'otArfi" 

"f+
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*Ini di surga dan Aku tidak pduli, dan ini di neml<a dan Aku
tidak pduli;'

N hzzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan

dari Abu Sa'id kecuali dari jalur ini. An-Namr adalah omng Bashmh,

tidak ada masalah padanya, Immn Al Qaththan meriwayatkan

darinya. Sementara Muslim ini tidak di-mubba'ah pada hadits ini."

Ia dinilai tsiqah oleh Abu Hatim.

Shahih. [Mukhbshar hwaid N hzzaa 2/L471.

3. Dari Abdurmliman bin Qatadah As-Sulami, "Aku

mendengar Rasulullah $ bersaMa,

:Jw e,W'Uftti'bf a!
(d i;t 4" ?rt

tt

o!

dt\j rrlsr d:ybr,Cl\'r*it G:\b
"Saungguhnya Allah menciptakan Adarn, kemudian

mengambil anak cucun5a dai punggungnSa, lalu berftrman, 'Mereka

ini di surga dan Aku tidak pduli, dan merel<a ini di nenka dan Aku
tidak peduli'." Lalu seseorcmg berkata, 'Wahai Rasulullah, lalu

berdasarkan apa kita beramal?' Beliau bersaMa, :l-a g4V db
(Berdasarkan gariangaian takdii." Diriun5ntkan oleh hnu Syahin.

Hadits ini dha'if. ITa lil Al Manfa'ah, I /809-81 01.
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4. Al Haftzh mengatakan tentang hadits yang diriuayatkan

oleh Al hzz.ar: Dari hnu Umar, dari Nabi $, bahwa beliau bersaMa

mengenai kedua genggaman ifu,

JtJ '6rt :JlL r9#, rl ?i 9p", r1 ?
,o

jJJt Go
"Mer ifu unfuk ini dan merel<a ifu unfuk ini. Latu manusia

pun berpencar narnun merel<a tidak befrda pada akdir."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahui yang meriwayatkannla

dari Ats-Tsauri kcuali Abu Ahmad, dan udak pula lnng
meriwayatkan darinSa kecrrali hrahirn, dan kami juga Udak

mengetahuin3p dari A36nrb dan fidak puh dari Isma'il kecuali dari

lalur ini."

Shahih. lMukhbstuar Zauaid At Elaar, 2/ 147 -1481.

5. Al Haftzh mengatakan tentang hadb SBng diriu,alpfl€n

oletr Al hmrz Dari Hisyam bin Flakim bin Hizam: 'Bahwa seorang

lelaki datang ke,pada Nabi $, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah

kita 5nng memulai arnalan-amalan? Ataukah telah ditetapkan oleh

qadha' ?' Rasulullah * bersabda,

,e;<b'i?"T?r!'bf j*i tlihr Lr

irf- rk €,f;'J |#l J;'i#l';

c lt

r^Jv
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(G .)6t G:\y: ^,Ur e r\b

6r ;if p,o:H
"Sesunguhrya Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi

menganbil anak cucu Adam dari punglungntn, kemudian

mernpetaksil<an merel<a kepda diri merel<a sendii, kemudian

menebarkan merel<a di kdua telapk tangpn-ryn -atau: di telapak

tanngan-Nya-, lalu berffuman, 'Merel<a ini di srga, dan mereka ini di
nemka'. Adapun pm ahli sutga, rrnka metel<a ifu dimudaht<an unfuk

analan ahli surga, sdangkan pam ahti nemka, maka mereka

dimudahkan unfuk amalan ahli nenka."

AI Bazzar berkata: Kami tidak mengetahui Hisyam

meriwayatkan kecuali hadits ini dan lainnya.

SanadnSa dha'if. lMukhbshar Zaumid Al Elazar, 2/L481.

6. Dari Aist/ah binti Thalhah, dari Aisyah S, dari Nabi $,

f*fA'drrtJt'drli,r Lt

, ,, 9z

:Jtii -f

)
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"sesungguhnya Altah menciptakan surga dan menciptakan

para penghuninya." al hadits-29 tidak shahih. tlisan N Mizan,

3/2331.

Bab: Keringnya Pena dengan Apa yang Akan
Terjadi

7. Dan Abu Darda:

ii'd-G),Wu;tk
t,

"setiap oftrng dimudahl<an unfuk apa tnng ia diciptakan

unfuknya." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan sanadnya haan.lFath Al
Bari, LL/50L1.

8. Dari hnu Abbas &, ia berkata, "Rasulullah S mengusap

kepalaku dengan tangannSra dan mendoakanku, lalu beliau bersabda,

2s Lanjutan haditsnya:')gt',Yi )e'&-tilfSrit'@ltt\ifu.vaf q $'i
'eU;Lt-rt g'Jir:;-!.r's9,u9,: elfr.rrot'q ,!ti @an menciitakan para

penghuning baerta keluarya-keluarga dan kabilah-kabilah mereka, tidak

ditambahkan pda merel<a dan tidak pula dikunngi dai mereka- Dan iuga
menciptakan neraka serta menciptakan pam penghuninp b*erta
keluarga-keluarga dan kabilah-kabilah mereka, tidak ditambahkan pada

mereka dan tidak pula dikumngi dari mereka). Lalu seorang lelaki berkata,

'[alu untuk apa amal?' Beliau bersabda, 'i',*u.';$'Ftr*y(Bemmatlah
kalian, karena masing-masing telah dimudahkan unfuk ap yang ia

diapAkan untukryn).
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"Jil<a englau punw kebutulnn, naka mohonlah kewda Nlah

6, l<areta sesungguhn5a pe,m tehh kqing-" al hadits'

DiriwaSratkan oleh Al Uqaili, ia berkata, "Hadits ini

mempunlrai beberapa jalur yang di antaranya lemah mendekati

kelemahan yang di sini." Disebutkan juga oleh hnu Hibban di dalam

Ats-Tsiqat dan ia berkata, "Abbad bin s5nibah meriwayatkan

darin1a." lLisn Al Mizan, S/241.

9. Al Hafizh mengatakan tentang" hadits yang diriwayatkan

oleh Al hz.zar: Dari Abu Hurairan, ia berkata, "Kami berkata, 'Dan

kuda yang lepas dari kami, urahai Rasulullah, apakah ini juga telah

dicantumkan di dalam Al Kitab (ketetapan) png telah lalu?' Beliau

menjawab, d Vd." DiriwaSntkan oleh Al Bazzrit-

Murajim meriunlntkannln serdirian dari Al Auza'i.

Para perawiqla biqah. lMukhbshar hwail Al ha4
2/Lfi1.

E
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Bab: Tidak Ada yang Mampu Mencegah Apa yang
Engkau Berikan

10. Redaksi: tii L-;!.'LS;; tj @an tidak ada *n ^u-oumemberikan apa wng Engkau cqahl.So Mis'ar menambahkan di
dalam riwayatnya dari Abdul Malik bin umair dari warmd: r;rlitjlj
'r'i 

"i 
(dan tidak ada Sang mampu menolak aF Snng Engkau

tetapkan), diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad shahih
darinya. [Fath Al hri, LL/52L1.

Bab: Perdebatan Adam dan Musa

11. Dari Thawus, "Aku mendengar Abu Hurairah, dari Nabi
$, beliau bersaMa,

,?tT Lj : ;; { je ,,r*;3 i;t 
'"{i_r

:iiT Xiitt r$t ,y tiL?b Gfb ,6"$ Ul
ce;.---.,.?D L4 )r>6 .ht !v,b-ot ,o*';rt

30 Yakni di dalam hadits yang diriurayatlon oleh Al Bukhari.
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'Adam dan Mus berdebt Mua mqTgatakan kepda eau-,
'Wahai Adam, engkau adatah bapak kami, engkau telah menyia-

nyial<an lcami dan telah mengeluarl<an l<arni dai surga'. Adam

mengabl<an kepda Mua, 'Walni Mum, Allah telah metnililrnu
dengan kalam-N5a, dan menulisl<an fTaumt) unfuhnu dengien tangan-

N9a. Apl<ah engl<au mencelaku a&s aafu perl<an tang telah Allah

tetapkan atuku etnpt puluh tahun sebelum Dia menciptalankd?'

Maka Adam mqrgahhkan aryumanbsi Mus. Maka Adam

mengalahlcan aryumanbsi MusE' tlgg loli.' Diriwayatkan oleh Al
Bukhari.

Sufun be*ata, "Abu Az-Znad menceritakan kepada kami

dari Al A'-j, dari Abu Hurairah, dari Nabi C ..." seperti ifu.

Mengenai per{rataan Al Bukhari: Sufun be*ata, "Abu Az-

Tjlrrrd menceritakan kepada kami.

Al Hafizh be*ata: Adalah keliru omng 5ang men3ntakan

bahua ini jalur yang menggantung (tanpa menyebutkan aunl
sarndnya). lFath N hrt,11l51+5ffl.

12. P ed<aWrAl Btrkhari:

'ol'J-|,r* ht ;r'i ;f ;' ,i,rtft
, -u

lLit';r tb?f: ti;,,b

zt
-to ,

. 'aLj..t(,



*aAaf*a'?d,u *afu 4t r4d#la,cr

(engkau telah menyia-nyiakan kami dan telah mengeluarkan

karni dari surgal.3l

Al Hafizh berkata: Di dalam riwayat Ahmad dari jalumya

,tit Oli-;J'dtil,griir Uf Enst<aulah tnng memasukkan,wak

kefurunanmu ke nemka). Pembahasan tentang ini seperti

pembahasan tentang lafazh 'rrif @ngkau telah menyeatkan).

Hammam menambahkan: dpJti j11ke bumt1, demikian juga di dalam

riwayat Yazid bin Hurmuz i,1a':\i A'*$to./rJt c L;,rll (maka

engkau menurunl<an manusia ke bumi dengw kaakhanntrj, redaksi

awalnya: '{*ifi U'.ta,:,?rl*r hr |!A" €$ Ul lmgkautah yang Attah

ciptakan engkau dengan Tangan-Ngn, dan memerintahl<an pam

malaikat-N3n bercujud kepadamQ.

Seperti itu juga yang disebutkan di dalam riwayat Abu Shalih,

namun ia menyebutkan: ,"j3'U q'{t (dan meniupkan kepdamu
dari ruh ciptaan-Nya) tanpa mencantumkan lafazh, L:.Eiy'U'e;,'tt
(dan memeintahkan pan malaikat-Nya bersujud kepadand.

Seperti itu juga yang disebutkan di dalam riwayat Muhammad

bin Amr, dengan tambahan: '^ih|!i?Jl1 6an menempatkanmu di
surga-Nya). Seperti itu juga di dalam riwayat Muhammad bin Sirin,

dengan tambahan: t;* J lib { (kemuaian engkau melakukan

apa Wng telah engkau lakuan it$.

Di dalam riwayat Amr bin Abu Amr dari Al A'mj disebudran:

zkttir Vt 'i ,:d{! lf oi i', p ,ei 'u o;i { j gfr bt l:tab ,Fsi ,i

ti ci4 ,rb tr4 W >si zei't;u-\:t ut lfJi ,ci i,6 p ,.ri bl;;i

3r Yakni tartang hadits berdebatnya Adam dan Musa.

@
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i:l 'r'a iVtj 9# f '!W .r,t..;Jl ile {i (Wahai Adam, Allah telah

menciptakanmu dengan Tangan-N5n, kemudian meniupkan

kepadamu dari ruh ciptaan-N5n, kemudian mengatakan kepadamu,
'Jadilah,' maka engkau pun jadi, kemudian memeintahkan pam

malaikat, lalu merel<a pun bercujud kepdamu, kemudian

mengatakan kepdamu, 'Diamilah oleh lamu dan istrimu surga ini,

dan mal<anlah makanan-makanann5n yang bantnk tagi baik di mana

aja 5nng kamu sukai, dan janSanlah kamu delrati pohon ini'. (Qs. Al

Baqarah [2]: 35]. Allah hanSa melanngn5n terhadap satu pohon saia,

tapi engkau malah melanggamSal.

Al Firyabi menambahkan dalarn riwayatnya : q Uk15 6an
engl<au memakan darbn\. Di ddam riwaSpt Ikrimah bin Ammar dari

Abu Salamah disebutkan: 9fi7rl|:l-iJf'$:UL i3T'r>Sl (ms*ru Adaryt

tang Allah menciptal<anmu dengan bngan-Ntnl. Ada pengulangan

dhamir pada lafazh '!-li" (menciptal<anmrif setelah sebelumnya

disebutkan 'eil bngt<ad, kebanyakan kembali kepada maushult.t, ],

jadi seolah-oleh ia berkata, ?U'ial;6llah menciptakann!,a). Seperti itu

yang disebutkan di dalam riwapt mayoritas: 'd-{tt*'e?t,.r, '€Jf

(Engkaulah jang keslahanmu telah mengeluartanmQ.

Di dalam hadits Umar, setelah lafazh: i'tT'.LJf kngkau Adanll

disebutkan, ,r1ii l6li 
":t;tti 

,r; ibat &, t! e{tUf ,i6 .p; ,iri
rphir bllrirtr,;;?l'# ,Js.p- ,iri w gaii<qr$Vl (Adam

menjavnb, 'Benar'. Mus berl<ata lagi, 'hgl<aul<ah Wng Allah

meniupl<an kepdamu dari ruh cipban-Nga, mengajarl<an semua

nana, kepdamu, memerinbhlan pam malail<at sehinga mercla

bercujud kepadanu?'Adatn menjawab, 'Benar'. Mua berlata lagi,

'Ialu mengapa engkau mengeluarlan l<ami dan dirimu dari surga?).

EI
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Di dalam salah satu lafazh Abu Awanah disebutkan, r;li l\$t

1Jt'a,!j"Ubl ,Ft6'dii lDemi Allah, sandaingn bukan karena

apa yang telah engkau perbuat, maka tidak ada seomng pun dart

anak kefurunanmu yang masuk nemkal. Di dalam hadits Abu Sa'id

5nng diriwayatkan oleh hnu Abu Syaibah disebutkan, Jt-tb?t dtl&0

(maka engkau telah membinaakan dan menyeatkan kaml, lalu ia

menyebutkan hal-hal lain yang dikehendaki Allah untuk disebutkan.

Semua ini mengindikasikan, bahwa semua yang disebutkan di dalam

riwayat-riwayat tersebut adalah terpelihara, dan bahwa sebagian

perawi hafal apa yang tidak dihafal oleh yang lainnya. lFath Al Bai,

LL/5L5-5L61.

13. Disebutkan di dalam riwayat AqrSya'bi yang

diriwayatkan oleh An-Nasa' i:

z ! lza z z z : , J .!za / / , ',

dy Pl f-e*e cdy l)t f-arEe
uMaka Adam mendebat Musa, maka Adam mendebat Musa."

Semua perawi, penukil dan pensyarah sependapat, bahwa

lafazh iiI dengan mfa' sebagai fa'il. Namun sebagian orang yang

membacanya dengan nashab sebagai maful, sementara o:"j pada

posisi mfa'sebagai fa'il. Demikian yang dinukil oleh Al Hafizh Abu

Bakar bin Al Khashiyah dari Mas'ud bin Nashir As-Sajzi Al Hafizh, ia

berkata, "Aku mendengamlra membacanya, ?'i'e;, dengan na hab.

Dia berfaham qadariyah."

Menurut saya: Pendapat ini tertolak oleh kesamaan pendapat

yang tadi disebutkan, bahwa lafazh iiT dutgut mfa' sebagai fa'il.

E
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Ahmad meriwayatkannya dari riwayat AzZuhn, dari Abu Salamah,

dari Abu Huraimh, dengan lafazh: '?tT't*iFri (Maka Adam
mengalahkan argumentasin5al. Redaksi ini menghilangkan

kesimpangsiumn tadi, karena para perawinya adalah para imam
hafizh (penghafal hadits), yang mana Az-hhritermasuk pemuka para

ahli fikih yang hafizh, maka riwayatoiSla dalam hal ini mu'tamad.lFath
N Bart, tL/5171.

Bab: Apa Ditetapkan Atas Hamba Ketika Di Dalam
Penit Iburrya

14. Dari AMullah, ia berkata, "Rasulullah $ menceritakan
kepada kami -dan beliau adalah oftmg benar lagi dibenarkan-, beliau
bersabda,

'i,t1";',Hrf ;f 
"b: ap. 

g- g *f L1
zt'a

dX i ,U;'Jy"^U'J*'"; ,a:;'J, 
^frL

io . o16 / / .- /-\b:" 3l',#j {vb %-t,irL fi$ kt,i,t
-.>:)t ,f- F-rfit"i .;r,), *ep

t*;r4o'fic&)6t$f pJr\, o'.

-9
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o /t/. o( tl. t ot tl-ru. !.o.t,o)r r. .ozcJ: et)) )t 7 tD H k*t3 a*1 dr\J- v e
,Ar'ti :6t',yf ft,,.$,5 ,r ,-{.Jt ,lL b.:*

" sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan (pencipbann5p) di

dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi

danh selama ifu pula, kemudian menjadi dagrng

selama ifu pula, kemudian Allah mengufus seonng malaikat lalu

diperinbhkan (untuk menatatl<an) empat hal, 5aitu t"it*gt
ajalnSn, dan tentang sengsam atau bahagianja, kemudian

ditiupkanlah roh ke kepadan5m. Maka demi Allah, sesunggwhnyn

s*eomng di antam kalian -atau seseoftrng- mengamalkan amalan

ahli surga sehingga tidak ada jank antam dia dengan surga kecuali

hanya dua tekpak tangan atau sehasta, lalu ia didahului oleh

ketetapan itu sehingga ia pun mengamalkan amalan ahli nemka

ampai akhimya ia masuk neraka. Dan sungguh seseoftrng bemmal

dengan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antam dia dan

nemka kecuali haryn sehasta atau dua hasta, lalu ia didahului oleh

ketetapan ifu sehingga ia pun mengamalkan amalan ahli nenka
ampai akhim5n ia masuk nemka" Adam berkata, "Kecuali sehasta."

Diriwayatkan oleh AI Bukhari

Nhzzar dari AMullah bin Umar dha'if.

AI Fi4nbi dari Abdullah bin Umar dengan sanad kuat.

it+J*

@
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Dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad

shahih.

Dari hnu Abbas di dalam Fawaid Al Mukhlish dari jalur yang

lemah.

Dari Ali Ath-Thabamni di dalam Al Auath, dari jalur yang

dha'if.

Dari Abdullah bin Amr di dalam riwayat Ath-Thabarani di

dalam Al Kabirdengan sanad haan.

Dari Al 'Urs bin Umairah yang diriwayatkan oleh N Bazzar

dengan sanad ia$d.
Dari Aktsam bin Abu Al Jun Snng diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dan hnu Mandah dengan sanad hasan.

Ibnu Mas'ud secara marfu': f1{-;ti'1:xjt!J:i til (Bik
disebutkan takdA, maka diamlah l<aliari. Diriwayatkan oleh Ath-
Thabarani, dan sanadnya haan.

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan di dalam sanadnya ada

keterputtrsan . lFath Al Ehri, LL / 4601.

15. Disebutkan di dalam hadits Ali bin Abdullah yang

diriwayatkan oleh hnu Abi Hatim:
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'?1

"Bila mani telah genap (di datam nhim) selama empat bulan,

Allah mengufus seomng malail<at, lalu ia meniupkan ruh kepadan5n.

Itulah firman-N3n, 'Kemudian IGmi iadikan dia makhluk tnng

herbentul<) lain.' (Qs. At Mu'minuun [23]: 14)), sanadnya terputus.

IFath Al hri, tL/4941.

16. Dari Jabir secara nnrfu'z

,1; *t -))'oJ*:t"J*i t;1

uBila bayi menangis (nat dilahirl<an), mal<a ia mewarisi dan

dishalatkan."

[bila saat dilahirkan menangis berarti ia dianggap pemah

hidup, sehingga bila setelah itu mati maka ia mewarisi apa yang

diwarisi oleh yang hidup dan mayahya dishalatkan karena ia pemah

hidupl. An-Nasa'i, hnu Hibban dan Al Hakim. Di-dha'ifl<an oleh

An-Nawawi di dalam SWfr Al Muhadzdab. Yang benar, bahwa

sanadnya shahih, tapi yang di-rajibl<an oleh pam hafizh adalah

mauquf. Dan mentirut teori para ahli fikih, tidak ada pengaruh unfuk

beralasan dengan itu, karena hukum marfuLnya sebagai

tambahannya . lFath Al Elari, Ll/ 497L

*sy

E
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17. Oari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku masuk ke tempat

Ubadah ketika ia sedang sakit, lalu aku berkata, 'Berilah aku wasiat?'

ia pun berkata, 'sesungguhnya engkau tidak akan merasakan rasa

keimanan dan tidak akan mencapai hakikat mengetahui Allah sampai.

engkau beriman kepada takdir, png baik dan yang buruk, yaifu

'engkau mengetahui bahwa apa yang luput darimu maka tidak akan

menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu'."

al hadits, disebutkan juga di dalamnya: trlt'rieS U.t &?UiUblt
(dan jil<a engkau mati dalam kadaan selain ifu, maka engkau masuk

nenka). Ahmad dan Abu Ya'la. Diriwaptkan iuga oleh Ath-

Thabarani dari jalur lainnp dengan sanad ha n dari Abu Idris Al

Khaulani dari Abu Datda secam marfu'dan ringkas, hanya sampai

pada: "sesungguhnya seorcmg hamba tidak akan mencapai hakikat

iman hingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan

luput dariryn, dan apa 5nng luput darinla Udak akan menimpanya."

Ia juga berkata: hnu At{in mengemukakan, bahwa ketika

Umar bin Abdul Azu mendengar hadits ini32, ia mengingkarinya dan

berkata, "Bagaimana bisa seomng hamba melakukan ketaatan

sepanjang umumya kemudian ia tidak masuk surga." Guru kami,

hnu AI Mulaqqin, ber-tawaqqufmengenai keshahihan riwayat ini dari

Umar. Menurut saya, seandainya riwayat ini valid maka kemungkinan

perawinln membuang perkataan akhimya, laitu: t+w;15 *'r#
t&lll'3' ff ,F.',W Ualu k didahutui oleh ketebpn mal<a ia pun

melakul<an an ,alan ahli nenka sehingga ia masuk nemkal. Atau

perawin5ra memang telah menyempumakan riwayat ini, dan Umar

!2 Yakni hadits Al Bukhari.

@
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menganggap sangat tipisnya kemungkinan ini walaupun ifu memang

mungkin, dan apa yang dikemukakannya ini sebagai bentuk

kekhawatiran akan su'ul khatimah. IFath Al Bari, L1/4991.

18. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,
I -z .{ u . Jz t / /(Ll[ ,irt c-;. f:] G a;Yil #: r;l

* Jn'otlVat.; *"rf;frJ, ,'q:ri,jg
J-:)ts;frii6'o{s ,t11, €:}t qL1 iirrJ,

tz t l,
f a;th $3+i,'q:,

"Bila sperma telah benda di datam mhim, Atlah mengufus
seorcng malaikat, lalu ia berl<ata, 'Wahai Tuhanku, sempuma

kejadiannya atau tidak sempuma?' Bila Allah mengatakan tidak
sempuma maka mhim meriwayatkann5m dalam benfuk
damh, dan bila Allah mengatakan sempuma kejadiann5n, maka
malaikat itu berkatai 'Wahai Tuhanku, apa sifat sperma ini?'.,,

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari, lalu ia menyebutkan
haditsnya dan sanadnya shahih. lni mauquf secam lafazh namun
hukumnya marfu'.lFath Al hri, L/4991.

19. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh Al Bazzar: Dari Abu Humirah, dari Nabi $, beliau bersabda,

E
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l), LJ;
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"Omng yang sengfim adalah Wng (ditebpkan) sengfira

ketil<a) di dalam perut ibun5n, dan onng Wng bahagia adalah t/ang
(ditetapl<an) bahagia ketika) di dalam perut ibun5n." Diriwayatkan

oleh Al Brlzzar.

Ia berkata, "Kami tidak mengetahui yang meriwayatkannya

dari His5ram kecuali Hammad, dan tidak pula yang meriwayatkan

dariqn kecuali AMurrahman."

Shahih. lMukhbshar Zaurail At h%r, 2/l5ll.

Bab: S€bab Hidayah

2O.Oan Umar S, secara mar{u':
{o,i; ,s4t'oUL'".lt t t-t *$ f;

i//;p ii>rLt'u ilt;;3g:; u$tp:,

"Aku diutus sebagai da'i (penyeru) dan muballigh (peqnmpi),

rwnun tidak sdikit pun pemnku dari pefunjuk. Semenbm iblis

garnbamn keindahan, narnun tidak sdikit pun peftnnp
dari kesaatan." lni hadits bathil. lTahdzib At-Tahdzib,3/90-9L1.

@
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Bab: Masing-Masing Dimudahkan Sesuai dengan
Tujuan Penciptaannya

21. N Haftzh mengatakan tentang hadits yang diriwaygtkan

oleh Al Bazzar: Dari Abu Humimh: "Bahwa Umar bin Khaththab

berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang apa yang

diamalkan? Apakah ifu sesuafu yang telah selesai penetapannya, atau

sesuatu yang kita sendiri yang memulainya?' Beliau bersabda, ie ,y
'4 L? (Bahkan itu sesuatu yang telah selesai dari penetapan4a).la

berkata, '[alu unfuk apa bemmal?' Beliau bersabda, 'i'612 ra."H|y
lMasing-masing telah dimudahl<ah untuk apa tnng ia diciptakan

untukrynl."

N Bauar berkata, "Diriwayatkan oleh lebih dari safu omng

dan Az-Zthri, dari Sa'id: Bahwa Umar berkata ... dan kami tidak

mengetahui seorang pun menyandarkannya kepada Abu Humirah
selain Anas."

Diriwayatkan juga oleh Shalih bin Abu Al Akhdhar dari Az-
Zuhi, dari Salim, dari ayahnya: Bahwa Umar ...

Menurut saya: Sanad yang pertama leb:ilrr shahih. [MukhAshar
Zar,wid Al hzar, 2/15l-7521.

22..Dan Basyir bin Ka'b, salah seorang pemuka tabi,in, ia
berkata, "Dua anak muda bertanya kepada Rasulullah $ tentang
kegunaan amal, 'Apakah unfuk sesuafu yang pena telah kering
mencatatkannya dan takdir telah ditetapkan, atau sesuatu yang akan

kita mulai?' Beliau bersaMa, ir,-ili )4'& q 
J'. (Jntuk aw tnng

@
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pena telah kering mencatatkann5n). Mereka berkta, 'Lalu unfuk apa

beramal?' Beliau bersaMa, J46]- 6,"# FJ d'il;;"y (Bemmallah

kalian, karena masing-masing telah diqudahkan unfuk apa yang ia

amalkanl. Kedua pun berkata, 'Kalau begitu, sekarang harus

bersungguh-sungguh'." Diriwayatkan oleh Al Firyabi dengan sanad

shahih.lFath Al krl Lt/5061

Bab: Allah Menciptakan Segala yang Berbuat dan
Perbuatannln

23. DanHudzaifah, dari Nabi $, beliau bersabda, y l*jtti
te;i-b3 et-b (Allah menciptakan segala tang berbuat dan

perbuatannSal, diriwayatkan oleh AI Bazzar.

Al Bazzar berkata, "Diriwayatkan dari Marwan secara

mauquf"

Menurut saya: Diriwayatkan oleh AI Bukhari di dalam kitab

Khalq Af'al Al 'lbad, dali Ali bin Abdullah, dari Manuan, dengan

redaksi ini, dan sanadnya shahih. lMukhtashar hwaid Al Bazzar,

2/L531.

EI
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Bab: Beriman kepada Takdir

24. Dari Ibnu Umar &, ia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah $ bersaMa,
, 'pt

zl/lri Jl, Y
Ot u O 'T .Or- O

ePt &-;Lt
/o.uo

6k #)l?"&!,';
uPam penduduk perkampungan dari Qumisy ini akan tebp

arnan hingga mengembalikan mereka dart agama mereka menjadi

orzng-oft,ng kafir."

lalu seorang lelaki berdiri lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

apakah aku akan di surga ataukah di neraka?' Beliau menjawab, $-.,
yt;J (Di surga). Lalu berdiri juga yang lainnya dan berkata, 'Apakah

aku akan di surga ataukah di nemka?' Beliau $ menjawab, trit r!. (Di

nemkal. Kemudian beliau $ bersabda,

i',2,
(:\-,, (, *ry*-,r

"HendaHah kalian diam dariku mengenai ap 5nng aku

diamkan kepada kalian. Seandain5n kalian tidak akan aling
menguburkan, nisa5n aku beitahukan kepada kalian tentang oftng-

onng kalian yang dari pm penghuni nemka, sehingga kalian dapat

Y tf \';i,
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mengetahui mereka ketika mati.

nisaSa aku lakukan " Abu Ya'la.

Dan seandainya aku dipeintalil<an,

l-aits dha'if. [Al Mathalib Al Aliwh, S/2761.

25. Dari Hiqpm bin Hakim bin Hizam rg, ia berkata,

'Sesungguhnya seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah

kita yang memulai amal perbuatan ataukah telah ditetapkan qadha'?'

Beliau $ bersabda,

ce;b'u?:rT t:r'e"l (: ja ii,r lt

*k; *r,iuf'i ,Wl e'i:li:rb
,&ir l+:ti .)q.,rb, ,ail) :rb 'iLi
,y,or$ )61 

'*fi,yr'J;t $f ,y.o)H
)6t JLI

"saunguhn5n eli Ta'ala ketika mengeluarl<an anak

kefurunan Adam -'Alaihish slnlafu was alam- dari punglungnp
dan mempetalail<an merel<a kepda diri meret<a sendiri, kemudian

menebrl<an merel<a dari kdua telapk tangan-Njn, Allah berftrman,

'Merel<a ini unfuk sug, dan merel<a ini unfuk nemka'. Maka pan
ahli neml<a dimudahl<an unfuk pefruatan ahli sutga, dan ahli nenka
dimudahkan unfuk perbuatan ahli nemka." lshaq bin Rahawaih.

Ini hadits gharib. [At Mathatib Al Atiph,3/2801.

@
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26. Dart Bilal r&,, ia berkata, "sesungguhnya Nabi $ berdoa:

|*-: ;' ,** ,y#lt ,l;X t"

(Wahai Dat 3ang mernbolak bliAt<an hati, teguhl<anlah hatiku
di ataq agama-Mtl)." Abd bin Humaid.

Para perawinlp biqah, hanya saja Ibnu Abi laila tidak
mendengar dari Bilal *. lAl lulathalib Al Aliwh, S/2gol.

27. OanAbu Shalih secam riwayat:

,!jt
,ryr'ertl

.16

dit 0ltr ,..1t '61" ;t;
';1 'A 

,?:rT ,y,
ryQ,:\6:Jve

*J ,ger\f: *
a ! on.'- t.a I
(," c,+*n: G e-;J

:\#:'diY:
,t6t:

LtKir

tl

,o*G i t4 fil 'JLf '3, .;i,t: *d
)61 

'JLl'3,
t.)z
-ra t)VJ

"Sesunguhn5a Allah Ta'ala mencipblan langit dan bumi,
menciptakan surga dan nenl<a, serta menciptakan Adam kemudian
menebarkan anak kefurunann5m di kdua tekpak tangan-N5a,
kemudian menuanglan dengan lalu berftrman, 'Mereka ini
unfuk ini dan Aku tidak pduli, dan mereka ini untuk ini dan Aku

G*'"J ,o*G f t1)

@
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tidak peduli'. Dan menuliskan pam ahli surga beserta apa 5nng

mereka perbuat, serta menuliskan pam ahli nemka beserta apa tfang

mereka perbuat. Kemudian kibb abbn ru dilipat lalu diangkat."

Musaddad.

Mu mt. lAt Mathalib N Alitnh, 3/28t-2821.

28. Dan Muhammad bin Al Munkadir, ia berkata: Rasulullah

$ bersabda,

,;ii\'a"i ,p iiqL'J:<i\? b"il
o.<, ,,.i 1r. 9.t, 9,-, ou

*s g-€s cg-hs 9-f) cl-is 9-F

"TidaHah beriman seomng hamba lalu imanrya sempuma

hingga ia beriman kepada takdir tnng baiknSn dan Snng burukn5m,

yang pahitnya dan yang manisn5a, Wng betbaha5nn5n dan 5nng

bermanfaatnya."

lni murcal, dan Muhammad bin Abu Humaid dha'if. tAl
Mathalib Al AlAah, 3 / 2821.

29. Dari Abu Humimh S, ia berkata: Rasulullah S
bersabda,

iqj.il(u 9?) e-* )'-aL.'a'i tA
"Bamngsiapa yang tidak beriman kepda takdir, tnng baikn5n

dan 5nng buruknya, maka aku berleps diri darinSn-"

@
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Ini sanad yarry dha'if.lAl luktlnlib Al Afrt/ah,3/2831.

Bab: Pasrah Terhadap Apa yang Ditakdirkan Allah
Ta'ala

30. Dari Ziyad, dari ayahry;a, dari kakeJmgra, Ziyad bin Abu

Hind Ad-Dari, dari ayahnya, Hind, 'Aku mendengar Rasulullah $
bersaMa, yakni dari Tuhannya,

1., i., o ' ,,;)(.,* * l;,;fur,.?;
Ut-r-

"Bamngsiapa tnng tidak rek dengan kd&pan-Ku, dan tidak
sabar terhadap cobaan-Ku, mal<a hendakkh menari fuhan selain-

Ku."

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, sedangkan ia dha'if.

Diriwayatkan juga oleh Abu Sa'd bin As-Sam'ani di dalam l/
Ansab deengan sanad yang sangat dha'if.IAI lrtnbah fi Tamyiz Ash-
Shahabh, 4/213 Usan Al Mian,4/L6Z-L8I-

ail
€,

@



t a.n4fdra idrca?aia,o /l rQdrat4rrr

Bab: Larangan Membicarakan Tentang Takdir

31. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh AI Bazzar: Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Ketika kami

sedang duduk di hadapan Rasulullah $, datanglah Abu Bakar dan

Umar bersama serombongan orang, lrang mana suara keduanya telah

meninggi, lalu Abu Bakar duduk di dekat Rasulullah $, dan Umar

pun duduk di dekat beliau, Ialu Rasulullah $ bersabda, 'J;fj;.
tLkjot (Mengapa suam kalian berdua mening?),

Lalu seomng lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, Abu Bakar

berkata, bahwa kebaikan-kebaikan ifu dari diri kita sendiri'. Maka

Rasulullah $ bersaMa, I'r-,ob tj t-ii u;i 1t-atu ap wng engkau

katakan, umhai Umafl).

Ia menjawab, 'Aku katakan, bahwa kebaikan-kebaikan ifu dari

Allah, dan keburukan-keburukan itu juga dari Allah'. Rasulullah $
bersabda,

/ // J z t 8a t\t ot

o{s

y;,t* J-s) ,k ti U'ar!6 J4 k<"
t

"L-t

"L^

Wi;tr.i:YLa; ,?Vuitf,
f 'u-l*,i- o(, o."Jl 

$f 'J)i*i- ,rt3l

@
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Ll l4:; ;rr ,,kt?1 ,;tKu;.-"pltri
yt'n 9ffiti,l' 6;,>ti,,Al

"sesungguhrya 5ang periama kali membicamkan tenbng ini

adalah Jibril dan Mikail, tnng mana Mikail mengatakan seperti yang

engkau katakan, unhai Abu hkar, sementam Jibril mengatakan

perkataanmu, unhai Umar. Ialu kduan5n berkata, Apakah kita

akan tetap berselisih sehinga pm penghuni langit pun akan

bercelisih, dan jika pan penghuni langit bercelisih maka pam

penghuni bumi pun akan bercelisih'. Ialu meminta

kepufuan kepada Ismfil, nnka Ismftl pun memufuslan di antam

kduan5a: hhw;a kebilan-kebail<an itu dari Allah, dan bahura

keburul<an-keburulan itu jug dari Allah;'

Kemudian beliau menoleh kepada Abu dan Umar, lalu

bersabda,

#-1 bf hr lif i,*q. Gasr*y
,'#t,it,.iil

"Pelihamlah di anbn kalian berdua. Seandain5n

Nlah menghendaki untuk tidak dimaksiati, nisa5a tidak menciptakan

Ibb." Al Bazzar.

Menurut saya: Ini khabar munkar, dan di dalam sanadnya ada

kelemahan . lMukhbshar hwid Al hzzar 2/L49-1501.
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32. Dari Jabir &, ia berkata, "Ketika Rasulullah $ sedang

duduk bersama sejurnlah shahabatnya, tiba-tiba Abu Bakar dan Umar

masuk dari pintu-pinfu masjid bersama serombongan orang sambil

berdebat, dan suam mereka telah meninggi hingga mereka sampai

kepada Nabi ,$, lalu beliau bersabda, tti6 6 (Ada aparnf). Sebagian

mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, ada sesuafu yang dibicarakan

oleh Abu Bakar dan Umar, lalu keduanya berbeda pendapat, lalu

kami pun berbeda pendapat sebagaimana perbedaan pendapat

mereka berdua'. Beliau bertanya lagi, fSri rjj (Tenbng ap ihfll.
Mereka berkata, 'Tentang takdir. Abu Bakar berkata, 'Allah

menakdirkan kebaikan dan tidak menakdirkan keburukan'.

Sementara Umar berkata, 'Allah menakdirkan keduanya'. Dan kami
pun berdebat mengenai itu'. Beliau bersaMa,

,yt:b G ,yt;1 ,(a, r:sq. ,Ft,tf
' , , ;/ 

2 
6z 

'.

, VtKor,y)b p|*'$) r,y.q )u-, z 
--2 l-- - --J -(

"Ketahuilah, aku akan memufuskan di antan kalian berdua

dengan keputusan Ismfil di antam Jibrtl dan Mikail. Jibril dan Mkail
pemah m em bicarakannya."

Lalu beliau bersabda, +4I ,tl',,Sr'-):r$ q i6iu. *.€ltt
(Demi Dat yang telah mengufusku dengan kebenamn, bahwa

kduan5n adalah makhluk-makhluk perbma tnng membiaml<an

tentang hal ifi)."

lalu ia menyebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkanr 6.f r1

;*;;t',* J rbit-i,f L:li 'r-J 3jful4,rl;. (wahai Abu hkar,
sesungguhn5n jika Allah tidak menghendaki untuk ditenbng, nisca5a

@
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tidak menciptakan ^6/is). Ibnu Adi dan Ibnu Al Jauzi menilainya palsu.

Hadits ini mempuyai syahidyang dikemukakan oleh AlBazzar.ILisan

Al Mzan,6/253-2551.

Bab: Tentarrg Murii'ah dan Qadarifnh

33. Hadits hnu Abbas:

,*lry-.,)i dQ'*1 6l ,y)W
, - .o )z o

O z r.2 o I t.

\1-\illiagc=pl
,

"Dua golongan dari unatku Wng tidak memiliki bagian dl
dalam Islam, (yaitu) Splongan murji'ah dan golongan qadari5nh."

At-Tirmidzi dan hnu Majah, sanad keduanya dha'if. Hadits ini

mempunyai sejumlah mubba'ah dan qnhid dari hadits Jabir, hnu
Umar, Mu'adz dan lainqn, sanad-sanadnya dha'if, tapi tidak ada

tanda palsu. lAl Ajwibah 'an Ahadits Waqabt fi Mashabih As-Sunnah

wa Wushifat bi N Wadh'i, 304; Tahdzib At-Tahdzib, 9/203;
L0/377-3781.

34. Hadits Ibnu Umar, dari Nabi $:
al .? c/ t , . td,'o

1,Yl ,;A di; i;-tjJl
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"Golongan qadarilnh adalah majusinSn umatini." Abu Daud,

At-Tirmidzi, Ibnu Malah dan Al Hakim.

Kemungkinan sandamn penilaian orcmg yang menyatakannya

palsu adalah penyebutan mereka sebagai kaum majusi sedangkan

mereka ifu kaum muslirnin. Jawabann5a: Bahwa maksudn5n, mereka

itu seperti kaum majusli dalam penetapan para pelaku, bukan pada

semua keyakinan kaum majusi. Lalu dari sifu disandangkanlah

sebutan mereka itu kepada umat ini. tAl Aiwibah 'an Ahadits Waqabt

ft Mashabih As-Sunnah wa Wushifat bi Al Wadh'i, 305; Lian Al
Mizan, 4/85;2/332; Itfrhaf Al Mahanh, 8/Ml.

35. Dari hnu Umar , bmemarfu-karurya:

U)t iXii *^ d -r*3,L -# ^lf ;1t'oy
o /, t t,
,l! .Jii Y :o-)_frt ritl 

'o{1

c,

r^

,g:!rfrt-v;
)W),i

"sesungguhnya setiap umat ada maiusinSn, dan maiusin5n

umat ini adalah oft,ngolzng tmng berl<ab: Tidak ada takdir. Jika

mereka sakit, maka janganlah kalian menienguk mereka, dan bila

mereka mati, maka janganlah kalian menghadiri mereka."

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari hnu Umar di dalam As-

Sunnah, dan para perawinya tsiqah, tapi sanadnya terpufus.lHidaWt

A r-Ru un t lmanuskrip)l .
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36. Dari Al Hasan bin Muhammad, dari Muhammad bin Idris

Al Ashbahani, dari Ahmad bin Sa'id, dari Jarir, darinya, dari Maiik,

dari Nafi', dari Ibnu Umar.&, ia berkata, "Dua golongan dari umatku

yang tidak ada bagiannya di dalam Islam. (Yaitu) golongan qadariyyah

dan golongan mfidhah." Ad-Daraquthni di dalam Ghanib Malik. lni
adalah hadits munkar.lLisn Al Mizan, L/621.

37. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq &, ia berkata: Rasulullah S
bersabda,

t - /o , - o 2 t ,

J-rGt:e,iAt orv.t;- y glA )W
tz o ro,.ziu-dls

"Dua golongan dari umatku tidak akan masuk ,r; (tDU
golongan qadariWh dan golongan murji 'ah)." Ishaq bin Rahunih.

Ada keterputusan di dalam sanadn5n. lAt Matthalib Al Nitnh,
3/2861.

38. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang dinwayatkan
oleh Al Bazzar: Dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ketika kami di
tempat hnu Abbas di masjid, gaifu Masjid Al Haram, ia menceritakan
sesuafu dari takdir, lalu ia mengisyaratkan dengan menumnkan
tangannya. Hal itu setelah ia udak lagi dapat melihat. Lalu dikatakan,
'Tidak seomng dari mereka di antara oransrorrng ini'. Ia berkata,
'Dulu aku pemah melihat seseortng dari mereka di antara orang-

@
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orang, lalu aku mencengkram lehemya. Demikian itu karena aku

mendengar Rasulullah $ bersabda,

ytrn "e J* \\6'A Qht e;. 11

'o j-:fir gt:,:;Q; i ;-dt |r)t,'u W,i:j
'Allah tidak mengutus seomng nabi pun lagi meowfatkann5a

kecuali setelahn5n Allah menjadi nnsE jda (tidak ada nabi), Wng
mana pada mafr jeda ifu Allah mengisi Jahannam, dan

sesungguhnya mereka ifu adalah kaum qadari54nh." NBazzar.

Muhammad bin AMurrahim juga menceritakan kepada kami,
Shadaqah bin sabiq menceritakan kepada kami dari sulaiman bin

Qaram, dari Abu Az-Zubair, dari Sa'd bin Jubair, dari hnu Abbas,

dari Nabi $, menyerupai ifu, atau mendekati ifu.

N Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan
dengan lafazh ini kecuali dari jalur yang kami sebutkan ini.,,

Ini yang kedua, sanadnya hasn. lMukhbshar htqmid Al
Bazzar,2/7551.

Bab: Tentang Orang yang Mendustakan Takdir dan
Permasalahan Mereka, Serta Golongan Zindiq

39. Dari hnu Umar ig secara mar{u':

@
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fnarnafalra I daa ?dian,r4t rhrdard

O/

d
t o ./(.ai> L*r

,t,

"Bamngsiapa mendusbl<an takdir abu mendebat merel<a

dalam hal itu, maka ia telah kufur terhadap apa tnng aku bwakan),
Ini bagian dari hadits Al Jahm, dan ini adalah hadits munkar. ILian
Al Mzan,3/72*1291.

40. Rafi' bin lftudaij, bahwa ia mendengar Rasulullah S
bersaMa,

lo

)TlL.r

"Akan ada di dalam umatku suafu kaum wng kufur terhadap
Nlah dan terhadap il Qrr'an narnun mereka tidak menSndari
mengakui sebagian takdir dan mengingl<ari sebagiannSn. Mereka
menjadikan iblis sebagai tandingan bagi ,Alkh &, dan mengatakan
kebail<an dari Altah dan kebunian dad iblic'al hadits 5ang panjang.
AI Uqaili. Ini hadits dha'if.lbsn Al Mizan,4/LTS-LZ6!.

^a ^c"i*C slt i;;il\

o1
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4L. Dari Anas: "semuanya di surga, kecuali satu." Mereka

berkata, "Siapa mereka?" Ia menjawab, "Golongan zindiq, dan

mereka ifu adala penganut qadariyah." Ini hadits yang sangat dha'if.

[Lian Al Mizan, L/L28-1291.

42. Dan Jabir rg, ia me- mar{u:kannya:

c9;)t-;tt +v t)*; r3.t* ,16l
i.1
J*1,1

z J ! l, 
t,.o/orl / t4, , .z Mz

L-#_f gV O_flS 6)Ji{+Jl c->l-a ,f_f-)

l.,au Ukr,*litri i3, 6r :Jv €$
uManusia Wng paling bent adzabnSm adalah Nasthun

penentang kaum nashmni, Yunus penetang kaum yahudi, dan

Fir'aun penentang Mua, 5nng berT<ata, 'Akulah fuhan kalian Wng
paling tinggi,' dan mendustakan takdA."

AI Uqaili, dan ia berkata, "Tidak di-mutaba'ahdari jalur yang

valid. " lLisan Al Mizan, 4/106-L071.

43. Dari hnu Mihjan, ia berkata, "Aku menjadi saksi atas

Rasulpllah $, bahwa beliau bersaMa,

i4>L<1 ::a{i €p."d 6l JL U6I
l i,. ,t, o /.

f3rl=-Jt{ e-FS ,)ML;
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"Aku mengkhawatirkan tiga hal pada umatku setelah

ketiadaanku, (yaifu)t Pendustaan takdir, pembenamn nmalan." lalu

menyebutkan yang ketrganya.

Diriwaptkan oleh Abu Ahmad Al Hakim dan Abu Nu'aim. Ini

hadits dha'if. tAl Islnbah fi Tamyiz Ash-Shahabah, 4/L73-1741.

44. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

iXti sp i:F |Mt €, 1#t>1
"Perl<ataan Wng tenlchir tentang takdir unfuk golongan Wng

jahat dari umat ini." NBcrzzrrr.

Ia berkata, "Kami tidak mengetahui yang meriwayatkannya

dan Az-Zvhri kecuali Anbawah, sedangkan ia haditsnp lemah, dan ia

meriwaSntkannSa sendirian dari Az-Zuhri."

Muharnmad bin Hushain dan Amr bin Ali menceritakan

kepada kami, keduanSa berkata: Umar ibn Abu Khalifah

menceritakan kepada kami, Hrryam menceritakan kepada kami dari

Muhammad, dari Abu Hurairah - menyerupai itu.

NBazzar berkata, "Kami tidak mengetahui jalumya dari jalur
'yang shahih selain jalur ini, dan kami juga tidak mengetahui png
meriwa5ratkannya dari His!,am selain Amr."

Yang kedua ini sarndnSn hasan. lMul<hbshar hwnid Al
Elazzar,2/L541.

L
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45. Dari Abu Humirah, ia me-mar{urkannya:

iXii y* ilA |dt el:v 
jt>I

"Perkataan yang temkhir tentang takdir unfuk golongan tnng
jahat dari umat ini."

Ini hadits munlar.lLian N Mizan,4/30L'3021.

46. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: Rasulullah #
bersabda,

lt,t,fti gp 14 )dt €. PAt >T
2r-a

-o I lo

-

"Perkataan Wng temkhir tenbng bkdir untuk golongan tnng
jahat dari umat ini, dan berdebat tenbng At Qur'an adalah

kekufunn." Ini hadits dha'if.

Aku mendengar Fulan Al Anshari berkata, "Aku mendengar

Rasulullah S bersabda,

d{\i e:v 1A)at df}<i' }1
)GU;1

"Perkataan Wng temkhir tenbng takdir unfuk nolonn*'rrrn
jahat dari umat ini di akhir aman." Ini hadits dha'if.lLisan Al Mizan,

4/38+3851,

F)Ute
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Bab: Riwagrat Tentang

47. N Hafizh mengatakan di dalam Biografi Asma' binti

Yazid: Dari Asma' binti Yazid bin As€akan, ia b€rlota, "Aku

mendengar Rasulullah $ bersaMa,

f-gtr')f'J*i I
"Janganlah lalian menbunuh amk-arrak kalkn s@m

mhasia."

Beliau juga bersaMa,

yt'*iF* ,ruat 3r*i6ir
"Kebinmn bis_ ^il' *rA lruda, latu

dari kudanja." Sanadnya lnsan. lAl Islnbah ft
Tanyiz,4sh-$almbah, 4/235; An NuAat Azh-hinf, tl/267l.

Bab: Melirrikan Diri dari Taldir Allah kepada Takdir
Allah

48. Dari mmaid bin Abdurmhrnan: 'Elattrla kefika Unar
hendak kembali dari Sargh, h berntrqpuarah dengan orangorzlr{f,

lalu segolongan dari mereka termasuk di dalamqn Abu [Jbaidah,

berkata, 'Apakah dari kematian kita lari? Sesungguhnlp kita dengan

takdir. Tidak ada yang akan menimpa kita kecuali apa yang telah



tdeflifr&z?fu Tloioo:4rraralanr

Allah tetapkan pada kita'. Umar berkata, 'wahai Abu ubaidah. Jika
engkau berada di di suatu lembah, yang mana salah safu tepinya t
subur dan tepi lainnya gersang, dimana engkau menggembala?, Ia
menjarmab, 'Di ternpat Sang subur'.

Urnar berkata, 'Maka sesungguhnya kita, jika kita maju maka
itu dengan takdir Alhh, dan jika kitia mundur maka itu juga dengan

takdir AIhh, dan kita di datam takdir'.'

Diriurayatkan oleh Ath-Thahawi. Hisyam bin Sa'd shaduq

fiujur dalam perrpmpairn), rurnun ada sesuafu pada hafalannya. Jika
hafalannya tepa! kernungkinannya hnu Syihab mempunyai guru

hinnya dalam hal ini. Diriua5ratkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dari
plur lainnya, dad Abu Salarnah bin AMurrahman bin Auf, dari
aSahqp: 'Ehhura k€fika.Umar keluar dari Syam, ia mendengar
tha'un (berranddh[ra wabah penpkit), maka ia pun kembali darinya,

lalu AMurrahman bin Auf Mata, 'Aku bersaksi, sungguh aku telah

mendengar Rasrlullah * b€nsabda,

q:L; \b,-$ ),t ,rb)rrtr'i *.W ti\
Lgtlt;Ffi frrrif, g:sr1

"Apbita kalian mendengamSa telah berjangkit di suatu daemh

maka iangankh kalbn nnsuk kepdanSa, dan apabila itu berjangkit
sernenbn lalbn Ma di suafu daenh, mal<a jangantah kalian
ketuar l<arera m&dkan diri darirya."

Maka Urnar pun kerrbali karena hadits Abdurrahman bin Auf
ini.

E
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Hisyam bin sa'd iansgal dalam hal ini, dan yang terpelihara,

bahwa permulaan ini d?ri riwayat hnu Syihab dari Salim bin

AMullah, dari Auullah bin Amir, dari AHurrahman bin Auf dan

umar, dan bagian akhimya dari perkataan salim. lhdzl Al Ma'un,

L471.

49. Al Halizh berkata: Al Ghazali mengemukakan di dalam

N ktn'kisah umar dengan penufuran lnng mengherankan karena

menyelisihi jalur-jalu1 periwalntan yang telah disebutkan. Ia berkata,

,'Diriwayatkan dari Umar dan para shahabat, bahwa ketika mereka

menuju Syam dan sampai di Jabiyah, sampailah berita kepada

mereka bahwa di sana sedang beriangkit kematian mendadak dan

wabah Snng hebat, maka orangorang pun terpecah menjadi dua

kelompok. Sebagian mereka berkata, 'Kami tidak mau ke tempat

berjangkihya wabah sehingga menjahrhkan diri kita sendiri ke dalam

kebinasaan'.

Sementara kelompok lainnlp berkata, 'Bahkan kita harus

memasukinya dan bertar,rn}fta1, serta fidak lari dari takdir Allah dan

dari kematian sehingga kita meniadi seperti fng difirmankan Allah

Ta'ala,

"Apkah lamu tl&lc manpatntilan orupon$l tang kdwr

dan kampung halaman merel<a, sdang mereka bqibu'nbu

fuumtahn7/a) karena bkut mati; maka Allah berftrman kepada merel<a,

t)e)J-tuii?'u{t 4; J
p+f ;i;;h' .*, i6 e?t )i;uil
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'Matilah kamu,' kemudian Atlah menghidupkan mereka'" (Qs' Al

Baqamh l2l243).

Kemudian mereka mengadukan kepada Umar, lalu

menanyakan kepadanln tentang pandangannya dalam hal itu, maka

ia pun berkata, 'Kita akan kembali dan tidak akan masuk'. Maka

omng-orang yang tidak sependapat dengannya berkata, 'Apakah kita

melarikan diri dari takdir Allah?' Umar pun berkata, 'Yd, kita lari dari

takdir Allah kepada takdir Allah'. Kemudian ia memberikan

perumpamaan kepada mereka, ia berkata, 'Bagaimana menuntt

kalian, jika seseorang dari kalian memiliki kambing-kambing yang

singgah di suahr lembah dengan dua sisi ..'." lalu ia menyebutkannlE.

Kemudian ia be*ata, "Kernudian ia mencari Abdurmhman

bin Auf yang sedang tidak ada ftersama mereka) unfuk menanyakan

pendapatnya, lalu keesokan paginya AMurmhman datang, maka

Umar pun menanyakan kepadanya tentang pendapafurya dalam hal

itu, maka ia pun berkata, 'Aku punya sesuatu mengenai hal itu yang

aku dengar dari Rasulullah $'. Umar pun berkata, 'Allaahu akbar'.

Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, 'Aku mendengar Rasulullah S
bersabda...'. -lalu ia menyebutkan haditsnya- Maka Umar

rahimahullah Ta'ala pun gembim dengan itu, karena pendapatnya

sesuai dengan khabar tersebut, maka ia pun pulang bersama orang-

omng dari Jabiyah.l' Selesai.

Redaksi ini unhrk kisah ini, saya belum pemah melihatnya di

dalam tiitdu*itau ''hadits dan tidak pula kitab-kitab penaklukan,

padahal telah dilakukan penelusuran dengan seksama. Jika

diriwayatkan dengan bentuk ini, maka ini janggal karena menyelisihi

jalur-jalur periwayatan yang shahih dalam hal itu' Saya

@
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mengemukakannya di sini unfuk menjadi perhatian agar bisa diambil

manfaat. Wallahu a'lam.lBadzl Al Ma'un,l49L

Bab: Segala Sesuafu dengan Takdir

50. Dari Malik bin Abdullah Al Ma'afiri, dari Nabi $, bahwa

beliau bersabda,

"S;;iic'a%';|J \
"Janganlah engl<au membanSakkan dulamu- Apa 5nng telah

ditakdirlan pasti teriadi."

Menurut sya: Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Abi

Khaitsamah, hnu Abi Ashim di dalam Al Wuhdan, dan Al Baghawi,

semuanlra dari jalur Abu Muthi' Mu'awi5rah bin Yahya, dari Sa'id bin

Abu A57yub, dari 'A!rya"y bin'Abbas Al Ghassani, dari Ja'far bin

Abdullah bin AI Hakam, dari Malik bin AMullah Al Ma'afiri: "Bahwa

Nabi $ berkata kepada Abu Mas'ud." Redal$i ini tidak disukai oleh

Al Hasan bin Sufuan, dan Ja'far gugur dari riwayat yang lainnya,

lafazhnya dalam riwayat mereka berdua: "Nabi $ melewatinya, lalu

bersaMa,

*:;'6:)i (,)'&'-t:^i tl 'Ak}$J t ;

"Jangankh englcau membnyaklan dul<amu. AP tang
dibkdir*an pasti teriadi, dan ap trug direzekihn pasti

@
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mendatangimu." lAl Ishabah fi
1/4041.

Tamyrz Ash'Shahabah, 3/248;

51. Dari hnu Umar tg seam-marfui ia berkata,

o

lr.

"Tidak ada tanaman lraupuan kurma kecuali telah difuliskan

padanya: bismillaahir nhmaanir mhiim, ini rezeki fulan bin fulan.'

Al Khathib di dalam At-Tadkh, haditsn5n sangat dha'if.lLisn

Al Mizan,2/g6t-3621.

Bab: Burung Terbang dengan Taldir

52. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al hzzar: Dari Aisyah, dari Nabi $, bahwa beliau bersabda,

):t.4.rt-in Pi (Burun7 t*bng dangan takdil. Diriwayatkan oleh AI

Bazzar.

Ia berkata, "Kami tidak mengetahui 3nng meriwayatkannla

selain Aiq/ah, dan hanya diriurayatkan dengan sanad ini."

Para perawinlp biph. lMul<htashar hu/aid N hzan
2/1561.

L)k,tLr\ir \ ?}t1
P,i l.t p*b::tJ.J",g:)t f:/' l,

@
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Bab: Tidaklah Berguna Tal$t Terhadap Takdir

53. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al hzar: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah #
bersaMa,

;-, t--,&'ra!^:tt ,)i'u3,L tt"\,

,rfut,i pW ia!^st, it;:t \t,irb;:t J i
a{dt ?'i,jtpC+A er\r:, -/ \J'\)t/a . - 

,

"ndaWah beryuna bkut terhadap bkdir, dan da itu bergtna

selama qadha' belum furun. Sesungguhntn petaka dan doa benar-

benar bertemu di antam langit dan bumi, lalu kduan5a aling

beraing hingga hari kiamat" NBaztar.

Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya dari Abu

Humirah secara martu'kestali dengan sanad ini."

hrhaim matutk (haditsnln ditinggalkan), dan ia

meriwayatkannya sendirian. lMukhtashar Zawaid Al Elazar, 2/l5G
L571.

54. Dari Aiqrah, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

... 1t-G u3L ttt
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"TidaHah berguna bkut terhadap bkdir ..."," lalu ia

menyebutkan haditsnp.

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuinya dari Nabi $ kecuali

dengan sanad ini.

7al<artya dha'if.

Asy-Syaikh berkata: Diriwayatkan juga sebelum ini dari Abu

Hurairah, sebagaimana png anda lihat. lMukhtashar Zav,nid Al

Elamr,2/L571.

Bab: at"a Perbuatan itu Tergantung Akhimya

55. Al Hafizh mengatakan tentang hadits 5nng diriwayatkan

oleh Al hzzan Dari hnu Umar, ia berkata, "Rasulullah $ keluar

kepada kami sambil memegang sesuafu di tangannya, lalu beliau

membuka tangan kanannya, lalu bersaMa,

;uq ui, ,f')t *')t.hr *,
eaf: e):rbL ^lijir,yf *,Fi)t *')t
;;ir ,yqelt # J\WW ;tc?'
*"iu i)i*-'r63 ,Ll g !ti-,tj \;l|e
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|ff. l,6l' C r"f#r'3 : Ja- & :6t b",b
ztl

ytl oU'* y?',P y;GL JL,S:T'V

"Dengan menyebut nama Nlah Yang Maha Pemunh tayi

Maha Pery4nng. Di dalamn5n (disebutkan) pm ahli suryP besefia

jumlah mereka, nama-nalna mereka dan nasb mereka, telah lengkap

atas mereka hingga hari kkmat, tidak dikunngi s@nng pun dari

mereka dan tidak ditambahkan seoftrng pun kepada mereka-

Terkadang oftng yang akan bhagia menempuh iatan kaengsaman

sampa|sampai dikatakan, 'Dia termasuk mereka,' padahal ia ama

sekati tidak seperti mereka, kemudian ia' menuiu kepada

kebahagiaannjn sebelum kematiann5n walaupun han5n semaa ieda

antan dua pememhan unta (han5a sebentar)."

I-alu beliau membuka tangan kirinya, lalu bersabda,

;i1q tJi ,f')1 ,*')t.I}r *
g4f: e):rL1u )61 ,Yl x c€')l ,*')t
J&.'r,y'.t #;L,W i;x,"€rGf t

:W\\, :tix- s:r,Ll # lt i't I l;f'd,
Wlc: |&';,,lta" &;'>tl;lt$f Ay
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lz

gt:*. * yt J7 ;;t*'i;;l ! # i,"ff,
$t1,

"Dengan menyebut narra Alhh Yang Maha Pemumh lagi

Maha PenSaSmng. Di dalamn5n (disebutl<an) pam ahli nemka baerta
jumlah mereka, narna-narna mereka dan naab mereka, telah lengkap

atas mereka hinga hari kiamat, tidak dikunngi s@mng pun dari

mereka dan frdak dibmfuhl<an seoftng pun kepada mereka.

Terkadang oftng Wng akan sengan menempuh jalan omng-omng

yang bahagia, ampi-ampi dikabkan, 'Dk termasuk mereka,'

pdahal ia stna sekali tidak seperti merel<a, kemudian s*amng dari

mereka mencapi kesengamann5n sebelum kematiannSa umlaupun

hanya semaa jda anbm dua pememhan unta (hanya sebentar)."

Kemudian Rasulullah $ bersaMa,

lo

ya,l3*t. J^'JI qri,l;4 J'31
"Anal perubatan itu teryanfung akhimja. Amal perubatan ifu

terganfung akhim3a." tiga kali. Nhzzar.

Ia berkata, "Kami tidak mengetahui seomng pun

meriwayatkannya dari Ubaidullah kecuali AHullah bin Maimun, dan

ia lumayan."

Bahkan ia sangat dha'if. lMukhtashar hwaid Al hzan
2/157-L581.

E
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56. AI Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda,

$f ,h :ffi : Jt, )l- W',y')r Lf

4-Ljr ;-;1,f, { & li,h'c# )81

d'; iUt,yf,y ^;',;7 bat'#:{t

)61 Jrf S;.{
"sesungguhnSa seseoft,ng ifu akan melakulan -abu beliau

berkata: melakukan- perbuabn ahli nemla selama fuiuh puluh tahun,

kemudian ia menufup petbuabnn5n dengan pefruatan ahli surga.

Dan (seseonng) melakukan pefiuabn ahli sutga selama fujuh puluh

tahun, kemudian menufupn5m dengan petbuatan ahli nemka..u AI

Bazzar.

Shahih. [Mukhtashar hvnid Al Elazzar,2/L591.

57. Al Hafizh berkata: Ad-Daraquthni berkata, "Al Bukhari

meriwayatkan hadits Abu Ghassan dari Abu Hazim, dari Sahl bin

Sa'd, ia berkata, 'Nabi $ melihat kepada seoftmg lelaki yang sedang

melawan omng-ormg muqTrik, lalu beliau bersabda, trJt S-lt}'ti
(Dia termasuk ahli nemkal'."

Al hadits di dalamnya disebutkan:
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od

$lr oL6r
, o(', /2

"Fl J*"
JLf U i;: {ar

f):Fu,

)z6;q,H
t

dlt-ltr 6;Q,F-:) .,;61
4

,j u;\i Ay .^:;it Tf 'u';::,o P o z ) z

,Fl ,l -fj 6r ;if k)

"Sesungguhn5n seorang hamba ifu akan melakul<an, dalam

pandangan manusia, perbuatan ahli sutga, padahal sebenamSn ia

tennasuk ahli nemka. Dan melakul<an, dalam pandanga manusia,

petbuatan ahli nenla, pdahal ia termasuk ahli surya. Se.sungguhng

anal perbuatan ifu teryanfung akhimya."

Ia berkata, "Diriwayatkan juga oleh hnu Abi Hazim, Ya'qub

bin Abdurrahman dan Sa'id Al Juhami dari Abu Hazim, namun di

bagran akhimya mereka tidak menyebutkan redaksi: itr:illi JIf)
f$.tydrA- (saunguhnga qnal perbuabn itu teryantung akhimSal-."

Menurut saya: Abu Ghassan menambahkannla, dan ia adalah orang

yarry tsiqah lagi hafizh, maka Al Buk{rari menyandarkan kepadanya.

lHadyt k-5afi,3991.

@
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Bab: Tentang Orang yang Dal$rah Belum Sampai
Kepadanya dari Kalangan Mereka yang Mati di

Masa Fatrah (&da; Tidak Ada Nabi)

58. Dari AIi, ia berkata, "Khadijah rnenanyakan tentang dua

anaknp yang telah mati di masa jahiliyah." Diriwa5ntkan oleh

Abdullah biin Ahmail di dalam Z5adabnyaatas Al Musrnd.

Ini khabar munkar.ITajil Al Manfa'ah,2/1971.

59. Dari Abu Sa'id, dari Nabi C -aku ram beliau bersabda-,

c ;?t ), r-l;Jrt r, F\ ,:u,(tq ;i

.:J-At L\f ;-.l :! j 4t i rt, .t? | ) V
:J-s ,l- cr\,'&i jrr| ;G i {,i:J6

G og ,y W UXr:Jti .;;it'I):)\f ')'o(

ILi ir U ri)r.-^.

t+q -*|l 'r;,

ok

c t tz

e,LUt{;t J-#
:irfr.*lt ;i;

:Jtt*e

@
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/'r,*i'*5"'#Aq'Jw)
"Didatangl<an o^rg yang mati di mae fatmh, oft'ng'talg

idiot dan tnng mati ketika masih kecil. I-atu omng tmng mati di masa

fatmh berkata, 'Tidak pemah datang kepadaku suafu kitab dan tidak

pula seomng msul'. Sdangkan oftng tmng idiot berl<ata, 'Wahai

Tuhanku, Engl<au tidak meniadil<an untukku al<al 5nng denganrya

aku memahami tnng baik dan gng buruk'- Sementam oftng tnng

mati ketika masih kecil berl<ata, 'Aku belum dapt bemmal'. Ialu

diangkatlah nenka kepada merel<a, latu dil<akl<an kepda mereka,

'Kembalikanlah dia'. -atau beliau berlata: Masuklah ke dalamn5a-

Maka masuHah omng yang di datam itmu Allah sebagai oftng

bahagia bila bekesempatan benmal. Dan ditahankh di dalamnga

orang Wng di datam ilmu Attah sebagai omng sengsam bila

berkesempatan bemtnal. I-alu Atlah Yang Maha suci kgi Maha

Ting7i berfirman, 'Kepada-Ku kalian bermaksiat, maka apalagi

kepada pam nsul-Ku Wng tidak ada'." NBrrzzar-

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuinya dari hadits Abu Sa'id

kecuali dari Fudhail."

Athiyyah dha'if. lMul<hbshar hwaid Al Elamr, 2/1601.

60. Al Hafizh mengatakan tentang hadits Fn'.diriu/al,tkan
oleh Al hzzar: Dari Anas, ia berkata: Rasulullah S bersaMa,

E}
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"Pada hari kiamat nanti alan didabngkan empat golongan:

Omng 5nng mati masih kail, onng idiot, omng Wng mati di mae

fatmh, dan omng tang fua renb, semuantn mengabl<an

aryunenntn. Ialu Attah Ta'ala berffuman kepada leher Jahannam -
at<u kim beliau mengablan-, 'Menampklah'. Ialu Allah berfttman

kepda mer?h, 'saungahaSa Aku tetah mengutus pm rasut

kepda pm lwnb-Ku hri kalaryn merel<a sqiliri, dan
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snungguhnp aku adalah ufuan Diri-Ku kepada kalian, masuHah

kalian ke dalam ini'. Ialu oftng tnng telah diletakan kaengaman

atasryn beil<ata, 'Wahai Tuhanku, apkah Engl<au memasukkan kami

ke dalamn5a, padahal dai sifu kani keluar?' Sementan orang Wng
telah dilebkan kebahagiaan bsntn berlalu lalu menerobosnSa

dengan cepat. Ialu Allah berfttman, 'Kalian tekh be,rmaksiat

terhadayKu, dan kalian lebih mendustakan dan makskt terhadap

pan nsul-Ku'. Ialu mereka t/ang ini masuk surga dan merel<a tang
ifu masuk nemka." NBazzar.

I-,aits mudallis lagi dha'if. lMul<htashar hunid N Ehzar,

2/160-L6Ll.

Bab: Riwayat Tentang Anak-Anak

61. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwagntkan

oleh Al Brrzzar: Dari hnu Abbas, ia berkata, "Ketika Rasulullah $
sedang di dalam salah safu pepeftIngannya, seorang lelaki bertanya

kepada beliau, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapafunu

tentang anak-anak yang tidak berdosa?' Rasulullah $ diam saja dan

tidak menjawabnya satu kalimat pun. Setelah Rasulullah $ selesai

dari perangnya, beliau berkeliling, lalu beliau mendapati seorang anak

yang terkapar di tanah, lalu petugas penyerunya bersent, 'Mana

omng yang menanyakan tentang anak-anak Snng tidak bendosa?'

Lalu lelaki itu pun datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah #t
melarang membunuh anak-anak, kemudian beliau bersabda,
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.*yl' at* .'*Gt;g A{Ll?ti
,Allah lebih mengetahui tentang apa yang akan mereka

pefruat. Ini termasuk anak-anak tang tidak berdosa'"

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini.

Dan kami tidak mengetahui yang menceritakannya dari Hilal kecuali

Abu Awanah." Sanadnya hasn. lMukhkshar Zawaid Al Ehmr,

2/L6t-r621.

62. Dart Abu Muslim Al Jalili, ia berkata: Rasulullah $
bersaMa,

#';l ;'r-*'rJJ'E r:rtl a; i 1\
.r a 

"/'r',> gy)$ Ull'eA\.f

"Anak-anak kaum musyrikin di baunh Arcy Tuhan Yang

Maha Pqnunh deng4n nama-rruna mereka tnng tidak ampai tiga

belas."

DiriwaSntkan oleh hnu As-Sakan-

lru mursl.lN Ishabh fi Tamy? Ash-Shahabh, 4/L90-1971'
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Bab: Tentang Anak Kecil

63. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwaptkan
oleh Al hzzar: Dari hnu Abbas: "Elahwa Nabi $ ditanya, 'Siapa

orang yang disurga?' Beliau menjawab,

:j?tt,t;t e 4tyiLit d'rar
fiit €,::*?0,*it e

tAr,/:\*eill)

'Nabi di sutga, oftng Wng mati slahid di surga, anak 3ang
mati ketika masih kecil di s.tt{p, anak gng dikubw hiduphktup di
surga." NBazlar.

Ia berkata, "Karni tidak mengetahuinya diriwayatkan dari hnu
Abbas kecuali dengan sarad ini. Diriwayatkan juga dari 5ang lainnya

melalui beberapa jalur."

Sanadnya haan. lMul<hbshar Zav.ntd Al Ehzar, 2/L631.

64. N Haftzh mengatakan tentang hadits 1ang diriuaptkan
oleh Al Bnzzar: Dari Anas, dari Nabi $, beliau bersaMa,

,f,i;'3pr, ,t;t Gi;j;lr, !j;t

"Anak laki-laki dan anak perempuan yang mati ketika masih

kecil di iltg4 dan anak tnng dikubur hidup-hidup di sutga," lalu

-a, ?
4.i*,J

@
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beliau menyebutkan yang ketiga, lalu beranjak dariku. Sanadnya

dh'aif. lMukhtashar Zawaid At hzar, 2/L631.

E
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KITAB TA'BIR

Bab: Wahyu yang Pertama Dialami oleh Rasulullah

# Adalah Berupa Mimpi yang Benar

1. Adapun hadits png diriunptkan oleh Al Hakim dan Al

Uqaili dari Salim bin AMullah bin Umar dari aphnSa adalah: Ia

berkata, "LJmar berjumpa dengan AIi lalu ia berkata, 'Wahai Abu Al

Hasan. Seseorang yang bermimpi suafu mimpi, di antaranya ada

yang benar dan ada pula yang bohong'. Ali berkata, 'Benar, aku

pemah mendengar Rasulullah $ bersabda,

LXtyt17 ';i* i.6. *f \) *',y t1

i:;t a'1!W-l,S{v r,-ft?t J\y\t-' 
air o')! W-,5 ;{r),tt!f* $ es;;t'lrt,i,

i4EJ 4CS!)t'di

E]
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"Tiddk ada seoftng hamb ptn baik laki-laki maupun

perempuan tnng terlelap tidur kquali ruhn5n keluiir menuju 'Atsy.

Maka oft,ng t/ang tidak terhngun sebelum Arcy itulah mimpi tnng
benar, sdanglan tnng terbngun sebelum 'Arsy maka ifulah mimpi

tlang bohongl." Ini hadits munkar.

hnul Qayyim menyebutkan suatu hadits marfu'yang tidak

disandarkan, gUir rl tr' , .q.'&'p}6 yfir rii)'tt\ (saungsuhntn

mimpi seoftng mukmin adalah perkataan Wng dengann5a seoftng

hamba diajak bicam oleh Tuhannya di dalam tidufi. Hadits ini

terdapat di dalam Nawadir Al Ushul karya At-Tirmidzi dari hadits

Ubadah bin Ash-Shamit yang dikeluarkannya pada judul ke tujuh

puluh delapan, ini hadits lemah dan di dalam sanadnya terdapat

Junaid. lFath Al kri,12/370-3711.

2. N Hafizh berkata: Di dalam Ad-Dakil lortra Al Baihaqi

disebutkan dari jalur Maisarah seram mutal: "Bahwa Nabi &
menceritakan kepada Iftadijah apa yang dilihatnya di dalam mimpi,

maka Khad$ah berkata kepadan5ra, 'Bergembiralah, karena

sesungguhnya Allah tidak akan berbuat terhadapmu kecuali

kebaikan'. Kemudian beliau memberitahunya apa yang pemah beliau

alami, pitu dibelahnya perut (dada) beliau dan dikembalikan seperti

semula, maka l&adijah pun berkata, 'Bergembiralah, sesungguhnSa

ini baik, demi Allah'. Kemudian Jibril menampakkan diri kepada

beliau, lalu beliau menceritakan ifu kepada Khadijah, lalu beliau

berkata,

E

\
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"jti,{At eCl, * ,s$ #?rl

Ut*rf ;:r"\C,&r.,hb
"Engkau masih ingat ap yang Pmah aku lilnt di dalam

mimpi, karena itu adalah Jibril 5ang meryabl<an kgpdaku, bhwa

Tuhanku telah mengufusn5n kep&ku."

lalu beliau memberitahunln apa 3nng dibaurakan Jibril.

Khadiiah pun berkata, 'Bergembiralah. Derni Allah, Allah udak akan

membuat terhadapmu kectnli kebaikan. Terimalah apa lrang datang

kepadamu dari Allah, karena sesungguhqn ' itu bernr, dq"

bergembimlah, karena se$ngguhnta englod b€nar$enar utusan

Allah'."

Redatsi: ,f'jt ,li(dan wahyr pun terhenti atau vakum).

Al Hafizh berkata: Redaksi riualat ini di sini: 4, oi ,;-i"
w:n'iU'a'P,t #?1, * (terputus [mengalami masa Lkum] hingga

Nabi $ bersedih, berdasa*an informasi yang sampai kepada kamr),

dan Sang setelahnya adalah tambahan dari Ma'mar pada riwaSat

Uqail dan Yunus. Tindakan Al Bukhari 5ang menggabungkannln

batrwa redaksi ini terrnasuk riunft Uqail.

Al Humaidi merincikan ini di dalam Jami'rrya, png rnarn ia

mengemukakan hadts ini hingga: ?lt ?s @*rwahyr pun terhenti

atau '.rakum), kemudian ia berkata, "selesai sampai di sini hadits

Uqail Srang diriwayatkanngn sendirian dari hnu Syihab hingga Snng

kami sebutkan. Al Bukhari menambahkan darinSa di dalam hadisnln

gang dipadu dengan Ma'mar dari Az-Zuhri, sehingga ia berkata: ,P
'j-;t l*fu ,PAr'oi (dan uahyu pun terhenti atau terputus

EI
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hingga Nabi $ bersedih)," lalu ia mengemukakann5ra hingga akhir.

Menurutku, tambahan ini lrfiusus pada riuayat Ma'rnar,

karena Uqail Abu Nu'aim meriua5ratkanqa di dalam Musbl<hmfny.a

dari jalur Abu Zur'ah Ar-Razi, dari Yafup bin Bukair, gurunya AI

Bukhari dalam hadits ini di aunl Kitab ,Ash-9hahih, tanpa tambahan

ini. Al Bukhari meriwayatkannya di sini dipadu dengan riunyat

Ma'mar dan menjelaskan bahun ini lafazh Ma'mar. Ahmad, Muslim,

AI Ism'aili, dan juga Abu Nu'aim mengeluarkan dari jalur sejumlah

sahabat Al-laits, dari Al-laits, tanpa tambahan ini.

Kemudian, 5rang berkata, Wq@erdasarkan informasi gang

sampai kepada l<ami) adalah Az-hhri. Arti redaksi ini 3aitu, di antara
informasi !,ang sampai kepada kami mengenai berita Rasulullah S
dalam kisah ini. Jadi, ini merupakan pemahaman Az-Zuhri, Udak

nzaushul

Al'thrnranl b6l€ta, 'lrflah gang benar.' Kennnlgkhan itu
adalah informasi yang sampai kepadanya dengan sanad tersebut,

karena disebutkan di dalam ritmpt Ibnu Mardawaih pada
pernbatrasan tentang tafsir dari ialur Muhammad bin Katsir dari
I\rla'rnar dcantumkan tanpa redaksi: ,4ri{ $erdasarkan inforrnasi

5nng sampai kepada lorni), lafazhryra: 'Pi *Xit * U, of r;,
L4 t:it tJi (i ('nu* vakum unhyr yang mana Nabi $ bersedih

"fhingga 
beliau pe4lr) {an setenrsnSn. Jadi, semuanla

disisipkan ke dalam riuqat Az-Z;uhri dan dari unuah, dari Aiq/ah.
Pendapat lnng pertarna bisa dijadikan pedoman.

Redat<si: fr.Jlri ,jl *iJri ri! lNamun nnnakak nu,!,i,

vakum ifu nnsih terus bedanj,utl, diiadikan pedoman oleh orang yang

menshahltrlon riwa!/at mutal AE.,q/a'bi, bahwa rrasa uakum ini

EI
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selama dua setengah tahun, sebagaimana saya dinukil di awal
pembahasan tentang permulaan wahyr. lFath Al Bari, L2/gTS-3Tgl.

Bab: Mimpi lnng Benar

o o3' 
oryl''" l: Y*:,*lyl*'l,,9-e,o"Yg!'6

Lll.rt .',A
,, LJl
A6^rt iz'Jl

,/J,{a fi;; -,- o-aJZ' o .c (.
9-7Jl ,y ls-V o{.uJlt

"Mimpi trug baik &d onryI gng sldrt &tah atu bgian
dari empt puluh etnn Wnn kqmbian.' Diriuayatkan oleh Al
Bukhari.

Redaksi, gis-$t',>, ;'*',*iJ:, ty bi* Aaum atu bsian
dari empt puluh enam hgfun kerubiafi.

Al Haftzh berkata: Disebutkan juga di dalam riurayat Musrim
dari hadits hnu Umar dengan lafazh: ,?*'a,{pbi7 1*tu hgian
dad tujuh puluh baghrf. Demikian juga Sang diriunyatkan oreh hnu
Abi Slaibah dari hnu Mas'ud s@ara mauquf.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dari jalur lainn5a
darinp secarir marfu'. Ia juga meriwayatkannSa dari firur lainnln
darinln dengan lafazh: ',i*;t *'ui? t*t, bstan dan tujuh putuh
eran), yang sanadnya dln it

Diriwaptkan juga oleh hnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah
nauqufjuga.

Diriuaptkan juga oleh Ahrnad secan narfu', tapi Muslim
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meriwayatkannya dari riwayat Al A'masy, dqri Abu Shalih, sebagai

penengah.

hnu Majah meriwalatkan seperti hadits hnu Umar secam

mar{u' tapi sanadnya lemah.

Ahmad dan AI Bnzzar juga meriwayatkan dari hnu Abbas

seperti itu dan sanadn5ra ja@d.

hnu Abdil Barr juga mengeluarkan dari Anas secam mar{u':

i-;rti*'U ih @tu bagian dari dua puluh enaml. Yang terpelihara

dari jalur ini sebagai penengah. Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabari

di dalam fahdziO Al Atar mengeluarkan dari Abu Huraimh sebagai

penengah.

Sulaiman berkata, "Lalu aku ceritakan itu kepada hnu Abbas,

ia pun berkata, '+'U;'h @tu bsian dari tima puluhl,lalu aku

berkata, 'Aku mendengar Abu Humirah (mengatakan itu)'. Ibnu

Abbas berkata, 'sesungguhnya aku mendengar Al Abbas bin Abdul

Muththalib berkata, "Aku mendengar Rasulullah $ bersabda, gi\,
i1-$'*:tlr*'*'u;'i uiJ irr'ztrr:,otr (Mimpi tnng benar dari

orulg tang beiman adalah atu bgian dari lima puluh bagian

kqtabiadl;

At-Tirmidzi dan Ath-Thabari mengeluarkan dengan tafazl, it'
'U-qJ'U batu fugian dari empt putuhl.

Ath-Tirmidzi mengeluarkan dari jalur lainnya sebagai

penengah.

Ath-Thabari merivrn3ntkannya dari jalur lain dari hnu Abbas

dengan lafazh, '#J @mpat putuhl. Ath-Thabari mengeluarkan dari

hadits Ubadah dengan lafazh: |$:b #)l|>:;'* @tu tugian dari

EI
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empat puluh empafl. Yang terpelihara dari Ubadah sebagai

penengah....

Ath-Thabari dan Ahmad mengeluarkan dari hadits AMullah
bin Amr bin Al Ash, iyirlt #)Ui* t*tu bagian dari empat puluh

sembilanl.

AI Qurthubi menyebutkannya di dalam Al Muthim dengan

lafazh: # tt iuttr, dengan mendahulukan sfih.

Dari riwayat-riwayat tersebut kami menghimpunkan sepuluh

rrrcarn, paling sedikikr5a dari dua puluh enam bagian, dan paling

banSnknya fujuh puluh eniun bagian, sedangkan tengahn5ra adalah

empat puluh empat, empat puluh lima, empat puluh enann, empat
puluh fujuh, empat puluh sembilan, lirna puluh, dan tuiuh puluh.

Yang paling shahih secarzr mutlak adalah yang pertama, berikubrya

yang tujuh puluh. Di dalam Slnrh An-Naunwi dan dalam riwayat

Ubadah disebutkan: or.kj 1ii1t ldua puluh empal.

Di dalam riwayat hnu Umar disebutkan I U-)4t fo gua putuh
enanll.

Kedua riwayat tersebut fidak salra ketahui periwa5afui5ra,

hanSn saja sebagian mereka menisbatkan riwayat hnu Umar ini
kepada bkhrij Ath:Thrrtcari. l

Ia juga berkata: Saya juga belum menemukan khabar-khabar
yang menyatakan bahwa ilham adalah safu bagian dad bagian-bagian

kenabian, kendatipun itu merupakan salah safu jenis urahytr, kcuali
hnu Abi Jamrah pemah menyinggungq;a. lFath Al Bai, l2/g7*
3851.

EI
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4. Dari Abu Hurairah rg,, bahwa Rasulullah $ bersabda,

. ,'o! ,o.c(. -A o ool oll,,^e!,H t*-v c#)l) ? ,l e)v UFI \st

;i,tr
'Mimpi oft,ng befinan adalah afu bagian dari empat puluh

enarn kenabian."

Diriwaptkan juga oleh oleh Tsabit, Humaid, Ishaq bin

Abdillah dan Sy.r'aib, dari Anas, dari Nabi $, Diriwalatkan oleh Al
Bukhari.

Redaksi: Diriwa5ntkan juga oleh oleh Tsabit, Humaid, Ishaq

bin AMullah, dan S5ru'aib, dari Anas, dari Nabi $.
Ia juga berkata: Adapun riwayat Syr'aib, dikemukakan

dengan sanad bersambung di dalam Kibb Ar-Ruh karya Abu
Abdullah bin Mandah, dan dalam juz keempat dari Al Faowid karyn

Abu Ja'far Muhammad bin Amr Ar-Razi, dari jalur Sa'id bin Zaid,

keduan5n dari S5ru'aib, lafazhnya seperti lafazh Humaid. Ad-
Daraquthni mengisyaratkan bahwa kedua jalur ini shahih. lFath Al
Bafi, L2/39L1.

5. Telah diriwayatkan mengenai firman Allah Ta'ala: .rjigLlr 9$Jt ,.1a$r (hgi mereta berita gembin di datam kehidupan

di dunial. (Qs. Yuunus [10]: 64), lnitu mimpi yang baik, diriwalntkan
oleh At-Tirmi&i dan hnu Majah, dan dinilai shahih oleh Al Hakim
dari Ubadah bin Ash-Shamit. Para perawinya tsiqah, hanya saja Abu
Salamah tidak mendengarnla dari Ubadah. Diriwayatkan juga oleh
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At-Tirmidzi dari jalur lainnya dari Abu Salamah, ia berkata,

"Diberitahukan kepadaku dari Ubadah. "

Diriwayatkan juga olehnya, Ahmad, Ishaq dan Abu Ya'la dari

jalur Atha bin Yasar, dari seorang laki-laki warga Mesir, dari Ubadah.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Mardawaih dari hadits hnu

Mas'ud, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah $," lalu ia

menyebutkan seperti itu.

Mengenai masalah tersebut ada juga riwayat dari Jabir yang

diriwayatkan oleh Al Brrzzar, dan dari Abu Humimh yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabari, serta dari Abdullah bin Amr Sang

diriwayatkan oleh Abu Ya'la. IFath Al kri L2/3921.

6. Al Hakim meriwayatkan pada pembahasan tentang ta'bir

di dalam Al Musbdnk, dari jalur Abdurrahman bin Maghra: Aztrar

bin AMullah Al Azdi menceritakan kepada kami dengan sanad ini

hingga hnu Umar, ia berkata, "Llmar berjumpa dengan Ali, lalu ia

berkata, 'Wahai Abu Al Hasan, seseorcng Snng melihat mimpi, di

antamnya ada yang benar dan ada png bohong'. Ali berkata, 'Ya,

aku mendengar Rasulullah $ bersaMa,

c; \\e"; :JF"i tq r( | ) *|: t1

i;,]'-Jlt or!'L4ru-t €;$t,Jit jt
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,;,:,Jt o)!L4ru- rS$) ,bu cqs!;t
t,,rg. gt esltlrJr)

"Tidak seoftng harnb pun tidur, baik lakilaki maupun

perempuan, lalu diliputi oleh tidur, kecuali kohnW) naik ke Aryr,
mal<a tnng tidak terbangun sebelum Arcy, ifulah mimpi WnS benar,

dan 5nng terbangun sebelum Arcy maka itulah mimpi gang bohong."

Ini hadits munkar. lLisan Al Mizan, 1/339-3401.

7. Ya'qub bin Sufi,an dan hrahim bin Dizvil di dalam kitab
Shiffin, AI Baihaqi di dalam Ad-Dalail, dan lrang lainnya

meriwayatkan dari Abu Wail, ia berkata, "Amr bin Syamhbil
bermimpi bahwa ia dimasukkan ke surga, Ialu ia mendapat kubah-

kubang yang terpancang, maka dia berkata, 'Milik siapa ini?' Mereka
berkata, 'Milik Al Kala' dan Hausyab'. Dia berkata, 'l alu, dimana
Ammar?' Ia menjawab, 'Di depanmu'. Dia berkata, 'Bagairnana bisa,

padahal mereka telah saling membunuh?' I_alu di jawab,

'sesungguhnya mereka berjumpa dengan Allah, lalu mereka
meridapati-N1a sangat luas ampunan-Nya'." Sanadnya shahih. lAl
Ishabh ft Tamyiz Ash-Shahabh,l/373; l/4g3l.
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Bab: Orang yang Berbohong tentang Mimpinya

8. Al Hafizh beikata' Mengenai hal ini, At-Tirmidzi
meriwayatkan dari hadits AIi secara matfu':

tk rqt i:;'d? ,rtL Gak ,;
,-*;,

"Ehnngsiap tanbng mimpinSa, mal<a pda hari
kiarnat nanti ia akan dibeb:; untuk mengil<at biji gandum),

Sanadnya hasandan dinilai shahiholeh Al Flakim, hanSa saja
ini dari riwayat Abdul A'la bin Amir yang dinilai dha if oleh Abu
Zur'ah.l,Fath Al Bari, L2/%\

9. Dari ayahnp, dari hnu Umar, bahwa Rasulullah S
bersabda,

; t t1 )#A;;:l aAt ,s?l ,yLL
"sesungguhn5a ai una* kdustaan wng pling d; "r*mempedihatl<an penglihatann5a (mengaku betmimpf sauatu,nng

tidak dilihab5n (dimimpil<ann5a)." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Al Hafizh berkata: Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin
Dinar dengan sanad ini dan lebih lengkap. lafazhnSra:

EI



**Zafala.ldr*&a/at,rllrfur4t4rd

6?f :,yf k J,-f!'t ; 6 r;)t,s jf
; t t1 irb.6)l u 6Al

"Kdustaan yang palinq dusta adalah omng yang mengaku

bemasab kepada selain a5mhnjn, dan kdustaan Wng pat@ dusta

adalah oftng Wng mengaku matarya melihat (bermimpi) apa Wng
tidak dilihatuW Oang tidak dimimpikann5a)," lalu menyebutkan gnng

ketiganya. Sanadnya shahih.lFath Al hri, L2/M84491.

Bab: Orang yang Bermimpi Sesuafu yang Disukai
atau Lainnya

10. Al Hafizh berkata: Ada atar shahih tentang sifat

ta'aormrudz (memohon perlindungan kepada Allah) dari keburukan

mimpi, yaitu yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, hnu Abi
Syaibah dan Abdurmzzaq dengan sanad-sanad shahih dari hmhim
An-Nakha'i, "Apabila seseorcmg kalian bermimpi sesuafu yang tidak
disukai, rnaka ketika terjaga hendaklah ia mengucapkan:

lo ti)_fl
., I .tO I

eY LSU3)

t .alt

€V>s

?'uiU:ryt efi y

e;d{J/' ;W
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tl

a
c/
dl
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"Aku berlindung dengan tnng para malaikat Attah dan pan
rusul-Nya bedindung dari keburukan mimpiku ini agar
tidak ada sesuafu wng aku benci tnng menimpaku dalam aganaku
dan duniaku." .

Riwayat tentang memohon perlindungan karena merasa takut
ketika tidur adalah yang diriunyatkan oleh Malik, ia berkata, "Telah
sampai kepadaku, bahwa lftalid bin Walid berkata, ,Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku pemah mercrsa takut ketika sedang
tidur'. Beliau lalu bersabda,

/. /.
4/-r-a9

,
.)t:t<,,/. ,?'u 

"(6
it;f'U

'Olt 
rr^bti 

aall gl'ii'& gV?, il$
9r?x-

"Uapkanlah (WnS aftin5a): Aku berlindung dengan t<atimat-

kalimat Allah yang sempuma dari keburukan kemurkaan-N5n dan
adab-N5a, dari kejahatan hamb-hanba-N5n, dan dari gdaan
syetan-syetan dan dari merela mendatangiku."

An-Nasa'i mengeluarkan dari riwa5nt Amr bin Syu,aib, dari
ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Khalid bin walid pemah ter-kejut

di dalam tidumya," lalu ia menyebutkan serupa itu dengan tambahan
di awalnya,l'f-u, ,Jri''ir.jlby611Bita engl<au tetah betfuring mal<a

bismillahl lalu ia menyebutkannya. Asalnya diriwayatkan
oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, serta dihasankann5ra, serta dinilai
slnhk oleh Al Hakim lFath Al Bad, L2/387-3881.

E]
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Bab: Apa yang Menunjukkan Kebenaran Mimpi

11. Al Hafizh berkata: Tentang sujudnya pohon33,

dikemukakan pada Biografi Al Hasan bin Muhammad bin Ubaidullah,

dan ia dinilai b4ah lTahdzib At-Tahdzib, 2/2761.

Bab: Tentang Apa yang Dilihat Nabi e di ilalam Tidur

12. Dart Nafi, bahwa hnu Umar menceritakan kepadanya, ia

berkata: Rasulullah $ bersaMa,

6q,f I *:G\\wLf f,'b
,;;t'rf 6:;tL;t jltr f 'l|b:u,?:)

,
'33 Dari hnu Abbas, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi $ lalu

berkata, 'Wahai Rasulullah, sestrngguhnya aku telah bermimpi
sebagaimana 5rang dilihat oleh orang yang tidur, seakan-akan alar shalat di
belakang sebuah.pohon, lalu aku mernbaca As-Sajdah, lalu pohon ifu
suJud karena sujudku, lalu alu mendengamya di dalam sujudnln
mengucapkan, u:i4 g. e Et l?,'!v+ r) &rt,r7l't:l4 e,)*t iai'sjr514i br 4 t-Lr ;i #4 Vu Alkh, tutiskanlah panaA untul*u

dl sisi-Mu, jadikanhh itu s&agai stmpnan untul*u di sisi-Mu,
dazgan4a dan dariku dan tqtumkh tu dariku sebgaimana

hgl<au menqima dari hanb-Mu Daud."
hnu Abbas berkata, "Lalu aku melthat Nabi $ berdiri, lalu beliau
mernbaca As-Sajdah, lalu di dalam sujudnya aku mendengamya

yang diceritakan oleh lelaki itu tentang perkataan pohon
tersebut (yang di dalam mimpinya)."

@
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yang kentudian member terhadapku dan mengums perhatianku,

lalu diuahyukan kepadaku agpr aku meniup kduanSn, mal<a aku pun

meniup kduarya, lalu kduan5a tetbng. Maka'aku mmakwill<anrya

bahwa ifu adalah dua onng padusb dimana aku bemda di anbn
kduanla, yaifu: pengua shanb dan penguasa Yamamah."

DiriwaSntkan oleh Al Bukhari.

Al Hafizh berkata memperingatkan: hnu Abi Syaibah

mengeluarkan dari riwayat mutsl N Hasan secara marfu':

i i5; ij;'e* eok Cf,

;"3: a# t+$t i '{r
"Aku bermimpi melihat dua gelang emas di kdua ***,

maka aku membenci kduan5a, lalu kduanSa peryi sebgai kism dan

kaiar."

Jika Al Hasan menerima riwayat ini secara valid, maka

zhahimya menyelisihi penala,rrilannya sebagai Musailamah dan Al

Asurad, sehingga kemungkinannya ini mimpi yang lain, sementara

penakwilan yang sebelumnp berdasarkan dugaannSn yang ia

masukkan ke dalam lafazh hadits. Jadi, yang mu'bmad (yang bisa

dijadikan sandaran) adalah 1nng dipastikan marfu'nya, !/akni bahwa

keduanSn adalah Musailamah dan Al As\ /ad lFath Al Bad, l2/M1'
Mzl.

14. Redaksi: 9tit oli riiiuii'rtt: (Pada suatu pagi, beliau

menuturlan kepada kamlt.

@
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Al Hafizh berkata: hnu Abi Hatim menyebutkan dari Ali, ia
berkatia, "Pada suafu hari Rasulullah #t mengimami kami shalat

Subuh, lalu beliau duduk." Al hadits yang panjang menyempai hadits

Samurah, narnun yang meriwayntkannya dari Zaid adalah pemwi

yang dha'if.

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwaSntkan hadits dari Abu

Huraimh, "Apabila Nabi $ telah menyelesaikan shalat Subuh, beliau

berkata, 6-it {&Ur'.Ol ali # @dal<ah s*@ftrng wng bermimpi bdi
malamfl."

Ath-Thabarani meriwagatkan dengan sanad iaW'd dari Abu

Umamah, ia menufurkan, "Fliasulullah $ keluar kepada kami setelah

shalat Subuh, lalu bersabd a, J'lliltll6j'r'4 L$3'1J$t'r:-fi1 
'I11. 

.

(Squnqguhntn tadi malam aku bermimpi suafu mimpi dan ifu benar,

maka piktkanhhl," lalu ia menyebutkan hadits yang di dalamryn
disebutkan banlrak hal yang sebagiannya menyerupai hadits

Samurah, natnun dari redaksinla tampak bahwa ifu hadits yang lain,

karena bagian awalnya berbunyi:

,3 ,F v#-$ rs;,-.'bT,y, Gd

&f t ?rL .frrt, : C Jt,i t:fi ,,,rb #
U--b3 L* U* .'()i tbL,J,j6
|? e *;*"1, & :*r; "b W.t €i
\U:4 )st'G;tty6rib3Ln .6ir

E



t u&l4fz//a'? da* Tdian 4l r4o44l4rcr

t1 
'o';t4 

,r$ :Jte tr\31 U
t:L.I;; ,"^rett*l

o j z t
I ro o t.t/.o,

'.ot7or7,
dJF.Iry )

"Seomng lelaki mendatangiku lalu memqang tanganku dan

menunfunku hingga aku ampai pda sebuah Slunung tinggi dan

menanjak, lalu ia berl<ab kepdaku, 'Dakilah'. Aku menjauab, 'Aku

frdak bis'. Ia berl<ab lagi, 'SesungguhnSa aku akan

mernudahkanmu'. I-alu setiap l<ali aku menempatkan kakiku tern5ab

aku menempatl<ann5a pda sebuah bngga hingga akhimSa aku

sejajar dengan (punak) gunung itu. Kemudian kami bertolak, dan

fiba-tiba kami sampi kepda sejumlah telaki dan peretnpuan tlang
mulutn5n robek, mal<a aku bukata, 'Siapa mereka?' Ia menjawab,

'Omng-onng tnng mengptakan apa-apa tnng tidak mereka ketahui'."

lFath Al hri72/4601.

Bab: Riwayat-Riwayat tentang Mimpi Nabi $

15. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh AI Bazzar: Dari Abu Ath-Thufail, dari Nabi $, beliau bersaMa,

#W-(,?(b C6t 6;q*rl;
f;)t ;,:t r*+?t ; -lsr et "of U')G,,t

E]
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"Aku bermimpi melihat kambing hitam Wng diikuti oleh

kambing kuam, lalu aku menakwilkan bahow kambing hitam itu

adalah orang Amb, sdangl<an kambng Wng kusm adalah oftng
'ajam (non-Anb)." Sanadnlp hasn. lMukhbshar hwraid Al hmr,
2/1451.

16. Hadits dari Anas bin l"{alik 'S€dikit sekali rnalam yang

datang kepadaku kecuali aku bermimpi mdihat panutanlm ..." al

. hadits, mauquf. Diriwayratkan oleh Al Hakim dan Ahrnad. Di dalam

sarndnSn terrdapat Al Mutsanra bin Sa'id, ia tidak pemah berjumpa

dengan Anas. llttibaf Al lulahamh,2/275; Ithnf Al Musnid Al Mu'tali,

L/506; dan Ta'jil Al Manfa'ah,2/2391.

17. Al Haftzh berkata: Kami telah meriwa5atkannp secara

maushul dari A3ryub, ia berkata, "Adahh Muhammad -grakni hnu

Sirin- bila seseorang menceritakan bahwa ia telah mimpi

melihat Nabi $, maka ia berkata, 'Rincikan kepadaku apa lnng
engkau lihat'. Jika orang itu merincikan suatu sifat yang tidak

diketahuinp, ia berkata, 'Engkau tidak melihat beliau'." Sanadnlra

shahih. Saya menemukan riwayat lnng menguatkannyra.

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Ashim bin Kulaib: ASnhku

menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku katakan kepada Ibnu Abas,

'Aku mimpi melihat Nabi S'. hnu Abbas berkata, 'Ceritakan

kepadaku'. Ia berkata, 'Aku ingat Al Hasan bin Ali, lalu aku mdihat

keserupaannya dengan beliau'. hnu Abbas berkata, 'Engkau benar

telah melihahrp'." sanadnsla k$d.
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Riwayat ini diselisihi oleh riwayat yang diriwayatkan oleh hnu

Abi Ashim dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda, i;t) Y e"tf dg ,r{ti:luil6i',J G)t n
(hmngsiap mimpi melihatku mal<a sunguh ia telah melihatku,

karena snungyhnp aku dibmpklan dalam setiap tuPdl," di dalam

sanadnya tedapat Shalih mauk At-Tauamah, ia dha'if karena

hapalannya kacau, dan hadits ini dari riwayat orang yang mendengar

darinya setelah hapalann3n kacau. lFath N hri,72/400}

Bab: Ta'bir Mimpi

18. Firnran Allah Ta'ala,

'",j!i'^J ,l,i =Jlu 
qi!)t i-rhr G:r*,-tr

o), ott

rtL-lo-l
'u .W,tW I 6'""aiu \ G-b3

q; ei,' , )\!
"%urguhn5n Allah al<an mernbuktikan kepda Rasul-N5n

tenbng kebemnn mimpinSa dengan sebenamSa (pitu) bahum

sesunguhn5a kanu pasti akan mqnasuki Masiidil Hamn insSa Nlah

datam kadaan aman, dengan mencukur mmbut kepala dan

menggantingn5a, sdang kamu tidak mens takut. Maka Allah

@
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mengetahui apa yang tiada karnu ketahui dan Dia memberikan

sebelum itu kemenangan t/ang dekat."(Qs. Al Fath [48]: 27))-

Al Hafizh berkata: Mengenai masalah ini, Ibnu Mardawaih

meriwayatkan di dalam Ti,afsir dengan sanad dha'if dari hnu Abbas

mengenai ayat ini, ia berkata, "(Ifu adalah) penalsuilan mimpi

Rasulullah $ mengenai umrah qadha." lFath Al Etart, L2/378-3791.

19. Al Hafizh berkata: hnu Jarir meriwayatkan dengan sanad

shahih dari Qatadah mengenai firman-Nya, tlffi J rili uDan

merel<a [semuanyal merebahl<an diri semSn bersuiud kepada Yusuf ,

(Qs. Yuusuf [12]: 100), ia berkata, "Itu adalah salam penghormatan

umat sebelum kalian, lalu Allah memberikan kepada umat ini salam,

sebagai ucapan penghormatan para ahli surga." Di dalam lafazh

lainnya disebutkan, "Salam penghormatan manusia saat ifu. adalah

saling bersujud kepada sesann mereka."

Diriwayatkan juga serupa itu {ari jalur Ibnu Ishaq, Ats-Tsauri,

hnu Juraij, dan yang lainnya. Ath-Thabari, Al Hakim, dan Al Baihaqi

di dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan dengan sanad shahih dari Salman

Al Farisi, ia berkata, "Jamk antam mimpi Yusuf dan penalnruilannya

adalah empat puluh tahun." Al Baihaqi menyebutkan s5ahidnya dan

Auullah bin Syaddad dengan tambahan: "dan sampai di situ

habisnya masa mimpi." Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al

Hasan Al Bashri, ia berkata, "Masa berpisahnya Ya'qub dengan

yusuf adalah delapan puluh tahun." Dalam lafazh lainn5ra, "dehpan

puluh tiga tahun." Kemudian dari jalur Qatadah, "tiga puluh lima

tahun.', Ats-Tsa'labi menukil dari hnu Masud, "sembilan puluh

tahun." Dari Al lGlbi, "dua puluh dua tahun," ia berkata, "Ada juga

@
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yang mengatakan tujuh puluh tujuh tahun." Ibnu Ishaq menukil suafu

pendapat, bahwa ifu adalah delapan belas tahun. Pendapat pertama

lebih kuat, unllahu a'lam.lFath Al furi, L2/3931.

20. Al Hafizh berkata: Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

Ibmhirn bemadzar, bila Allah menganugerahinya anak lelaki dari

Sarah, maka ia akan menyembelihnya sebagai kurban. Lalu hrahim

bermimpi, "Penuhi nadzarmu." Diriwayatkan oleh hnu Abi Hatim

dari As-Suddi, ia berkata, "Lalu hmhim berkata kepada Ishaq, 'Mari

berangkat kita unfuk mempersembahkan Kurban,' seraya mengambil

tali dan pisu, lalu hmhim pun bemngkat membawanya, hingga

ketika sampai di antara pegunungan, Ishaq berkata, 'Wahai ayahku,

di mana Kurbanmu?'

hmhim menjawab, 'Engkau, wahai anakku. Sesungguhnya

aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu'. Ishaq pun berkata,

'Kencangkanlah ikatanku agar aku tidak berontak, dan singsingkan

agar tidak tepercik oleh darahku'. Hal itu dilihat oleh

Sarah, maka ia pun bersedih. (hhaq melanjutkan), 'Dan segemkan

gesekan pisaunya pada leherku agar lebih ringan bagiku'. hrahim
pun melaksanakann5ra sambil menangis, ia menggesekkan pisau pada

tenggorokan Ishaq, nEunun tidak mempan, Allah telah menempatkan

lembaran tembaga pada leher Ishaq, lalu hmhirn

menelungkupkannya pada dahinya dan menggesek leher

belakangnsra, itulah firman-Nya , Jit 
"gir;yi 

ttt igsif2 $l'iSi r:,tel An

L8:) c.llrb uMak tatlala keduan5n telah bercemh diri dan'tbmhim

membaringlgn anakrya atas pelipis[nyaJ, lnyatalah keabamn

kduanyal. Dan Kami panggillah dia, 'Hai lbnhim, sesungguhn5n
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kamu telah membenarkan mimpi itu. " (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 103)

Maka Ibrahim pun menoleh, tiba-tiba di sifu ada seekor domba, lalu

ia pun mengambilnya dan melepaskan ikatan anaknya."

Demikian yang disebutkan oleh As-Suddi, kemungkinannya ia

mengambilnya dari sebagian Ahli Kitab, karena hnu Abi 1-166rl: iuga

meriwayatkan dengan sanad shahih, dari Az'Zuhri, dari Al Qasim, ia

berkata, "Abu Hurairah dan Ka'b sedang berkumpul, lalu Abu

Humimh menceritakan dari Nabi $, bahwa setiap nabi mempunyai

satu doa yang mustajab. Ka'b pun berkata, 'Maukah engkau, aku

beritahu tentang hrahim? Setelah bermimpi bahwa ia menyembelih

anaknya, Ithaq, syetan berkata, 'Jika aku tidak menggoda mereka

pada peristiwa ini, maka aku tidak dapat menggoda mereka

selaman5la'.

Syetan pun pergi menemui Sarah, lalu berkata, 'Ke mana

hrahim pergi membawa anakmu?' Sarah menjawab, 'Memenuhi

keperluannya'. Syetan berkata, 'Ketahuilah, sesungguhnya ia pergr

unfuk menyembelihnya, ia mengaku bahwa Tuhannya

memerintahkan ifu'. Sarah berkata, 'Aku khawatir ia tidak menaati

Tuhannya'. lalu syetan menemui Ishaq, ia pun menjawab sempa ifu.

lalu ia menemui Ibrahim, tapi Ibmhim tidak menoleh kepadanya,

maka syetan pun pufus asa unfuk mereka pafuhi," lalu dikemukakan

menyerupai riwayat dari jalur Sa'id, dari Qatadah, dengan tambahan:

'syetan menghalang-halangi hrahim di jalanan menuju tempat

penyembelihan, maka Jibril menyuruh Ibmhim agar melemparinp

dengan tujuh kerikil di setiap jumrah."

Tampaknya Qatadah mengam.bil bagian awaln5ra dari

sebagian Ahli Kitab, dan bagian akhimya dari yang berasal dari hnu

EI
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Abbas, yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Abu Ath-
Thufail, darinya, ia berkata, "sesungguhnya ketika hrahim melihat

manasik, iblis menampakkan diri kepadanya di Mas'a, maka hmhim
mendahuluinya, lalu Jibril membawanya ke 'Aqabah, lalu iblis

menampakkan diri kepadanya, hrahim pun melemparinya dengan

tujuh kerikil hingga ia pergr.

Sementara saat itu Isma'il mengenakan gamis putih. Di
sanalah ia dibaringkan pada pelipisnya, lalu ia berkata, 'Wahai

aSnhku, sesungguhnya aku tidak mempunyai gamis lain 1ang dapat
menufupiku selain ini, maka tanggalkanlah'. Lalu diserulah dari
belakangnln, 'Wahai hrahim, sungguh engkau telah membenarkan

mimpi itu'. Maka hrahim pun menoleh, temyata ada seekor domba
putih bertanduk, maka ia pun menyembelihnya."

Ibnu Ishaq meriwayatkan di dalam Al Mubbda' dari hnu
Abbas llang rnenyerupai ifu dengan tambahan, "Demi Dzat Snng
jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh itu adalah permulaan Islam,

dan sungguh kepala dorhba itu digantungkan dengan tandukrya di
pinfu Ka'bah."

Diriua3ratkan juga oleh Ahmad dari Utsman bin Abi Thalhah,
ia berkata, "Rasulullah $ menyuruhku, maka aku membelakangi

kdua tanduk domba itu ketika beliau memasuki Ka'bah." Semua

afsar ini merupakan hujjah yang paling kuat bagi png mengatakan

bahun yang disernbelih itu adalah Isma'il.

L€bih jauh Al Haftzh berkata: Diriua3atkan juga oleh Ath-
Thabari di dalam Tarikbnya. Ath-Thabari juga meriwayatkan dari
jalur As-Suddi, ia berkata, "hmhim berangkat dari negeri kaumnya
menuju Syam, lalu berjumpa dengan Sarah, ia putri Raja Harran, ia

@
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pun beriman kepadanya, lalu hmhim menikahinya. Ketika sampai di

Mesir, Sarah dihadiahi Hajar oleh penguasa, lalu Sarah memberikan

Hajar kepada hrahim, sementara Sarah tidak dapat rrielahirkan il*,
dan hmhim berdoa kepada Allah agar dianugemhi anak yang

termasuk golongan orang-omng shalih. Pengabulan doanya

ditangguhkan hingga hrahim tua. Ketika Samh mengetahui bahwa

hrahim menggauli Hajar, ia sedih karena tidak mempunyai anak."

Kemudian ia menyebutkan kisah datangnya malaikat yang

membinasakan kaum Nabi Luth dan penyampaian berita gembim

kepada hmhim tentang kelahiran Ishaq, karena ifulah Ibrahim

mengucapkan, g*fskbl.t€S, dt ,t ?t rillt {.JiAt lqata
puji bagi AIah tnng telah menganugenhkan kepadaku di had tualkuJ

Isma'il dan Ishaq). (Qs. hmahiim [14]: 39].

Suafu pendapat menyebutkan, bahwa jarak antara keduanSra

hanya selisih tiga tahun.

Ada juga yang mengatakan empat belas tahun. Kisah tentang

penyembelihan yang terjadi di Makkah adalah hujjah yang kuat,

bahwa Snng disembelih adalah Isma'il, karena Samh dan Ishaq tidak

bemda di Makkah, wallahu a'lam.lFath Al Bad, L2/39+3961.

21. Perl<ataan AI Bukhari: Firman Nlah Ta'ala, 'aii)S3l
94 irlJt (Dan bercama dia [YusutJ masuk pula dua omng pemuda

ke dalam penjaral hingga 
"!;) 

jiqi\(Kembatitah kepada tuannzt).

(Qs. Yuusuf 1L2l: 36-50).

Al Hafizh berkata: Ath-Thabari meriwayatkan dari hnu

Mas'ud, ia berkata, "Kedua orcrng ifu tidak bermimpi. apa-apa,
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mereka hanya bersepakat unfuk mencoba." Di dalam sanadnya

adalah kelemahan. Al Hakim juga meriwayatkan serupa itu dengan

sanad shahih dari Ibnu Mas'ud, dengan tambahan, "setelah Yusuf

menyebutkan penakwilannya, keduanya berkata, 'Kami hanya

bermain-main saja'. Yusuf berkata, |t*#:-i *t gl't'y:\i'rP Vetah

terjawab perkan 5nng kamu tangakan (kepdaku)."

* Redaksi: 9t ,{,t'$,;. (Ba da ummatin: qamin[masa]).

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan

* Redaksi: il fh(dibaca juga amhinl

Al Hafizh berkata: Ath-Thabari berkata; "Diriwayatkan dari

jama'ah, bahwa mereka mernbacan5a, i(Ji|. Kemudian ia

mengemukakan dengan sanad shahih dari hnu Abbas, bahwa ia
. .7 ...

membacanya il'.6.. Penafsirannya adalah |lf,-;". fi. (setelah lupa)."

" Redaksi: hnu Abbas berkata, ,y!-Sr: QUiti b';gf-
{Ya'shiruun [memeras] anggur dan miqnk)

Al Hafizh berkata: hnu Mas'ud membacanya , W'Pt €t1i ,;\
(Sesungguhntra aku bermimpi metnerzrs anguf, diriwayatkan oleh

Ibnu Abi Hatim dengan sanad hasn. Tampaknya ia memaksudkan

sebagai penafsimn.lFath Al Ehd, L2/39*3991.

22. Al Bukhari berkata: (Bab) tiang kemah di bawah

bantalnp.

Al Hafizh berkata: Kemudian anggapannya bahwa di dalam

hadits hnu Umar terdapat tambahan tersebut, maka itu tidak ada

asalnya, demikian juga semua yang dikemukakannya setelah itu. hnu

EI
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Al Munir menirukannya, ia pun mencantumkan judulnf seperti ifu,

bahkan dengan tambahan hingga: Selain Al Bukhari meriwayatkan

hadits ini -yakni hadits Ibnu Umar tersebut- dengan tambahan tiang

kemah, yang diletakkan oleh hnu Umar di bawah bantalnya. Tapi

karena tambahan ini tidak sesuai dengan q;amtn!;a, maka ia

menyisipkannya di dalam judul haditsnya.

Rusaknya apa yang ia katakan ini tampak dari keterangan

yang telah dikemukakan tadi. Yang dapat dijadikan sandamn, bahwa

dengan judul ini Al Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang

diriwayatkan dari jalur lain: Nabi $ bersaMa,

;'J+i,+.6Jr;"#
J\vr'y'$';6P sf i*$,€?, #

l6r.,,p:r gA 'ot^jyi 'oyr,tf ,7(ilr

"Ketika aku sdang fidur, aku melihat tiang Al Kitab

dibawakan dai bawah kepalaku, lalu aku mengikutin5a dengan

pandanganku, tem5nta tiang ifu dibaunkan ke S5nm. Kebhuilah

bahwa ketika terjadi fibtah, keimanan itu bemda di SWm!

Di dalam riwayat lainnya disebutkan' l&lu, iili5 #r U61fl$
(lalu ketika terjadi frtnah, maka keimanan bemda di SWrl.

Ada juga jalur lainnya yang diriwayatkan oleh AMurraxarq,

dan pam perawinya adalah para perawi Ash-Shahih, kecrrali ada

keterputusan antara Abu Qilabah dan Abdullah bin Amr, lafazhnya'

prJr jt trri:tJi y., S:i|e $iaf (Mereka mensambil tiang Al Kibb,

lalu membawanta ke S5anl1.

cf'fY6q
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Ahrnad, Ya'qub bin Sufuan, dan Ath-Thabarani juga

meriwayatkan dari Abu Darda secam marflt':

;'JrLi.rt.{lt i"# Cl, Ce 6 r;.

, $ -i. ;*$, y a -;'iJ lfr i::b, e?, #
St *'^^5L>t r' /l,iI

"Kefrka aku sdang tidur, aku melihat tiang Al Kibb dibarm

dafi bawah kepalaku, maka aku mengin bahwa tiang itu dibawa

pergi, lalu aku mengikutinya dengan tem5mb itu

dibawa ke S5nm.'Sarndnla shahih.

Ya'qub dan Ath-Thabarani juga meriwayatkan serupa itu dari

Abu Umamah, dan ia menyebutkan: 4;ru2 #b 7.8i @i*Ort auri

baqnh banblkll, k'emudian setelah kalimat t{fr. (pandanganku) ada

tambahan: ,*ti,lr3Jr d 9'ry1 * ,t$ 3i '^fr ',nb & *L,":'i i ,i$

l*Ju, ir..--li't:l Ui,i ri1 ;;$i'ot .sil &*wb itu adatah *h4, y""s
memzrncar, ampai-ampai aku mengin bahv,n tiang ifu jafuh, namun

tem5ab dibwa ke S5nm. Dan saungguhnSn aku menakwilkan,

bahwa ketila tegadi fihah [huru-hamJ, maka kamanan bemda di

Sjanr),sanadntn dha'it

Ath-Thabamni juga mengeltnrkan dengan mnad. hasn dari

Abdullah bin Hawalah, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

ir;.trk'e;l fr:-* €..€lt'^i$ *rf,
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"Pada malam aku diperialanl<an, aku melihat tiang Putih,

sal<an-akan ru adatah panii tang dibawa oleh pan malaikat. Aku

berkata, Apa 5nng kalian bwa?' Merel<a meniavtab, 'Tiang Al Kitab,

kami diperintahkan untuk menempatkann5n di StDm'. Kefrka aku

dang tidur, aku melihat tiang N Kibb dicabut dari bwah bntalku,

maka aku mengim bahwa Allah tekh melepaskan penduduk bumi,

maka aku mengikutingn dengan penglihatanku, tem5nb itu adalah

caha5a tnng memanar hingga ditempatkan di Syatn.'

Mengenai ini masih ada riwayat lainnya, yaih1 dari Affiullah

bin Amr bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-

Thabamni dengan sanad dha'if dandari Umar yang diriwa5atkan oleh

Ya'qub dan Ath-Thabarani juga, serta dari Ibnu Umar di dalam

Fawaid At Mukhlish. Semua jalur ini saling menguatkan'

hnu Asakir telah menghimpunkannya di dalam muqaddimah

Tankh Dimas5q, dan yang paling mendekati syamt Al Bukhari adalah

hadits Abu Darda, karena Al Bukhari meriwayatkan dari pam

perawinya, hanya saja dalam hadits ini ada kesamamn pada Yahya



r
td4&nfelra I 6,u *afu 4l rQorala,ad

bin Hamzah mengenai gurunyra, apakah itu Tsaur bin Yazid ataukah

Zaid bin Waqid, namun hal ini tidak menodai, karena masing-masing

dari keduanya tsiqah dan memenuhi persyaratan Al Bukari.

Kemungkinannya Al Bukhari mencantumkan judul dan' tidak

mencantumkan hadits untuk mencarinya narnun tidak sempat

mencantumkannya. lFath Al hi, L2/4194201.

t 23. Dan Muhammad bini Sirin, bahwa ia mendengar Abu

Hurairah berkata: Rasulullah $ bersabda,

,,/ Ft eil r r€"'^K I ttc:lr ;7t tsY

"Bila aman sudah dekat, maka mimpi oftng beriman hampir

tidak berbohong. Mimpi oftng beliman adalah atu bagian dai
empt putuh enam bagian kenabian, dan apa pun Wng bemst dari

kenabian, mal<a tidak beftohong."

Muhamnrad mengatakan -dan aku menSatakan ini-, "la
berkata, 'Dikatakan bahwa mimpi ada tiga ma@m: Bisikan jiwa,

ketakutan dari syetan (5lang menyedihkan], dan berita gembim dari

Allah. Jadi, barangsiapa mimpi se$atu 3ang Udak disenanginp,
janganlah ia menceritakannSn kepada otang lain, dan hendaklah ia

bangun lalu shalat'."

Ia berkata, "Tidak disukai pula mimpi tentang belenggu,

,il$t'u C?'Hrf: y Ai; ,yyst eil:
,fir riri r:r$; 0, oL{ 6)

@
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sementara mereka menyenangi ikatan."

Dikatakan, "lkatan adalah keteguhan dalam agama'"

Qatadah, Yunus, Hisyam, dan Abu Hilal meriwayatkan dari

Ibnu sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi $. sebagian meteka

memasukkan semua ini ke dalam haditsnya. Hadits Auf lebih jelas.

Yunus berkata, "Aku tidak menduga kecuali itu dari Nabi $,
yaitu tentang ikatan."

Abu Abdullah berkata, "Tidak ada belenggu kecuali di leher."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

* Redaksi: ih uiit $jj (Minpi oftng beriman adalah stu
bagianl al hadits.

Kemudian setelah ini sa5n menemukan redaksi: tfi: 
"t# 'SS

9p Jil (Muharnmad mengatakan 4an aku men5atakan rnrJ, kata

penunjuk gt Unil mengisyaratkan redaksi tersebut, bahwa AMul Haq

meluputkan catatan mengenai tambahan yang disisipkan ini, dan ia

tidak ragU tentang penyisipannya, sehingga dengan begifu dianggap

sebagai perkataan Ibnu Sirin, dan ifu tidak marfu''

* Redaksi: 9;6 Jit 65 gu" aku menyatakan inll'

Di dalam Snrh lbnu hththatdisebutkan, o'ktailigrU StilSft

. 'JVt-@an aku mengatakan umat ini, t^r,g mana telah dikatal<an....1.

Menurut saya: l-afazh ini Udak terdapat di dalam salinan

shahk Al Bukhart, dan juga tidak disebutkan oleh AMul Haq di

dalam kitab himpunannya, tidak pula oleh Al Humaidi, dan tidak,pula

oleh mereka yang meriwayatkan hadits Auf dari parel penyusun kitab-

kitab dan musnad-musnad.
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Al Hafizh berkata: Di dalam hadits Auf bin Malik yang

diriwayatkan oleh hnu Majah dengan sanad hasan secara marfu'

disebutkan , y',;--| W2 ,?ti i.\o:n p;Wt b\t6f q4 ,UX C;lt

sl:1rt, G? u-qirt$"'uih Wt ,t:6 *lap ,*i,; S+1t (Mmpi

ada tiga macam, yaifu: .Teror-teror dari syetan unfuk membuat sedih

manusia; sesuatu Wng tengah dipikirkan oleh onng ketika iaga

sehingga terbawa ke dalam tidumya; dan satu bagian dari empat

puluh enam bagian kenabian).

Al Hafizh berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan sanad

shahih dari Masruq, ia menuturkan, "shuhaib lewat di dekat Abu

Bakar, lalu ia berpaling darinya, maka Abu Bakar bertanya, ia pun

menjawab, 'Aku mimpi melihatmu dibelenggu di pintu Abu Al Hasyr,

seomng lelaki dari golongan Anshar'. Abu Bakar berkata, 'la akan

mengumpulkan utangku hingga Hari Penghimpunan'."

* Redaksi: .ru3tiu.+ illv;tri ittt Vidak ada belenssu

kecuali di lehefi.

Al Hafizh berkata: Demikian juga yang diriwayatkan oleh

Ayyub dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Abu Huraimh berkata,

'Aku men5rukai mimpi ikatan dan tidak menyukai belenggu. Mimpi

ikatan berarti kete4uhan dalam agama'."

Diriwayatkan oleh hnu Hibban di dalam Shahilrnya dan

riwayat Sufuan bin Uyainah darinya.

At-Tirmidzi, Ahmad dan Al Hakirn meriwayatkan Ma'mar dari

Ayyub, lalu iq menyebutkan hadits periama menyerupai hadits kedua,

kemudian ia berkata, "Abu Hurairah berkata, 'Aku suka ikatan ..''."

I-alu ia berkata, "Nabi S bersabd u, ..;:i UiJ rfSi (Mmpin5n orang

beriman adalah atu bagian ....).
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At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwalratkan dari Qatadah,

hadits: ';6i qil, (Mmpi ada tiga maaml secaftr marfit', sebagaimana

telah salra isyamtkan sebelum ini.

Kemudian setelahnya ia berkata, "Beliau berkata, fiir ,#-
(Aku semng dengan ikatanl," al hadits. Kemudian setelahnya: Beliau

juga berkata ,'# u'f Jt, C:t n lhnngsiap mimpi melihatku, mal<a

setelahnya: "Beliau juga berkata , fg'tt fP ,-b\\JJ\'a',,11 |
(Jangpnlah englau ceritakan mimpi kquali kepada oftrng 'alim atau

pemberi nasihafi." Ini jelas bahwa semua haditsnya marfu'.

Adapun riwayat Yunus, yakni hnu Ubaid, diriwayatkan oleh

NFxrzzar di dalam Musndnya dari Abu Humirah, ia berkata, ril

SJr'c;?5'tjiit +b,:,+YJ uiir t!:?kp irulr qrra 6ih ^ i
tekh dekat, maka mimpi oftng beriman hampir tidak beftohong.

Dan aku menyulai mimpi tentang ikatan dan tidak menyul<ai

fulqgg.t. Ia berkata, 'Aku fidak mengetahuinya kectrali ia

menSandarkannya kepada l{abi St."

Al Ba?ar berkata, "Diriwayatkan dari Muhammad dari

bantak jiilur. Kami mengemukakannya di sini dari riwapt Yunus

karena baikn5n peqnndaran Yunus kepada Muhammad bin Sirin."

Menurut saya: hnu lvlaiah meriwalntkan hadits tentang ikatan

secara maushul dan mar{u', tapi Al Hudzali dha'if. Adapun riwalBt

Hiqfiam, Ahmad berkata, "Dad Abu Huraimh, dari Nabi $, beliau

bersabda, .. irilr '-';j4$(Bila anrun tetah dekaf ..)al hadits. 4li:
.. yfi, (Mimpinsn onn; bqiman..) al hadits lHf ,l y, Zti
lAku menyukai mimpi tenbng ikatan..) al hadits. .. tX-j gljrt
lMimpi ada tiga macam ..)." al hadits, jadi ia mengemukakan

@
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semuanya secarar marfu'. Demikian juga 5nng diriwaptkan oleh Ad-

Darimi dari Hisyam.

Diriraayatkan juga oleh Al Khaftrib di dalam Al Mudmj dan

hnu Sirin s@ara nE rfu!.

Al Khathib be*ata, "Semua nnbtrnya mar{u', hanya saja

penyebutan tentang ikatan dan belenggu merupakan perkataan Abu

Humimh lnng disisipkan ke dalam khabamya." Abu Awanah

mengeluarkan kisah tentang ikatan di dalam Shahibnya ilan ia
berkata, "Yang benar, bahwa ini dari pe*ataan Ibnu Sirin-"

Ia juga trerkata: Demikian juga png diriuaSTatkan oleh Abu

Bakar bin Abu q/aibah secam mauquf dengan tambahan di bagian

akhimya: "Abu Hurairah berkata, 'Mimpi tentang susu artin5ra.

fitnah'."

Ahmad meriwayatkan di dalam Az-Zuhd dan A5ryub, ia
berkata, "Aku mimpi melihat hnu Sirin terikat."

AI Qurthubi berkata, "Hadits ini maknanSa slnhih. lFath Al
Bad, 12/ 423428; Huda As-&ri, 7 21.

24. Dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari Ummu AI AIa' -
salah seorang u/anita dari golongan mereka 5nng berbai'at kepada

Rasulullah ff)- berkata, "[.Jtsman bin Mazh'un terundi pada kami

ketika golongan Anshar mengundi tempat tinggal kaum Muhajirin.

lalu ia menderita sakit dan kami pun merawaturya hingga meninggal.

Kemudian kami mengafaniqn dengan pakaiannla, Ialu Ranrlullah $
masuk ke ternpat karni, Ialu aku berkata (kepada Utsman), 'Rahmat

Allah atasmu wahai Abu As-Saib, kesaksianku atasmu, sungguh Allah

telah ri'remuliakanmu'. Rasulullah * lulu bersaMa, gJXJLi tiz (Apa
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yang membuatmu tahu?l Aku berkata, 'Aku tidak tahu, demi Allah'.

Beliau lalu bersabda,

{ ;'r1,: jt,ipt ;;Gla ; el
t, ,o-r,, \, I'J-*.6 -,[it J;t *, €-t"rlt 6 .irlj .,Ar c.r

&,ol
"Adapun dia, maka telah datang kematian kepadan5n.

Sungguh aku menghanpkan kebaikan dari Allah bagin5n, dan demi

Altah aku tidak tahu -padahal aku Rasulullah- aPa 5ang akan

dilakukan terhadapku dan tidak pula terhadap kalian-"

Ummu Al Ala' berkata, "Demi Allah, setelah ifu aku tidak

pemah men-ta*iyah (menyucikan) seorang pun." Ia juga berkata,

"Kemudian aku bermimpi bahwa Utsman mempunyai mata air yang

mengalir, lalu aku temui Rasulullah # dan aku ceritakan hal itu

kepada beliau, beliau pun bersabfla,'d €#-'ri;l lri (Itu amalnya,

mengalir unfuknyal." Diriwayatkan oleh Al Bukhari

25. Redaksi: Dari Ummu Al Ala' -salah seorcmg wanita dari

golongan mereka-.

Al Hafizh berkata: Ahmad dan hnu Sa'd meriwayatkan

dengan sanad yang di dalamnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an -
perawi yang ada kelemahan padanya- dari hadits hnu Abbas, ia

berkata, "Ketika Utsman bin Mazh'un meninggal, istrinya berkata,

'Selamat, surgalah bagimu'." Lalu ia kemukakan menyerupai kisah

E
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ini. Ibnu Sa'd mengeluarkan dari riwayat mutsl Zaid bin Aslam

dengan sanad hasan, ia berkata, "Rasulullah $ mendengar seorang

perempuan tua yang mengatakan tentiang jenazah Utsman bin

Mazh'un dari balik jenazahnya, 'Selamat, surgalah bagimu, wahai

Abu As-Saib'." Lalu ia menufurkan kisah yang menyerupai tadi, di

dalamnya disebutkan, 'i'*i,;t&r ir4.j og dttlltl gl.:;r. (Cukuptah

engkau mengatakan bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nlal.

* Redaksi: Ia menderita sakit dan kami pun merawatnya

hingga meninggal

AI Hafizh berkata: hnu Sa'd mengeluarkan dari riwayat

mutal Abu Burdah bin Abi Musa, ia menuturkan, "lstrinya Utsman

bin Mazh'un masuk ke tempat para isti Nabi $, lalu mereka melihat
penampilannya, maka mereka berkata, 'Ada apa denganmu? Di
kalangan Qurarsy tidak ada ormg yang lebih kaya daripada

suamimu'. Ia pun berkata, 'Kalau malam hari; ia (senantiasa) shalat

malam'."

Disebutkan di dalam As-Sunan dan dinilai slnhih oleh At-
Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan AI Hakim dari hadits Fudhalah bin Ubaid
secaftr mar{u': 'd;;'n ,F-'^tt.!, E r}1r;ir\t* &'#-* rS
.,-tit gb uV;Wi, #-'jit*n p mayat ditutup amatrya kquati
oftng Wng berjaga di klan Allah, mal<a serungphntn amalnlra

dikembangl<an hingga Hari Kiamat dan diamankan dari ftnah kubul.

Sghidnya diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Al
hz?ar dari hadits Salman secara mar{u': b p !, ,b ,t{i #lrti)6 !,;i1'ub,ff-8,i.-r, 'dJ,t rib 6? c,ti'of: ,yg:'-i*,iV th*iri"
sehari semalan fi sabilillah lebih baik daripada puasa sebulan beserta

shalat Bila ia meningal maka amat 5nng telah

@
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dilakukann5n akan mengalir [pahalanyal dan terjaga dari frtna]il.

Selain itu, masih ada syahid-syahid lainnya. lFath N Bari, 12/428-
4291.

26. N Hafizh berkata: Mengenai masalah ini terdapat hadits

ArEs, ia berkata: Rasulullah & bersaMa, lalu ia menyebutkan

haditsnya, di dalamnyra disebutkan, /;-b ):tU.gijt: (dan mimpi itu
sesuai penakwil pertama), ini hadits dha'ifkarena di'dalam sanadnSn

terdapat Yazid Ar-Raqasyi, natnun ada s5nhidnya yang diriwayatkan

oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan hnu Maiah dengan sanad haan
dan dinilai shahih oleh Al Hakim, dari Abu Razin Al Uqaili secara

mar{u': |*6iU,r4 rssi ,;i t ly fr r}" tgli luinpi pada

seseoftng adalah burung selana tidak dibkwillan. Bila ditakwilkan

maka akan terjad), ini lafazh Abu Daud.

Di dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan Lfu Uatuhl. Di
dalam riwayat mursl Abu Qilabahah yang diriwayatkan oleh

AMurmzzaq disebutkan, 't4U H;u,.U.t ,F ,:fi-6 Ab € C-lli

V A s-1,'#;i- (Mimpi al<an terjadi sesuai dengan penakwilanrya.

PerumprnaalnSa seperti s*@ftng Wng diangkat (perkamrya) lalu

ia menungu kapan dileAll<annyfl. diriwa5atkan juga oleh Al Hakim
secara maushul dengan menyebutkan Anas.

Sa'id bin Manshur mengeluarkan riwayat dengan sanad

shahih dari Atha, "Pemah dikatakan, bahwa mimpi ifu sesuai dengan

penakwilannln."

Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanad hasandari Sulaiman

bin Yasar dari Aisyah, ia berkata, "Seorang perempuan warga

Madinah bersuamikan seorang pedagang yang bepergian lama -yakni
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dalam perdagangannya-, lalu ia menemui Rasulullah $, lalu berkata,

'sesungguhnya suamiku sedang pergi dan meninggalkanku dalam

keadaan hamil. lalu aku bermimpi bahwa tiang rumahku pecah, dan

aku melahirkan anak yang buta sebelah'. Beliau prrn bersabda, ,'*
r:;.6e i-gtr!J,r; Xrr ia'i)th$ g;-Vt, baik. Insya Allah suamimu

akan kembati dalam kadaan baik, dan engkau akan melahirkan anak

yang berbaktlt. lalu ia menyebutkann5ra tiga kali.

Kemudian ia datang lagi, sedangkan Rasulullah fi$ Udak ada,

maka aku menanyain5n, ia pun memberitahukan tentang mimpi ifu,

lalu aku berkata, 'Jika mimpimu benar (beglfu), maka suamimu akan

meninggal dan engkau akan melahirkan anak Snng jahat'- Ia pun

duduk sambil menangis.. Rasulullah S lalu datang, beliau bersaMa, ii
t-,.,,li- 6 db'o fs qi!,'ot!, i?,tb 6i?tt $!r rl:.iit'€*,\ .z;$,tb ti

t4+tJ (Ada apa, wahai Aisgh. Bik l<alian menakwilkan mimpi

seoftng muslim, maka takwilkannlm sebagai kebaikan, karena mimpi

ifu akan terjadi sebagaimana gng ditakwilkan oleh omngn5m)."

Sa'id bin Manshur juga mengeluarkan dari riwayat murwl

Atha bin Abu Rabah, ia menuturkan, "seorang perempuan datang

kepada Rasullulah $ lalu berkata, 'Sesungguhnya aku bermimpi

seolah-olah tiang rumahku pecah'. -sementam suaminya sedang

bepergian- maka beliau bersabda, {4$*ib?sit 6lan a*an

mengembalikan suamimu kepadamfi. lalu suaminya datang dalam

keadaan selamat." al hadits.

Ia juga berkata: Di antara etika penakwil mimpi adalah

sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh AMurmzzaq: Dari

Umar: Ia menulis sumt kepada Abu Musa (yang di antara isinya):

Karena ifu, apabila seseomng dari kalian bermimpi sesuafu lalu ia
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menceritakannya kepada saudaranya, maka hendaklah saudaranya ifu

berkata, "ltu baik bagi kita dan buruk bagi musuh-musuh kita." Para

pemwinya tsiqah, tapi sanadnya terpufus.

Ath-Thabarani dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail

meriwayatkan hadits hnu Ziml Al Juhami, ia tidak disebri{<an

namanya di dalam riwayatnya tapi Abu Umar menyebubr5a AMullah
di dalam Al Isti'ab, ia berkata, "Nabi $ bila selesai shalat Subuh

maka bersabda, sqJ "fulbt s;l Jh @dakah seseoftng di antam

kalian 5nng bermimpi sesuatti?1."

Ibnu Ziml menufurkan: Akupun berkata, "Aku, wahai

Rasulullah." Beliau pun bersaMa, ,P 
t{t A ?i ,lld-15 tpt iW rp

'!tJ-:i:'erti .',>o/itit'q:) *.Jfit1 ,grJbt (Kebaikan wng akan engkau

peroleh dan keburul<an Wng al<an engkau jauhi. kik bagi kita dan

buruk bagi musuh-musuh kib, dan sqala puji bagi Allah Tuhan

semesta alam. Ceritakan mimpim$." Al hadits, sanadnya sangat

dln'if.

27.lbnu Sa'd meriwayatkan dengan sanad ja$d dari Simak

bin Harb, bahwa Ummu Al Fadhl berkata, "Wahai Rasulullah, aku

bermimpi bahua sebagian anggota fubuhmu bemda di rumahku."

Beliau pun bersaMa,

,7 orl / 
' ' 'A*'is1>vryvry

"Fathimah akan melahirl<an s@ftng anak Snng engkau susui

dengan susu."
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lalu Fathimah melahirkan Husain, lalu aku mengambilnya,

lalu ketika beliau menciumnya tiba-tiba ia pipis, maka aku berusaha

mengambilnya, narnun ia menangis, maka beliau bersaMa, .J,#jT
oj.t (hgl<au tehh menSnkitiku anakkd, kemudian beliau minta

diambilkan air, lalu mengucurinln se@ra saksama." lAl Ishabh ft
Tamyiz Ash-Shahabh, 4 / 48il].

28. Ath-Thabarani, hnu Mandah, dan yang lainnya

meriwalntkan dari jalur 7al<anya bin hrahim bin AMullah bin Muthi,

dari a5nhnp, dari kakekngra, ia ber{<ata: 'Muthi bermimpi diberi

hadiah sekarung kurma, lalu ia ceritakan hal itu kepada Nabi $,
beliau pun bersabda, .,

fJ:; Ai)r'u *L'#
"Apl<ah salah samng isbimu sdlng hanip" '

Ia menjawab, 'Ya, isfoiku yang dad bani laits.u Beliau

bersaMa, Jre U'$. td,{ t*unganrya k akan metahirt<an anak

lak-laki untulmg.

Isbiqa lalu melahi*an seorang anak laki-laki, rnaka ia

membawanla kepada Nabi $, lalu beliau men-bhnik-nya (mengolesi

Iangit-langit atas muluhya) dengan kurma, dan beliau menamainl/a

AMullah, serta mendoakan keberkahan unfuknya." Sanadn3ra k@d.
IN Islabh ft Tatnyiz Ash-&tahabah, 3/651.

29. N Humaidi "Aisyah q berkata, 'Aku bermimpi

ada tiga bulan yang jatuh ke pangkuanku, lalu aku tanyakan kepada

Abu Bakar &, ia pun berkata, "Wahai Aisyah, jika mimpimu benar

E
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maka di rumahmu akan dikuburkan tiga orang sebaik-baik penghuni

bumi'." Ketika Rasulullah $ wafat dan dikubur (di rumahku), Abu

Bakar berkata, 'Wahai AisSnh, ini sebaik-baik bulanmu, dan itu salah

safunya'." :

Al Hafizh berkata: Dinilai shahih oleh Al Hakim dari jalur ini.

Ia juga meriwayatkannya dari hadits Anas & secara matfu'- lAl
Mathalib N Niyah, 3 / 235-2361.

30. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar; Dari Abu Humimh, dari Nabi $, beliau bersabda,
,,o

i:*",rriit efri
"Susu di datam mimpi adalah kor'",*."

Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui yang

meriwayatkannya dari Hisyam kecuali Muhammad. Di-mutaba'ah

oleh 'Aun bin Umarah, sedangkan Aun haditsnya lemah, dan

Muhammad juga demikian." lMukhtashar Zawaid Al Bazar, 2/145-
L461.

31. Ya'qub bin Syaibah meriwayatkan dengan sanad kuat,

dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib: "Abu Bakar Ash-Shiddiq

adalah orang yang paling pandai menakbirkan mimpi. Suatu ketika

Rabi'ah bin Umayyah datang kepadanya lalu menceritakan mimpinya

kepadanya, di dalam mimpin5n, ia keluar dari negeri yang subur ke

negeri yang gersang, maka Abu Bakar berkata, 'Jika mimpimu benar,

maka engkau akan keluar dari keimanan kepada kekufumn'.

@
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Kemudian Rabi'ah minum khamer di masa Umar, lalu Umar

mencarinya maka ia pun lari ke Romawi lalu memeluk agama

Nasrani di sisi Qaishar hingga mati di sana." lTa'iil Al Manfa'ah,

r/5261.-

32. Diriwayatkan: Khuzaimah bin Tsabit bermimpi sujud di

atas dahi Nabi rS, lalu ia memberitahu beliau, lalu beliau bertaring

untuknya, dan bersabda,'!r-?;i'o:tb (Mimpimu bazafi, maka ia pun

sujud di atas dahi beliau."

An-Nasa'i di &rlam Al Kubm, dari hadits Umamh bin

Khuzaimah bin Tsabit dari a5nhnya. Ada perbedaan pada sanadnya.

[Hidayat Ar-Ruwwat (manuskrip)1.

33. Dari Ath-Thufail bin Sakhbarah: "Seorang lelaki muslim

bermimpi berjumpa dengan seorcmg lelaki Ahli Kitab, lalu lelaki itu

berkata, 'sebaik-baik kaum adalah kalian'." Al hadits, diriwayatkan

oleh hnu Majah.

Al Hafizh berkata: Jalur-jalur periwayatan Sufuan telah

dikemukakan di dalam riwayat An-Nasa'i dan lainnya. Yang kami

garis bawahi pada cacat ini adalah hrahim Al Harbi di dalam kitab

An -Nahy tentang pengucilan nya. lAn-Nukat Azh-Zz imt 4 / 210-2lll.

@
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Bab: Menalnpilkan Mimpi setelah Shalat Subuh

34. Al Hafizh berkata mengenai bab ini: Ini mengisyaratkan

dha'ifnya riwayat yang diriwaSntkan oleh AMurraz?aq dari Ma'mar,

dari Sa'id bin Abdurrahman, dari sebagian pekerjanya, yaifu:

-;n - .,J\rif;l,,* !t$)'#\

"Janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada wanita,

dan jangan memberitahuryn hingga tefiih5n matahai." lFath Al
Bart, \2/4581.

35. Ad-Daulabi mengatakan di dalam Al Kunaz Ahmad bin

Syu'aib, 5nifu An-Nasa'i, mengabarkan kepadaku dari Abu Huraimh

&, ia berkata, "Rasulullah $ melamng menceritakan mimpi hingga

terbitnSa matahari." An-Nasa'i berkata, "Hadits ini mirip hadits pam

pendusta." lbsn N Mian,4/701.

Bab: Orang lpng Membuat Gambar

36. Ad-Damquthni berkata, "Al Bukhari meriwayatkan hadits

Ayyrrb dari Ikrimah, dari hnu Abbas , i:tt* ;*';rj (Bamngskpa

membuat suafu gamba)."

@
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Diriwayatkan oleh Khalid dan Hisyam, dari lkrimah, dari hnu
Abbas, secara mauquf.

Qatadah berkata, ."Dari lkrimah, dari Abu Hurairah, secara

mauquf, dan mereka diperselisihkan padanya."

Menurut sya: Status mauqufnya kontradiktif, tidak

berpengaruh padanya, karena hukumn5a mar{u'. lHuda As-hri,
39e-4001.

)
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KITAB FITNAH-FITNAH

Bab: Memohon Perlindungan dari Fitnah

1. Diriunyatkan oleh Abu Nu'aim dari hadits Ali dengan

lafazh:

4 L-6,ti pG:Jt ;T,; *it I rk \
,'bLJl

"Janganlah kalian membenci frblah pada akhir arnan, karena

ifu membinasl<an l<aum munafik."

Di dalam terdapat perawi yang dha'if dart majhul
(tidak diketahui perihalryra).lFath Al Etad, 13/47}

@
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Bab: Tentang Firman Allah Ta'ala,'Abu Dia

mencanpurlan kamu dalam golongangolongan
(yang *tins bertentangan) dan meraslan kepda
'' 
r"iugirrfl**u keganamn *bagian wng hin:"

(Qs. Al An'aam [6]: 65)

2. Az'7amal<t$Vari berkata: "' dari BaSulullah Si'

Af;i,es; eu-|v'#'tl # u')l'e'j
', o -rA 1t t"'. o l'ot o l' l"t'rL:-Y bf,F-b G'rts r-e*t r-&"t{ J

?b;Jt,;rtjl'of
"Aku memohon kepada Attah agar tidak adab

. kepada urntku dari atas merel<a atiu dari baunh l<aki mqel<a, malca

Altah pw membenkan itu kepdaku. Aku iuga mqnohon kepda'

N5a agar tidak meniadil<an anbm seflIz, merel<a

dengan angat hebat, narnun Allah menolaklru. Lafu Jibdl

memberibhuku bahwa binaan5a unatku d@san @ttg-"

Al Hafizh be*ata: ... Derrikftm yang dis€butlGn oleh Ats-

Tsa'labi tanpa sarad. Ini terdapat di seiumhh hadits tanpa lfiabar

Jibril.

Ibnu Mardawaih meriwagratkan dari hadits Amr bin Qais, dari

seorang lelaki, dari hnu Abbas, h berkata, 'Kefika dmmmfannlta



t
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ayat: . '&:t-! 6-1 u.tss W c4- ttl dt'rluit $ $ lXutu*unt t,,
"Dialah yang berkuasa unfuk mengirimkan adzab kepadarnu, dari
atas kamu ...".) (Qs. Al An'aam [6lt 65), Nabi ,$ berdiri lalu

berwudhu, kemudian mengucapkan, f iri u qtib ,it ,P'+nt :t'dJi
6g'&Jj6 ti ,in)rJl ,*s',e ,ii (ya Aflah, jansanlah Enskau

mengirimkan kepada umatku adzab dari atas mereka,dan tidak pula

dari baqnh kaki merel<a, dan janganlah Engkau menampurkan
mereka dalam golongangolongan gng aling bertentangan)

lalu Jibril mendatanginya dan berkata, 'Wahai Muhammad,

sesungguhnya Allah telah melindungi umatunu sehingga Allah fidak

menurunkan kepada mereka adzab dari atas mereka dan tidak pula

dari bawah kaki mereka'."

Hadits ini mempunSni beberap sghid. DiantaranSa, di dalam

riwa5nt Muslim dari Sa'd secarl mar{u':

cG,tbLG gltrdf llJI'd-Y bf jir:e
Li11;t "e "&'G. W- y bf AL, 

.

"Aku memohon kepada Tuhanku agar tidak membinasakan

umatku dengan penenggelarhan, mal<a Allah pun mengabull<anku.

Aku juga memohon kepada-Nyn agar tidak menjadikan permusuhan

antam s&rna mereka, narnun Allah menolakku."

Riwayat Muslim dari hadits Tsauban secam panjang lebar, dan

riwalat Abdurrazzaq dari hadits Syaddad bin Aus secam panjang

lebar juga. Disebutkan di dalam Al Muwaththa', dafr hnu Umar:
"Rasulullah ,$ berdoa unfuk umatnya agar Allah tidak menguasa

selain mereka atas mereka dan tidak membinasakan mereka dengan

@
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paceklik, maka Allah pun mengabulkan itu, dan beliau juga berdoa

agar Allah tidak menjadikan permusahan di antam sesama mereka,

namun Allah menolaknya. "

Riwayat hnu Majah dari hadits Mu'adz menyerupai hadits

Sa'd.

Riwayat An-Nasa'i dari hadits Anas juga menyerupainln.

Riwapt At-Tirmi&i dari hadits Khabbab bin Al Arat juga

menyerupainlra.

Riwayat Ahmad dari hadits Abu Bashrah Al Ghifad

menyerupainya.

Disebutkan dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits hnu
Abbas redaksi: .!$u. dll;61t1 6nw kebinasaan umatku dengan
'pdan!1, diriuraSatkan dari suatu hadits. lAl l<afr Ast-Stnt 2/321.

3. Oari Nafi bin Khalid AI Khuza'i, dari aphnya -sahh
seormg pesertia bai'at di bawah pohon-, ia berkata, "Adalah

Rasulullah $, apabila shalat maka beliau meringankan shalatrqa.
Suafu hari beliau melaksanakan suafu shalat secaftr sempuma, Ialu

dikatakan, 'Wahai Rasulullah, shalat yang sempurn r ruku dan
sujudnln'. Beliau # pun bersabda,

,nu tur LiL ;\,#riy* t* ;\
t<.ii i 'of i$t-:i;rr, *) ,*ir .wt
AJ;,W,wL'€J$ ok ,y y.a'i;,+tr4

,u
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"sesungguhnya aku melakanal<an shalat dengan hampan.

Sesungguhnya aku memohon tiga hal kepada Tuhanku, lalu Dia

memberiku dua dan menolakku ntu. Aku memohon kepada-N5a

agar tidak mengadab kalian dengan adab tang kepda

oftrng-o,zrng sebelum kalian, maka Dia pun mengabulkanku. Aku

juga memohon kepda-N5a agar ttdak mqgia&kan musuh selain

l<alian atas kalian sehingga menghital<an kalian, mal<a Dk pun

mengabulkanku. Aku iuga memohon kepada-N5n agar frdak

menampurkan kalian dalam Wng aling
bertentangan dan memskan kepada kalian kqanasan sebagian

lainnya, lalu Dia menolakku.

Sanadnya hasan.lMukhtashar hwaid Al hzan 2/164-L65;

Al Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah, t/4L61.

4. Al Hafizh mengatakan tentang hadits Spng diriwaSratkan

oleh AI Bazzar: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah S
bersabda,

I

u

EI



#,r:r,fit *+$'cr i; U:t-

*i&r/.4ro I lae. *afu 4l rQaralair

6tW-'tf j:rU:c,i"-t
,tafri,e.." tibx. 6f W-,tf j:r,tli

,l

,F* t^ k ",t $:a rA;'h- Y tf AL t
"Aku memohon tiga hat kepada Tuhanku, maka Dia

memberiku dua menolakku sfu. Aku memohon kepada Tuhanku

agar tidak membinaakan umatku dengan paceklik maka Dia pun

mengabulkann5n. Aku memohon kepada Tuhanku agar tidak

membinaskan umatku dengan sebagian lainn5n, nalnun

Dia menolakku. Dan aku memohon kepada-Nya agar tidak

menguaakan musuh dari sekin mereka atas mereka maka Dia pun

mengabulkann5n."

Shahih. lMukhtashar howid At Bazan 2/L641.

Bab: Tentang Ap. yang Terjadi di Antara Para
Sahabat dan Tidak Membicarakan Perkara yang

Mereka Perselisihlmn

5. Biografi Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan: Tidak

ada safu pun riwayatnya dari Mu'awiyah di dalam Al Musnad, tapi

terdapat riwayat AI Auza'i darinya, dari Al Mughirah bin Syu'bah,

,j5
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dari Utsman mengenai permintaan pendapat Utsman kepadanya

ketika ia dikepung. Di dalamnya disebutkan, bahwa Utsman

menceritakan hadits tentang orang yang menyimpang dari kebenaran

di Makkah.34

Ia berkata, "Aku hanya menduga riwayafo'rya dari Al Mughirah

adalah murnl." [Ta'jil Al Manfa'ah, 2/L9+L951.

6. AI Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al hzzan Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi $, bahwa beliau

bersabda, ',yat 
$.get ,-*.,. (Cukuptah bgi pan shabatku terjadin5a

pembunuhan).

hrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, Abu

Usamah menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada

kami dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Hilal bin Yasar -lalu ia

menyebutkannya-.

Ia berkata, "Kami tidak mengetahui yang meriwayatkannya

dari Abdul Malik selian Mis'ar, dan tidak pula yang meriwayatkan

darinya selain Abu Usamah.

Shahk.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad, dan sanadnya sesuai dengan

syarat Muslim. lMukhbshar hwaid Al Bazzar,2/165-166; hdzl Al
Ma'un,681.

Haditsnya terdapat di dalam riwayat Ahrnad dengan lafazh, ;'p:t'q,j{.
Sr-jl.?(Jb 1;,bt)lbbk,k.,;;j garug tetaki dart eumisy mazyimpng
'dati 

t;denann sehtnga aatng setagah adab alanlt.
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7. N Hafizh mengatakan tentang hadits Sang diriu/ayatkan

oleh Al Bnzzar: Dari Jabir: Rasulullah $ menyebutkan tentang fiturah,

lalu Abu Bakar berkata, 'Apakah aku akan mengalaminlp?' Beliau

bersaMa, I Vidatl. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah aku

akan mengalaminya?' Beliau bersaMa, i (Tidakt. Utsman lalu

berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah aku akan mengalamiqp?' Beliau

bersabda,'tt #- +,1 (Tidak, denganmu merel<a diuill--

N hzar berkata, 'Kami tidak mengetahuiny'a diriwayatkan

dari Jabir kecuali dengan sanad ini."

Ma'iz tidak dikernl.lMukhbshar hwid N Elaar,2/1661.

8. Biografi Zaidah: Disebutkan oleh Al Uqaili di dalam AdlT

Dhu'af-a', dan ia berkata, "Taidah maula Utsrnan adalah orcng

Madinah, tidak diketahui penukihnqn." Kemudian ia meriura5ratkan

dari Hamid Al Balkhi: Abu Aff-an Al Madani dari ketururnn Utsman

menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Az-Zinad menceritakan kepada

kami dari alnhnya, dari Zaidah maula Utsman, ia b€rkata, 'Utsman

mengirim utusan kepada Ali (unhrk mernansrln!/a), lalu keduanya

berbisik-bisik sebentar, Ialu Ali belrdiri s€perti yang rnamh, lalu

Utsman menarlk bagian bauah baiunf unfuk mendudukkann5ra

narnun Ali menolak, maka orangorang ber{rata, 'Subfuanallah,

apakah ia meremehkan hak Amirul Mukminin?' Ubman berkata,
nBiarkan dia, karena ia dan fidak s@mng pun dari anak

ketururannla Sang akan.merasakan manisnya.'

T.aidah berkata, "Kemudian aku menernui Sa'd, lalu aku

ceritakan hal ifu kepadanya dengan nada sebagai oklrlg png heran

terhadap apa yang disampaikan ifu, maka ia bedota, 'Apa Sang

F.E:I
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membuatmu heran. Aku pemah mendengar Rasulullah #
mengatakannya'."

Hamid berkata, "la tidak berkata, 'Tidak melalaikannya', tapi
ia berkata, 'Tidak akan merasakan rnanisnya'."

Al Uqaili kkata, "Fladitsryra ffrak di-mubba'ah, dan fidak
diketahui kecuali dengan itu." Visan N Mian,2/47L1.

9. Biografi Abu Hag,an At-Tauhidi: Al Wazir Al Muhlibi
menolaknya karena keburukan akidahnSn dan menganut aliran
filsafat. hnu Mali mengatakan di dalam kJtab At Faridah, "Abu
Hag;an itu seor:ang pendtrsta agama dan keshalihannSa kurang,

terang-terangan dalam b€rdusta, b€rani mengemulokan pe*ara-
perkara besar yang menodai qpriat dan berpaham b'illil
(mengingkari sebagian atau seluruh sifat-sifat Allah)."

Ibnu Al Jauzi berkata, "la seorang zindiq."

Menurut saya: Tinggal mencapai batas png keempat rafus di
negeri Persia di samping penganut zindiq dan permisif. Ja'far bin
Yahya Al Hukak berkata, "Abu Nashr As-Sajzi berkatia,

'Sesungguhnya ia mendengar Abu Sa'd Al Malilrani berkata, 'Aku
membacakan surat yang disandarkan kepada Abu Bakar dan Umar
bersama Ubaidah untuk Ali bin Abu Ha5ryan'. Lalu ia berkata, 'Surat

ifu aku buat sebagai sebagai sanggahan terhadap kaum Rafidhah,

sebabnya, karena mereka pernah menghadiri majelis sebagian wazir
(menteri) -rkni hnu Al Amid- lalu berlebih-lebihan mengenai perihal

AIi. Aku pun membuat surat ini'." Menurut saya: Ia telah mengakui

E]
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Al Hafizh berkata: saSp juga membaca dengan tulisan Al

Qadhi Izzuddin bin Jama'ah, bahwa ia menukil dari h-rlisan hnu Al

Ijal: Mengemukakan kepada salah seoiang ulama mengenai

pandangan yang terkait dengan sumt ini, Snng ringkasnya: Aku rnasih

memandang Abu Hayyan Ali bin Muhamrnad Al Wahidi termasuk

golongan yang utama, 5nng bersifat lurus dalam berdebat dan

berkelakar hingga ia membuat surah yang disandarkan kepada Abu

Bakar dan umar, yang dikirimkan kepada Ali t&, dengan maksud

sebagai penohokan terhadap generasi pertama' sehingga ia

menisbatkan Abu Bakar dan Umar & kepada perkara lnng

seandain5n itu benar tenfu kduanya lebih berhak terhadap apa llang

diyakini oleh golongan irnamiyah terhadap mereka'

Hal pertama Snng menuniukkan hal itu adalah tindakannya

dalam menisbatkan itu kepada Abu Bakar, vm9 mengarang. pidato

yang menyenfuh, yang mempengaruhi Abu Ubaidah unfuk membawa

sumh ihr kepada Ali &. Namun ia lupa bahwa orang-orang ifu udak

suka berbasa-basi, diantaranya adalah ucapannya: 'SunggUh, engkau

adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah s sebagai

kerabat, akan tetapi kami lebih dekat dengan beliau ber*at

pengortanan dan kekerabatan, daging, dan darah, sedang!<an

kekembatan adalah jiwa dan n3/awa'. Ini menyerupai perkataan kaum

filsuf (sufi), dan kedunguan kata-kata ini sudah cukup untuk tidak

ditanggapi.

lain dari itu ia juga mengatakan di dalamnya: Bahwa umar

rS be*ata kepada Ali ketika ia berticara kepadanya, 'Sesungguhn5ra

engkau mengucilkan diri untuk menun(Klu wahyu dari Allah dan

menghamp bermunajat dengan h'ralaikat'. Ini perkataan yang tidak

boleh disandarkan kepada Umar r$, karena sangat jelas ia tidak
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berpandangan sebagaimana yang tercantum di dalam surat tersebut

yang memang hiasi oleh hal-hal yang berasal dari nada perkataan

para salaf." lLisan Al Mizan, T /38-391.

10. Biosrafi Ubaid bin Qanfadz N Bazzar: la majhul (tidak

diketahui perihalnya). Ia meriwalntkan dari Yahya Al Hammani suatu

khabar yang batil. Al Hammani ini disamping ke-dha'ifarrn5n tidak

memungkinkan ifu. Ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami,

Ibnu 'Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari

ayahnya, ia berkata, "Hijr bin Qais Al Madari termasukkalangan para

pelayan Ali, suafu hari Ali berkata kepadanya, 'Wahai Hijr,

sesungguhnya engkau akan berdiri setelahku, Ialu engkau

diperintahkan unfuk melaknatku, maka laknatlah aku, dan janganlah

engkau berlepas diri dariku'

lalu aku lihat Hijr telah diberdirikan oleh Ahmad bin hrhaim

sebagai Khalifah bani Uma54ph di masjid agung, dan ia ditugasi untuk

melaknat Ali atau membunuh, maka Hijr berkata, 'Adapun karena

sang Amir Ahmad bin hmhim telah memerintahkanku untuk

melaknat Ali, maka silakan kalian melaknakrya, semoga Allah

melaknatrya'."

Thawus berkata, "Lalu Allah membutakan hatinya hingga

tidak seorang pun dari mereka yang mempedulikan perkataannSa."

tlisan Al Mizan, 4/L221.
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Bab: Fitnah TerbunuhnYa Utsman $

11. Dari Aiqph, bahwa Nabi $ bersabda,

t#l4'$*- ?'t ;;; tiY,Lr;* U

'#lA,;ya * ;"'!t!trl
"Wahai (Jtsman, mungkin Allah al<an mengenalan suafu

gamis kepdamu. Ialu bik merela menginginl<an agar eagkau

menangplkannt/a, maka engl<au bngalkan unfuk

mereka."

At-Tirmidzi dari Aisl,ah, dan ia berkata, "Haan ghadb."

Dinilai shahih oleh hnu Hibban dari jalur ini. DiriwaSatkan juga oleh

Al Hakim dari jalur lain, dari Aisyah. Dha'if. lHidaWt Ar-Ruwat

(manuskrip)].

12. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al hzzar: Dari Abu Sa'id maula Abu Usaid, ia berkata, "Sampai

kepada Utsman, bahwa delegasi warga Mesir telah datang, maka ia

pun menemui mereka di desanya di luar Madinah, ia tidak ingin

mereka masuk ke tempatnya -atau sebagaimana yang

dikatakannya-. Tatkala mereka mengetahui tempatnya, mereka pun

datang kepadanya, lalu mereka berkata, 'Bawakanlah mushaf kepada

kami'. Ia pun meminta diambilkan -yakni mushaf-, lalu mereka

berkata, 'Bukalah'. Ia pun membacakan hingga ayat:

@



eaAq*a ? 6,ca*afu 4C /Qor4la'd

) orr,'. 
-o9+;Jc2E9 O::,,

d/

FlJr *c?
ijf ( riLl

ot

#
lz I

'l>Vt Vl?;'?3
ol

T J,,

; €\'

l'gt iif h
u ,ro,os-*

"I{abkanlah, 'Taangkanlah kepdaku tentang rezeki tang
diturunkan Allah kepadamu, lalu l<anu jadil<an hanm
dan (sebagianntn) halal. I<abkanlah,'Apakah Allah telah

mqnberikan izin kepdamu (tentang ini) abu lamu mengada-adal<an

aja terhadap AIan' (Qs. Yuunus [10]: 59).

Mereka berkata, 'Apakah perlindungan lahan dari Allah

mengizinkanmu itu ataukah engkau mengada-ada terhadap Allah?' Ia

menjawab, 'Ketetapan yang telah diberlakukan terhadap anu dan

anu.

Adapun perlindungan lahan, maka sesungguhnSn Allah telah

memberikan perlindungan lahan unfuk penggembalaan unta zakat.

lalu ketika aku memegang jabatan aku pun melakukan apa yang

dilakukannya, dan aku tidak menambahi apa lrang yang

ditambahkannya, -dan aku tidak mengira kecuali ia mengatakan- dan

saat ifu aku berusia sekian.'

Kemudian mereka menan!,akan kepadanya mengenai

berbagai hal, sehingga ia ber4<ata, 'Aku menetapkan ifu yang

diberlakukan pada anu dan anu'.

Kemudian mereka menan5nkan hal-hal lainnya . yang

diketahuinya yang mana ia tidak mempunyai jalan keluar dari itu,

maka ia pun berkata, 'Aku memohon ampun kepada Allah.'
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Ia kemudian berkata, 'Apa yang kalian inginkan?' Mereka

berkata, 'Kami ingin orang-orang Madinah tidak mengambil

pemberian, karena harta ini unfuk orcmg yang telah berpemng

padan5n dan unfuk para ormg fua ini dari para sahabat Muhammad'.

Ia pun menerima dan mereka pun menerima. lalu mereka

mengambil sumpahnya dan menuliskan suatu kesepakatan

dengann5n, dan ia mengambil sumpah mereka agar tidak memecah

kesafuan dan tidak memisahkan diri dari jama'ah. Ia rela dan mereka

pun rela.

lalu mereka datang ke Madinah bersaman5n, kemudian ia

pun memanjatkan puja dan puji kepada Allah, kemudian berkata,

'sesungguhnln aku, demi Allah, tdak pemah melihat delegasi 5nng

lebih baik daripada delegasi ini. Ketahuilah, barangsiapa memiliki

tanaman maka silakan berangkat kepada tanamannSra, dan

barangsiapa memiliki hev,ran perahan maka silakan memerahnla,

harrya saja tidak ada harta kalian pada kami, karena sesungguhnya

harta ini miliki mereka yang dulu telah berperang padanya, dan unfuk

pam orang dari kalangan sahabat Muhammad'. Orang-orang pun

mamh dan berkata, 'lni makar bani Uma54,ah'. Pam delegasi ifu pun

kembali pulang dengan rela.

Ketika di perjalanan, tiba-tiba seorcmg pengendam tampak

oleh mereka, kemudian meninggalkan mereka lalu kembali kepada

mereka serta mencela mereka, maka mereka menangkapnya, lalu

berkata, 'Apa unrsanmu? Kau pasti punya urusan'. Ia berkata, 'Aku

utusan Amirul Mukminin kepada di Mesir'. Mereka pun

memeriksanya, temyata ia membawa sebuah surat atas nalnEl

Utsman lengkap dengan stempelnya, gmg isinya memerintahkan

E
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unfuk menyalib mereka atau memenggal kepala mereka atau

memotong tangan dan kaki mereka. Mereka pun kembali, dan

berkata, 'la telah membatalkan perjanjian, dan Allah telah

menghalalkan darahnya'.

lalu mereka pun datang ke Madinah, lalu menemui Ali,

kemudian mereka berkata, 'Tidakkah kau lihat musuh Allah? Ia

menulis surat mengenai kami demikian dan demikian. Berangkatlah

bersama kami kepadanya'. Ali menjawab, 'Demi Allah, aku tidak

akan bemngkat bersama kalian.'

Mereka berkata, 'Mengapa engkau menulis surat kepada

kami?' Ia menjawab, 'Demi Allah, aku sama sekali tidak menulis surat

kepada kalian?' Maka mereka pun saling berpandangan, kemudian

salah seorang dari mereka berkata, 'Unfuk inikah kalian saling

berperang? Atau karena inikah kalian marah?' lalu Ali keluar,

kemudian singgah di suatu desa di luar Madinah, lalu mereka

menemui Utsman, lalu berkata, 'Engkau telah menulis surat kepada

kami demikian dan demikian'. Ia menjawab, lAda dua pilihan, kalian

menunjukkan saksi-saksi, atau bersumpah atas nama Allah. Aku tidak

menulis sumt ifu, tidak mendiktekannp, dan tidak mengetahuinya.

Sementam kalian telah mengetahui surat itu difulis atas narna

seseorcmg dan telah memeriksa stempelnya'. Lalu mereka pun

mengepungnya.

Pada suatu hari Utsrnan muncul kepada mereka lalu berkata,

'Assalamu 'alaikunf. Namun aku tidak mendengar seorcmg pun

menjawabnya, kecuali seorcmg lelaki yang menjawab di dalam dirinya,

lalu ia berkata, 'Aku persaksikan kalian kepada Allah. Apakah kalian

tahu bahwa aku telah membeli sumur rumata dari hartaku untuk

@
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diambil manfaatnSa, lalu aku jadikan tirhbaku di dalamnln hanp

seperti timba seseomng dari kaum muslim'.

lalu dijawab, 'Ya'. Ia berkata, 'Lalu atas dasar apa kalian

melarangku minum dari aimya hingga aku harus berbuka dengan air

laut?' lantas ia berkata, 'Aku persaksikan kalian kepada Allah.

Apakah kalian tahu bahwa aku telah membeli dengan sekian dan

sekian dari hartaku, lalu aku menambahinya unfuk masjid?' Mereka

menjawab, 'Ya'. Ia berkata, 'Apakah kalian tahun bahwa ada

seseorang 5ang melamng shalat di dalamnya sebelumku?' Kemudian

ia menyebutkan beberapa hal yang mana Rasulullah #
mengatakann5ra kepadanya. Menurutku ia juga menyebutkan

penulisannln secam rinci dengan tangannya. lalu tersiarlah

pelarangan, dan dikatakan, 'Tahanlah tangan kalian terhadap Amirul

Mukminin'."

Al hzzar berkata, "Al Mu'tamir bin Sulaiman

meriunptkannSn sendirian. "

Ini sanad yang shahih, karena Abu Sa'id tsiqah, dan png

lainnSp termasuk para perawi Astyshahih.

Ia berkata, "Di dalarn riwalnt At-Tirmi&i disebutkan

sebagiannya, dan aku tidak melihat lanjutannya." lMukhbshar hwid
Al Elazar,2/16Gl691.

13. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yrang diriwaptkan

oleh AI Brrzzar: Dari hnu Umar, dari Utsman: Ia muncul kepada

mereka lalu berkata, "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah S di

dalam tidurku, lalu beliau besaMa, 'Wahai Utsman, sesuryKluhnla

@
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engkau akan berbuka bersama kami malam ini'. Pagi ifu ia berpuasa,

lalu pada hari itu ia terbunuh."

Shahk. [Mukhtashar hutaid N hzar,2/L691.

Bab: Riwayat-Riwayat tentang Peristiwa Al Jamal,
Shiffin, dan l-ainnya

14. Oari Abu Humirah, ia momur{utl<a*ryu,

r:;l; ,i;Li3J.i* 
^ryL;<L

L;F t$.palr t:r ;{;,{'*i:Pt, Q

;;r
"Akan terjadi frhlah kehlkn, kebisuan, dan kebuban.

hmngsiapa mendatangin5n maka ftanh ifu akan mengincam5n, dan

tedibA5a lian di dalamn5m seperti berkelabuftrya pdang."

Al Haftzh berkata: Abu Daud pada pembahasan tentang

fitnah dari Abu Hurairah. di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman

Al Bailamani. lHidalnt Ar-Ruunt (manuskrip)1.

15. Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata: Dari Abu Bakrah

&, ia berkata, "Dikatakan kepadanya, 'Apa yang menghalangimu
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unfuk melawan demi membela dirimu pada hari Jamal?' Ia

menjawab, 'Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

,ifyt iup,r#) -<k itLH
^3;t eik:t

rtfikdn keluar suafu l<aum trang binaa, merel<a tidak akan

berunfung. Mereka dipimpin oleh seoftrng vtmnib, Wng i*u
pemimpin merel<a di surga."

Al Hafizh berkata: N Bazzat juga berkata, "Muhammad bin

Ma,mar dan Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami,

keduan5n berkata: Abu Nu'aim Al Fadhl menceritakan itu kepada

kami."

Ia juga berkata, "Abdul Jabbar meriwayatkannya sendirian."

Yang lainnya berkata, "Dari Atha, dari Bilal bin Baqthar, dari Abu

Bakrah tgj' lAl Mathalib Al Alitnh, 5/39401.

16. Biografi Thalhah bin Ubaidullah: Ibnu Asakir

meriwayatkan dari beberapa ialur, bahwa Maru.ran bin Al Hakam

memanahnya lalu membunuhnSra karena itu. Diriwaptkan juga oleh

Abu Al Qasim Al Baghawi dengdn sanad shahih dari Al Jarud bin

Abu sabrah, ia berkata, "Pada peristiwa hari Jamal, Marwan melihat

kepada Thalhah lalu berkata, 'Aku Udak akan melalrukan

pemberontakan setelah hari ini'. I-alu ia mengambil anak panahqn

lalu membunuhnya."

@
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Ya'qub bin Sufuan meriwayatkan dengan sanad shahih: Dart

Qais bin Abu Hazim, bahwa Manvan bin Al Hakam melihat Thalhah

di dalam pasukan berkuda, lalu ia berkata, 'lni orang membanfu

Utsman'. [-alu ia memanahn5n pada lufufuiya, maka darah pun tems

mengalir hingga ia meninggal." Diriwayatkan juga oleh Abdul Hamid

bin Shalih dari Qais.

Diriwa5ntkan juga oleh Ath-Thabarani dari jalur Yah5n bin

Suliriman Al Ju'fi, dari Waki dengan sanad ini, dan ia berkata, "Aku

melihat Marwan bin Al Hakam ketika memanah Thalhah pada hari

ifu dengan anak panah, lalu panah ifu mengenai tepat pada lufutnya,

dan darah pun terus mengalir hingga ia meninggal." lAl Ishabah fi
Tlamyiz Ash-Shaha bah, 2 / 2301.

17. Biografi Akrasy bin Dzuwaib bin Harqush: hnu Hibban

mengatakan di dalam kitab Ash-Shahabah, "la pemah melihat Nabi

S, h*!n saja aku tidak yakin dengan yaa khabam5ra."

hnu Qutaibah di dalam Al Ma'arifdan hnu Duraid di dalam

N Isytiqaq berkata, "sesungguhnya Akrasy bin Dzuwaib gugur dalam

Perang Jamal bersama Aislrah. Lalu Al Ahnaf berkata, 'Tamp.aknya

kalian mengetahuinya, sungguh ia ditemukan telah tewas atau terluka

parah, dan luka itu tetap mendemnya hingga ia meninggal'."

Selanjutnya ia ber*ata, "la dihantam pada hidungnSn, setelah

ifu ia masih hidup selama setahun dengan pengaruh hantaman ifu."

Selesai.

Maksud dari ini, jika penufumn ini benar kendatipun sarndnya

terpufus, bahwa ia usianya genap mencapai serafus tahun, bukannya

@
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hidup seratus tahun setelah hantaman ifu, karena ifu mustahil,

sebagai para ahli hadits telah sepakat, bahwa sahabat yang Paling

terakhir meninggal adalah Abu Ath-Thufail Amir bin Watsilah, ia

meninggal pada tahun 110 menurut riwayat yang shahih. Ini juga

membenarkan sabda beliau $ sebagaimana diriwayatkan oleh para

penlusun Aslvshahih, bahwa di akhir usianya beliau bersaua,

;",tv +rl' e7.*,y * *V "itt;"
Ll ti# {;t';'e Ll i r\i e )

"Di pangl<al senfus tahun dari seiak malam ini, maka tidak

ada lryi di muka bumi seonng pun dari tnng sel<amng ada'"

KenyataannSn memang demikian. lTahdzib At-Tahdab, 7 /229}

18. Dari Abu Bakmh, ia berkata, "sungguh Allah telah

memberiku manfaat dengan kalimat pada hari-hari Jamal. Ketika

sampai informasi kepada Nabi $, Persia mengangkat putri Kisra

sebagai penguasa, beliau bersaMa,

1{,o, ttzo( e? f i, tor, 
/

6Gt i;TL*?-eYn
"Tidak akan berunfung suafu lcaum tnng menyemhkan un$an

(pemerinbhan) merel<a kepda s@ftng wanib."

Dari Abu Maryam Abdullah bin Ziyad Al Asadi, ia berhrtur,

"Ketika Thalhah, Az-Zubair, dan Aisyah bemngkat ke Bashrah, Ali

mengutus Ammar bin Yasar dan Hasan bin Ali lke Kufah untuk

memobilisasi merekal. Lalu keduanSn sampai kepada kami di Kufah,

@
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kemudian naik ke atas mimbar. Saat ifu Al Hasan bin Ali di atas

mimbar, di bagian atasnya, sementara Ammar lebih rendah daripada

Al Hasan. lalu kami pun berkumpul kepadanya. Kemudian aku

mendengar Ammar berkata, 'sesungguhnya Aisyah telah berangkat

ke Bashrah. Demi Allah, ia adalah isbi Nabi kalian d} di dunia dan di

akhimt. Akan tetapi, Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi tengah

menguji kaliani unfuk diketahui, apakah kalian mematuhi-N57a, atau

olar

Dari Abu Wail: Ammar berdiri di atas mimbar Kufah, lalu ia

menyebutkan tentang Aisyah dan perialanannya, lalu ia berkata,

"sesungguhnya ia adalah istoi Nabi kalian $ di dunia dan di akhimt,

akan tetapi ia termasuk yang diuiikan kepada kalian." DiriwaSatkan

oleh Al Bukhari.

* Perkataan Al Bukhari: Auf.

Al Haftzh berkata: Auf di-mubba'ah oleh Humaid Ath-Thufail

dari Al Hasan. Diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan ia berkata,

"Diriwayatkan dari Al Hasan oleh jama'ah, dan yang paling bagus

sanadnya adalah riwayat Humaid." lFath Al Bari,13/581.

19. Perkataan Al Bukhari: Sungguh Allah telah memberiku

manfaat dengan kalimat pada hari-hari Jamal.

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Humaid:

"Allah melindungiku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah

$." Umar bin Syabah telah mengumpulkan di dalam kitab Akhbar Al
hshmh, kisah perang Jamal secara panjang lebar. Di sini saya akan

mengemukakannya secarcI ringkas, dan membatasi hanln pada
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bagian yang diriwayatkan dengan sanad shahk atau haan, setta

menemngkan 5nng selainnya. Ia mengeluarkan dari jalur Athi!4/ah bin

sufun Ats-Tsaqaft dari ayahnp, ia berkata, "Keesokan harinya dari

terbunuhnya Utsman, aku datang bersama Ali, lalu ia masuk masjid,

temyata di sana sudah ada kelompok Ali dan Thalhah. Lalu Abu

Jaham bin Hudzaifah keluar, lalu berkata, 'Wahai Ali, tidakkah

engkau lihat?' Ia belum juga berbicam, lalu ia masuk ke rumahn5n,

lalu membawakan bubur lalu makan, kemudian berkata, 'Anak

pamanku telah dibunuh, sementara kita akan mengambil

kekuasaannya?' Lalu ia keluar ke baitul mal kemudian membukanya'

Ketika orang-orang mendengar ifu, mereka pun meninggalkan

Thalhah."

Dari jalur Al Mughirah, dari hrahim, dari Algmah, ia

berkata, "Al Asytar berkata, 'Aku melihat Thalhah dan Az-Zubair

berbai'at kepada Ali dengan suka rela tanpa paksaan""

Dari ialur Abu Nadhrah, ia berkata, "Thalhah pemah

mengatakan bahwa ia berbai'at dalam keadaan dipaksa"'

Dari jalur Daud bin Abu Hind, dari AsSrSya'bi, ia berkata,

"Ketika utsman terbunuh, oftmg-orang mendatangi Ali yang saat ifu

sedang di pasar Madinah, lalu mereka berkata, 'Ulurkan tanganmu

agar kami bertai'at kepadamu'. Ia berkata, 'Nanti, sampai oremg-

olzmg bermusyawamh'. sebagian mereka berkata, 'Jika orang-orang

telah kembali ke tempat masingmasing setelah Utsman tertunuh

sementara belum ada seorang pun lEng menggantikannSra, maka

Udak akan alnan dari perselisihan dan kerusakan umat'. Al Arytar lalu

meraih tangannya, lalu mereka berbai'at kepadanya'"

r
r
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Dari jalur hnu Syihab, ia berkata, "Ketika Utsman terbunuh,

Ali sedang tidak ada di antara mereka. Lalu ketika ia khawatir orang-

orang berbai'at kepada Thalhah, ia pun memanggil orcmg-orcrng

untuk berbai'at kepadanya, dan hal itu tidak dilakukan oleh Thalhah

maupun yang lainnya. lalu ia mengufus utusan kepada Thalhah dan

Az-Zulcrlir, lalu keduanya pun bertai'at kepadan5n. "

Dari jalur Ibnu Syihab: Thalhah dan Az-Zubair meminta izin

kepada AIi unfuk umrah, kemudian keduangra keluar ke Makkah, lalu

beriumpa dengan Aisyah, maka mereka pun sepakat unfuk

menunfut darah Utsman hingga mereka melancarkan peperangan

yang membunlhnva."

Dari jalur Auf Al A'rabi, ia berkata, "lJtsman mengangkat

Ya'la bin Umal6rah sebagai Gubemur Shan'a, ia seomng 5nng sangat

berarti baginya. Setelah Utsman terbunuh, Ya'la datang unfuk

berhaji, lalu mendatangi Thalhah dan Az-Zubair bersama empat ratus

ribu orcmg dan membawa tuiuh puluh orarig Qurats!1, serta

membelikan seekor unta unfuk Aisyah yang dinarnai Askar seharga

ddapan puluh dinar."

Dari jalur Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, ia berkata, "Ai
berkata, 'Tahukah kalian, dengan siapa aku diuji? Omng yang paling

ditaati di kalangan manusia (saat inil yaifu Ais5nh, otansl yang paling

tegas 5raitu Az-Zubair,'orang 5nng paling berpengaruh yaitu Thalhah,

dan orang yang paling kaya yaitu Ya'la bin Uma5/yah'."

Dari jalur hnu Abi I4la, ia berkata, "Ali keluar di akhir bulan

Rabi'ul Akhir tahun tiga puluh enam." Dari jalur Muhammad bin AIi

bin Abu Thalib, ia berkata, "Ali bergerak dari Madinah disertai oleh

sembilan rafus pengendam, lalu singgah di Dzu Qar."

@
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Dari jalur Qais bin Abu Hazim, ia berkata, "Ketika Aisyah

datang, ia singgah di salah safu sumber air Bani Amir, gong mana

anjing-anjing menggonggong kepadanya, lalu ia berkata, 'Sumber air

apa ini?' Mereka berkata, 'Al'Hawab'. Aisyah berkata, 'Aku kita, aku

akan kembali saja'. Maka sebagian omng yang bersamanya berkata,

,sebaiknya engkau terus maju hingga kaom muslim melihatmu, lalu

Allah mendamaikan mereka'.

Aisyah berkata, 'sesungguhnya pada suatu hari Nabi $
bersabda kepada kami (para istri beliau) , '9:I{- tW 

e45 ,i''6U.';:S
q(At lhgaimana bita stah seoftng di antan l<alian digonggong
'oleh 

anjing-anjing N HawaA." Ini diriwaptkan juga oleh Ahmad,

Abu Ya',la, dan Al Bazzar, serta dinilai shahih oleh lbnu Hibban dan

Al Hakim, dan sanadnya sesuai s5nmt Ash'Shahk.

Di dalam riwayat Ahrnad disebutkan: "Lalu Thalhah berkata

kepadanya, 'Engkau terus maju ..'." lalu ia menyebutkannya-

Dari jalur Isham bin Qudamah, dari Ikrimah, dari hnu Abbas:

"Bahwa Rasulullah $ bersabda kepada para istrinya,

J c"3,.S1i ):"at +v ,36

"*:

'u t / /''

Litt tlr'J.'U ,J3 c;lr.:{.}; lpt--;-

"Siapa di antan kalAn sebagai pemimpin Al Jamal Al Adbab.

Ia keluar hingga aniing-anjing Al Hawab meng{longgongnya- Di mana

di sebelah l<anan dan kirin5n terbunuh baryak korban, semenbn ia
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sendiri selamat setelah hampir tidak selamaf." Ini diriwayatkan juga

oleh Al Bazzar, dan pam pemwinya tsiqah.

N hzzar juga meriwayatkan dari jalur Zaid bin Wahb, ia

berkata, "Ketika kami sedang di sekitar Hudzaibah, tiba-tiba ia

berkata, 'Bagaimana kalian, sementara ahli bait Nabi kalian telah

keluar menjadi dua kelompok yang saling menebas leher dengan

pedang?' Kami berkata, 'Wahai Abu AMullah, dPd yang harus kita

lakukan jika kita mengalami itu?' Ia berkata, 'Lihatlah kepada

kelompok yang mengajak kepada perintah Ali bin Abu Thalib, karena

sesungguhn5n kelompok itu gpng di atas petunjuk'."

Ath-Thabarani mengeluarkan dari hadits hnu Abbas, ia

berkata, "sampai informasi kepada para sahabat Ali ketika mereka

bergerak bersamanya menuju Bashrah, bahwa mereka (penduduk

Bashrah) telah bergabung dengan Thalhah dan Az-Zubair, maka hal

ifu dimsa berat oleh mereka dan ada sesuatu di hati mereka, maka

Ali berkata, 'Demi Dzat Snng tidak ada sesembahan selain-Nya,

niscaya kita akan menang atas penduduk Bashrah, dan niscaya kita

akan membunuh Thalhah dan Az-Zubair'." Al hadits. Di dalam

sanadnya terdapat {sma'il bin Amr Al Baiali, ada kelemahan padanya.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Qais,

ia berkata, 'Disebutkan kepada Ais!,ah fentang haji Jamal, ia berkata,

'Benarkah orang-orang mengatakan haji Jamal?' Mereka menjawab,

'Ya'. Ia berkata, 'sungguh aku ingin bahwa aku duduk (diam saja)

sebagaimana yang lainnya duduk. Ihr lebih aku sukai daripada aku

melahirkan sepuluh anak dari Rasulullah S yutg semuanya seperti

Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam'." Di dalam sanadnya

terdapat Abu Ma'syar Najih Al Madani, ada kelemahan padanln.

@



I
I

traflq*a. I 6,* *afu ll tQoral4,.t

Ishaq bin Rahwaih meriwalptkan dari jalur Salim Al Muradi,

"Aku mendengar Al Hasan berkata, 'Ketika Ali sampai ke Bashrah

yang dibawah penguasaan Thalhah dan sahabatnya, berdirilah Qais

bin Abbad dan Abdullah bin Al Kawa, lalu keduanya berkata

kepadanya, 'Beritahukan kepada kami tentang perjalananmu ini'.

Lalu ia menyebutkan hadits png panjang tentang pembai'atannla

kepada Abu Bakar dan Umar kemudian Utsman, kemudian

menyebutkan Thalhah dan Az-Zubair, lalu berkata, 'KeduanSa telah

berbai'at kepadaku di Madinah, lalu keduanya menyelisihiku di

Bashmh. Seandainya ada seseorang png telah berbai'at kepada Abu

Bakar lalu menyelisihinya, "iscaf 
kami memerangin5n, demikian

juga Umar'."

Ahmad dan Al Brrzzar meriwayatkan dengan sanad hasn dal5

hadits Abu Rafi: Rasulullah $ bersaMa kepada Ali bin Abu Thalib,

tl ,:ny ii$'$.'o;$'^lt(uunsgphnw akan teriadi uruen antam

engl<au dan AisSahl. Ia berkata, 'Kalau begifu, maka akulah yang

paling sengsara, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, oulf $1.'rl$s ,7

ql,lb.rjl Uiiiti CJ-li (Tidak, akan tebpi jika hal itu teriadi, maka

kembalil<ankh k ke tempt annnn5nl."

Ishaq meriwa5atkan dari jalur Isma'il bin Abu Khalid dari

AMussalam, 'seorcmg lelaki dari desanya, ia berkata, "AIi

-berseberangan dengan Az-Zutcrlll. pada Hari Jamal, lalu ia berkata,

'Aku persumpahkan engkau kepada Allah, apakah engkau

mendengar Basulullah & bersaMa, yang saat' itu engkau

menggandeng tanganku, |!*?;tll:'i ly U?:'@ (Ketak

engl<au akan mememnginya dalam kadaan engkau menzhaliminSa,

kemudian kekk k akan mengalahkanmtl?' la menjawab, 'Aku telah

mendengamya, tidak ada dosa, aku tidak akan mememngimu'."
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Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan dari jalur Umar bin

Hanja, dari Abu Bakrah: Dikatakan kepadanya, "Apa yang

menghalangimu unfuk turut berpemng bersama warga Bashrah pada

Perang Jamal?" Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

y:ar dil;y e;14t ,Arr,y;-r di ?'j, tH (Akan ketuar suatu kaum

57ang binasa, mereka tidak akan berunfung, pemimpin mereka

seonng wanita di surgal." Tampaknya Abu Bakrah mengisyaratkan

kepada hadits ini, maka ia enggan furut berpemng bersama mereka.

Kemudian ia membenarkan pendapatuiya dalam meninggalkan hal ifu

ketika melihat kemenangan Ali.

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits tersebut dari

jalur Humaid Ath-Thawil, dari Al Hasan Al Bashri, dari Abu Bakrah,

dengan lafazh: Allah memelihamku dengan sesuafu yang aku dengar

dari Rasulullah $, lalu ia menyebutkan haditsnya. Ia berkata, "Lalu

ketika Aisyah datang, aku teringat hal itu, maka Allah

memeliharaku."

Umar bin Syabah meriwaSatkan dari jalur Mubarak bin

Fadhalah, dari AI Hasan: "Aisyah mengirim ufusan kepada Abu

Bakrah, lalu ia berkata, 'Sesungguhnya engkau adalah seomng ibu

(Ummul Mukminin), dan sesuntguhnya hakmu sangat agung, akan

tetapi aku telah mendengar Rasulullah $ bersabda , '&.&t?'j'Cri'i
il;y Vidak akan beruntung suatu l<aum yang dikuaai oleh seomng

wani@." IFath Al Ebd, B/5e601

20. Perkataan Al Buktnri:

Ais5nh berangkat ke Bashrah.

Thalhah, Az-Zubair, danKetika

@
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Al Hafizh berkata: Umar bin Syabah menyebutkan dengan

sanad jawd, "Mereka bemngkat dari Makkah setelah akhir tahun." Ia

juga menyebutkan dengan sanadnya yang lain, "Peristiwa di antara

mereka itu terjadi pada pertengahan bulan Jumadal Akhirah tahun

tiga puluh enam.l'

Ibnu Abi $nibah meriwayatkan dengan sanad jayyid, dan

AMurmhman bin Abza, ia berkata, "Auullah bin Budail bin Warqa

Al Khuza'i sampai kepada Aisyah pada hari Jamal, saat itu Aisyah di

dalam sekedup, lalu ia berkata, 'Wahai Ummul Mukminin,

sesungguhnya aku datang kepadamu ketika terbunuhnya Utsman,

lalu engkau mengatakan apa yang engkau perintahkan kepadaku.

lalu engkau berkata, 'sertailah Ali'. Ais!/ah diam saja.

Lalu ia berkata, 'sembelihlah unta'. Lalu mereka pun

menyembelih unta. Lalu aku furun bersama saudaranya, Muhammad,

lalu kami membawa sekedupnya, kemudian kami meletakkannya di

hadapan Ali, maka ia pun memerintahkan, lalu dimasukkan ke

sebuah rumah." Ia juga meriwa5aatkan dengan sanad shahih Dad.

Zaid bin Wahb, ia berkata, "Lalu Ali menahan tangannya hingga

mereka mulai memerangin5n, maka ia pun memerangi mereka

setelah Zhuhur. Lalu sebelum matahari terbenam, di sekitar Jamal

tidak ada lagi orang. Lalu Ali berkata, 'Janganlah kalian membunuh

orang yang terluka, iangan mengejar orang yang lari, dan

bamngsiapa menutup pintunya dan meletakkan senjatanya rnaka ia

amat1t." t

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad shahitr. Dari

Alqamah, ia berkata, "Aku katakan kepada Al Asytar, 'Sungguh aku

tidak ingin membunuh Utsman, maka bagaimana mungkin aku

r
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berpemng pada hari Jamal?' Ia juga berkata, 'Sesungguhnya mereka

ifu telah berbai'at kepada AIi kemudian mengingkari janjinya. Az-

Zubair lah yang memotivasi Aisyah agar keluar, lalu aku berdoa

kepada Allah agar melindungiku darinya. lalu ia berjumpa denganku

berhadap-hadapan, maka aku fidak rela karena ,sangat kuafuiya

semangatku untuk berada di tengah pasukan infanhi, maka aku pun

menghantam kepalanya dengan sekali hantaman ..." lalu ia
menyebutkan kisahnya, bahwa keduanp selamat. IFath Al Bad,

L3/6L-621

2L. Al Hafizh berkata: hnu Abi Syaibah meriwagntkan

dengan sanad shahih dari Taid bin Wahb, ia berkata, "Thalhah dan

Az-Zubair datang hingga sampai di Bashrah, lalu menangkap

bawahan AIi yang difugaskan di sarn, yaitu lbnu Hunaif, lalu Ali

datang hingga sampai di Dzu Qar, Ialu ia mengutus Abdullah bin

Abbas ke Kufah, ntunun mereka melambatkan diri datang

, maka ia pun mengufus Ammar, lalu mereka pun keluar

kepadanya."

* Perkataan Al Bukhari: lalu ia naik ke atas mimbar.

AI Hafizh berkata: AI Isma'ili menambahkan dari jalur lainnp
dari Abu Bakar bin A16ns, "Ammar naik ke atas mimbar, lalu

memotivasi orang-orcmg unfuk keluar memerangi Aisyah."

Di dalam riwayat Ishaq dari Yahya bin Adam dengan sanad

tersebut, "Lalu Ammar berkata, 'Sesungguhnga Amirul Mukminin

mengufus kami kepada kalian unfuk memobilisasi kalian, karena

ibunda kita telah berangkat ke Bashrah."

@
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Menurut saya: Al Hafizh dengan sanad tersebut di dalam

riwayat Ishaq bin Rahwaih adalah sanad Al Bukfiari pada hadits bab

ini. Watlahu a'lam.lFath N hri, L3/621-

22. Perkataan Al Bukhari: Sesungguhnya AistEh telah

berangkat ke Bashrah.

Al Hafizh berkata: Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad

shahih dari Abu Yazid Al Madini, ia berkata, "Ammar bin Yasir

mengatakan kepada Aisyah setelah selesai peristiwa Jamal, 'Betapa

jauhnya perjalanan ini dari ketetapan 5ang ditetapkan atas kalian'. Ia

mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala, *;. o:. opj (Oan

hendaHah l<arnu tebp di rumahmul. (Qs. Al Ahzaab [33]: 33)'

Lalu Aisyah berkata, 'Abu Al Yaqzhan?' Ia menjawab, 'Ya''

Aisyah berkata, 'Demi Allah, sesunsphnya engkau mengetahui

perkataan kebenaran'. Ia berkata, 'segala puji bagi Allah, yang telah

menetapkan bagiku melalui lisanmu'."

Disebutkan di dalam riwayat Ishaq bin Rahwaih di dalam

Musnadnya, dari Yahya bin Adam dengan sanad hadits bab ini:

"Akan tetapi Allah menguji kami supaya Dia mengetahui, apakah kita

menaati-N5n atau dia (Ummul Mukminin)." Maka tampaklah, bahwa

itu dari ungkapan pam Perawi.

* Perkataan Al Buk*rari: Ammar berrdiri di atas mimbar Kufah.

Al Hafizh berkata: Ini bagian ddri hadits yang sebelumnya. Al

Bukhari mengemukakan ini dengan maksud menguatkan hadits Abu

Maryam karena Abu Hushain meriwayatkannya sendirian darinya.
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Diriwayatkan juga dari Syu'bah oleh Al Hakan yang

diriwayatkan oleh Al Isma'ili, dan ia menambahkan di awalnya: Ia

berkata, "Ketika Ali mengufus Ammar dan Al Hasan ke Kufah unfuk

memobilisasi mbreka, Ammar menyampaikan pidato." lFath Al Bari,

L3/631.

23. Biografi Muhammad bin $li bin Khalaf Al Aththar:

Disebutkan oleh Al Khathib di dalam Tarikbnya, dan ia orang yang

tsiqah. Muhammad bin Manshur berkata, "Muhammad bin Makhlad

Al Aththar meriwayatkan darinya."

Disebutkan di dalam Al Mughni, bahwa hnu Adi menuduhn5a

berrdusta, dan menurutnSa ia mengatakan banyak hal aneh.

hnu AI Jauzl berkata, "lbnu Adi berkata, 'Menunrtku adalah

petaka pada hadits dari AI Aththar'."

Al Hafizh befkata: Apa yang disebutkannya dari hnu Adi ini

ia katakan di dalam biograft Husain bin Husain Al Aqqar, dan ia

tidak sendirian meriwayatkan dari Imran bin Zhabyan: Dari Hakim

bin Yahya, ia berkata, "Ketika aku sedang duduk bersama Ammar,

Abu Musa mendatanginya, lalu Ammar berkata kepadanya,

'Sesungguhnya aku mendengar Rasul"Iuh S melaknatnu di malam

Jamal'. Ia berkata, 'Sesungguhnya beliau telah memintakan ampun

unfukku'. Ammar berkata, 'Engkau menyaksikan pelaknatan ifu dan

tidak menyaksikan permohonan ampun ifu'." hnu Adi berkata,

"Menumt Muhammad bin Ali bahwa ini benfuk keanehan, dan ia

haditsnya munkar, dan menurutku ini adalah petaka darinya dalam

hal ini, bukan dari Husain."

@
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Nanti akan dikemukakan pada biografi Al Muzhaffar bin

syamuel. Al Khathib berkata, "Muhammad bin Manshur adalah

seorang tsiqah yang amanah dan baik penukilannya." lLisn N
Mizan, 5/289-2901.

24. Biqmfi Sa'id bin Abdurmhman: Dari ayahnya, dari Ya'la

bin Syaddad, dari ayahnya, "Ia masuk ke tempat Mu'awiyah dan Amr

di atas kudangn, lalu ia duduk di antara keduanya dan berkata, 'Aku

telah mendengar Rasulullah $ bersabda,

;jw6#|sy
'"Jika kalian melihat kduan5n bed<umpul, maka dekatkanlah

antan kduan3a."

Al hadits, diriwa5ntkan oleh Ath-Thabarani, dan Ibnu Asakir

berkata, "sa'id dan ayahnya maihul (tidak diketahui perihalnyia)."

lLian Al Mi"an,3/361.

Lanjutan haditsnya: $ae,* it r;*r o lti,W.rti;i 1Ua*a

del<atkantah antam kduanSa. I{arana, demi Allah, tidaHah kduanSn

berkumpul kecuali di atas pengl<hianatanl, maka aku ingin

memisahkan antara kalian berdua-

25. Uqbah bin AMullah Al Anshari As-Sulami: Al Bawardi

meriwa5ratkan dari jalur Ubaidullah bin Abu Rafi dengan sanat dha'if,

bahwa ia menganggapnya terrnasuk kalangan sahabat yang

menyaksikan peristiwa shiffin. lN Ishabah fi Tamyiz Ash-shahabah,

2/4e01.

z )zot
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26. Biognfi Munqidz Al Aslami: Disebutkan oleh hnu Fathun

di dalam Adz-Dzail, dari Al Bawardi, bahwa ia mengemukakann5n di

antara orang-orcmg yang menlnksikan peristiwa Shiffah dari kalangan

sahabat, dari jalur Ubaidullah bin Abu Rafi. Sanadnla dengan itu

adalah dha'if. lAl Ishabah fi Tamyiz,4sh-Shahabah, 3/M41.

27. Ni bin AMullah menceritakan kepada kami, Sufun

menceritakan kepada kami, hrail Abu Musa menceritakan kepada

karni, dan aku berjumpa dengan di Kufah, ia datang kepada hnu

Syrbrumah, lalu berkata, "Pertemukan aku dengan Isa agar aku bisa

menasihatin5ra." Namun tampaknln lbnu Syrbrumah takut

kepadanya sehingga tidak mau melakukannya. Ia be*ata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia be*ata, "Ketika Al Hasan bin Ali S
berangkat dengan sejumlah detasemen, Amr bin Al Ash berkata

kepada Mu'awiyah, 'Aku melihat sebuah detasemen, aku akan

mengusimya hingga yang lainnya pun lari'.

Mu'awiyah berkata, 'Siapa yang mengurus anak-anak kaum

muslim?'. Ia menjawab, 'Aku'. AMullah bin Amir dan Abdurrahman

bin Samumh lalu berkata, 'Kami akan menemuinln, lalu kami

katakan kepadanya, 'Damai'. Al Hasan berkata, 'Sungguh, aku telah

mendengar Abu Bakrah ber{<ata, 'Ketika Nabi $ sedang berpidato,

datanglah Al Hasan, lalu Nabi $ bersaMa, bf ltt'S-jji ,'rJ t:i q.\
;bt;,J[',H cr. 

g xr. *|4i- @nakku ini adatah seoft,ng pemimpin.

Semoga Allah mendamailan anbn dua kelompok dai
laum muslin)'."

Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufi;an

menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr berkata: Muhammad bin

Ali mengabarkan kepadaku, bahwa Harmalah maula Usamah

@
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mengabarkan kepadanya. Amr berkata, "sungguh aku melihat

Harmalah berkata, 'usamah mengufusku kepada Ali, dan ia berkata,

'sesungguhnya sekamng ia akan bertanya kepadamu, ia akan

berkata, 'Mengapa sahabatmu tidak menolongmu?' Maka katakanlah

kepadanya, bahwa ia berkata kepadamu, 'seandainya engkau di

dekat rahang singa, maka sungguh aku ingin bersamamu di sana.

Akan tetapi, ini merupakan per{<ara Snng aku tidak sependapat'.

Namun ia tidak memberiku sesuatu. Lalu aku pergi kepada Hasan,

Husain, dan hnu Ja'far, lalu mereka menaikkan muatan sebanyak

yang dapat diangkut oleh untaku'." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

* Perkataan Al Bukhari: Ia berkata, "Al Hasan menceritakan

kepada kami."

Al Hafizh berkata: N Bazzar mengatakan di dalam Musnad

n5n setelah meriwayatkan hadits ini dari Khalaf bin Khalifah, dari

Sufuan bin U!/ainah, "Kami tidak mengetahui yang meriwayatkanryra

dari Israil selain Sufuan."

Al Mughalthay menanggapi, bahwa Al Bukhari

meriwayatkannya pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian

dari jalur Husain bin Ali Al Ju'fi, dari Abu Musa, yaitu Ismil ini. Ini

tanggapan 5nng bagus, tapi sap tidak melihat kisah tersebut pada

pembahasan itu, tapi di dalamnSn Al Bukhari hanya meriwayatkan

hadits yarg marfu'.

" Per"kataan Al Bukhari: Ketika Al Hasan bin Ali berangkat

menuju Mu'awiyah.bersama sejumlah detasemen.

Al Hafizh berkata: Ath-Thabari men$eluarkan riwayat dengan

sanad shahih dari Yunus bin Yazid dan Az-Zuhri, ia berkata, "Ali

menetapkan 
'garda depan pasukan Imk dipimpin oleh sa'd bin

Ubadah yang berkekuatan empat puluh ribu orang yang kesemuanya

I
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telah berbai'at kepadanya sampai mati. Setelah Ali terbunuh mereka

membai'at Al Hasan bin Ali sebagai khalifah, ia tidak suka berpemng,

tapi ia ingin memberikan syarat kepada Mu'awiyah untuk dirinya.

Lalu ia mengetahui bahwa Qais bini Sa'd tidak menyepakati

untuk berdamai, maka ia pun mencopotrTya dan menggantinla

dengan Abdullah bin Abbas, lalu ia mensyamtkan untuk dirinya

sebagaimana yang diqpratkan oleh Al Hasan."

Ath-Thabari dan Ath-Thabarani mengeluarkan riwayat dari

jalur Isrna'il bin Rasyid, ia berkata, "Al Hasan mengufus Qais bin Sa'd

sebagai garda depan berkekuatan dua belas ribu personil -5nkni dari

yang empat puluh ribu-, maka Qais pun bemngkat menuju Syam.

Sementara Mu'awiyah, kefika sampai berita terbunuhnya

Ali, ia keluar bersama pasukan dari S!Bm, dan AI Hasan bin Ali juga

keluar hingga sampai di Al Madain, lalu Mu'awiph sampai ke

tempat."

hnu Baththal berkata, "Pan:a ahli ilmu menyebutkan, bahwa

ketika Ali terbunuh, Mu'awiSnh berangkat menuju lrak, sementara Al

Hasan berangkat menuju S57am, lalu keduanya bertemu di suatu

tempat di Kufah. Al Hasan melihat banyaknya orcmg yang

bersamanya, maka ia pun bersem, 'Wahai Mu'awiyah, se$ngguhnya

aku telah memilih apa yang di sisi Allah, jika perkam ini milikmu,

maka tidak layak bagiku unfuk menentangmu dalam hal ini, dan jika

ini milikku, maka aku telah unfukmu'.

Maka bertakbirlah para sahabat Mu'awlnh, dan pada saat itu

Al Mughirah berkata, 'Aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku telah

mendengar Rasulullah $ bersabda, 'r3 t:S 11 (saungguhntn

amkku ini adalah seoftng pemimpirl,' al hadits, di bagian akhimya

@
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disebutkan: Semoga Allah memberimu kebaikan atas kebaikanmu

terhadap kaum muslim." Selesai

Tentang keshahihan ini perlu ditiniau dari beberapa segi'

Perhma: Bahwa yang terpelihara adalah: Mu'awiyah yang

lebih dulu mengajukan perdamaian sebagaimana yang disebutkan

pada hadits &a kedua, bahwa Al Hasan dan Mu'awiyah tidak

berhadapan dengan kedua pasukannya hingga memungkinkan unfuk

saling berticam, tapi keduanya saling mengufus ufusan. Maka

perkataannya, "falu ia berseru, 'wahai Mu'awiyah .'. diartikan

sebagai pesan yang disampaikan oleh uhrsan.

Kesimpulannya, Al Hasan mengirim utusan kepada

Mu'awiyah secaEr rahasia, lalu Mu'awiyah mengirim ufusan secam

terang-temngan. Yang terpelihara juga, bahwa perkataan Al Hasan

yang terakhir adalah teriadi setelah perdamaian dan pertemuan,

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Al

Baihaqi di dalam Ad-Datail dari jalumya dan dari jalur lainnya dengan

sanad mereka hingga Asy-Sya',bi, ia berkata, "Ketika Al Hasan bin Ali

berdamai dengan Mu'awiyah, Mu'awiyah berkata kepadanya,

'Berdirilah lalu berbicaralah'. Ia pun berdiri, lalu memanjatkan puja

dan puji kepada Allah, kemudian berkata, 'Amma ba'du,

sesungguhnya kecerdasan yang paling cerdas adalah takua dan

sesungguhnln kelemahan yang paling lemah adalah kelaliman.

Ketahuilah, sesungguhnya perkara ini, dimana aku dan

Mu'awiyah berselisih, adalah seseoftmg yang lebih berhak

terhadapnya daripada aku, atau adalah hak aku untuk

meninggalkannya karena menginginkan damainya kaum muslim dan

memelihara darah mereka. Sesungguhnya aku tahu bahwa mungkin

i
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ini adalah fitnah bagi kalian dan kesenangan hingga waktu tertentu.

Kemudian ia beristighfar lalu tunrn."

Ya'qub bin Sufun mengeluarkan riwayat dari jalumya juga,

dan juga Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail dari jalur Azz'u[:rri, lalu ia

menyebutkan kisahnya, di dalamn5n disebutkan, "Lalu Mu'awiSnh

" berpidato, kemudian berkata, 'Berdirilah wahai Hasan, dan

berbicaralah kepada orang-opmg'. Ia pun bersSrahadat, kemudian

berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menunjuki kalian

melalui omng-ormg pertama kita dan melindungi darah kalian

dengan orcmg-orcmg temkhir kita. Sesungguhnya perkam ini

hanyalah sesaat, dan dunia ifu terus berputar'." Lalu ia menyebutkan

lanjutan haditsnya.

Kdua: Hadits ini dari Abu Bakrah, bukan Al Mughirah, tapi

memungkinkan disinkronkan, lpitu bahwa Al' Mughirah

menceritakannya ketika ia mendengar pengufusan oleh Al Hasan

unfuk berdamai, sementara Abu Bakmh menceritakannya setelah ifu.

Asal hadits ini diriwayatkan oleh Jabir yang dikemukakan oleh Ath-

Thabarani dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail dart Fawaid Yafun bin

Ma'in dengan sanad shahih hingga Jabir.

Dikemukakan juga oleh Adh-Dhiya dalam Al Ahadits Al
Mukhbmh yang tidak terrdapat di dalam Ash-Slnhihain. Saya heran

karena Al Hakim fidak rnengemukakannya, padatral ia sangat

memperhatikan hadits yang seperti iru.lFath Al Elai,13/67481.

28. Perkataan AI Bukhari: lalu Al Hasan bin Ali ber&ata

kepadanya, "sesungguhnya kami ini bani AMul Muththalib."

@
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Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Isma',il bin

Rasyid yang dikemukakan oleh Ath-Thabari, "l-alu Mu'awi5nh

mengutus AMullah bin Amir dan Abdullah bin samurah bin Habib

kepadanya." Demikian yang dikatakan Abdullah, dan demikian juga

yang disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabarani. sedangkan yang

terdapat di dalam Ash-Shahih lrJbifjl shahih. Kemungkinan AMullah

bersama saudamnSn, Abdurrahman, berkata, "L-alu keduanSn datang

kepada Al Hasan di Al Madain, lalu keduanya memberikan

kepadanya apa yang dikehendakin5a, dan mengajaknya bendamai

dengan kesepakatan ia mengambil dari batiul mal Kufah sebaryak

lima rafus ribu terkait dengan beberapa hul yattg disyamtkan."

Diriwayatkan juga menyerupai ifu dari jalur Awanah bin Al

Hakam, dengan tambahan, "Al Hasan berdamai dengan Mu'awilnh

dengan kesepakatan menetapkan baginln dari baiful mal Kufah

sejumlah paiak Dar Abjarad."

Muhammad bin Qudamah menyebutkan di dalam lrjtab Al
Khawarij dengan sanad kuat hingga Abu Bashrah, bahwa ia

mendengar, Al Hasan bin Ali mengatakan di dalam pidatonya di

hadapan Mu'awiyah, "sesungguhn5lia aku mensyaratkan kepada

Mu'awi5nh khilafah untuk diriku setelahnya."

Ya'qub bin Sufuan mengeluarkan riwayat dengan sanad

shahih hingga Az-Zvhri, ia berkata, "Al Husain mengadakan

perjanjian dengan Mu'awiyah dan mens5raratkan untuk dirinya, lalu

lembamn ifu sampai kepada Mu'awiyah, lnrlg mana ia telah

mengirimkan kepada Al Hasan unfuk meminta damai, dan bersama

utusannya ada lembar putih (belum ditulisi) yang dibawahn5n telah

distempel, ia mengirim surat kepadanya, 'Silakan engkau

mensyaratkan apa yang engkau mau, maka itu menjadi milikmu'. Al
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Hasan pun mensyaratkan bebempa kali lipat dari yang pertama. lalu
ketika keduanya bertemu dan Al Hasan berbai'at kepadanya, Al

Hasan memintan5n agar memberikan kepadanya apa yang ia
syaratkan di dalam catatan yang telah distempel oleh Mu'awiph di

bawahnya. Namun Mu'awiyah berkelit kecuali yang diminta pertama

kali oleh AI Hasan, dan ia berdalih bahwa ia memenuhi

perrnlntaannya ketika pertama kali ia menyepakatinya. lalu
keduaqn berselisih mengenai hal ifu, dan Mu'awiyah tidak

memenuhi sedikit pun kepada Al Hasan dua syarat lainn1a."

. Al Hafizh berkata: Redaksi: l-.1 }n' 'CJ-'ot i.Jt Ct: (O*
sesungguhn5a aku berhanp, Attah'mendamaikan denganngpl- lni
dinyatakan di dalam hadits Jabir, dan laf-azhnya dikemukakan oleh

Ath-Thabarani dan Al Baihaqi, "Beliau mengatakan kepada Al

Hasan, thl;'13 ,y, ,P,y.*htF-,16 'Ji C! gaunsgahntp

anakku ini adalah seomng pemimpin. Denganrya Allah

mendarnail<an dua kelompok dari laum musliml."

N hzzar berkata, "Hadits ini diriwa3ntkan dari Abu Bakrah

dari Jabir. Hadits Abu Bakrah lebih masyhur serta lebih bagus

sanadnya. Sedangkan hadits Jabir gharib."

Ad-Daraquthni berkata, 'Ada pertedaan pada Al Hasan, lnng
suafu pendapat menyebutkan: Darin5n dari Ummu Salamah,

sementara pendapat lain menyebutkan: dari hnu 'U3ninah dari

Ayyrrb dari Al Hasan. Semuanln lernah. Diriuaptkan juga oleh Abu

Daud bin Abu Hind dan Auf Al A'rabi dari Al Hasan se@ra mutel."
(Fath Al kri, L3/70-711.

29. Biografi Habbah bin Jarin bin Ali'bin Abdanihim Abu

Qudamah AI Kufi: hnu Ma'in berkata, "la meriwayatkan sejumlah

@
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hadits, sedangkan ia dha'rf" Ibnu Adi berkata, "Aku tidak melihatnya

mempunyai riwayat munkar yang melampaui batas." Ibnu Hibban

berkata, ,,la sangat fanatik dalam menganut paham syi'ah, lemah

dalam hadits." Ad-Daraquthni berkata, "Dha'if." hnu Al Jauzi

berkata, "la meriwayatkan bahwa Ali gugur di shiffin bersama

delapan puluh sahabat pesertia Badar. Ini riwayat dusta"'

Al Hafizh 'berkata: Maksudnp adalah, demi Allah iika

sanadnya shahihhingga Habbah. lTahdzib AbTahdzib, 2/1551.

30. Biografi Hushain bin Al Harits: Ath-Thabarani

meriwayatkan dari jalur Ubaidullah bin Rafi, "la turut dalam Perang

Shiffin bersama Ali." sanadnya hingga ubaidullah dha'if.lAl Ishabah

ft Tamyiz Ash-Shahabah, L/336}

31. Biogra fi Tlrid bin Aslam: Disebutkan oleh Dhimr bin

Shurad, salah seorang perawi dha'if, dengan sanad dari Ubaidullah

bin Abu Flafi, mengenai orang-omng yang turut serta dalam Pemng

shiffin bersama Ni.lAl Ishabah fi Tamyiz Ash-shahabah, L/5601.

32. Biografi Al Harits bin Hathib: Ath-Thabarani

meriwayatkan dengan sanad dha'if, bahwa ia gugui di medan Shiffin

bersama Ali &.

33. Biografi Buraid Al Aslami: Disebutkan oleh Ibnu Fathun

di dalam Adz-Dzail, dan Al Bawardi mengemukakann5ra di dalam

Ash-shahabah danjalur yang lemah, dari Ubaidullah bin Abu Rafi,

E
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mengenai orang-oftmg yang turut dalam Perang Shiffin bersama Ali
dari kalangan sahabat dan gugur di sana. Mengenai ini Ali berkata,

"Semoga Allah membalas dengan kebaikan kepada golongan

Aslamiyah," dengan urajah ceria bersegera di sekitar Hasyim.

Bumid dan AMullah termasuk mereka, juga Munqidz, Urwah

dan kedua anak Malik di dalam kemuliaan."

Jika ini shahih, maka maksudnya selain Buraidah bin Al

Hashib Al Aslami, karena ia hidup beberapa waktu setelah itu. lAl
Ishabh ft Tamyiz Ash-Slnhabh, I /L461.

34. Biografi Tsa'labah bin Qaizhi: Disebutkan oleh

Muthayyan, Ath-Thabarani, dan lainrryra dari jalur Ubaidullah bin Rafi

mengenai omng-oremg yang gugur di medan Shiffin dari kalangan

peserta Perang Badar. Sanadnya hingga Ubaidullah sangat dha'if.lAl
Ishabh fi Tamyiz Ash-Shahabah, I /20t1.

35. Biografi Jabalah bin Tsa'labah Al Anshari Al l&azraji Al
Bapdhi: Disebutkan oleh Muthayyan dengan sanadnya hingga

Ubaidullah bin Raft mengenai otang-otang yang gugur di medan

Shffin dari kalangan peserta Perang Badar, dikemukakan oleh Ath-'

Thabarani, Abu Nu'aim, dan lainnla.

hnu Hibban ber*ata, "Jabalah bin Tsa'labah bin bani

Bayadhah adalah pesertia Perang Badar."

hnu Al Atsir menyebutkan bahwa yang benar adalah Rakhilah

bin l(halid bin Tsa'labah, nEunun terluputkan ma-nya dan keliru

sertia dinasabkan kepada kakeknSn.

@
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Menumt saya: Kemungkinannya ifu orang lain. Memang

benar, omng yrang ikut sertia Perang Badar adalah Rakhilah, dan telah

beberapa kali kami sebutkan, bahwa sanadnya hingga AMullah

sangat dha'if.lAl Ishabah ft Tamyiz Ash-ghahabah, L/2231.

36. Biosrafi Jabr bin Anas bin Abu nu^iq, Disebutkan oleh

Ath-Thabarani dari Mutha5ryan dengan sanad mereka hingga

Ubaidullah bin Rafi mengenai orang-orang yang gugur di. medan

shiffin dari kalangan pal?t peserta Pemng Badar, dan ia berkata,

"sesungguhn5n ia peserta Perang Ehdar'"

Sanadnya dha'it dan para atli maglnzi (sejarah pepemngan)

tidak menyebutkann5n di kalangan omng-orang yang ikut perang

Badar, tapi mereka menyebutkan Jubair bin Iyas. lAl Ishabh fi

Tamyiz Ash-shahabah, L / 22L1.

37. Biografi Uwais bin Amir: Disebutkan di dalam Al

Mustadmkdari jalur Yahya bin Ma'in, dari Abu Ubaidah Al Haddad,

Abu Milryas menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku melihat

seomng wanita di masjid uwais Al Qami, ia berkata, 'la dan para

sahabatnya belkumpul di masjidnya ini, mereka shalat dan membaca

Al Qur'an hingga mereka berperang. talu uwais dan sejumlah

sahabakrya gugur di antara para pahlawan di hadapan Ali'"

Dari jalur Al Ashbagh bin Nabatah, ia berkata, *Aku

menyaksikan Ali pada hari Shiffin berkata, 'Siapa yang mau befuai'at

(bersumpah setia) kepadaku sampai mati?' lalu berbai'atlah

kepadanya sembilan puluh sembilan orcmg. [-alu ia berkata, 'Dimana

hnu At-Tamam?' lalu datanglah kepadanya seorang lelaki dengan
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pakaian wol dan berkepala botak, lalu ia bertai'at kepadanya sampai

mati. lalu dikatakan, 'lni Uwais AI Qami'. Ia terus berperang hingga

gugur."

Abdullah bin Ahmad meritmSntkan di dalam Zgadat Al
Musnad, dari jalur Abdullah bin Salamah, ia berkata, "Karni

memgrangi Adzerbaijan pada masa Umar, saat ifu Uuais bersama

kami. Lalu ketika kami kembali, ia sakit lalu meningal.".;ti

Di dalam sanadnya terdapat Al Haitsam bin Adi, a nntutk
(riwayatnya ditinggalkan), sedangkan riwayat yang bisa dijadikan

sandaran adalah riwayat yang pertama.

Al Hakim mengeluarkan riwayat dari Usair bin Jabir, ia
berkata, "Salah seorcmg sahabatku berkata kefika aku di Kufah,

'Apakah kau kenal seseorcmg yang engkau lihat?' lalu ia

menyebutkan kisah Uwais, di dalamnSn disebutkan, "Lalu ia bemnjak

mendekati pagar, lalu shalat dua rakaat, kemudian menolehkan

wajahnya kepada kami lalu berkata, 'Ada apa kalian denganku, kalian

mengendap di belakangku padahal aku orang yang lemah. Apakah

aku punya kebufuhan yang tidak terpenuhi bersama kalian?

Janganlah kalian melakukan'itu, semoga Allah memhmati kalian.

Barangsiapa meinpunyai keperluan terhadapku, maka hendaklah

menemuiku nanti malam'. Kemudian ia berkata, 'Sesungguhnya

majelis ini dipenuhi oleh tiga golongan: Omng beriman 3nng paham,

orang beriman yang belum faham dan orang munaftk; demikian ifu di

dunia seperti halnya hujan yang mengenai pohon png rindang dan

berbrmh, sehingga menambah bagus, subur, dan baik; seperti hujan

yang mengenai pohon yang tidak berbuah sehingga menambah

bagus dedaunannya dan akhimya menjadi bertuah, dan seperti hujan

lang mengenai pohon yang kering sehingga menghancurkannya'.
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Kemudian ia membaca ayat 'z-1;jiiu*.:" 
3L rl .otpt'ga JTt

$t-rrif l#.tLJ, q/l3'+:fr.lDan l{ami turunkan dad N Qur'an

suafu Wng meniadi penaumr dan nhmat bag onng-omng tnng

beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada omng:omng

jang lalim selain kerugian.l (Qs. Al Israa' [17]: 821. 'Ya Allah,

anugemhilah aku s5ahadah yang memastikan kehidupan dan rezeki

bagiku'."

Usair berkata, "Tidak berapa lama setelah ifu hingga datang

ufusan Ali kepada orang-omng, lalu sang pemilik beludru, Uwais, ptn

keluar, dan kami pun keluar bersama, hingga kami berhenti di

hadapan musuh."

hnu Al Mubarak berkata: Dari Usair, ia berkata, "Lalu

penyeru Ali berkata, 'wahai kuda Allah, naiklah dan bergembimlah'.

Maka omng-omng pun berbaris, lalu Uwais menghunus pedangnya

hingga sarurypya pecah lalu ia membuangnya, kemudian ia berkata,

'Wahai manusia, sempumakanlah, sempumakanlah, niscaya akan

sempuma wajah-wajah'. Kemudian ia tidak kembali hingga ia melihat

surga, lalu ia mengatakan itu dan berjalan hingga tiba-tiba sebuah

tombak menghujamnya dan mengenai hatinya, maka ia pun jafuh di

tempakrya, seakan-akan ia telah meninggal sebelumnya." I.-.1

sanadnya shahih.lAl Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah, l/LL6'LL7l-

38. Musnad Ali bin Abi Thalib: Hadits, "Aku menyaksikan Ali

dalam Perang Shifftn, ia berkata, 'Siapa yang mau bertai'at

kepadaku hingga mati'. ... al hadits.

Al Hakim menyebutkan tentang Manaqib Uwai. Ahmad bin

Kamil mengabar.kan kepadaku, AMullah bin Rauh menceritakan

kepada kami, Ubaidullah bin Muhammad Al Aisyi menceritakan
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kepada kami, Isma'il bin Amr Al Baiali menceritakan kepada kami

dari Hibban bin Ali Al 'Anzi, dari Sa'd bin Tharif, darinya, dengan itu.

Menurut saya: Di dalam sanadnya terrdapat sejumlah perawi

dha'if. llttihaf Al Mahanh, 1 1/3011.

39. Biografi Aidz bin Amr Al Arrstnri: Disebutkan oleh Al

Baladzi, dan ia meriwalntkanqla dengan sarndnya dari Ubaidullah

bin Raft, bahwa ia menganggapnya termasuk kalangan sahabat Snng

turut dalam Pemng Shiffin bersama Ali.

Sarndnya 5rang demikian adalah dha'if. lN Ishabh ft Tamyiz

Ash-Shahabah, 2/2621.

40. Biografi Amr bin Anas Al Anshari: Disebutkan oleh Al

Bawardi dan ia meriwdyatkann5n dari jalur ubaidullah bin Rafi,

bahwa ia menyebutkannya di kalangan peserta Perang Badar Snng

turut dalam Perang shiffin. sanadnp dha'if. lAl Islnbah fi Tamyiz

Ash-Shahabah, 2/5241.

41. Biograft Abu Fadhalah Al Anshari: Dari AIi, dan darirya

oleh anaknya, Fadhalah: Abu Hatim berkata, "la seomng sahabat,

furut serta'dalam Perang Badar, dan ia furut berperang bersama Ali

dalam Perang Shiffin."

Al Hafizh berkata: Itu di dalam musnad lrang sama dari jalur

yang lemah. Ahmad berkata: Ha4rim bin Al Qasim menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami.

hnu Abi l(haitsamah mengeluarkan, dan ini lafazhnya, dari Arim,
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dari Muhammad bin Rasyid, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail,

dari Fadhalah bin Abu Fadhalah Al Anshari, ia berkata, "Aku keluar

bersama ayahku untuk menjenguk Ali bin Abu Thalib karena sakit

yang dialaminya cukup berat, lalu ayahku berkata, 'Apa yang

membuatmu menetap di tempat tinggalmu ini? Jika ajalmu datang,

maka tidak ada yang mengunrsimu kecuali kaum Juhani. Dan jika

engkau dibawa ke Madinah, lalu ajalmu tiba maka engkau akan

diurusi dan dishalatkan oleh para sahabatmu'.

Ali pun berkata, 'sesungguhnya Nabi # telah

memberitahuku, bahwa aku tidak akan mati hingga diperintahkan'.

Kemudian ia mewamai ini -yakni jenggofurya- dari sini -yakni dari

pangkalnya-." Lalu Fadhalah berkata, "Lalu ia pun berperang, dan

furut pula Abu Fadhalah bersamilla, di Shiffin." Ia berkata, "Abu

Fadhalah ifu termasuk peserta perang Badar." Demikian juga 5nng

diriwayatkan oleh Asad bin Musa di dalam Fadhail Ash-Shahabah

dari Muhammad bin Rasyid secara panjang lebar, dan di bagian

akhimya ia berkata, "Fadhalah berkata,.'Lalu ayahku menyertain5n

ke Shiffin dan gugur bersaman5a'." Disebutkan juga oleh Al Bukhari

dari jalur Muhammad bin Rasyid secara ringkas.

Diriwayatkan juga oleh Al Harits bin Abu Usamah dari Al

Hasan bin Musa, dari Muhammad bin Rasyid secam panjang lebar

juga. I Ta'jil N Manfa'ah, 2/52*5261.

42. DanMuhammad bin Ibmhim At-Taimi, "Fulan memasuki

Madinah unfuk berhaji, lalu omng-orcmg mendatanginya memberi

salam kepadanya, lalu Sa'd datang lalu memberi salam, lalu berkata,

'lni tidak membanfu kita mempertahankan kebenaran kita atas

kebatilan selain kita'. Sejenak ia diam, lalu berkata, 'Mengapa engkau

@
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tidak berbicara?' Ia pun berkata, 'Fitnah dan- kegelapannya telah

menyebar'. Aku pun mengekang untaku, 'Ukh, ukh'. lalu unta

merunduk hingga ke bawah, lalu seorang lelaki berkata,

'sesungguhnya aku telah membaca Kitabullah dari awalnya hingga

akhimya, tapi aku tidak pemah melihat di dalamnp: ukh, ukh''

Lplaki lainnya lalu mamh dan berkata, 'Mengapa'engkau berkata

begihr. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah $ beriabd", €'rP
',F, W, betsma kebenannlatau oui'r* *'t'5it 1X.b*u-n
berama Ati dimanapurll'. h berkata, 'Siapa yang mendengar ifu

bersamamu?' Ia berkata, 'Beliau mengatakanryTa di rumah Ummu

Salamah'. Ia pun mengutus seseorcmg kepada Ummu Salamah, lalu

menanyakannya tentang hal ifu, Ummu Salamah pun berkata,

'Sungguh, Rasulullah $ telah mengatakannSra di mmahku'. Seorang

lelaki lalu berkata kepada Sa'd, 'Bagiku, engkau salna sekali tidak

tercela sekamng'. Ia berkata, 'Mengap*' la berkata, 'Jika engkau

mendengar ini dari Nabi $, maka aku akan tetap melayani Ali

hingga mati'."

Sa'd tidak matuk. lMukhtashar hvnid Al Ehzar, 2/L73-

t741.

43. Al Hafizh mengatakan tentang hadits png diriwa5ntkan

oleh Al hnar DanTaid bin Wahb, ia berkata, "Ketika kami sedang

di sekeliling Hanifah, tiba-tiba ia berkata, 'Bagaimarn kalian, jika

(para penghuni) rumah Nabi kalian telah menjadi dua kelompok 5nng

saling berperang dengan pedang?' Karni pun menjawab, 'Wahai Abu

Abdullah, itu benar-benar akan terjadi?' Sebagian sahabahrya

kemudian berkata, 'Wahai Abdu AMullah, apa yang harus kita

perbuat bila kita mendapati masa tersebut?' Ia berkata, 'Uhatlah
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kelompok yang mengajak kepada perintah Ali, Ialu tetapilah itu,

karena sesungguhnya ia di atas petunjuk'." lMukhtashar hwaid Al

Ekzar,2/t741.

M. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Ali bin Abu Thalib: Pada hari Jum'at ketika ia

menyampaikan khutbah di atas mimbar, Zaid bin shauhan termasuk

omng-omng yang bersamanya dari kalangan budak dan maula,'

seorang lelaki lalu mengatakan perkataan yang aku tidak mengetahui

apa ifu, maka Ali pun mamh hingga wajahnya memerah. lalu ia

diam, kemudian ketika sedang demfian, tiba-tiba Al Asy'ats bin Qais

datang melangkah oftmg-orang, lalu berkata, "Kami terlewatkan oleh

sesuafu yang membuat wajahmu mememh.'

T;rid bin Shauhpg lalu menepuk pahaku dan berkata,

"sesungguhnya Allah, demi Allah, pasti akan menampakkan kepada

bangsa Arab apa yang engkau bicarakan." Kemudian ia berkata,

"siapa yang memaklumiku berkenaao dengan orang-omng besar

yang dibutuhkan ifu? Yang mana seseorcrng dari mereka kembali ke

tempat tidumya, sementara kaum lain bemngkat menuju dzikrullah.

lalu menyuruhku untuk mengusir mereka sehingga aku termasuk

omng-omng yang zhalim. Demi Dzat yang telah menciptakan biji

bijian yang menciptakan jiwa, sungguh aku telah mendengar

Rasulullah $ bersabda,'Kelak lalian akan ditancapkan pada agama

sebagaimana kalian menanapl<an mereka pertama kali."

Ia berkata, "Kami tidak mengetahui yang meriwayatkannya

kecuali Al Minhal, dari Abbas, dari Ali. sedangkan Mahadhir lemah,

tapi ia tidak meriwayatkannya sendirian." lMukhtashar hunid Al

hzar, 2/172-1731.

@
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45. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari lbnu Abbas, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa

kepada para istrinya,

,.;)ti Ft+A
o r/ t, / o u tr)-t 

12/ , t-r./ 
tzt ,orl

,fS L#.r{ f ,-!d.rq- .qtr ./)) L(,E-,re
,

t to /

c-f,
,>.rk q-.'d rJ i ri;;Mor*-

" Semqa pengebhuanku benar adan5n. Siap di *tu^' l*li*
sebagai pemimpin Al Jamal Al Adbab. Ia keluar hinga anjing-aniing

Hawab mengpngpngnta. Di mam di sebelah lanan dan kiringa

tetbunuh bnpk kofran, kemudian ia sendiri selamat setelah hampb

tidak selanat"

Muhammad bin Utsman bin Karamah menceritakan kepada

kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa

menceritakan kepada kami dari'lsham, dengan redaksi ini.

Asy-Syaikh berkata: -sambil ia menyebutkan serupa itu-,
harya saja ia menyebutkan (dengan lafazh): 6.lt '..i 'et W)* ,F
i.S.# (Di mana di sebelah lanan dan kirnSa tuftunuh bantnk

kottud.

Ia berkata, "Karni tidak mengetahuin5ra diriwa5ntkan dari hnu
Abbas kecuali dengan mnad ini."

Asy-Syaikh berkata, "Para perawinya tsiqah."

Hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari, hanya saja ia tidak

meriwayatkannya karena keberadaan Isham. lMukhashar hwaid Al
Ehmr, 2/L7L-t721. ,

a24 o. , ol
iJ\r-l q-e s.J

@
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46. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Abu Bakrah, ia berkata, "Dikatakan, 'Apa yang

menghalangimu turut berperang dalam Perang Jamal?' Ia berkata,

'Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa,

,il;,r iu,o,i#Y -<ii iyLH
,cr,ri$.c

"Akan keluar suafu kaum t/ang binaa, mereka tidak al<an

berunfung. Mereka dipimpin oleh seomng wanita, tnng IrE'rE'

pemimpin mereka di sutga." I

Ia -yakni Al hzzar- berkata, "AMul Jabbar

meriwayatkannya sendirian. Diriwaptkan juga oleh yang lain dari

Atha, ia berkata: Dari Bilal bin Baqthar, dari Abu Bakrah. IGmi juga

tidak mengetahuinya dengan lafazh ini kecuali dari jalur ini."

Abdul Jabbar ini didustakan oleh Abu Nu'aim dan dinilai

tsiqah oleh Abu Hatim.

Umar di sini majhul (tidak diketahui perihalnya)- lMukhtashar

hvl:aid At fuzar, 2/ 77 O'L7 tl.

47. NHafizh mengatakan tentang haditg yang diriwayatkan

oleh Al hzz-ar: Dari Hudzaifah, "Aku mendengar Rasulullah $
bersaMa,

,tilt ^," A'"pt t{t i;t 4 hl,Jr1i

E
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'Ketak akan samng pemimpin yang masuk ke dalam cobaan

sfiga, dan nisaya oftngoftng yang bermmaryn masuk nenka'."

Yahya bin Habib bin Arabi menceritakan kepada kami, Al

Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami dari Al Husain, dari Jundub, dari

Hudzaifah, tanpa memarfu4annya (tidak menyandarkannSn kepada

Nabi S).

N hzzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan

se@ra mar{u' kecuali dari hadits Hudziafah dengan sanad ini.

Sementara Umar bin Habib yang me-marfu:kannya bukan seormg

hafizh. Kemungkinan At-Taimi pemah yne-marfu'-k6nnya dan pemah

juga me-ma uq u f-l<anrrya."

Yang mauquf sestrai dengan syarat Shahih, dan unfuk hal

yang seperti itu tidak akan dikatakan berdasarkan pendapat, maka

hukumnya marfu'. lMul<hbshar hwid Al fuzzan 2/L69-7701.

Bab: Tentang Khilafah setelah Rasulullah #

48. Az-Zamakhryari berkata: ... dari beliau $,

a

cG,4*)l

';lrr r-rk'"j r;r-'o$i €*.^i\rJl
t?'-e ,kb;rtit*"O/:€l-t

... ,i; *.Jt-rlSllt rllll)tUL

tc < o!r-* fl

@
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"Khilafah setelahku adatah tiga puluh tahun. Kemudian Allah

menguaakan siapq.yang dikehendaki-Nya, lalu meniadi kemiaan,

kemudian teriadi perampafin: pemmpokan di ialanan, penumpahan

damh, pengambilan harta secarz, tidak haq ...-"

Al Hafizh berkata: Saya tidak menemukannya, sedangkan

bagian awalnya terdapat di dalam As-Sunan,lbnu Majah, Al Hakim,

Ahmad, Ath-Thabarani, Al Baihaqi, dan Ats-Tsa'labi, semuanya dari

hadits Safinah:

/ O/

-L-*r

"Khilafah pda uma*u selama tiga puluh bhun, ketnudian

berkuaalah mia setelah ifu."

Dalam lafazh lain disebu*an, 'ru}{ r,- .xr Uh'i (Kemudian

Altah menguaakan siapa Wng dikehendaki-N5n). Ahmad, hnu Abi

Syaibah, dan Ath-Thabamni meriwayatkan dari jalur AMulrahman

bin Sabith, dari Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal, secaftr nanu', ';tl

. 1-$; ;--r'a:fiili rri ?(br 1*unssuhntn Altah memulai

perkan ini dengan kenabian, kemudian meniadi khilafah...)al hadits.

lAl lkfi Asy-*at 3/2451.

49. Az-Zamakhsyari berkata: Disebutkan kepada kami dari

Rasulullah $,

'd1 '"; ,;L o!<i if e

@

w



e*ea*elta'? l,u?ofu 4l rfurala,a,

z cl

,l[;)r lrb t4;^wLi 6ul ,.#
t .^i.J UJ

al
inl t5l

0

,

;rJt oi ;Ati r'si4ur;\i t|; sYt

;s'k;'4?

$r;f 'u?)L 6l i;*rsYt

"Apbila umatku mengagunghn kduniaan, maka diabuilah

daringa wifuwa Islam, dan apbik merel<a meninggalkan arnar

ma'ruf nahyi munkar, nzaka dihannl<anlah berkah uah5ru!

Al Hafizh berkata: sa5n tidak menemukannya dari ialur ini-

DiriwayatkanjugaolehAlHakimAt.Tirmi&ididalam
Nawadir-nyadari hadits Abu Huraimh seperti ihr, dengan tambahan:

,J
"Dan apabik unatku satirg mencela mal<a j,atuhlah dad

mantlsia."

Disebutkan juga pada rnaielis keL75, dan di dalam sanadnya

terdapat Al Bukhturi bin ubaid, b dln'if.lAl lhfi Asyslnt 2/L531.

Bab: Diangkatnf Hiasan Dtrnia

50. Biogmfi Bamkah bin Muhammad Al Halabi: Barakah

meriwayatkan dengan sarad hingga Nabi $:

E
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...fV, uPt,f aL $'nt arr[,i
u Hiasn dunk diangl<at pada tahun 125 ....'

Al Hafuh berkata: Syaikh Al Auza'i pada hadits, L-l!! *t;
lHiasan itu diangkal, Az-h)hn bukan Yahya, demikian didalam Juz'

Ar-Rafi'i: Shalih bin Ali menceritakan kepada kami, Bamkah

menceritakan kepada kami. Memang benar diriwayatkan oleh Al

Hakirn Abu Ahmad di dalam Favraidnya dari Muhammad bin Al

Musayyab dari Bamkah, ia berkata, "Yahya bin Abu Katsir." Bamkah

mencurinya dan menetapkan padanya dengan sanadnya, dan ini

diketahui dengan Abdul Malik bin Zaid dari Mush'ab bin Mush'ab dari

Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari ayahrya.

Disebutkan juga di dalam biografinya yang disebutkan oleh

hnu Adi, dan hnu Makula berkata, 'Barakah adalah julukan,

sedangkan namanla Al Husain."

AI Hakim berkata, "lia meriwayatkan hadits-hadits palsu."

lLisn Al Mizan,2/*91.

Menurut saln: Disebutkan di dalam Mukhtashar hunid Al
hzzar, 2/L75. Al Hafizh berkata: Ia -5nkni N Bazzar- berkata,

"Kami tidak mengetahuiryn kecuali dengan jalur ini35, sedangkan

Mush'ab dha'if."

Disebutkan di dalam Lisan Al Mizan, 4/6+65. Al Hafizh

berkata: Dinukil dari hnu Adi, 'lni hadits munl<ar dengan sanad ini.

35 Yahni: Dari Abdul Malik bin Zaid, dari Mush'ab bin Mush'ab, dari Az-
Zuhri, dari Abu Salamah, dari aSBhnya
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ndak ada yang meriwayatkannSn selain Abdul Malik bin Zaid, dan

dari Abdul Malik selain Muhammad bin Abu Fudaik"'

51. Biografi Ali bin Qutaibah fu-Rifa'i mengenai apa

dikemukakan oleh Al Uqaili: Dari Abu Hurairah 4h, ia memarfu'-

kannya: irir 6.f qi ,@Yt FJ.{&tkp umat mempun5ai fituah, dan

fiaahn5n umatku adalah harbl.la berkata, "Tidak ada asalnSa dari

hadits Malik dan tidak pula pula dari jalur yang valid."

Al lGalili berkata, 'la.meriwa5ratkan sendirian seiumlah hadits

dari Malik, sedangkan ia udak kuat dalam hadits." llisan N Mian,

4/2s01.

Bab: Islam Ifu Bermula Terasa Aneh dan Alran
Kembali Terasa Aneh

52. Biografi Abdurmhman bin Sunnah Al Aslami: Ahmad

dan Al Baghawi mengeluarkan dari jalur Ishaq bin AMullah bin Abu

Farwah, dari Yusuf bin Sulaiman, dari neneknya, Maimunah, dari

. AMurmhman bin Sunnah: Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa,

4/

,11,i l-^{ I t, A!,
)J*'- (.' ti.i i)t:"li f{

o lt

,G:}N.;P
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,,lslam ifu bermula temsa aneh kemudian akan kembali tems

aneh sebagaimana bermula, maka keberunfunganlah bagi omng-

omng Wng aneh."

Ishaq bin Abu Farwah sangat dha'if. lAl Ishabah ft Tamyiz

Ash-Shahabah, 2/4011.

Menurut saya: Disebutkan di dalam Ta'jil Al Manfa,ah,

1/800-801, pada biosmfi Abdurmhman bin sunnah, Al Haftzh

berkata: Di dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Abdullah bin Abu

Farwah, ia lemah.

.hnuAs-Sakanberkata,"Tidakbisadijadikansandaran.',
Al Bukhari berkata, "Haditsnln tidak lurus'"

Bab: Riwayat Tentdng Golongan-Golongan

53. Biografi Abdul Majid bin AMul Azizbin Abu Rawwad Al

Azdi: Ad-Damquthni mengatakan dalam Al Afmd Ya'qub bin

hmhim menceritakan kepada kami, Ali bin Muslim menceritakan

kepada kami, Abdul Majid menceritakan kepada kami dari hnu

Jumij, dari Atha, dari Ibnu Abbaq ia berkata, "Perkataan qadari5nh

adalah kekufuran, perkataan Haruriph adalah kesesatan, dan

perkataan syi'ah berlumuran dengan dosadosa dan perlindungan

dari Allah. Ketahuilah bahwa semuanya dengan takdir Allah."

Ad-Daraquthni berkata, "Abdul Maiid meriwaptkanqn

sendirian."

@
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Menurut saya: Para perawi lainnya tsiqah. lTahdzib At-

Tahdzib,6/3401.

Bab: Tentang PerPecahan Umat

il. Hadits:

i l,; . o o / / o. i. iXii 91.^ ir;r3z,-tt Ae-') 5", P ,
"*))\r't ;\i o t; ?:j 6 ;'l

u (Jmat ini akan terpeah meniadi fuiuh puluh sekian

dan yang pating buruk adatah kaum Wng mengqiSmskan

utufin'urufin dengan pandangan-pndangan mereka."

Diriwayatkan oleh hnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat, dan di

dalam sanadnya terdapat perawi Snng dituduh berrdusta. lTaiil Al

Manfa'ah, L/27+2751.

55. Musnad Auf bin Malik: Hadits:

... a|j,'&.a r) jy,gf blrL
u[Jmatku akan terpmh meni;adi fuiuh puluh sekian golongan

...". Diriwa5ratkan oleh Al Hakim.

Menurut saya: Inl salah satu 5nng diingkari terhadap Nu'aim

bin Hammad. Driwayatkan juga oleh Suwaid bin Sa'd dari Isa, lalu ia

@
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sangat mengingkarinya, dan karena ifu mereka me*dha'iFkannp.

Ilttihaf Al Mahanh, L2/5481.

56. Biografi Mu'adz bin Yasin Az:Tayyat: Dari Anas dS.

Kemudian meriwayatkannya dari jalur Yahya bin Yaman, dari Yasin

Az-7-ayyat, dari Sa'id bin Sa'id, dari Anas $, lafazhnya:

/ o o , . ..o , of / o o, i, Of t- '1,:
,ff) r.9-lo| jt W e G;,ct Op

' , 6 - o 
' 6l lz-1+5r\#t e,a{ $}

" Umatku akan terpecah meniadi tuiuh puluh atau tuiuh Puluh

afu golongan, semuantn di sutga, kecuali sfu golongan."

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapa merek&" Beliau

bersabda, i.J4lit'jil?-j$$ "Golongan zindiq, 5nitu golongan

qadari5mh."

Diriwayatkan oleh Al Uqaili, hnu Adi, dan Juz' Al Hasan bin

Arafah. Sanad dan matan haditsryra kacau, sedangkan matan yarry

terpelihara , i.t7t5i1 1t3r d t4k'x|j;pt P\t ,b it'of (Umatku

akan terpecah menjadi fujuh puluh tiga golongan, semuarya di

neml<a, keruali afu golongar). Mereka berkata, 'Golongan apa ifu?'

Beliau bersabda, €W?tflrlt * sl (Golongan tnng aku dan pn
shabatku hai ini benda di absn5n).Yang seperti tadi itu mafu,nlnya

te6alik. Wallahu a'lam.lLisan Al Mian,6/651.

57. Biografi l$alaf bin Yasin bin Mu'adz sebagai riunyat

darin5n: Dari Anas bin Malik r$ secara man{rJ':

E
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il lz - . .-l . o

,f Qq \tj,';fu,sL\;" 6f b;fr
'r+trll 

,6r
u(lmatku akan terpecah meniadi fuiuh puluh afu golongan,

semuantn di nemka, kecuali afu golongan."

Mereka berkata, "Siapa metel<d?'Beliau bersaMa, .p'f ii;r$r

s:.t-i[t (Golongan zindik penganut qadariyalil. Ini palsu, dan

sebagaimana yang Anda lihat itu kontradiktif.

hnu Adi mengatakan di dalam At l{amitnya. "Aku belum

pemah melihat Al Khalaf selainnya."

Al Hafizh berkata: Perkataan lainnya, jika tidak ada yang

lainnya, maka di bawah lima.

Al Uqaili berkata, "Dia dan gurunln maihul dengan penukilan,

dan haditsnya tidak terpelihara." Lalu ia mengemukakannya dengan

lafazh yang tidak konhadiktif. Saya kira hadits yang pertama

dikemukakan di dalam Adh-Dhu'afa:n1n hnu Hibban, karena Snng

mengatakannya: Ishaq menceritakan kepada kami. lLisan N Mizan,

2/4051.

58. Al Hafizh berkata: Dari Abu Sa'id:

!.o {z t.ou ,-{,r.u. o4o. al t, uo-,
t4;r2 fitG tli G-rri ctis";t CI L|;a

'6Au, r74$t J,'J

@
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u(Jmatku akan terpeah mer{adi dua golongan, lalu muncullah

golongan tnng menyempal di antam keduan5n yang dibunuh oleh

golongizn Snng lebih mendel<ati kebenamn-"

Asalnla terdapat di dalam Ash-Shahih. lTasdid Al -Qaus,

2/981.

59. Az-Zarnaktrsyari ber{<ata: Di dalam tndits:

lz

,1s7'& .*,' ) 6:-*{ ;' ! At *" pt,

;,i?\ 6t+UJl (6 '€+r;+b'l\*1At 
C

,a
/ 

-/. l' \
lot
-r r. ll -. /,

8-t lz

o

Lrr
o6t

i2$t eW (,i7'e.4 ,ra,'t ;t ,16'j ib;;) Fl
Ou

TI

7 i,. / c ,- ,l 
PDJ "b c;f b;iL .i:rrtr,lyca-ef ,W_

a+U't\*1At d,6lt
"I{antm Yahudi terpaah meniadi fuiuh puluh mfu golongan,

semuanp di Nemka ruwiph krcuali atu, 5nitu golongan tnng
selamat. I{aum Nasmni teryuah meniadi fuiuh puluh dua golongan,

semuanta .di Nemka Hawigah kecuali safu. Umatku iuga akan

terpecah menjadi tujuh puluh tiga tolongan, dan semuan5a di Nemka

Hawi5ah, kquali ntu.

Al Haftzh berkata: Diriwayatkan oleh para Penyusun As-

Sunan selain An-Nasa'i, daririwayat Muhammad bin Amr, dari Abu

Humirah, tanpa lafazh -{k $emuan5ml hingga akhir di semua

0tw

E
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tempatnya. Tapi pada riwayat Abu Daud,rdisebutkan di bagian

akhim5ra:

,i;:r*(ti t1
9.rr.

6r Gu'-i, o#) )a,

^?)t
"Tuiuh puluh dua golongan di nenl<a, dan sfu golongw di

flrga."

Riwayat At-Tirmidzi:

,j$st eyi+tr + r\)6t ,r #
si,'L-a? rfr,lb.4 rr?.q6t r*?t)

,60

;+tr YI tuQt

"Semuan5/a di nenl<a, kquali *fu agama, Witu WnS selamat'

Dan kaum Nasnni terpecah meniadi tuiuh puluh dua golongw,

semuanq di Nemka Hawi5nh, kecuali sfu..."

Mereka berkata, "Siapa mereka, wahai Rasulullah?u Beliau

bersa6a, g:a*li ** t-f 6 (Yaitu yang aku dan pm ahabtku

benda di aiasnyal. Diriwaptkan oleh hnu Hibban dan Al Hakim.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dari hadits Auf bin

Malik demikian, hanya saja ia menyebutkan, o-i*j ft$' ,l'Xl
ld'*,.J (atu golongan di surya dan tuiuh puluh dua golongan di

nenkal. Lalu dikatakan, "Siapa mereka?" Beliau bersa6a, 'tS';jit
(Jama'allt.

@
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Dari hadits Abu Umamah di dalam Al Auath, dengan lafazh:

pli'.rrji-lr lt trSt ,J W lsmtuan5n di nenka, kecuali as-swad al

a'zham [golongan tnng terb*r).

. RiwaSat Abu Nu'aim dan hnu Mandawaih dari hadits Zaid bin

Aslam, dari Anas, menyerupai ifu.

N hzar dan Al Baihaqi di dalam Al Madl<hal dari hadits

AMullah bin Amr bin Al Ash menyerupai itu.

Diriwayatkan juga oleh Aslam bin Sahl Al Wasithi di dalam

Tarikl>nya dari hadits Jabir seperti ifu, dan ia menjelaskan bahwa

yang bertanya tentang itu adalah Umar bin l{haththab. Di dalam

sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan rutmanya. Mengenai hal

ini ada juga riwayat dari Sa'd bin Abu Waqqash yang dikemukakan

oleh hnu Abi Syaibah, dan di dalam sanadnya terdapat Musa bin

Ubaidah, b dha'if.

Juga dari Mu'awiyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud,

Ahmad, dan AI Hakim, dan sanadny'a haan. Jalur-jalur periwayatan

ini sama dalam bilangan yang disebutkan pertama, sementara riwayat

Katsir bin AMullah bin Amr bin Auf dari ayahnya, dari kakeknya,

menyelisihi ifu, bahwa ia menyebutkan kaum Musa fujuh puluh

golongan, kaum Isa fujuh puluh satu golongan dan umat ini fujuh

puluh dua golongan. Perbedaan pada masing-masing ifu semua ia

menyebutkan , it,=.t,ll (kecuati salr.), dan di bagian akhimya ia

menyebutkan,'rSWiti'i,'ll,7i (I"tu dan iamaahl. Diriwayatkan oleh

Ath-Thabarani dan Al Hakim. lAl lkft,aqr$af,2/79-801.
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Bab: Tetapnya Islam Hingga Datangnya Ketetapan
Allah

. 60. Dari Mu'awiyah bin Qurrah: Aku mendengar ayahku

berkata: Rasulullah $ bersabda,

';ir * rr4f it'uqb Jtir
btUt?rrt &

'Akan tetap ada sqolongan dari umatku Wng berpenng di

abs kebenamn hingga te$,adkya kiamat."

Ini hadits slnhih 5nng diriwalratkan oleh At-Tirmidzi dari

Mahmud bin Ghailan, dari Abu Daud Ath-Thayalisi lMuwafaqat Al
I{hubr Al l{habar, t/1781.

Bab: Anjuran Beramal

61. Al Hafizh mengemukakan dengan sarndnp dari Abu

Hurairah, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

@
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"saunguhnya t<atian bemda Pdu zana'n omng png

meninsgatt<an sepercepuluh dari 5ang diperinbhkan kepdaryn maka

ia binas. Juga al<an dabng swfu arnan tnng orzng di dalamnSa

sepetsepuluh dari Snng diperinbhlcan kepada4m maka

ia akan selamat."

Diriuayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ath-Thabarani'

Ini hadits haan ghatib.

Saya baca dengan tulisan Adz-Dzahabi, bahwa hadits ini fidak

ada asalnya dan tidak ada s5ahidnya. Nu'aim meriwalntkannya

sendirian, s€danglon ia haditsnya munl<at kendati pun ia seorang

Imam.

Menurut saya: Nu'aim termasuk gurunlra Al Buk*rari, dan

tidak seorang pun yang menohok kehujiatrannya. Bahkan Ahmad

dan hnu Ma'in memujinln.

Saya iuga mendapatkan syahid mutsl untuk haditsnya ini,

bahwa para perawin5ra berbeda dengan para perawi png pertama.

Kemudian ia menyebutkan dengan sarndnya hingga kepada Al

Hasan, ia berkata: Rasulullah e bersabda ".'' lalu ia
menyebutkanrya. tAl Annli Al Muthfoah,145-147[

@
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62. Dari Abu Humirah:

*,;lc'p'e'#,ygq,f EL
y)jf 6 #4'e'J*,ylv: ;S7 ,:cia

u
"sesungguhnSa kalian benda pda aman t/ang onng di

anbm katkn yang meningallan sepercepuluh dari qng
diperinbhkan kepadan5a mal<a ia binasa. Kemudiin akan datang

suafu arnan wng oftrng di antam kalian Wng mengamalkan

sepercepuluh dari Snng diPeinbhkan kepadanSa naka ia alan

selamat." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

Ia -yakni pengarmg T,thkt N AsWf- berkata, "Kami tidak

mengetahuinya kecuali dari hadits Nu'aim bin Hammad."

Al Hafizh berkata: Aku membaca dengan tulisan Adz-

Dzatabi: Tidak ada asalnya dan tidak memiliki sphid- Nu'aim bin

Hammad haditsnya munlar, kendati pun ia seorang Imam.

Menurut sya: Bahkan saya mendapatkan asalnya

-diriwayatkan oleh hnu Ufinah di dalam Jami\nya, dari Ma'ruf Al

Mushili, dari Al Hasan Al Bashri dengan redaksi ini- secam mutsl-

Jadi,. Nu'aim memasukkan haditsnp ke dalam hadits

lai"em lAn-Nukat Azh-Zhinl 10 / L7 31.

@
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Bab: Keutamaan Memerangi Golongan Haruriyah

53. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari Habib bin Abu Tsabit,

ia be*ata, "Aku mendatangi Abu Wail, saat ihr ia sedang di masjid

kampungnya. Lalu kami menyendiri di salah satu suiud masjid, lalu

aku berkata, 'Maukah engkau beritahu aku tentang oran$orang yang

diperangi oleh Ali r{s, karena apa mereka memisahkan diri darinya?

Karena apa mereka memenuhi serualrnya ketika ia menyem mereka

dan karena apa mereka memisahkan diri darinya sehingga ia

menghalalkan pemeftmgan merel<i| Ia berkata, 'Ketika kami di

shiffin, berkecamuklah perang di kalangan warga syam ...'. lalu ia

menyebutkan kisahnya, ia berkata, 'Lalu Ali kembali ke Kufah,

sementara golongan Khawarij mengatakan tentangnya apa yang

mereka katakan. lalu mereka tinggal di Harura, mereka ifu berjumlah

sekian belas ribu orang. Lalu Ali 4* mengutus urusan kepada

mereka, mempersumPahkan mereka kepada Allah Ta'ala:

'Hendaklah kalian kembali kepada khalifah kalian'

Mengapakalianmamhkepadanya?Apakahkarena
pembagian ataukah karena kebiiakan?' Mereka meniawab, 'Kami

khawatir akan terperosok ke dalam fifu.nh'. Ufusan itu berkata, 'Kalau

begltu, janganlah kalian tergesagesa kepada kesesatan tahun ini

karena mengkhawatirkan fttnah tahun yang belum datang'. Lalu

mereka pun kembali, lalu berkata, 'Kami akan berada di sisi kami.

Karena sebelum peristiwa itu, kami memeranginya berdasarkan apa

yang kami anut saat memerangi warga Syam di Shffin. Jika ia

membatalkannya, maka kami akan berperang bersamanya''

Lalu mereka bergemk hingga melintasi Nahrawan, lalu

sekelompok dari mereka keluar dari mereka dan membunuhi oftmg-
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orcmg, maka kawan-kawan mereka berkata, 'Bukan unfuk ini kami

memisahkan diri dari AIi'. Tatkala tindakan mereka itu sampai

kepada Ali ,{h, ia pun bendiri lalu berkata, 'Apakah kalian bergerak

menuju musuh kalian? Ataukah kalian kembali kepada orzrnsforcrng

yang kalian tinggalkan di tempat-tempat tinggal kalian?' Mereka

menjawab, 'Bahkan kami kembali kepada mereka'. Ali talu

menieritakan kepada mereka, bahwa Rasulullah & bersaMa,

*br * o ;;1,J,',y LH ryv'ot
/r,

zltz/

Yr l* eV e €',V *;r ,u,tir;

ffV e &Vrrlb'W'{,"6$b
;;'e ';t b;tS i/ful 'u o;X,rb

'6;t'* 
"ru)At 

i1-if

"saungguhnja sqotongan at<an ketuar' * u* nasyriq
ketika bercelisihrya manusia. Jihad kalkn bukanlah ap-ap bila

dibndingkan dengan jihad merel<a, shalat kalian bukanlah apa-apa

bila difundinslen dengan shalat mereka, dan puaa l<alan bukanlah

are-apa bila dibandingkan dengan puasE mereka. Namun merel<a ifu
telah meleat dengan cepat dari agatna mel*bya
anak panah dari busur. Tanda mereka adatah seomng lelaki Wng
lenganryn seperti tetek perempuan. Mereka dibunuh oleh golongan

gng lebih mende*ati kebenamn."

'&,il'r":r quk;iL, y;'&ra ,*:)

@
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Ali lalu s bergerak kepada mereka, lalu teriadilah

pepeftmgan yang dahsyat, lalu pasukan berkuda Ali & mengepung

mereka, lalu ia berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya jika kalian

memeftrngi mereka unfukku, inalG demi Allah, aku tidak mempunyai

sesuatu untuk membalas kalian. Jika kalian berperang karena'Allah

Ta'ala, maka semoga inilah peperangan kalian'. Ia lalu menghadap

kepada mereka, lalu memerangi mereka semua.

Lalu ia berkata, 'c.arilah dia'. Mereka pun mencarinya, namun

tidak ditemukan. Ali lalu r{$ menunggang kendamannya hingga

mencapai celah tanah yang agak rendah, temyata ia mendapati

banyak kortan yang terbunuh. lahr ia mengeluarkan dari bawah

mereka,-lalu menarik kakin5n sehingga terlihat oleh orang-orang. Ali

rg belkata, 'Tahun ini aku fidak lagi berperang'. Lalu ia kernbali ke

Kufah, lalu ia terbunuh. Kemudian oEmg-orang mengangkat Al

Hasan bin Ali r{$ sebagai khalifah.

Kemudian Al Hasan mengufus utusan memberikan bai'at

kepada Mu'awiyah r1S, dan Al Hasan juga menuliskan itu kepada

Qais bin Su'd &, lalu Qais bin Sa'd berdiri di hadapan para

sahabatnya, ia berkata, 'Wahai manusia. Telah datang kepada kalian

dua perkara 5nng kalian harus memilih salah satunya, yaitu masuk ke

dalam fitrah, atau terbunuh dalam keadaan tanpa Imam (pemimpin)'.

Omng-orang berkata, 'Apa ini?' Ia berkata, 'Al Hasan bin AIi 4*,

telah memberikan bai'at kepada Mu'awilnh'. Orang-omng pun

kembali lalu bertai'at kepada Mu'awiyah r{$, padahal sebelumnya

mereka tidak berada di pihak Mu'aw[nh r$ kecuali png berada di

Nahrawan. lalu mereka pun mengendur dan berbai'at kepadan5ra

hingga hanya tersisa tiga rafusan, 9afu kelompok pohon kuma'."

Al Hafizh berkata: Ini sanad yarg shahih.

@
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Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata: Abdullah bin Numair

menceritakan kepada kami, Alrdul AzA bin Si!/ah menceritakan

kepada kami, dengan redaksi ini.

Abu Ya'la berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan

kepada kami, dengan redaksi ini.

Asal yang marfu' terdapat di dalam Shahih Muslim dan

lainnya. Saya kemukakan ini karena di dafamnya terdapat tambahan-

tambahan dari beberapa jalur yang diriwayatkan oleh para penyusun

kitab-kitab hadits dan juga Ahmad. lAl Mathalib Al Nit/ah,5/52-531-

64. Abu Ya'la berkata: Dari Yazid Ar-Raqqasyi: Anas t$,

menceritakan kepadaku, ia berkata, "Ada seorang lelaki di rnasa Nabi

& yurrg berperang bersama kami. Apabila ia kembali dan telah bubar

dari pasukannya, ia menuju masjid lalu shalat di dalamnp- Ia

memanjangkan shalat hingga sebagian sahabat Rasulullah S
memandang bahwa ia memiliki kelebihan atas mereka. lalu pada

suatu hari ia lewat, sementam Rasulullah $ sedang duduk bersama

pam sahabatnya, lalu sebagian sahabahya berkata, 'Ifu dia'.

mungkin beliau mengutus omng kepadanya (unfuk memanggilnya)

atau ia sendiri yang datang- Tatkala Rasulullah S melihatnya datang,

beliau bersabda,

lo,

;a;;)*;

"Demi Dzat Snng jiwaku benda di bngan'Np, saunsguhntm

di anbm kdua matanja ada kqwngan dari syebn."

OoaoL,,s\4 rslt)

)w
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Setelah ia sampai di majelis tersebut, Rasulullah $ bersaMa

kepadanln,
.O , t O' O Ol

;it e'; :-.;3i',b'ry e'd6
icz
J>

,,Aryl<ah bdi enst<au Mcata pda dirimu ketil<a englau

berdirt, 'Di anbm omng-omng ini frdak ada seomng pun 5nng lebih

bik daikl?;'

Ia menjawab, uYa.u Kemudian ia beraniak, lalu menghampiri

salah satu sujud masjid, lalu membuat garis dengan kakinya,

kemudian meluruskan kedua mata kakinya, kemudian ia

melaksanakan shalat ..." lalu ia menyebutkan haditsnya'

hrahim bin Abdullah bin Muhammad Al Kufi menceritakan

kepada kami, Abdurmhman bin Syarik menceritakan kepada kami,

ayahku menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Sufuan,

dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami sedang di sisi Nabi $ ketika

seoltmg lelaki 5nng namanlra harum datang ..." lalu ia menyebutkan

menyerupai ifu.

Ia berkata, "Kami tidak mengetahuin5n dirir,rnyatkan dari

Anas kecuali dari jalur ini."

Al Hafizh berkata: Kami telah mengetahui bahwa haditsnya

mempunlni jalur-jalur lainnSn. lAl Mathalib Al Alitnh, 5/55-561.
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65. Biografi Rawiyah bin Ruwaibah: Dari Abu Qatadah suatu

khabar yang munkar, diriwayatkan darinya oleh sebagian perawi

dha'if.

Ini disebutkan oleh Al Uqaili dari Mu'adz bin Jabal, ia me-

marfuLkannya, "sesungguhnya setelahku akan ada suafu kium yang

mendustal<an takdir Bamngsiapa yang mendapati m?reka maka

hendaHah memerangi mereka, karena sesungguhn5n aku berlepas

diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku."

Al Uqaili berkata, "Rawiyah tidak diketahui penukilannya,

Yazid Abu Khalid juga menyerupai itu, dan Yunus bin Arqam dha'if-

Hadits ini tidak terpelihara. Mengenai ini ada riwayat lain 5nng

mengandung kelemahan selain jalur ini." lLian Al Mian,2/4641.

66. Biografi Daud bin Al Fadhl Al Halabi: Hampir tidak

dikernl. Al Azdi berkata, "la matuk(riwayatn5n ditinggalkan)."

Al Mushili berkata, "la dha'if @n maihul." lalu ia

menyebutkan riwayakrya dari Ali rg, "Apabila banyak penganut

Qadariyah di Bashmh, maka mereka lalnk dibenamkan."

Diriwayatkan juga dariqp oleh Abu Nu'aim Ubaid bin HisSnm

Al Halabi, ia menyebutkannSn di dua tempat. lLian Al Mizan,

2/4251.
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Bab: Tegaknya Umat ini dgngan Golongan
Jahatn5la

;T.BiografiMaimunbiniSinbadzAlUqaili}nngberiulukan
AbuAlMughirah:AlB{khariberkata,"Iaseol?lngsahabat.,i
Riwa5ratryadiriwayatkanolehnpdanAMullahbinAhmaddidalam
ZSadat Al Musnad dari jalur Harun bin Dinar Abu Al Mughirah Al

Halabi Al Bashri, ia berkata, "Alatrku menceritakan ke'padaku, ia

berkata,'AkudidepanpinhrAlHasan'laluseomnglelakidari
kalangan sahabatnSn keluar, lalu ia berkata, 'wahai Abu Al Mughirah

Maimunbinsinbadz'.I.aluiaberkata,.Akumendengardari
Rasulullah $, beliau bersaMa,

ri )*16l ?tj
"Tqakrya umatku dangan golongan jahahtya'u

DiriwayatkanjugaolehhnuAs-SakandaririwayatYahyabin

Rasyid, dari Hanrn bin Dinar Al [li: A5ntrku menceritakan kepadaku,

"Aku pemah di tempat Al Hasan, lalu ketika aku keluar dari

hadapannya' seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi $ 1nng

bemama Maimun bin Sinbadz menemuiku, lalu berkata, 'Wahai Abu

Al Mughirah .'.." lalu ia menyebutkannla'

Diriwa5ntkan iuga hnu Mandah dari jalur ini' dan ia

-.rrgatuLt di dalam redaksinya dari aphnya' "Aku mendengar

*uot *o*,***r, 
iuga oreh Abu Nu,aim dari jalur Kharifah bin

.KhayTath,dariMu'tamirbinSulaiman,dariayahnya'iaberkata'

"Ketika kami di pintu Al Hasan, keluarlah kepada kami seorang lelaki

@
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dari kalangan sahabat Nabi $ yang bemama Maimun bin Sinbadz,"

lalu ia menyebutkan haditsnya dengan lafazh: 6!*r!-fli g;6'j\
(Tqaknya umat ini dengan golongan jahatnSnl.lni jalur lainnya dari

riwayat Harun bin Dinar, dan mereka mengingkarinya, dan. ia

berkata, "Harun dan ayahnya majhul."

,. Diriwayatkan juga oleh hnu Adi di dalam Al l{amil dari jalur

AMul Khaliq bin Zaid lbu Waqid, dari ayahnya, dari Maimun bin

Sinbadz. Ini jalur ketiga, hanya Allah 5nng kuasa memberi petunjuk.

Abu Umar berkata, "Sanad haditsnya tidak lurus, dan sebagian

mereka mengingkari stafusnya sebagai sahabat." Ia mengisyaratkan

kepada apa yang disebutkan oleh hnu Abi Hatim dari ayahnya, ia

berkata, "la bukan seorcmg sahabat." Diikuti oleh Abu Ahmad Al
Askari dengan tambahan 5nng dimasukkannya ke dalam sanad. [.4/
Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah, 2/ 4351.

Menurut saya: Disebutkan di dalam Lian Al Mizan,2/435. N
Hafizh mengatakan pada biografi Dinar Abu Harun: Disebutkan oleh

Al Azdi dan anaknya, Harun, di dalam Adh-Dhu afa '. Pada keduanya

ia menyebutkan hadits: 6!*re4l,rt:i Vqunw umatku dengan

golongan jahafutn), dan ia berkata, "Tidak lurus."

Bab: Tentang Amar Ma'nrf Nahyi Munkar

68. Musnad AMullah bin Mas'ud Hadits:

... A:#)i?riJ o*;Gt

@
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,,Saungguhn5m at<an teriadi qolsme (mementingl<an din

sendiddanperlan-perkan'nngkalianinglari...ualhadis.Hadits
ini terdapat di dalam Ash-Shahilnin'

Menurut sa5ra: Disebutkan di dalam asal terdahulu dari shahk

Abu Awanah: Dari A$ullah bin Amr, sebagai ganti: hnu Mas'ud'

Demikian iuga yang saya lihat pada cabang lain, dan ihr terdapat di

dalam Ash-Stnhihain dari hnu lt4as'ud, dat itulah yang terpelihara'

lltfrhaf Al Malnnh, 70 /209L

6g.lshaqbinRahaunihberkata:DariAiryah'iaberkata:
Pada suahr hari Rasulullah & ma$k ke tempatku' lalu aku

mengetahui bahwa beliau telah terilhami sesuafu, namun beliau tidak

membicarakan kepada seorang pun, lalu beliau berwudhu, kemudian

beliau keluar. lalu aku mendekati kamar-kamar, lalu aku mendengar

beliau bermMa,

*:';iu.\]

"saunguhnSaNlahbafilrtnn,Wahaimanusia'
perinbhtantah kebil<an dan cqahtah kemungl<amn, sebelun kalian

berda kepda Ntah natnun Ntah tidak kabulkan l<alian, kalian

memohon kepada-N5a narnun Dia tidak memberi kalian, dan kalian

gnemohon pertolongan-N5n narnun Dia tidak menolong l<alian"'

,)nrit 6 U

E
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Al Hafizh berkata: Aku tidak mengetahui Utsman bin Amr bin

Hani' . lAl Mathalib Al Aliwh, 3/4L31.

70. Ad-Daraquthni juga mengeluarkan riwayat dari Al Fadhl

bin Abbas rg, tentang atnar ma'rufYranya kepada penguasa. Ia juga

berkata, "lni munkar, hdak shahk dari Malik, dan tidak pula dari

Shalih bin Kaisan, dari ayahnya." hnu Abdil Ban berkata, "Tidak

masyhur dengan membawakan ilmu, sedangkan ia omng Syam."

lLisn Al Mizan, 4/581.

71. Hadits:

*--';U',; tr'"e *t,:"r:"* tur lr
|L#.

"sesungguhnya Atlah tidak akan men5rucilan suafu umat 5mng

di kalangan mereka fidak terdapat onng tnng mengambilkan hak

unfuk onng lemah."

hnu Khuzaimah, hnu Majah, dan hnu Hibban dari hadits

Jabir dengan lafazh:

e*F
"hgaimana suafu umat disucil<an bila tidak diambillan unfut

golongan lemah merel<a dari golongangolongan kuat mere*a.u
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Di dalamnya terdapat suatu kisah. Mengenai hal ini ada juga

riwayat dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi; Dari Abu

sa'id yang diriwayatkan oleh hnu Maiah; Dari Qabus bin Al

Makhariq, dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Abu

Nu'aim, dan Ibnu Qani'; Dan dari Khaulah tanpa nasab, dikatakan

bahwa ia istrinya Hamzah, yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan

Abu Nu'aim. Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan. dari Abu

Sufuan bin Al Harits bin AMul Muththalib,iame-marfu:kannya:

; #, LU | 7l t"t^ri- v }i,r 3t

ozl tot z!z ,a-, 9 '-1,

P -f -*J (d&'> qPl
7u

"saunguhrya Allah tidak akan men5rucikan suafu umat lang
tidak mengatnbilkan hak 5nng lemah dari 5nng kuat tanpa tetl<ena

petal<a."

Diriwa5ntkan juga oleh Al Hakim dari hadits Syu'bah, dari

simak, dari Abdullah bin Abu Sufuan bin Al Harits dengan redaksi ini

dalam suaht kisah.

Al Bahaqi berkata, "Yang mutralleblf:. shahih."

Al Hakim berkata, "Yang maushul shahih. Sedangkan yang

mutsl menafsirkan nama yang sarnar, yang terdapat di dalam

riwalnt maushul." Demikian makna perkataannya, nannun ifu perlu

ditinjau lebih jauh. lTalkhish Al Habir,4/15571.

72. Ahmad bin Muni berkata: Dari Abu Umamah, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

@
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" Saunggwhn5m sqala ssuafu ifu memiliki kdatanqan dan

kepergian, dan saungguhn5a agana ini memiliki kdatangan dan

kepetgian, dan sesunggwhn5n di anbm kdatangan agana ini adalah

apa wng Allah Ta'ala mengufusku, hinga kabilah benar-

benar memahami ampai jang temkhimSa, sehingga ddak lagi tetsis
kquali atu omng fasik atau dua omng hsik, gng dipaka,

ditekan, dan hina. Bila bertrab-lata aku berbican, maka akan

ditekan, dipaka, dan ditindas."

Beliau kemudian menyebutkan di antara kepergian agama ini:

/O
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,t:-i3,G; vE')l tak tt,pUj qG ! o-,
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berkata-kata atau berbicara maka ditekan, dipaksa, dan ditindas, serta

dikatakan kepada keduanya, 'Apakah kalian bertindak melampaui

batas terhadap kami?' &mpai-sampai khamer diminum di tempat-

tempat peftemuan mereka, majetis-maptis mereka, dan pasar-pasar

mereka. I{hamer disebut dengan selain namanya, ampai-ampai
golongan akhir umat ini mdaknat golongan pertaman5n, kecuali telah

berlaku laknat atasnya, dan mereka berl<ata, 'Minuman ini tidak apa-

apal.-seseomng dari merel<a meminum apa yang tarnpak olehnSn,

kemudian berhenti, hingga seoftng ormnita lewat, lalu ia berdiri

menghampirinya, lalu menyingkap kainnya lalu menggaulinya,

sementara mereka melihafuSa diangl<atn5n ekor

kambing. Dan ia ptn mengangkat pakaian pendek tnng
dikenakann5n, lalu seseonng dai merela berkata, 'SebiknSn kalian

menyingkirkann5a dari j,alanan'. Yang demikian ifu di kalangan

mereka seperti Abu Elakar dan (Jmar &,. Jadi, bamngsiapa

mengalani zarnan tercebut, serta memerintahkan kebaikan dan

mencegah kemungl<aran, maka baglntra pahala lima puluh omng dari

.mereka yang menyertaiku, beriman kepadaku, dan

membenarkanku."

Al Hafizh berkata: Ini hadits dha'if dan mengandung empat

susunan. lAl Mathalib Al Alitnh, 5/67-681.

73. AI Harits berkata: Dari Al Hasan bin Abu AI Hasan, ia

berkata, "Seomng lelaki berkata, 'Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya AI

Hajjaj menangguhkan shalat pada hari Jum'at hingga kami

mendekati waktu Ashar, maka datanglah kepadanya dan suruh ia

untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala' . Al Hasan berkata, 'Nanti jika ia

akan membunuhku'. Lelaki'itu berkata, 'Allah & telah berfirman,

@
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tpti) #,* 
g$qJ ilLi (Mereka stu sama lain selalu tidak

*"6in, tindakan munglar 5nng merel<a pefruat). (Qs. Al Maa'idah

[5]: 79)'.

Al Hasan berkata, 'Abu Bakrah 4$ menceritakan kepadaku,

bahwa Rasulullah $ bersa6a , 
"-*i'J+i 

bt $:$.'A ffidak

selalakrya seoftrng mulsnin menghinakan dirinyd. Mereka (para

sahaba0 berkata, 'Bagaimana menghinakannya?' Beliau $ bersabda,

',j$-f r;;yr;jr 'Uiiik-(Menysahkan diri dengan pebl<a Snng tidak'

dimampuinSnl'."

Al Hafizh berkata: Para pemwinya tsiqah kecuali Al Khalil.

Hadits ini dikemukakan oleh Abu Ya'la di dalam kisah panjang dari

jalur Al Mu'alla bin Ziyad Al Firdausi, dari Al Hasan Al Bashri, yang

menceritakan dua hadits, salah safun5n dari Abu sa'id rg, dan png

kedua ia berkata, "tlasulullah $ bersabda," lalu ia menyebutkan

matanini.

Abu Ya'la berkata: Dari Al Mu'alla bin Ziyad, ia berkata,

,.Ketika Yazid bin Al Muhallab mengusir penduduk Bashrah, aku

takut untuk duduk di halaqahnya Al Hasan karena keberadaanku bisa

diketahui, maka aku menemui Al Hasan di rumahnya, aku masuk ke

tempatnya, lalu dku berkata, 'Wahai Abu Sa'id, bagaimana tentang

ayat ini?' Ia berkata, 'Ayat apa?' Aku berkata, 'Firman Allah &' i-fg

6F i # ,f 67"rl (Mereka stu sama lain selalu tidak melanng

tindalian mungkar 5nng mereka perbuatl (Qs. Al Maa'idah [5]: 79)'.

. Ia berkata, 'Wahai AMullah, sesungguhnya omng-omng itu

menghunuskan pedang sehingga yang berpemn adalah pedang tanpa

perkataan'. Aku berkata, 'wahai Abu Sa'id, apakah engkau

mengetahui adanya keutamaan pada orcmg yang berbicam?' Ia

berkata, 'Tidak'." Al Mu'alla berkata, "Kemudian ia menceritakan dua
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hadits, ia berkata, 'Abu Sa'id menceritakan kepada kami dari Nabi

$, beliau bersabda,

6AL iA'o:t u,$l a+t'€'LlW-\
o:: U x-.""'l t ,;;l'U ,:j;'l frP ,iT, t;,
l. . I ' '' 

"Janganlah seseomng dari l<alian terhalangi oleh m takut

terhadap manusia unfuk mengabl<an kebenamn bila k melihabSa;

karena sesungguhn5n hat itu tidak mendekatkan kepda aial dan tidak

menjauhkan dari rueki."

Kemudian Al Hasan menceritakan hadits lainnya, ia berkata,

'Rasulullah $ bersabda,'& ilj bf ,4fljua Wau* sepnbsn5m

seoftng ntukmin menghinakan dinrynl. lalu dikatakan, 'Apa ifu

menghinakan dirinya?' Beliau bersaMa, i#-f r; ;)-)t'H dg';J-

(Menyuahkan diri dengan pebka Wng tidak dimampuirynl'. Lalu

dikatakan, 'Wahai Abu Sa'id, bagaimana dengan Yazid Ad-Dabbi

yang berbicara di dalam shalatnya?' Ia berkata, 'sesungguhnya ia

tidak keluar dari penjara hingga menyesal'." 
.

Al Mu'alla berkata, "Lalu aku berdiri dari majelis Al Hesan,

kemudian aku menemui Yazid Adh-Dhabbi, lalu aku berkata, 'Wahai

Abu Maudud, ketika aku dan Al Hasan sedang mengobrol, tiba-tiba

perkaramu mengemuka'.

Ia berkata, 'Bagaimana ifu, wahai Abu Al Hasan'. Ia berkata,

'Aku katakan: Aku telah melakukannya'. Ia berkata, 'Apa yang

dikatakannya?' Ia berkata, 'sesungguhnya ia iiaat ut<an keluar dari

penjam hingga menyesali perkataannya'.

@
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Yazid berkata;'Aku tidak menyesali perkataanku. Demi Allah,

aku pemah berdiri pada suatu posisi yang lebih membayakan diriku'.

Yazid berkata, 'Aku menemui Al Hasan, lalu aku berkata, 'Wahai

Abu Sa'id, kami telah dikalahkan dalam segala.sesuatu, maka apakah

kami juga dikalahkan dalam shalat kaimi?' Ia berkata, 'Wahai

Abdullah, sesungguhn5n engkau menampakkan diri kepada mereka,

kemudian engkau tidak melakukan apa-apa'. Ia berkata, 'Kemudian

aku menemuinya, lalu ia juga mengatakan kepadaku seperti

perkataannya itu. lalu pada hari Jum'at aku berdiri di masjid,

sementara Al Hakam bin Ayyub sedang menyampaikan khutbah, lalu

aku berkata, 'Shalat, semoga Allah merahmatimu'.

Tatkala aku mengatakan ifu, orang-orang memelototiku dan

menarik jenggotku, kepalaku, serta kerahku. Mereka juga menekan

perutku dengan sarung pedang mereka. Lalu mereka membawaku ke

amh bilik, lalu aku masuk dan berdiri di hadapan Al Hakam Snng saat

ifu terdiam, lalu berkata, 'Apakah engkau gila? Ataukah kami tidak

sedang dalam shalat?' Aku berkata, 'semoga Allah membaikkan

perihal sang Amir, apakah ada perkataan yang lebih utama daripada

Kitabullah &?' Ia berkata, 'Tidak'. Aku berkata, 'Bagaimana

menunrfonu bila seorang lelaki membuka mushaf dan membacanya

dari pagr sampai malam, apakah ifu berarti telah menunaikan

shalafuiln?' Ia berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya aku mendugamu

gila'.

Ia berkata, 'Anas bin Malik rS, pemah duduk di bawah

mimbamgn sambil diam, lalu aku berkata, 'Wahai Anas, aku

persumpahkan engkau kepada Nlah Ta'ala, engkau telah melayani

Rasulullah $ dan menyertainya, apakah'kebaikan yang engkau

katakan ataukah kemungkamn? Apakah kebenaran yang engkau
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lGtakan ? Ataukah kebathilan?' Tidak, demi Allah, ia tidak

meniauabku satu kalirnat pun'. lalu Al Hakam bin A!ryub berkata

kepadan5n, 'wahai Anas'. Ia berkata, 'I-abbaik, semoga Allah

membaikkan perihalmu'. Ia berkata, 'Apakah waktu shalat telah

berlalu?' Anas meniaiyab, 'Bahkan rnasih ada tersisa'. Al Hakam

berkata,'Kurunglah dia'.

Yazid berkata, 'Aku lalu bersumpah, wahai Abu Al Hasan,

ketika aku beriumpa dengan para sahabatku, itu lebih berat bagiku

daripada apa l,ang engkau dapati dari Al Hakam. sebagian mereka

berkatia, 'Dia riya'. Sebagian lainn5n berkata, 'Dia $lal. Lalu Al

Hakam mengirim surat kepada Al Hajjaj: seorang lelaki dari bani

Dhabbah berdiri pada hari Jum'at, sementara saat ifu aku sedang

menyampaikan khutbah, lalu ia ber{<ata, 'shalat'. Dan sungguh telah

bersaksi di hadapanku banyak orang adil bahwa ia orang gila'. lalu

Al Hajjaj membalas sumtnya: Jika para saksi yang adil telah

memberikan kesaksian bahwa ia gila, maka biarkanlah dia, tapi jika

tidak, maka potonglah kedua tangan dan kakinya, congkellah kedua

matanya, dan saliblah dia'. lalu mereka bersaksi di hadapan Al

Hakam bahwa aku gila, maka ia pun melepaskanku'."

Al Mu'alla berkata, "Dari Yazid: Kemudian seorang saudam

kami meninggal, maka kami pun mengantarkan jenazahnya, lalu

menshalatkannya. lalu ketika dikuburkan, aku berkumpul dengan

sejumlah orcng, lalu kami berdzikir kepada Allah &, dan mengingat

akan kembalinya kami, karena sesungguhnya kami memang

demikian bila kami melihat jambul kuda dan harta orang yang tengah

kami urus. Tatkala para sahabatku melihatnya, mereka berpencar

dan meninggalkanku sendirian. talu Al Hakam datang hingga berdiri

di hadapanku, lalu berkata, 'Apa yang sedang kalian lakukan?'
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Aku berkata, 'semoga Allah membaikan perihal sang Amir.

Seorang sahabat kami meninggal, lalu kami menshalatkannya dan

menguburkannya, lalu kaini dudukduduk berdzikir kepada Tuhan

kami, dan mengingat akan kembalinya kami, serta apa yang kelak

akan kami alami'. Ia berkata, 'Apa yang menghalangi unfuk

menghindar sebagaimana mereka mengindar?' Aku berkata, 'semoga

Allah membaikkan perihalmu. Aku lebih lapang dada daripada itu,

apakah harus menghindar dari sang Amir?'Al Hakam pun diam, lalu

AMul Malik bin AI Muhallab berkata kepadanya, yang saat'itu ia

adalah pehgawalnya, 'Tahukah engkau, slapa ini?' Ia menjawab,

'Tidak'. AMul Malik berkata, 'lni orang yang pemah berticara pada

hari Jum'at ifu?'

AI Hakam pun marah, dan berkata, 'Engkau ini mernang

sungguh berani. Tangkap dia'. Aku pun ditangkap, dan aku

dicambuk sebanyak empar rafus kali. Aku tidak tahu lagi karena

sangat kemsnya pukulan Sang mengenaiku. lalu aku dibawa ke

Wasith, dan aku berada di ruang bawah tanah Al Hajjaj hingga

meninggaln5a Al Hajjaj."

Kemudian Al Haftzh berkata: At-Tirmidzi dan yang lainnya

juga mengeluarkan dari jalur AIi bin Yazid, dari Al Hasan Al Bashri,

dari Jundub bin AMullah AI tsajali, dari Hudzaifah {S, menyerupai

hadits Al Hasan. Juga dari Abu Bakar r{h yang lebih mendekati

kebenamn. Ali bin Yazid lebih baik perihalnlp daripada Al Khalil bin

7,al<ariy a. Wallahu a'lam. IAI Matlnli b Al Alitnh, 5 n l-7 41.

74. Abu Ya'la be*ata: Dari Watsilah bin Al Asqa rg, ia

berkata, "Aku melihat Rasulullah S di rnasjid Al t(hif, sementara

para sahabafuip berlota kepadalar, 'Menjauhlah engkau, wahai

E]
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Watsilah'. gkni: meniauhlah

bersabda,

dari u/aiah beliau-, lalu beliau

Jl:i,ie *t1 ,;_;:,

"Bkrkan db, l<arana ia dabng lmhSa unfuk berbnia."

Aku pun mendekat lalu bdrkata, 'A!Eh dan ibuku tebusannSn,

wahai Rasulullah. Berilah kami fatr,va mengenai suafu perkara Snng

kami mengambilnya darimu dari yang setelahmu'. Beliau #
bersaMa,?rt',!t$. (Hendakrya engl<au meminta fatwn dirimtl).

Aku berkata, 'Bagaimana aku bisa mengetahui itu?' Beliau $

n'
olstf ,p:Jr cl:;'t)

/lC

Yi aJ>tl.Jt

bersabda,

;yij;- ',-Iir LV ,!2ti "r"'!qU
Ltt

str dc'ofitx'*h:tLr;
"Letakkan tanganmu di abs hatimu, karena ianfung ifu akan

tentemm kepada yang hatal dan tidak tentemm kepada Wng hamm.

Sesu4gguhnSn kahalihan seoft,ng muslim adalah meninggalkan WnS
kecil l<arena khawatir al<an terjerumus kepada tnng beer."

Aku berkata, 'l-.alu siapa Snng anfusias?' Beliau S bersabda,

,4i, f ,t''-:,3A Jq gI' (Omns tnns mencari penghasilan tidak

seam halal.

@
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Aku berkata, 'Ialu siapa oftng Wng wan?' Beliau #
bersabda, fi:itl'r-, iLf.€:Ut (OmnS Wng berhenti ketika ada

syubhal.

Aiku berkata, 'Lalu siapa orcmg yang mukmin?' Beliau $
bersabda, 'fflj 4.,:*t # ir-3l 4t 6 (Omns t)ans diperca5a

manusia terhadap harb dan danh muekal. ;fi:i:

Aku ber{<ata, 'Lalu siapa orang Sang muslim?' Beliau $
beisaMa, g#-t gPju t tJJIit'l JL ',i (Omng tnng l<aum muslimin

t7frebas dari keburukan lisan dan bngannSnl.

Aku berkata, 'Lalu, jihad apa yang paling utama?' Beliau S
bersabda, f lUit+',*W (Men5ampikan katimat gang haq di
ladapn pantimpin 5ang lalirl)." .

Al Hafizh berkata: Al Ala' bin Tsa'labah, dikatakan majhut
oleh Abu Flafim.

Bagian akhir hadits ini ada sSnhidnya dari hadits Abu
Ubaidah r$, yang diriua3ratkan oleh Al hzzar lAt Mathatib Al Al$nh,
sn+751.

75. Biognfi Az-Zubat bin Isa: AI Uqaili berkata, "Haditsnya
tidak terpelitrara."

Al Haftzh berkata: Perkataan lainnya: [a meriwayatkan dari
Hiq/aq, dari aSahnya, dari Aistah €r, ia berkata, "Wahai Rasulullah,

kapan tidak diperintahkannya kebaikan?" Eleliau bersabda,
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,*3r-klri ,l1s' Gijr ok 
'i!;
€'W

.Apbila ilmu di tarypn orugomng rendah tratkn dan

kekuasan di tangan oftng-onng kqil kaliad' al hadits. Ini Udak di-

mutab'ah dan tidak diketahui kecuali dengan ini. Diriwayatkan

darin5p oleh Al Khalil bin Yazid Al Baqilani. Muharnmad bin Isma'il

berkata, "Al Humaidi menunjukkan kami kepadanya, lalu ia

mengatakan dua hadits yang ada padanya." Setelah mengemukakan

perkataan Al Uqaili, An-Nabati ber{<ata, "Sungguh, itu benar-benar

batil dan palsu. Itu dibuktikan dari Al Qur'an dan Sunnah'"

Disebutkan oleh hnu Hibban di ddhm Ats-Tsiqat lLisan Al Mizan,

2/4721.

76. BiografiAbdullah bin Al Munkadir bin Muhammad bin Al

Munkadir: Ada perihal yang fidak diketahui padanya, dan ia

membawakan khabar munkaryangdikemukakan oleh Al Uqaili.

Al Hafizh berkata: Khabar terselut dikeluarkan darinya dari

byahnya, dari Jabir, ia me-mar{ulkann5a:

,".1?6

"Apabila umatku telah saling mengandalkan, maka Anah

berleps dariny2."36

k# li,r L!;

36 Lanjutan hadits ini: hr u-iil -S:i, *
)t-i- d ri1'n<a $t ,!, f 'u'i'i''(i{.

',iit t o::Au. i,\i'c,kry ,gt i:9 ,.
U-tt*, ,il i5p ,e,iJr's ,llr t'i,ai

E]
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Di dalamnya juga disebutkan:

'e {:;'* fiu'€)L sr:c-,r riy

"Jil<a onng-omng jahat katian difugaskan atas l<alian, naka

Allah telah beileps dan kalian." 
,,.,

Disebutkan oleh hnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat, dan ia
berkata, "la meriwayatkan dari a5ahn5n dan anaknya, Abdullah bin

AMullah meriwa5atkan darin1a." ILisan Al Mizan, S/3671.

Bab: Berlalunya Orang0rang Shalih Dan
Bertahannya Sampah Maq;arakat

77. Biq. lfi Usaid bin Zaid bin Najih Al Hasyimi maula

mereka: Al Uqaili meriwalntkan haditsnya dari Ummu Qais binti

Muhshan, ia berkata, "Aku masuk ke tempat Tainab binti Jahsy," lalu

ia menyebutkan hadits: "Apakah kami akan binasa sementara di

'&;-'A'4.\r 1... epaOita uwtku tehh ating mengandallan amar
ma'ruf dan mhyi munlar, nnka Allah manqqalnSa mendapt nankat
wrahyt dari langit Apbila utntht muldi s&ab di lalangan m*el<a
sendiri, nnka leryshl, hrl plhfitgan Abh. Jadl, bagairrnm d@San
kalbn bih Albh ddak lagi etnng kqada bltan &n ddak lagl mqTgsihi
kaliad. Merelo berlota, 'Apakah itu akan terjadi, u,ahai Rasulullah?'

Beliau bensabda, ... !2ii-r r!6iq t7;,|'eiiq,$6 41 1Va. Dani Dzat pr1g
telah magutus Mulpd fu\bn k&qmnn, apbth dtuS@ekan ...1 al
hadits.

E]
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kalangan kami terdapat orang-orang shalih?." al hadits.37 Al Uqaili

berkata, "Qais, Ats-Tsauri dan Syarik hanya meriwayatkan dari Abu

Al Miqdam dengan sanad ini dari Ummu Qais hadits, 'aroi.;a*StiS

e}it (Darah haid Jbng mengenai pakaian ...), lalu Usiad

memasukkan suafu hadits ke dalam hadits lainnya." lTahdzib At-

TaMzib, LfiAU.

78. Biogmfi Syibl -4nhqn AMurmhman bin fubl-: Abu

Umar berkata, "Anaknya, Abdurmhman, meriwayatkan darinya, tidak

ada orang lain yang meriwaSntkan darinya selainnlra, dan ia tidak

dikenal, tidak juga anaknla, dan tidak shahih. Di antam haditsnya,

dari Nabi $: Beliau melarang mematuk di dalam shalat seperti buruk

gagak, dan Nabi $ bersabda,

e'*t rt F'*'i e iaur 
? t i'\

'i1,F sy:iclyf,;tr
"Tidak akan terjadi kiamat hqga diambilrya sandal s@ftng

Qunisy pda kotomn, lalu dil<abl<an, Itzi andalng oftng Qumiq/'."

'7 Dari Ummu Qais bhti Muhshar\ ia berkata, "Aku masuk ke ternpat

Tainzd binti Jahsy, sernentaa waphnya tampak mernerah, ia berkata,

'Rasulullah $ masuk sernentara aku sedang tidur, lalu beliau menepukku

dengan batang yang dibawanln, maka aku berkata, 'Ehtang apa ini?'

Beliau menjawab, 'Rumptt ptfrh.'l-alu beliau bersabda, 'Ini ftbah-fttnh
gng bar.' Aku berkata, 'Orang:orang shalih akan binasa?' Beliau

menjawab, 'Ya, kernudian r4lhh mqyehnntl<an onng-orug beioaq."'

[o=],
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Ini hadits munl<ar, tidak ada asalnya, dan Syibil maihul (udak

diketahui perihalnya)." Sampai di sini perkataan Umar.

Redi<sir "Tidak dikenal, dan tidak iuga anaknya." Ini tertolak,

karena Affiurrahman bin Syibl adalah seorang sahabat yang dikenal,

riwayatnya dikeluarkan di dalam kitab-kitab Sunan, dan haditsnya

tentang mematuk seperti buruk gagak dinilai shahih oleh hnu

I(huzaimah dan lainnya. Riwayatuiya juga diriwa5ratkan oleh Ahmad,

para pen!rusun kitab-kitab Sunan, Al Hakim, Al Baghawi, dan hnu

Syahin dari Abdurrahman bin Syibl, tanpa menyebutkan dari

a5ahnya. Hadits tentang sandal orlng Qumisy diriwaptkan gleh AI

Baghawi pada biografi Abdurmhman bin Syibl dari jalur AMul Hamid

bin Ja'f-ar, dari pamannya, dari hnu Abdurrahman bin Syibl, dari

ayahnya. Kemungkinan ini Musnad Abu Umar yang dari naskahn5n

rontok lafazh hnu, sehingga menjadi: Dari AMurrahman bin Syibil,

dari ayahn5n, Sraka ia dikira sahabat..Lalu dari sinilah munculnya

asumsi-asumsi ifu. Kemudian saln menemukan cacatn5a, png hnu

Qani meriwayatkan hadits tersebut pada biografi Syibl ini dari jalur

yang diriwayatkan oleh Al Baghawi, tapi ia menyebutkan: Dari

Abdurrahman bin Syibl, dari aSnhnp, ia berkata, dan terkadang juga

ia be*ata: Dari hnu AMurrahman bin Syibl, dari ayahnya.

hnu Qani'berkata, "ltulah yang benar." lAl Ishabah ft Tamyiz

Ash-Shahabah, 2/L70L

79. Biografi IIba As-Sulami: Disebutkan oleh Al Bukhari. Ia

be*ata, "Ahmad bin Hambal berkata kepadaku, ia menceritakan dari

'llba' As-Sulami, 'Aku mendengar Nabi $ bersabda,

I '-1, I
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{61'u !6 "V'yt 
*tt i rr,'l

rr Tidak akan teiadi kiamat kaati pda golorpan amphnya
. ,mt t sia'." I

Dirirrayatkan oleh Al Hakim dari Al Qathl'i dari Abdullah bin

Ahrnad, dari a3nhnya.

Diriuagntkan iuga oleh Al Baghawi dari Abu Khaibarnah, dari

Ali bin Tsabit.

Diriua5latkan juga oleh hnu Abi Ashim dari iahrr lainnSn, dari

Ali bin Tsabit.

Ibnu Adt mergpJrul*an dl dahm Al lhn 4 batua Ali bin

Tsabit meriu4ntlorurln sendlrian dad Abdul Hamid. lAl Islnbh fr
Tamyiz As/r&mlabh, 2/ 4ggl.

.t
80. Perkataan Al Bukhart Bab: apablla tersisa pada

golongan manusia

Al l-laffzh berkata: Judul ini adalah lafazh sratu hadib yang

dirivrnyatkan oleh Attr-Thabari dan dlnilai drahih oleh hnu Hibban,

dari plur Al Ala' bin Abdurnhrnan bin Ya'qub, darl a1ahryra, dari

Abu Hurairah, ia be*ata: Ranrlullah C bersabda,

,P.'4. ItL s-*cr, &r ;*liJJ4.,Jy
/ru,

*t:Yl, ilr1l'..>; it ./6t 
"y 

lL
fik|:rar&ry

@I
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"Ehgaimana denganmu, wahai Abdullah bin Amr, bila engkau

masih hidup di kalangan sampahn5a manusk Wng keiuiumn dan

amanah meteka telah diangkat, dan mereka berselisih hingga meniadi

seperti demikiad' seraya beliau merangkai jari-jarinya.

Ia berkata, 'Lalu apa yang engkau perintahkan?' Beliau

bersaMa, e4,lrF* gtt,:*e,t?ltO (UenaaWan englau dengan

orzng-onng khususmu, dan tinggalkanlah oftng-orzng awam

merekal."

hnu Baththal berkata, "Al Bukhari mengisyamtkan kepada

hadits ini namun ia tidak meriwa5ratkannln, karena Al Ala' tidak

termasuk syamtnya, maka ia memasukkan maknanya ke dalam hadits

Hudzaifah.t'.

Menurut sya: Telah berhimpun bersamanSn di dalam

sedikifuiya amanah dan tidak adanya pemenuhan janji serta sangat

kerasnya perselisihan. Pada masing-masing ifu terdapat tambahan

yang tidak terdapat pada yang lainn5n.

Telah diriwayatkan dari hnu Umar seperti hadits Abu

Humirah yang diriwayatkan oleh Hambal bin Ishaq pada pembahasan

tentang fitnah fitnah, dari jalur Ashim bin Muhammad, dari

, Waqid, dan itu telah dikernukakan pada bab-bab masjid

pada pembihasan tentang shalat, dari jalur Waqid, yaitu Muhammad

bin Zaid bin Abdullah bin Umar: Aku mendengar ayahku berkata:

AMullah bin Umar berkata: 'Rasulullah $ bersabda,

G'q.u\+|X ,)f u..}tr '*t (

/ul'u ila,

@
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' 
"Wahai Abdullah bin Amr denganmu bila engkau

masih hidup di kalangan ampahn5a manusia'."

Sampai di sini yang dikemukakan di dalam nv,ra5rat Al

Bukhari, adapun selebihnya dari Hambal sama seperti hadirc Abu

Hurairah, dengan tambahan: "la berkata, 'Apa yang engkau

perintahkah kepadaku, wahai Rasulullah?' Beliau bersaMa,

i,$t,7:i6Lu" r;t*r*u
o lCt,z z

ffit
I l zz , , A .,

LxS 0;rpt;
"Engkau berpdoman dengan ap Wng engl<au kebhui, dan

engkau tinggalkan apa tnng englau ingl<ari, lalu englrau beryabung

dengan onng-oftrng l<hususmu dan meninggalkan oftng-omng awan

mereka."

Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dari jalur ini.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dari hadits AMullah bin

Amr sendiri, dari beberapa jalur yang sebagian sanadnya shahih, darr

di dalamnya disebutkan, "Mereka berkata, 'Bagaimana kami, wahai

Rasulullah?'

Beliau bersaMa, ,t;j;l6,ot:ir? ({alian berpdonnn dengan

apa jang l<alian ketahu)."

Lalu ia menyebutkan seperti ihr tapi dalam bentuk jamak di

semua kalimahya

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Adi dari jalur

AMul Hamid bin Ja'far bin Al Hakarn, dari ayahnya, dari llba, ia me-

@
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marfu'-l<anrrya, g.,t3t lJe & 'ft Lgr '$,r':J (Tidak akan teriadi kiamat

kuuali pada golongan samphnSa manusia) al hadits.

Riwayat Ath-Thabamni dari hadits Sahl bin Sa'd, ia berkata,

"Flasulullah $ keluar kepada kami, saat ifu khmi sedang di suafu

majelis 1nng di dalamnya terdapat Amr bin Al Ash dan kdua
anaknln, lalu beliau bersaMa ..." lalu ia menyebutkan seperti itu,

dengan tambahan: l' f, rt tt'#t €61.t (Dan hendaHah katian

menghindari kebemgaman di dalam agana Allalt. IFath Al Ehfi,

t3/421.

Bab: Berpegang Teguh dengan Jamaah

81. Diriwayatkan kepada kami pada juz ketiga dari Faunid

Abu Al Abbas Al Asham: Basyir bin Abu Mas'ud, termasuk sahabat

Nabi $, berkata, "Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah

kalian berjamaah, karena sesungguhn5ra Allah fidak akan

menghimpunkan umat Muhammad di atas kesesatan." Al hadits

mauquf. Jika ini terpelihara, maka sudah tenfu Basyir adalah seomng

sahabat, tapi menurutku, ada bagian png luput dari sanadnya, 5aitu:
Dari ayahnya. Karena perkataan ini terpelihara dari ucapan Abu

Mas'ud.

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan lainnya dari beberapa

jalur darin5n. Wallahu a'lam. lAl Ishabah ft Tamyiz Ash-Shahafuh,

t/L681.

@
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82.DanAbu Raja: Al'Aththari, ia berkata, "Aku mendengar

hnu Abbas rg, dari Nabi $, beliau bersabda,

. oi. o e i: r),lt
lrL-J,9 r-a)C 4-A \.l/ - J,' . t -
,a.1 

ot1 Vt ,loti; t:b a,ltTAl

.'o. '*o (. o.tiri 9-;yl ,t 6lt ,t'

'-tr! C 'olv ,f

,3it3'o, try

'6, ..
aJ^L*

"Elamngsiapa melihat sauafu tnng dibenci pda
penguafinya, maka hendaktah dia betubar, karena

oftng Wng meningall<an jamaah walaupun sejengkal lalu ia mati,
mal<a ia mati dengan kamatian Witah." Diriuayatkan oleh Al
Bukhari.

* perkataan Al Bulfiari . t-iV&jr |ilLi,rr-, (omng ,nng
menhggalhnian aal).

Al Hafizh berkata: SaMa beliau dalam hadits lainnya:

^;b,1" p>f..,yiTLn i ,
"Elamngsiapa jamaah umlaupun sejengil<al,

maka sal<an-al<an ia menangall<an simpul Islam dari lelzern5a.,'

Diriuayatkan oleh At-Tirmidzi, hnu lftuzaimah,. dan hnu
Hibban, dan ia menshahihkannSra, dari hadits Al Hadits bin AI Harits
Al Asy'ari di tengah hadits yang panjang. Diriwayatkan juga oleh AI
Bazzar dan Ath-Thabarani di dalam Al Auathdari hadits hnu Abbas.

@
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Di dalam sanadnya terdapat Khulaid bin Da'lai, ia diperbincangkan,

dan ia menyebutkan gaYslr; @ari kepalan@lsebagai pengganti

lafazh: # b @ari tehemsnl.lFath Al Bai, L3/91.

Bab: Sabar Menghadapi Cobaan

83. Biograft Umar bin Sulaiman Al Hadi: Ibnu Adi

mengatakan dari Jundub, tndits:

* u;'ol o4j*l
"Tidak seta5akn5a s@nng mukmin -*Snnd*n dirinSa.' al

hadits.38

Ia berkata, "lni dikenal dengan Amr bin Ashim dari Hammad,

yang Umar ini mencurinya darinya." Ia juga berkata, "la juga

mempunyai riwa5nt selain hadits-hadits yang saya sebutkan grang ia

curi, dan yang ia marfuLl<an menyelisihi sanadnya. Kelemahan pada

riwayat-riwayatn5ra cukup jelas, dan Ibnu Hibban lengah sehingga

menyebutkann5ra di dalam Ab-Tsiqat." Atau mungkin ia mengatakan,

"Keliru." tlisan Al Mizan,4/3LLl.

38 lanjutan haditsn5ra: "la berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

bagaimana menghinakan dirinya?' Beliau $ bersabda, I r: ,l$, u',f't"i
i*ilMeryrushlsan din dqaan pebt<a tnng frdak dtmampuinfij'

@
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84. Biografi Nushr bin Tsabit39 bin Sahl Al Khurasani: Dari

hnu Mas'ud &, ia rne-marfulkannYa:

)p\ 's;
lz o

,}Jl
uCobaan ifu tergwfung pada ucaPn."

hnu Adi, usangat dha'if." lLisn Al Mizan, S/15LL

85. niografi Abu Ayyub Al Azdi: Al Hakim meriwayatkan, ia

berkata, "Abu Ayyub Al Azdi masuk ke tempat Mu'awiyah, lalu ia

melihat ketidaksukaan darinSn, maka ia berkata, 'sesungguhnya Nabi

S) telah mengabarkan kepada kami, bahwa sesungguhnya kami akan

melihat egoisrne (mementingkan diri sendiri) setelah ketiadaan beliau'.

Mu'awiyah berkata, '[alu apa yang beliau perintahkan?' Ia berkata,

'Bersabarlah'. Mu'awiyah berkata,'Jadi, bersabarlah engkau'. "

Al Hakim berkata, "lni hadits mutsl dari hnu Umarah, ia

tidak pemah berjumpa dengan Abu Ayyub' Hadits ini juga

diriwayatkan dari jalur lainnya, dari Abu Ayytrb Al Anshari."

Aku berkata: Kemungkinan sebagian perawi menisbatkan Abu

Ayyub Al Anshari sebagai orang Azd, karena orang Anshar dari Al

Azd, seinentara di kalangan tabi'in terdapat Abu A5ryub Al Azdi 5nng

biasa disebut Al Maraghi, ia meriwayatkan dari AMullah bin Amr bin

Al Ash dan lainnya. Memang ada riwayat yang mural darinya,

inllahu a'lam.lAl Ishabh fi Tamyiz Ash-Shahabah, 4/L7l-

3e Disebutkan di dalam terbitan Darul Ktrtub Al'llmigBh: bin Bab Abu sahl.

E]
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86. Al Hafizh berkata: Dari Mahmud bin Lubaid, bahwa

Rasulullah $ bersabda,

^r//I l, ,/ , O /.
4---Le J*-? d,a9 ,FY{l 6'9 hr ";l sY

L"iJt*L;,n,\fu:t
"Apabila Allah mencinbi suafu kaum, maka Dia menguji

mereka, maka betnbar maka bagingn kesbann, dan

banngsiap reah maka bagnta kermhan."

Diriwayatkan oleh Ahrnad, dan para pemwinya tsiqah.

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, dan ia menilainya haan,
serta hnu Majah, dari hadits AniF, lafazhnya:
,46////d

15! /ill o{s,o)ti-Jt P e 1*t'&e oL

',;) ,Lb:)t Xi er'r;t,ey{' e:}'i;l
Larxi'w

"Saunguhn5a bmm5n pahak basrna dengan b*m5n
cobaan, dan saungguhnya Attah apabila mencintai safu kaum, maka
Dia menguji merel<a. Jadi, bamngsiapa rela maka baginya kerelaan,

dan bnngsiap manh mal<a bsint/a kernamhan." IBadzl Al Ma'un,
2L61.
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Bab: Larangan Berupaya di Dalam Fitnah

87. Perkataan Al Bukhari: Barangsiapa benci memperbanyak

jumlah fitnah dan kezhaliman.

Al Hafizh berkata: Telah diriwayatkan dari hnu Mas'ud se@ra

mar{u':
2//dz

ll. . ., o // O lo .t7 O'; zrzz ,'./, C,

,-F ey': L-f)'@ * tP 
)lr F d

', ' 
t /

y..F oUir,tK 7'_f

"Elanngsiapa memp*funiak iunlah suafu l<aum maka ia

termasuk mereka, dan banngskp rela dengan perbuatan suafu

kaum maka ia adalah sekufu onng Wng melakukann5a."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan di dalamnya terdapat kisah

hnu Mas'ud. Hadits ini mempunyai s5ahid dari Abu Dzar di dalam

Az-Zuhd karya hnu Al Mubarak yang tidak mar{u'. IFath Al hri,
L3/411.

88. Perkataan Al Bukhari: Riwayat tentang firman Allah

Ta'ala,

Lv'e i,5b ir$'# \ ^it 
i #t t

"Dan pelihamlah dirimu daripda sikaan Wng tidak khusus

menimp oftng-oft,ng 5nng lalim aja di anbm l<amu." (Qs. Al Anfaal

[8]: 25)).

@
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Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabari

dari'jalur Ali bin Abu Thalhah, dari hnu Abbas, ia berkata, "Allah

memerintahkan orang-orcng beriman unfuk tidak mengakui

kemungkamn di tengah mereka sehingga adzab akan menimpa

mereka semua." Atsr ini mempunyai sghid dari hadits Adi bin

Umairah, "Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

*at,p aitdr l. 
^t; 

I b:: ? ?" t
0

ol oG oi:v fl #:;*G'?-Attsi &

o

0

ahar, uioru.Jt hr +:;'$i t,l;- l5!, , i:l#
"sesungguhriya Allah & frdak mengadab golongan awam

karena pefruabn golongw khusus hingga mereka melihat

kemungkamn di tengah merel<a dan mereka mampu mengingkarin5A.

Jika merel<a melakul<an itu mal<a Allah mengadzab Snng khusus dan

tnng urntm."

Diriwalntkan oleh Ahrnad dengan sanad haan- Ini juga

dikemukakan oleh Abu Daud dari hadits Al lArs bin Umaimh, 9atu

saudamnya Adi. Hadits ini mempunyai sSahid-sghid lain dari hadits

Hudzaifah, Jarir, dan lainnga, Sang dikemukakan oleh Ahmad dan

5nng lainn5a.lFath Al Etari, 13/61.

F'

E
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Bab: Tentang Muslim yang Membunuh Saudaranya
Sesama Muslim

89. Biografi Amr bin Anbasah bin Amir bin Khalid bin

Ghadhimh bin Atab As-Sulami Abu Najih: Al Bukhari meriwayatkan

pada pembahasan tentang fitnah-fitnah di dalam kitab Shahibnya,

dari AI Hajabi, dari Hammad bin 7aid, dart seorang lelaki yang tidak

disebutkan namanya, dari Al Hasan, ia berkata, "Aku keluar dengan

membawa senjataku pada malam-malam fttnah, lalu aku dijumpai

oleh Abu Bakmh," alhadits.0

l-alu dikatakan, bahwa lelaki yang diisyaratkan itu adalah

Amrah bin Ubaid.

Al Hafizh berkata: Al Bukhari tidak mengeluar{<an sanad ini
unfuk berhujjah, akan tetapi ia meriuayatkannya unfuk menerangkan

bahun ifu keliru. Ifu tampak dari ungkapilnla, karena ia berkata,

"Abdullah bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami dari seorang lelaki yang tidak disebutkan

ffing?, dari Al Hasan, ia berkata, 'Aku keluar dengan membawa
senjataku pada malam fitnah, Ialu aku dijumpai oleh Abu Bakmh, ia

/o AI Bukhari, no. 7083: Dari AI Hasan, ia berkata, "Aku keluar dengan
membawa senjataku pada malam fthah, lalu aku diiumpai oleh Abu
Elakrah, ia pun berkata, 'Mau ke mana engkau?'Aku jawab, 'Aku hendak
meholong puha paman Rasulullah $.' Ia berkata, 'Rasulullah $
bersaMa, t6r d 6{.J$ W9r;g.iir i4trt ril @pbila dua onng muslim
buhadapdz dangan fiang'm*et<a, nnk; kduanya dt nenl@. t-alu
dikatakan, 'Pantaslah orang !,ang membunuh, lalu bagatmana dengan
yang terbunuh?' Beliau b€nsabda, vt-lo S$ltl $ lsauWahqa b lug
hadak mqfiunuh lanu;annga iL).'n
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pun berkata, 'Mau ke mana engkau?' Aku jawab, 'Aku hendak

menolong putra paman Rasulullah s'. Ia berkata, 'Rasulullah #t
bersabda, ... t;4#-4.1;l :.*lir litj til.lApabila dua omng muslim

berhadapan dengan pdang merel<a:-.)"' ul hadits.

Hammad bin zaid berkata, "Lalu aku kemukakan hadits ini

kepada Ayyub dan Yunus bin Ubaid, aku ingrn keduanya

menceritakan ifu kepadaku, lalu keduanya berkata, 'sebenamya

hadits ini diriua5atkan oleh Al Hasan dari Al Ahnaf bin Qais, dari

Abu Bakrah:

Sulaiman -yakni hnu Hart- menceritakan kepada kami,

Hamid -yakni hnu Zaid- menceritakan kepada kami, dengan redaksi

ini'. Muammil -yakni hnu Isma'il- berkata: Hammad bin Taid

menceritakan kepada kami, Ayyub, Yunus, His5ram dan Mu'alla bin

ziyad menceritakan kepada kami dari AI Hasan, dari Al Ahnaf, dari

Abu Bakrah, dari Nabi $, dengan redaksi ini."

Diriwayatkan juga oleh Ma'mar dari Ayyub. Dengan demikian,

sebagaimana yang Anda lihat, Al Bukhari tidak memdksudkannya

kecuali riwayat Hammad dari Yunus dan Ayyub, dari Al Hasan, dari

AI Ahnaf, dari Abu Bakrah, dan ifulah yang bersambung sanadnya

dan shahih, dan ia tidak memaksudkan riwayat oftmg yang tidak

disebutkan namanlra itu lagi terpufus sanadn5n, dan ia juga tidak

mengemukakannln kecuali dari isi kisahn5a. Jadi, unfuk hal seperti

ini Udak bisa dikatakan bahqp Al Bukhari mengeluarkan riwayat dari

Amr bin Ubaid dan menlamarkannya, bahkan lnng tampak,

Hammad bin Zaid-lah yang sengaja tidak menyebutkan namanya, dan

ia memaksudkan unfuk memberi perhatian atas keburukan

hapalann5n, karena ia menjadikan kisah y*i duti Al Ahnaf itu

sebagai kisah dari Al Hasan. Ini arkup jelas, alfiamdulillah.

E
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Saya telah menjelaskannya di dalam TaghlQ At-Taliq tentang

orang yang menyambungkan sanad hadits Muammil dan Ma'mar

yang saya isyaratkan di samping yang lainya, dari jalur-jalur yang ia

kemukakan se@ra mu'allaq (tanpa menyebutkan awal sanadnya) di

anu, ahand ulillah. lTahdzi b At-Tahdzi b, 8 / 6+651.

90. Dari Al Hasan, ia berkata, *Aku keluar dengan membawa

senjataku pada malam fifuiah, lalu aku. dijumpai oleh Abu Bakrah, ia
pun berkata, 'Mau ke mana engkau?' Aku jawab, 'Aku hendak

menolong putra paman Rasulullah 0'. Ia berkata, 'Rasulullah $
bersabda,

,# t-,.Jl\{i (, eiZ',"t,of+:,Jt a*t; t>1

)61
uApabila dua onng muslim berhadapn dengan pdang

merel<a, maka kduan5n di nenl<a."

lalu dikatakan, 'Pantaslah orang yang membunuh, lalu

bagaimana dengan yang tertunuh?' Beliau bersabda, ryb ,P';i$( il1
(Sesungryhntn ia juga hendak membunuh l<awann5a itil'."

Hammad bin Zaid berkata, "Lalu aku kemukakan hadits ini
kepada Ayylb dan Yunus bin Ubaid, aku ingin keduanya

menceritakan ifu kepadaku, lalu keduanln berkata, 'sebenam5n

hadits ini dirirrnyatkan oleh AI Hasan dari Al Ahnaf bin Qais dari Abu '

Bakrah: Sulaiman menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, dengan redaksi ini'. Muammil berkata:

Hammad bin Taid menceritakan kepada, kami, Ayyrrb, Yunus,

EI
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Hiryam dan Mu'alla bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Al

Hasan, dari Al Ahnaf, dari Abu Bakrah, dari Nabi $'"
DiriwaSntkan juga oleh Bakkar bin Abdul AzU din aSnhnp

dari Abu Bal6h. Ghundar berkata: syg'bah mehceritakan kepada

kami dari Manshur, dari Rib'i bin Hirasy, dari Abu Bakrah, dari Nabi

s. Sut/an frdak memarfu:kannla dari Marshur. Diriwayatkan oleh

Al Bulfiari
* perkataan Al Bukhari: Diriwaptkan jugA oleh Ma'mar dari

Ayytrb.

Al Hafizh berkata: Ad-Danqrithni setelah mengemukakan

pertedaan di dalam sanadnya, ia berkata, "Yang benar, hadits Ayygb

dari hadits Hammad bin zaid dan Ma'mar darinya." lFath Al EW,

L3/361.

91. Perkataan Al Blkhari: Sufun tldak memarfu'*ann5n

dari Ats-Tsauri.

Al Haftzh berkata: NBazzar.mengeluarkan di dalam hadits:

)gt €.J#r:',)tPr
"Yang munbunuh dan 5ang dibunuh di dalam neml<a''

Tambahan 5nng menerangkan bahwa yang dimaksud adalah:

)61 ,rJ#t),Yt;)t)6fur e $AsY
-Jika kalian saling membunuh lSarena perkam duniawi, maka

yang membunuh dan yang dibunuh sarursama di neraka''

I

L
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Hal ini dikuatkan oleh riunSnt Spng diriwa5ratkan oleh Muslim

dengan lafazh:

z0y ot:./6t J" ,jS ,p 6fur 3ii y
//zLc

r) P C,]r,Pt,€
."Dunia ddak akan sima hinga datang kepda manusia suafu

zarrra n gng omng Wng membunuh tidak bhu larena ap ia

membunuh dan omng tnng; dibunuh tidak bhu karcm aF k
dibunuh;'

Lalu dikatakan, 'Bagaimana ifu terFdi?' Beliau bersabda,

)6t €.JJi;lt)J.61 ,LAl
"Keruslthan, onng tlang mernbunuh dan 5ang dibunuh etna-

erna di nenka."

Al Hafizh berkata mengingatkan: Diriwa5atkan sebab lain
tentang sikap AI Ahnaf yang menghindari pepeftmgan saat terjadinya
peristiwa Jamal.

Ath-Thabari mengeluar-kan dengan sarnd shahih dari Hushain
bin AMurrahman biin Amr bin Jawan, ia berkata, "Aku katalon
kepadanya, 'Bagaimana menurutnu sikap Al Ahnaf kefika ia
mengucilkan diri?' Ia berkata, 'Aku mendengar Al Ahnaf berkata,
'Ketika kami berhaji, temyata di sana ada orang-omng terrgah

berkumpul di tengah masjid -yakni masjid nabawi-, termasuk di

antamnln Ali, Az-Zubair, Thallrah, dan Sa'd, tiba-tiba Utsman datang

.'.." lalu ia menyebutkan kisah Utsman rn€mpersumpahkan mereka

o,
JJ)
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kepada Allah dan menyebutkan bebempa hal yang pemah

dilakukann5a.

Al Ahnaf berkata, "Lalu aku menemui Thalhah dan Az-Zubair,

lalu aku berkata, 'sesungguhn5n aku tidak melihat orang ini -yakni

Utsman- kecuali ia akan dibunuh. Lalu siapa yang engkau

perintahkan kepadaku unfuk aku pafuhi?' Keduanya berkata, 'Ali'.

Keduanya lalu berangkat ke Makkah, lalu aku menemui Aiq,rah,

semeniara telah sampai berita kepada kami tentang terbunuhnya

Utsman, maka aktr berkata kepadanya, 'Apa yang engkau

perintahkan kepadaku?' Ia berkata, 'Ali'. Kami pun kembali ke

Madinah, lalu aku befuai'at kepada Ali, dan aku kembali ke Bashrah.

Ketika kami sedang demikian, tibatiba seseoremg datang lalu berkata,

.lni Ais5ah, Thalhah, dan Az-Zubair. Mereka singgah di tepi Al

I{haribah meminta tolong kepadamu'. Aku pun menemui Aisyah, lalu

aku menyebutkan kepadanSa apa yang pemah dikatakann5n

kepadaku. Kemudian aku menemui Thalhah dan Az-Zubair ..." lalu ia

menyebutkan kisahnya, di dalamnya disebutkan: "Lalu aku berkata,

,Demi Allah, aku tidak akan memerangi kalian sementara Umrhul

Mukminin, istri Rasulullah C, bersama kalian. Aku juga tidak akan

memerangi orang yang kalian telah memerintatrkanku untuk berbai'at

(berlanji setia) kepadanya'. Aku pun menghindari peperangan dengan

kedua belah pihak itu." Ini bisa disinlaonkan, bahwa ia hendak

meninggalkan, tapi kemudian terpikirkan olehnya unfuk berperang

bersama Ali. Kemudian ia d-icegah oleh Abu Bakmh, dan itu

bertepatan dengan uhrsan Aisyah kepadan5n, maka jelaslah bahwa ia

tidak ikut serta.

Ath-Thabari juga mengeluarkan riwayat dari jalur Qatadah, ia

berkata, "Ali singgah di Zayiwah, lalu Al Ahnaf mengirim utusan
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kepadanya (unfuk menyampaikan pesan): 'Jika engkau mau maka

aku akan datang kepadamu. Jika engkau mau maka aku akan

mencegah empat ribu pedang terhadaprhu'. Lalu Ali mengirim utusan

kepadanya untuk menyampaikan pesan, 'Cegahlah slapa lnng
engkau sanggupi untuk engkau cegah'." lFath Al Bart, 8/37-381.

" 92. Biograft AMurrahman bin Sumaimh atau Sumair: Ia
seomng tabi'in, meriwalntkan suafu hadits se@ra mural, lalu ia

disebutkan di kalangan sahabat. hnu Mandah mengeluarkan riwayat
dari jalur As-Sari bin Yahya, dari Qabishah, dari Sufi,ran, dari Aun bin
Abu Juhaifah, dari Abdurmhman bin Sumairah atau Sumair, dari
Nabi $, beliau bersabda,

'"te il:t L-;,y:)r iia $t,gLf'A
. ', io-,7,. ,6., .,, lo

d J.*h;tj ,tit ,I,,yu;lt .i3T ,J.t ,h irb

"Apakah fidak mampu s*@ftng di antam l<alian apabila
didatangi sneorzng wng hendak membunuhn5n lalu ia mangulurkan
lehemga seperti kdua anak Adam? onng wng metnbunuh ifu di
nemka sdangl<an Wng dibunuh di sutga.,,

t" 
[brr,, Mandah berkata, "Tidak benar ia seorang sahabat.,,

Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Nu,aim, dan ia
menambahkan, "sebenamya hadits ini dari hnu Umar, dari Nabi

$." Kemudian ia meriwayatkannya dari lalur Hifsh bin Umair, dari
Qabishah, dengan tambahan Ibnu Umar (di dalam sanadnya).

^?)r
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Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari jalur Aun bin Abu

Juhaifah, dari Abdurrahman bin Abu Sumairah, dari hnu Umar,

dengan sanad ini, hadits lainnya. Juga dengan riwayatnya dari hnu

Umar yang dijelaskan oleh Al Bul&ari, hnu Abi Hatim, hnu Hibban,

dan lainhSn.

hnu Abi Hatim berkata, "hnu Abi sumairah lebih berar." lN
Istnbh ft Tamyiz Ash-,5lnlnbh, 3/L5l; Tahdzib At-Tahdab,

6/1731.

' Bab: Haramngra Darah Muslim

93. Al Hafizh mengatakan tentang hadits Sang diriwaSptkan

oleh Al Baz.zar: Dari Abu sa'id, ia be*ata, "seseorang tertunuh di

masa Rasulullah $, lalu Nabi $ naik (ke mimbar) menyarnpaikan

pidato,

fl€,&l;;$r,,*,FU o$x\f
" Tidak bhukah hlian skPa t/ang membunuh kotbn

pernbunulan wng teriadi di terwh l<alkn rnf' Sebarynk tiga kali.

' Mereka menjawab, 'Nlaahumma, tidak'. Beliau bersaMa,

"t#t Jif 
'of't) is*WJ,,f rs$)

hr ;;i;',|",y? $t e rri;L.r ;t\i|F?t

@
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\t $ \LAls;ir '$lrbtg-'tr;;1, 6-;

Lt Nt'or??

)61
" Demi dzat 5nng jium Mulnmmad bemda di tangan-Nga.

SandainSn para penghuni langit dan pm penghuni bumi berkumpul

urtuk membunuh'seoftng mukmin, mal<a Atkh al<an memasukl<an

mereka semua ke dalam Jahanatn. Tidak seoftrng pun membenci

karni, ahlul bait, kecuali Allah menelungkupkann5n di datam neml<a."

Ia berkata, "Hadits-hadits Abu Daud dari Amr, kami tidak

mengetahui seorang pun me.atubb'abnya. Sedangkan 'a dha'it
demikian juga Athiyyah. "

Asy-Syaikh berkata: DiriwaSntkan juga oleh At-Timidzi secara

rinskas. lMul<htashar hwaid Al hma 2/L771.

Bab: Tentang Orang lpng Memecahbelah Perkara
Umat Ini

9a. A*Tanal,hsqritrerkata: ... dari Nabi $,

C

ju; hr lr
o €, lz o ,
Olj +b-€S

t al, al,te-f ,Y Y.,P-
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"sesungguhn5n NIah Ta'ala menghammkan dai seonng

muslim, damhnya dan kehormatann5n, serta berburuk angka

terhadapn5a."

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh hnu Maiah, dari hadits

Ibnu Umar dengan sanad yang mengandung kelemahan, lafazhnya:

"Aku rnelihat Ra$lulhh S ttlat raf mengelilingi Ka'bah sambil

mengwapkan:

'r-ri q;Jl) *ry';'f?t'*YA C

:,!-i,hr 1t1, Pl f't t {,'-l ,e*.#
t?lt r 'M',rf)iXrrlc

nBebp bgusn7 angkau * U.n* wangin5a aronu'mu'

fubp agunspya engl<au dan bebP agungntm kehomnbnmu'

Demi Dat tang iiun Muharnmad di bngan-N5a. Sunsguh

kehonnabn s@mng muknin di sisi Allah lebih terhormat

daripdamu: hartanSn dan damhn5n, dan untuk tidak men5nngka

t*hadapnSa kecuali dengan *ngl<aan baik."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi s5raibah dari plur Mujalid,

darj AErqra'bi, dari hnu Abbas: Nabi $ memandang kepada

Ka'bah, lalu bersabda,

EI:
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+f #ti;q?'f?r,t;y,l v
';p;'olt ,b"-rs {ct L; ht ?? :Ua a1?

t a1
eJP**

"Betapa agungnq engl<au dan U** "*r**
kehormatanmu, Namun s@ft,rrg muslim lebih agung *ehormabna5n

u. Attah telah menghanmt<an harAn5 , dan

kelzormatann5a, sefta agar tidak befiuruk.angka terlndaprya."

Diriuayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam AsySyt' b dar
jalur Mujahid, dari hnu Abbas, menyerupal itu. Di dalam sanadnya

terdapat Hafsh bin Abdurrahrnan.'lAl l{afr Asy-Stlat 4/3621.

Bab: Barangsiapa Menghunuskan Senjata (kepada
Kami), maka Ia Bukan dari Golongan Kami

95. Perkataan Al Buktnri: Barangsiapa menghunuskan

senjata kepada kami.

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan haditsnya dengan lafazh:

tr'#7;rtr4lL ,;-,y
"Elamngsiap sergab kepda kami, mala ia

bukan dari golongan kani."

@
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Diriwalatkan oleh Al Bazzr dari hadits Abu Bakrah. Juga

dari hadits samurah dan hadits Amr bin Auf. Di dalam sanad

keduanp ada kelemahan, tapi saling menguatkan'

* Ped<ataan Al Bukhari: lalu ia hhrh ke dalam lubang di

neraka.

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam hadits Abu Huraimh

yang dikemukakan oleh Abu s5nibah dan lainnya se@ra mar{u" dad.

riwayat Dhamrah bin Rabi'ah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu

Salamah, darinya:

uPara mataikt melaknat s8eoftng dali kalian apbila

menunjuk kepda yang tainn5n dengan besi, walaupun omng lain

tercebut adalah audamn5n sagh dai seibu-'

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari jalur lainnya, dari Abu

Humirah secam mauquf dari riwayat Ayyub, dari hnu Sirin, darinya.

Diriwayatkan juga asalnya oleh At-Tirmidzi secara mauquf dan

riwaSnt Khalid Al Hadzdza dari Ibnu sirin, dengan lafazh:

,,Barangsiapa menunjuk kepada saudaranya dengan besi, maka para

malaikat melaknatnya." Ia juga berkata, "Hasan shahih gharib."

Dinilai shahihjuga oleh Abu Hatim dari jalur ini, dan ia berkata, "Di

dalam jalur Dhamrah: munkar." '

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dengan sanad shahih dat'i

Jabir, ,,Rasulullah ,s melarang membawa pedang dalam keadaan

terhunus (tidak disarungkan)."
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Riwayat Ahmad dan Ath-Thabarani dengan sanad ja5ryid dari
Abu Bakmh menyerupai ifu, dengan tambahan:

1-:"'€Ll'rJ:, rrl .ti; ,y uht u,
i:r*fli laf i 16'o1r ;r r1u

"Allah melaknat oftng wng merakukan ini. Apbira s*@ftrng
dari l<alian menarik latu hendak mernberil<annja kepda

mat<a hendalctah men5nrungkann5a, kemudian
mernberil<annga kepdan5n| [Fath Al Eari, t3/Zgl.

96. Biografi Muharnmad bin Abdurrahim bin $pmmakh: Di-
dha'ifl<an oleh Abu AI Hasan Ad-Daraquthni.

Ia juga meriwayatkan dari jarur Ibmhim bin Habib Az-zarmd,:
Muhammad bin Abdurmhim bin Umar Asy-sgammakh menceritakan
kepada kami, umar bin Marzuq menceritakan kepada kami, Marik
menceritakan kepada kami dari Az-Z.)hri, dari Anas {*, ia mennr{u,-
kannya:

tr}b:-rtt {JL,p;
"Elamngsiap manghunusl<an ser$ata kepda kami, maka ia

bukan dari golongan hmi!,

Ia juga be*ata, "rbnu nsrrq,amrnakh meritmyatkannya
sendirian, sedangkan b dtn'it dan h keliru di dalar.nnSn.yang benar
adahh dari lvlalik, dari Nafi, dari hnu (Jrnar."

;qxi) ";

E]
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Ia juga menyebutkan haditsn}a yang lain dari Sulaiman bin

Halt, dan ia berkata, "Saat ifu ia di Syam, dan tidak sedang

dirawat." tlban AI Mian,5/2571.

Bab: Memberontak Pemerintah

97. N Hafizh berkata: Diriwayatkan dari Nabi $, beliau

bersaMa kepada hnu'Mas'ud,

^ dl o // o / to.zt ./ o' 9{ t o'

t61 'u,;;a&6,*?t u.r6-

" Wahai lbnu Ummi AM, aPa hukum omng Wng

memberontak dari umatku? ."

Ia berkata, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui'.

Rasulullah S pun bersabda,

///rl

\ ),'#i ;' H't :,"i):,* {i''t
o , t 1 t,)-,

t'-rvl Jsa''

"Onng gng melarikan did tidak boleh dikeiar, o*rn tnng
terlul<a frdak boleh dihabisi, dan tawanan mereka tidak boleh

dibunuh."

Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits lbnu Umar menyerupai

itu.

@
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Disebutkan di dalam lafazh lainnya: '@fi ,tb 
"iltf-lJj 

(dan

tidak menghabisi omng yang terluka mereka), dan dengan tambahan:

'#'*li @an tidak dibagikan harta mmpasan merel<al. Al Hakim

tidak mengomentarinya

Sementara itu, hnu Adi berkata, "Hadits ini tidak

terpelihara."

Al Baihaqi berkata, "Dha'if."

Menurut sya: Di dalam sanadnya terdapat Kautsar bin

Hakim, lang mana Al Bukhari berkata, "Dia matruk." lTalkhish Al
Habtr,4/L953-L3541.

Bab: Riwayat Tentang Peristiwa Harrah

98. Biografi Abdullah bin Hanzhalah Al Anshari: Ahmad

mengeluarkan dengan sanad shahih dari Yahya bin Umarah:

"Dikatakan kepada Abdullah bin aid pada hari Harrah, 'lni AMullah

bin Hanzhalah membai'at manusia'. Ia berkata, 'Unfuk apa ia

membai'at mereka'. Mereka berkata, 'Unfuk mati'. Ia bed<ata, 'Aku

tidak akan membai'at seorang pun untuk ifi)'.' lAl Ishabh fi Tamyiz

Ash-Shahabah,z / 299-3001.

99. eiografi Abdullah bin Abdul Quddus At-Tamimi: Abu

Daud meriwaptkan haditsnSa pada pembahasan tentang fihtah-

E]



tuUalaa q fe?olan rdc tloralar.t

fihah4l dari riwayatnya, dari laits bin Abu Sulatm, dan dari riwapt

Muhamrnad bin Isa bin Ath-Thabba darinya. saya telah

mengiryaratkannp di dalam biografi ziyad bin sulaim, dan Ad-

Daraquthni be*ata, " Dln'if

Abu Ahrnad Al Hakim berkata, "Di dalam haditsnp ada

sebagian ytartg munl<ar."

Yahln bin Al Mughirah berkata, "Jarir mengrrutrku untuk

menuliskan hadits darinya." tTahddb At-Tahdzib, 5/265}

Bab: Tentang Membujdng, Mengucilkan Diri, dan
Merahib

100. Az-Zamakhsyari berkata: ... d"; Nabi $,

&''31 
^i- 

o;t;:3frV qf dL ,i ttt

'"8; 
,* datang kepada umatku seratus delapan puluh

tahun, maka telah hatat bgi mereka membuiang, mengucilkan diri,

dan memhib di puncak-punak pqunungan -.-."

4r Dikeluarkan oleh Abu Daud: Dari Atdgllah bin Amr, dari. Nabi &, u4gy

;;ffi:;j;;1 b- ',eG lci; ,o' 4 r;xi qi' ut*'q''k
tKetak akan turtaii finah wno melihtlian banssa Arab, dan kotban-(Ketak akan teiadi fihah gng bangsa Arab, dan korban-

korban wng gugur di neral<a. Dakm pda itu linn lebih taiam daripda

pdanlt.

to./ , tt,
lJ il.b)
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Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ats-

Tsa'labi dari hadits hnu Mas'ud, di dalam sanadnya terdapat

Sulaiman bin Isa Al Khurasani, ia seomng pendusta. Dari jalum5a

diriwayatkan oleh hnu Al Jauzi dalam N Maudhubt, tapi hadits ini

mempunyai jalur-jalur periwalntan lain, diriwayatkan oleh Ali bin

Ma'bad dalam kitab Ath-Tha'ah wa Al Mabhi5ah dari Al Hasan bin

W?gd Al Hanafi, ia berkata, "Aku mengimnya dari hadits Bahz bin

Hakirn," lalu ia menyebutkannln, dan ifu sanadnya bersambung. [.4/

I{afr As5rSsnf, S/2291.

Bab: Riwayat Tentang Menghindari Fitnah

101. Biografi AMul Malik Habib Al Azdi: hnu Sa'd berkata,

"h tsiqah, ia mempunyai sejumlah hadits."

hnu Ma'in berkata, "Haditsnya dari Zuhair bin AMullah:

'Bamngsiapa mati di abs adalah hadits murffil."

Al Hakim berkata, "Tidak benar mendengamSa dari Aisyah,

dan benar mendengamya dari Anas."

.. Disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabamni dengan sanad

shahih dari Hammad bin Salamah, dari Abu Imran Al Jauni, ia

berkata, "Aku berbai'at kepada li:inu Az-Zubair unfuk menierangi

warga Syam, lalu aku meminta fatwa kepada Jundub." lTahdzib At-
Tahdzib,6/3461.

)cf'6rb'*6 ,y,

@
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Bab: Riwayat tentang Permusuhan di Kalangan
Umat

LOz. Az-Zamakhsyar mengatakan tentang hadits:

*u'frZ.iJ3 ;$+at dl,*; tsy

olzoztrr?r', t o.', 
'

... f-€*{ trU ..1** * f tlSUt

',Arybila umatku telah menundukkan Al Mathitha sementam

Percia dan Romawi mela5nni mereka, maka telah diiadilan

permusuhan di antan mereka ...."

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh At-Tirmi&i, Ishaq, hnu

Abi Syaibah, Abu Ya'la, dan hnu Adi, dari hnu Umar. Sedangkan

Musa bin Ubaidah dha'if. [Al lkfi Aqr*af,4/65L1.

Bab: Apa yang Dilakukan pada Masa Fitnah

103. At-Tirmidzi mengemukakan dari Ummu Malik Al

Bahzi!,yah, ia berkata, "Rasulullah $ menyebutkan tentang fitnah,

lalu menyatakan kedekatannya, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

srapa manusia yang paling baik dalam hal ifu?' Beliau bersabda,
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,ry)\;J3W €\i #6 e,y.,
lt t ,,

^;Ji*;,)-t's;i;lt 
J#- yt "J;Ll ,tr::)

"omng t,ng fuada di anbm n^*" ;*^* dangan

menunail<an haknSa dan merymnbh Tuhanng, dan amng tnng

memqangi kepk kudarya mernkuti musuh dan merela

munkutin5a."

At-Tirmidzi be*ata, ,Glnib dari jalur ini., [e/ Ishabh ft
Tamyiz Ash-Shahabh, 4 / 4941 -

LO4. Biografi Ghathif bin Abu Srfydn: hnu lrrlandah dan Al

Baghawi meriwalatkan dari Grrathif bin Abu sufpn, ia menyebutkan

bahua Rasulullah $ bersabda,

"';it'*'Srfi\^14 €p.L#
i*rJr h'i 'J;rfiU 6'itbt

"setelahku al<an ada pm puilmpin tnng meminta kepda

lalian seam tidak haq, mal<a oeatrantai kepda merel<a aPa t/ang

mereka minta, dan Altahtah 5ang menenfulan."

Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam Adh-Dhu'afa'

mengdnai orang yang diperselisihkan shfusnSn sebagai sahabat.

hnu Abi Hatim mengatakan dalam Al Mamsil, "Aku tanyakan

kepada ayahku dan Abu zrx'ahmengenainya, lalu keduanya berkata,

,la seomng tabi'in'." lAt Ishabh fi Tamy? Ash-shahabah,3/L961.

@
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105. Biografi Kurz bin Alqamah: Al Auza'i mengatakan dari

AbdulWahid bin Qais, dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata: Kurz bin

Alqamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, ia berkata, "Seorang

badui datang kepada Nabi $ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah

Islam ada batas akhimya?' Beliau menjawab,

f o1 /,
Jl q-f

,

.l ozl-> AU
,U

,il / t \:l

',o ,- . t zo! . /o/ ,tllt**-r' ,e OP *l ,_ft
a - /' u

MG."*-
I

qvt

y?,t d6t L{-:f:WqAt'a
" Ya. Bamngsiapa yang Allah menghendaki k.;; padan5m,

baik ia omng Amb maupun non-Amb, maka Allah memasukkann5n

kepadan5m. Kemudian tegadilah finah-fitnah yang bagaikan gunung,

kalian saling menyabet leher yang lainnya. Orang tlang paling utama

saat itu adalah 5nng mengasingkan diri di suatu lembah di antam

lembah-lembah sambil menyembah Tuhannya dan meninggalkan

manusia dari keburukann5n."

Diriwayatkan oleh Ahmad. Diriwayatkan juga dengan sanad

tinggr dari Sufuan, dari Az-Ztrhri, dari Urwah, dan dinilai shahih oleh

hnu Hibban dari jalur ini.

Dalam riwayat Ahmad dari jalur ini terdapat Kunb in Hubaisy.

Diriwa5ntkan juga oleh Al Hakim dari jalur ini, dari jalur

Sufipn.

i,r tLl "i^t |fr
z .l 2

@
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Ibnu Adi mengeluarkan suatu hadits dengan mabn yang
gharib dari jalur AI Auza'i, dengan sanad ini. IAI Ishabah ft Tamyiz
Ash-Shahabah, 3/292I

106. Biografi Muhammad bin Maslamah bin Salamah: hnu
sl/ahin berkata, "Abdullah bin Sulairnan bin Al Asy'ats menceritakan
kepada kami, bahwa ia dan anak-anakrya, gafu Ja,far, Abdullah,
$'d, Abdurrahman, dan Umar furut dalam perang Badar dan
menyertai Nabi S."

Ia berkata, "Aku mendengamya berkata, ,la dibunuh oleh
penduduk Syam'." Kemudian ia mengeluarkan riwayat dari jalur
Hisyam, dari Al Hasan, "Muhamrrnd bin Masramah berkata,
'Rasulullah $ memberiku sebuah pdang, lalu belizu bersaMa,

Jf Uf:rsyi,t_#$c6-#r y 'Jitl

" Pemngilah l<aum musyrik dengann5a selarna -;
memenngi. Ialu bila engkau melihat umatku stins membunuh,
maka bawakan ifu kepada s*eoftrng talu hantamr<an ifu hingga
peah, kemudian diamlah di rumahn5n hingga datang kepadatnu
pihak Smng salah atau kematian menjemputu Ia pun
melaksanakannya.

@
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Menurut saya: Para pemwi di dalarn sanad ini tsiqah, hanya

saja Al Hasan tidak mendengar dari Muhammad bin Maslamah' [,4/

Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah, 3/3831.

L07. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari seorang lelaki yang

biasa dipanggil Amr, pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata,

"Aku keluar bersama Muslim bin Uqbah. Ketika kami sejajar dengan

sebuah lembah yang di sana terdapat Muhammad bin Maslamah, ia

mengufusku kepadanya, maka aku berkata, 'Bagaimana pendapafunu

bila ia tidak mau datang kepadamu?' Ia berkata, 'Bawakan kepalanya

kepadaku'. Aku pun menemuinla, lalu aku berkata, 'Penuhilah

panggilah sang Amir'. Ia berkata, 'Siapa sang Amir itu?' Aku berkata,

,Muslim bin Uqbah'. Ia berkata, rApa yang ingin dilakukan sang Amir

terhadapku, sementara aku telah bertai'at kepada Rasulullah $
dengan tanganku ini? Aku juga tidak pemah melanggar dan tidak

pemah menyimpang'. Aku pun mencabut pedangku lalu berkata,

'Aku akan membawakan kepalamu kepadanya'. Ia berkata, 'Silakan'.

Aku berkata, 'Apa yang mendorongmu bersikap begifu?' Ia berkata,

'sesungguhnya Rasulullah $ telah berpesan kepadaku, beliau

bersaMa,

l!"b'rlJ i;\i oAtiJSt UL rit

ot ., : 
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'Apbila engkau nefrlnt nanwk bqbai'at kepada dua amir,

nnka ambilkh 5ary aglrau telah berjihad dengann5a

betamaku, lalu hanbmlonlah ru k@a s6@ml7g hingga p@ah.

Kqtudian diamlah di runmtunu hirya &bn7 kepadamu pihak iang
slah abu kemafian manjemput."

Al Hafizh berkata: Ahrnad meriun3ptkan dari jalumSn hadits

lain 1nng sernakna dengan ini tapl tllak dengan redaksi ini, dan di

dalamnya tidak terdapat redalsi: ...'r-i-'O1lt,s-?, hhg;a datug
pilnk...). hirgga akhir.

Ini sarnd Sang lemah di dalamnya terdapat perawi Snng tidak

diketahui perihalnya.lAl l,Iatlnlib N Al$ph, 5/L31.

108. Al Harits berkata: Dari FIiqEm bin Hassan, ia berkata,

"sejumlah orcrng dari lohngan sahabat Nabi $ berkumpul, termasuk

diantaranya hnu Mas'ud, Hudzaifah, Sa'd, Ibnu Umar dan Ammar

r$. Hu&aifah & Ialu menyebuflran tentang fitnah, ia berkata,

'Adapun aku, jika aku mengalaminla, aku tahu jalan keluar darin5n'.

hnu Mas'ud berkata, 'Adapun aku, iika aku mengalaminya maka aku

tahu jalan keluar darinya'. Sa'd S berkata, 'Adapun aku, jika aku

mengalaminSa lalu aku dapati @ang berkata, 'lni orang mukmin,

biarkanlah, dan ini orang kafo, bunutrlah,' maka aku akan berperang,

tapi jika tidak maka aku tdak akan berperang'.

Ibnu Umar r{* berkata, 'Dan aku bersamamu'. Ammar &
berkata, 'Adapun aku, bila mengahminya, maka aku akan

mengambil pedangku, lalu meletakil<an di atas bahuku, kemudian aku

menuju ke arah rombongan terbesamln, lalu aku hantamkan hingga

berpen@r'."



Al Hafizh

Aliwh, 5/471.

?r4rn fdrd l he. *afu tAC rloral4,ad

berkata, "lni (sanadnya) terputus." lAl Mathalib Al

109. AI Hafizh berkata: SaManSn pada sebagian khabar:

t

?:'f it';;
"Jadilah engkau tnng bikn5a di anbn kedua anak Adam,"

t/akni Qabil dan Habil.

Diriwaptkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadits Sa'd bin

Abu Waqqash, bahwa ia mengatakan ketika terjadi fihahnlra Utsman,

"Aku bersaksi bahwa Rasulullah $ bersaMa,

,, o,#
...JuJlt'

"%unguhnga kelak akan teidi fthlah dimana omrlg yang

duduk dakm lnl itu lebih bik daripda yang bedid...," d hadits.

Di dalamnya disebutkan: lalu jika ia masuk ke rumahku

menjulur{<an tangann5a unfuk mernbunutrlnr?" Beliau bersabda,

ilT iS Vaditah agkau sepe.fii anak Adanrt.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari hadits hnu Umar, dengan

4 bullt ,;1 L#- qL

dan
t

iP
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'Ap trug ,r@nlangi s@mng dad blian apbih
watgfug Mak mernbunuhnga untuk manjdi sryti amk
fur? @gryI mqnbunuh di nq-al<a dan onng trug difunuh di
anga'

Aha4 Abu Daud, At-Tirmidzi, hnu Majah, dan hnu Hibban

rneliuratFdm dari hadib Abu Musa Al Asy'ari, bahura Rasululhh C
bersabda lulgsrEi fitnah,

^?)r

'Oti crt *Jrr&;
t J-cz

|4V*r;'sl;
t;*ry,€'Fffi 'l+;,wt:l#

?:,TUJ.Ww
'Mn Inl ifit, pbhkankh panah-panah kabr: &n busur-

har lfu\ sA lnnamhh pdang.pdang kalkn dangan btu.
I * & & Sprg nmsuk ke runah sn@ftng dai kahn, maka

ifui wti trug bik di anbn kdua anak Adam.

mi sbhih oleh AI Quq/airi di bagian al{hir Al lqfrnh
berrdamrlsi ryarat AslrSyaiktani. lTalkhish Al HabA, 4/L4lO-
14111.
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Bab: Apa yang Terjadi dari Fitnah

1L0. Dari Az-Zubair bin Adi, ia berkata, "Aku mendatangi

Anas bin Malik, lalu kami mengadu kepadanya tentang perkataan Al

Hajjaj, maka ia pun berkata, 'Bersabarlah kalian, karena

sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian suatu zaman kecuali

yang setelahnya lebih buruk darinya hingga kalian berjumpa dengan

Tuhan kalian. Aku mendengamya dari Nabi kalian S'." Diriwayatkan

oleh Al Bukhari.

* Perkataan Al Bukhari: Karena sesungguhnya tidak akan

datang kepada kalian suafu zarnan.

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Abdurrahman

bin Mahdi: ... ir-a '*p1 Vidak akan datang kepada katian suatu

tahun ...), dengan lafazh ini Ath-Thabarani menggluarkan dengan

sanad jayytd dari hnu Mas'ud menyerupai hadits ini secara mauquf

padanya, ia berkata, "Tidak ada suafu tahun .pun kecuali yang

setelahnya lebih buruk darinya."

Riwayatnya juga darinya dengan sanad shahih, ia berkata,

"Kemarin lebih baik daripada hari ini, dan hari ini lebih baik daripada

besok. Demikian setenrsnya hingga terjadinya kiamat."

* Perkataan Al Bukhari: libih buruk darinya.

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwaSat Muharnmad

bin Al Qasirn Al Asadi dari Ats-Tsauri, Malik bin Maghul dan Abu

Sinan Asy-Slaibani, keempatnya dui Az-Zubair bin Adi dengan

lafazh, "Tidak akan datang suatu zarnan kecuali lebih buruk dari

zaman yang sebelumnya. Aku mendengar itu dari Rasulullah $."
Diriwayatkan oleh Al Isma'ili.
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Demikian juga yang diriwaptkan oleh lbnu Mandah dari jalur

Malik bin Maghuldengan lafazh: kecuali itu lebih buruk daripada yang

sebelumnya."

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam Al Mu'fizm

,4sh-Shaghin dari riunpt Muslim bin hmhim, dari Syr'bah, dari Az-

Zubair bin Adi, dan ia berkata, "Muslim meriwaSntkannya sendirian

dari Sytr'bah." lFath Al Bad,13/231.

111. Perkataan Al Bukhari: Aku mendengamya dari Nabi

Lalia" S.
Al Hafizh berkata: Kemudian aku dapati dari hnu Mas'ud apa

yang dapat menafsir{<an hadits itu, }aitu png diriwalntkan oleh Ad-

Darimi dengan sanad hasan dari Abdullah, ia berkata, "Tidak akan

datang kepada kalian suatu tahun kecuali ifu lebih buruk daripada

yang sebelumnya. Sesungguhnlra aku tidak memaksudkan sahr tahun

saja." lFath Al hi,13/241.

Lllz.Al Hafizh berkata: Diriwayatkan tentang penafsiran i6
griji, hari-hari kerusuhan) sebagaimana yang diriwayatkan oleh

Ahmad dan Ath-Thabarani dengan sanad haan dari hadits Khalid bin

Al Walid: Seorang lelaki be*ata kepadan5ra, 'Wahai Abu Sulaiman,

bertakualah kepada Allah, karena fthah-fitnah telah muncul'. Ia
berkata, 'Adapun selama hnu Al Khaththab masih hidup maka ihr

fidak akan terjadi. Akan tetapi itu akan terjadi setelahnya. Oleh

karena itu, hendaklah seseorang melihat lalu berpikir, apakah ia bisa

menemukan tempat yang belum ditempati seperti apa lrang

ditempatinya di tempatnln yang ia terkena fitnah dan keburukan,

@
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maka ia tidak akan rnenemukan. Ifulah hari-hari yang pemah

disebutkan oleh Rasulullah $ sebelum terjadinya kiamat, yaitu hari-

hari kerusuhan." lFath Al Bari, t3/L71.

113. Riwayat Abu Awanah dari Ashim, saya belum pemah

melihatnya . [Hadyu As'&ri, 7 21.

ll4. Biografi Umar bin Dzarr Asy-Syami: Ia meriwayatkan

dari Abu Qilabah suatu khabar yang munkar. AI Khathib

menyebutkan dari Umar, ia qte mar{u'kannya:
$ ,rro t , ,,rnl o ,',a ,, o7z o . / /
z,-fu)'o$'o\,iy1-r' ,1' ,yb c'Jtl

JJ;1 
'!:r";.

,u

'Jibdl & berkata kepadaku, 'Sesungguhn5n umatku akan

terkena ftblah sebentar setelah ketiadaanmu'.' al hadits.

Ya'qub berkata, "Muhammad bin Himyar tidak kuat (dalam

hadits), sementara Maslamah adalah oftmg Damaskus, ia dha'if, darr

Umar ini bukan Al Hamdani, ia seorang syaikh yang majhul."

lTahdzib AfTahdzib, 7 /3911.

115. Biogmfi Abu Huraimh bin Amir Ad-Dausi: hnu Abi

Ad-Dunya mengeluarkan riwayat di dalam Al Mukhtadharin dengan

sanad shahih dari Abu Salamah bini Abdurrahman, ia berkata, "Aku

masuk ke tempat Abu Huraimh, saat ifu ia sedang sakit pamh, lalu

aku memeluknya, dan aku ucapkan: 'Ya Allah, sembuhkanlah Abu

@
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Huraimh'. Ia berkata, 'Ya Allah, janganlah engkau mengulangnya'. Ia

mengatakannln dua kali, kemudian berkata, 'Jika engkau bisa mati

maka matilah. Demi AIIah yang jiwa Abu Humirah berada di tangan-

Nya, pasti akan datang kepada manusia suafu zaman dimana ketika

seseomng melewati kuburan saudaranSn maka ia mendambakan

bahwa dialah Snng berada di dalam kuburan ifu'."

Menurut saya: Hadits ini diriuaSntkan juga se@ra mar{u'dart
Abu Hurair-ah,d ari Umair bin Hani', ia berkata, 'Abu Huraimh
berkata, 'Bertahanlah kalian dengan benteng Mu'awiyah. Ya Allah,
janganlah engkau permukan aku dengan tahun enarn puluh'." [,4/
Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah, 4/2701.

Bab: Tentang Penyebutan Fitnah-Fitnah

116. Hadits Hudzaifah: Rasulullah & bersabda dalam

menyifati fitnah-fitnah,

J.;lit ltt'*"i* y: rir{il' i' "^ir,f
'Jadilah hamba Allah tpng dibunuh,'d* i*grnluh menjadi

hatnba Allah Wng membunuh."

Hadits ini tidak ada asalnya dari hadits Hudzaifah walaupun
Imam AI Haramain menyatakan di dalam An-Nihaph bahwa ini
shahih. hnu Ash-Shalah menanggapinya dengan berkata, "Saya tidak

menemukannya di dalam kitab-kitab png bisa jadikan sandamn,
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sedangkan Imam Al Haramain tidak dapat dijadikan sandaran dalam

hal ini." Selesai.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Al Hakim, 'dan Ath-

Thabamni, serta hnu Qani dari hadits Hammad bin Salamah, dari Ali
bin Zaid, dari Abu Utsman, dari Khalid bin Arfathah, dengan lafazh:

olziz,$rt

0!, ,U>,ytt ot:rLb ,q*.4 ofr-,
: ,o , / o o \ / I o z

..1-;uir v ,i.J'ilr .\r 'e oj<l "olt.>,bLt

OOz

#,u
"Kelak setelah ketiadaanku akan terjadi frtnah, berbagai

peistiwa, dan perselisihan. Jika engkau bia menjadi hamba Allah
yang dibunuh, bukan yang membunuh, maka kkukanlah."

Ali bin Zaid ini adalah hnu Jad'an, ia dha'i{ tapi ini dikuatkan

sebagaimana yang Anda lfr:rit. [Talkhish Al Habir,4/1409-L4l0l.

117. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari Abu Dzar &, ia

berkata, "Disebutkan Nabi $ lalu dipuji, kemudian disebutkan Abu

Bakar 4g lalu dipuji, kemudian disebutkan Umar rg, lalu dipuji.

Kemudian beliau bersabda,

o t ztl
clc>s*3' ,' il'gv, Jkl.O.';yg,t'JX.

t ! oi o ,)F i;z*,, dL.r\fr,#'j'dy
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"futelah (tahun) tiga puluh, palingkanlah waiahmu ke amh

yang engl<au kehendaki, l<arena sesunggphn5a tidaHah engkau

memalingbnnry kecuali kepda Sang kelemahan atau kelaliman-"

Al Hafizh berkata: Ada keterputusan di dalam sanadnlra di

smping dha'ifnya Laits. lN lukthalib Al Alitah, S/51.

118. hhaq bin Rahawaih berkata: Dari Abdullah bin l"Ias'ud

4!,, ia berkata: Rasulullah $ bersabda kepada kami,

lzzcaL'r;>\,e
,r.

tfL-.rr t#f ,Jq * eWt;iL>t eV
,/'.

l1G',c#

"Gejolak Islan akan berpubr setelah tiga putuh lima bhun,

jika mereka aling betdamai di anbn merela bnp penng maka

mereka akan memakan (menkjah) dunia selama tuiuh puluh tahun."

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud

dari hadits Al Bara bin Najiyah, dari Ibnu Mas'ud r$, dengan lafazh:

/C,*,-f$\l;:t):&

z j o / I z t- o /

i-! e o{s ,ilti; W tfJ,,- d!,
-l-z , o ou
LrLe (W

"Jika mereka binaa maka ihnah ialan omng tnng bina , iika
agama merel<a tesak unfuk merel<a maka alan tqak selama fujuh

,o,e cil
ca.{p-)

@
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puluh tahun," tanpa menyebutkan, J4 f ,;b na til,ilr>r .o} gifa

mereka salin7 berdamai di antan mereka tanpa perang).

Ini sanad yang haan.lN Mathalib Al Aliyah, S/51.

119. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari Abdullah bin Salam

rg: Ia berkata, uWahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendapatimu

berdiri di hadapan Tuhanmu, sementara perang berkecamuk di

sisimu, engkau malu terhadap Tuhanmu dari apa yang dilakukan oleh

umatmu setelah ketiadaanmu. "

Al Hafizh berkata: Ini sarnd yang haan. lAt Mathatib At

Atiyah:5/G71.

LzO. Dari Malik Al Asy'ari, ia berkata: Rasulullah &
bersabda,

!:r,b JL t rlr;;3'ol 1,fit Tf
"sesungguhn5n Attah melindungi l<alian dari tiga hal:

BerdanSm Nabi kalian atas kalian sehingga kalian semua binaa;

Berkuaaryn ahlul bathil atas ahlul haq; dan berkumpulnya kalian di

atas kesesafan." Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Sanadnya hasn.lhdzl Al Ma'un,661.

"of :2>>t ;; i,e.f ?tt lf

,*
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l2l. Biografi Ahmad bin Amr bin Abdul l{haliq Al Hafizh.
Menurut saya: Di antara yang memastikan keketiruannya, bahwa ia
meriwayratkan dari Amr bin Ali Al Falas: Yahya bin Sa'id

menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari

Sa'id, dari Abu Hurairah r{ft,, ia mqmar{u'-kannya:

{.*-.if ;yif jrir
,.r/

*f qi;t
Ct;J ! Lc: ,/61 & ,iS

nAl<an datang kepda manusk suafu zatnan saeomng tidak
lagi mempdulikan harh Wng apakah secam halal
ataukah secam hanm."

Ad-Daraquthni berkata, "Al h?f,ar keliru dalam hal ini, dan

ini tidak terpelihara dari Malik, akan tetapi Yahya bin Sa'id

meriwayatkannya dari hnu Abi Dzi'b, dari Sa'id, kemudian ia

menyandarkann5n kepada hnu Sha'id dari Amr bin AIi dan Bandar,

dan kepada Ali bin Maisamh dari Hafsh, dari Umar dan Ar-
Rummani, ketiganya dari Yahya Al Qaththan, dari hnu Dzi'b,
dengan redaksi ini."

Menurut saya: Tingkat yang paling tinggi yang pemah di
dengar adalah hadits Hammad bin Salamah dari Abdah, dari
sejumlah sahabakrya . {Lisn Al Mizan, L/238-2391.

L22. Biografi Ahmad bin Zurarah Al Madani: Tidak dikenal

dan khabamya batil, tapi sanadnya hingga kepadan5ra gelap dari

Anas 49, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,
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"Bagaimana kalian bila suafu zainan Wng pemimpinn5m

sepefti singa yang hitam, hakinTrya seperti serigala yang gundul (tidak

bdrbulu), pdagangnya seperti anjing pengqrong, sementam omng

muloninnn5n di antam mereka bagaikan kambing kebingungan di
antam kawanan kambing, tidak mempunSmi tempat berlindung. Jadi,

pula perihal kambing ifu di antam singa, serigala, dan

anjing."

Ahmad bin Zuramh,'aku kira ia adalah Mush'ab, perawi Al
Muw,mththa' dari Malik, karena ia adalah salah seorang kakeknya,

tapi matatnya munkar, maka perlu dilihat slapa yang meriwaSntkan

darinln, karena Al I(hathib berkata, "Ahmad bin Zummh Al Madani,

jika ia bukan Abu Mush'ab, maka aku tidak mengetahuinya."

Kemudian setelah mengemukakan haditsnya ia berkata, "lni hadits

munkar, dan di dalam sanadn5n lebih dari safu omng yang majhul."

Di antara para pemwi dari Malik juga terdapat Ahmad bin

Nushr bin Zuramh, gang Sa'id bin Suhail bin Abdurrahman Al Mu'alla
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meriwayatkan darinya, maka kemungkinannya itu adalah nasab

kepada kakekn5ra. lLisan Al Mian, L/L731.

123. Biografi Tsabit bin Abu Tsabit: Salah seorang gurunlra

Auf, kedtnnla majhul.

Ia meriwayatkan secaftr mutsl dari Nabi $ stmhr hadits

datam bentuk penyampaian. Ia meriwayatkan dari AMullah bin

Mu'aniq Ad-Dimasyqi, dari AMurrahrnan bin Ghunm, dari Abu Amir

AI Asy'ari, se@ra mar{u':

j,:i' 
13.!'ol' G;l ;, -tef c U?l

'o&3o)Lw
"Yang pating aku l<hawafirlan terhadap umatku adatah

Oaryp*ryd harta lalu merel<a aling mendengki dan aling
membunuh.u lLisan Al Mizan, 2/7 51.

124. Biografi Abdul Hamid bin Rabi' Al Yamani: Tidak

dikenal, dari Muhammad dari aSnhnya, Salarnah, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

,y, y -r4t e>6 u'& LH U i'rf

,:i\i i,{ o\, \)itl! d *
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"Yang pqtana lati keluar kepda kalian dari gerbng ini

adalah s@mtg tetaki tnng metdapt kesenangan di dunianya,

tnrnun b fuk ada Usbnntn di alchimt"

Al uqaili ber{<ata: Ahrnad bin Shadaqah menceritakannla

kepada kami, Muhammad bin lv{askan Al Yarnani menceritakan

kepada kami, Abdul Hamid menceritakan kepada kami'

Ungkapan Al Uqaili: Keduanp maihul, dan haditsnSn tidak

terpelihara . lLisan N Mizan, 3/396I

125. Biografi Umar bin Dzar: Disebutkan oleh Al Khathib di

dalam N Mutbfaq,dari Umar €b, ia berkata, "Rasulullah $ meraih

tanganku lalu bersabda,

'!.r:,1. ;*'o!"1 L\, C J*,y b q!:c
"Jibrtl mendatangiku lalu berkata kepadaku,'SesungguhnSa

umatku al<an ted<ena finah setelah ketiadaanmu'-"

lalu ia menyebutkan htrabar yang munkar.

Ya'qub berkata, "Hadits ini tidak' shahih." lLisan Al Mian,

4/3031.

_ L26. Biografi Abdullah bin Sailan: hnu Abi Ashim, Al

Baghawi, dan yang lainnya meriwayatkan dari jalur Qais bin Abu

Sailan, bahwa ia mendengar Rasulullah # bersabda sambil

mengangkat pandangannya ke langit,

,a;:r' 6',)\,g:t &b,5,};, "i,r 3r{:"

@
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uMaha Suci Allah. Fihtah-fitnah akan dikirimkan kepada kalian

sepefti dikirimkannya tetesn air."

Sanadnya shahih.

Shahabah,3/3231.

lAl Ishabah 'fi Tamytz Ash-

L27. Biografi Aflah bin Sa'id Al Anshari: Disebutkan oleh Al

Uqaili di dalam Adh-Dhu'afa', lalu ia berkata, "hnu Mahdi tidak

meriwayatkan darinya. "

hnu Hibban berkata, "la meriwayatkan hadits-hadits palsu

dari orang-orang tsiqah. Tidak boleh berhujjah dengannya dan tidak

boleh meriwayatkan darinya sarn r sekali."

Saya membaca dengan tulisan Al Hafizh Abu Abdullah Adz-

Dzahabi, setelah penufuran ini, "Tampaknya Ibnu Hibban menggaris

bawahi yang tsiqah sehingga seolah-olah ia tidak mengetahui apa

yang keluar dari kepalanya."

Kemudian ia menyebutkan sandamnnya dengan

mengemukakan haditsnya dari Abdullah bin Rafi, dari Abu Humimh:

,# t:slq t1:j ,s:p;iil U UG tt
.o I z I z 

/ /

J4 tbt€ o#- ,yA e orsj-s.i,r yX
: / o 04

'IJt ,-,tlii-f
uJika umuffnu panjang, maka engkau akan melihat suafu

kaum yang benngkat pagi di dalam kemurkaan Allah dan kembali
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sore di dalam laknat-Nja. Merel<a membaqn carnbuk-cambuk seperti

ekor-ekor api."

Kemudian ia berkata, "lni dengan lafazh ini adalah batil."

Telah diriurayatkan juga oteh Suhail dari aphnSa, dari Abu

Hurairah, dengan lafazh:

"Dua golongan dan umatku Wng aku belum pemah

melihafuya: Onng-onng tnng tangan mereka memqang cambuk-

cambuk seperti ekor-ekor api dan wanib-wanita tlang berpkaian
tapi telanjang.rr

Adz-Dzahabi berkata, "Bahkan hadits Aflah adalah hadits

shahih gharib, dan ini adalah sSahidluu:rhtk maknanya." Selesai.

Hadits ini disebutkan juga di dalam Shahih Muslim dari dua

jalur, maka sandamn hnu Hibban dalam men-dha'if-l<arrnya adalah

tertolak. Ia lalai karena demikian, ia menyebutkannya pada tingkatan

keempat di kalangan para tsiqah.

hnu Al Jauzi juga keliru karena mengemukakan hadits ini dari

dua jalur di dalam Al Maudhu'at.lni findakan terburuknya, karena ia

menirukan hnu Hibban tanpa mencermati. [Tahdzib At-Tahdzib,

L/32r-3221.

oL3ra,
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Bab: Riwayat tentang Al Walid

t28. Dari Umar bin Khaththab rg, ia berkata, "Ketika

lahimya anak saudara Ummu Salamah r$, istri Nabi $, (beliau

bersaMa),

yAo-f-i

eP rf'Ut<l tr{rcts:eLtP
"u {1\i er* &r;r';i id}t riit:; ,ytiXti

"I{alian menanainta dengan nafira-natna frrbun-firbun

kalian? Sungguh, akan ada di dalam umat ini seomng lelaki Wng
dinanai Al Walid, gng ia sungguh lebih buruk bagi umat ini daripada

Fir'aun bagi kaumnya."

Al Hatizh berkatia: Diriwayatkan oleh Ahmad, dan pam

pemwi di dalam sanadnya tsiqah. Isma'il bin Ayyasy shaduq $uiur

dalam menyampaikan), adapun yang mereka perbincangkan adalah

mengenai haditsnya dari selain omng-orang Syarn.

hnu Al Jauzi tidak menilainya cacat berdasarkan perkataan

hnu Hibban, "lni khabar batil. Rasulullah # tidak pemah

mengatakan ini, tidak juga Umar r$, tidak juga Sa'id, dan Az-Zuhri

juga tidak menceritakan ini, bahkan ini bukan dari hadits Al Auza'i."

Lebih jauh ia berkata, "lsma'il termasuk kalangan hafizh yang teliti di

dalam penuturan haditsnya. Namun setelah tua hapalannya berubah.

Apa yang pemah dihapalnya pada masa mudanya ia ceritakan dari

EI
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hapalannya. Adapun yang dihapalnya setelah masa tuan5n dari

hadits-hadits selain orang Syam mengandung kekacauan-"

Menurut saSn: Hadits ini tidak termasuk hadits yang dihaPal

oleh Isma'il dari hadits-hadits selain orcmg Syam, bahkan ini termazuk

hadis dari orang-orang syam. Seiumlah Imam telah mengatakan,

bahwa hadits Isma'il dari orang-orang q/am adalah ktrat, dinilai

shahih oleh At-Tirmidzi dan lainn5n di antara sejumlah hadits itu,

karena h fldak meriwaptkannSTa sendirian.

DiriuraSntkan juga oleh Ya'qub bin Sufi,ran di dalam Tadkb

n!ra: Abu Amr Al Auza'i menceritakan kepada kami, lalu ia

menyebutkannya, hanya saja ia tidak menyebutkan Umar di dalam

sanadnln.

Sementara ifu, Al Auza'i. menambatrkan: "Mereka pun

memandang bahwa itu adalah Al Walid bin Abdul Malik. Kemudian

kami memandang bahwa itu adalah Al Walid bin Yazid, karena

terfitnahnya manusia dengannya ketika mereka keluar melawannya,

lalu mereka memeranginya. lalu tersebarlah fitnah-fitnah dan

**'T:.::.:;::;*.r* 
mutst rni di-mutaba,ahoreh Bisyr bin

Bakr yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam Ad-Dalail, lalu ia

menyebutkannya, dan menambahkan di dalam matattnya,'a;Jt ryiP
(Rubahlah naman5nl,lalu mereka pun menamainya Abdullah.

Ia juga rnenambahkan, "Terlahir anak saudara seibu Ummu

Salamah r95."

Al Baihaqi berkata, "lni riwaSnt mursl N Hasan."

Itu memang seperti yang dikatakannya, bahkan ifu sesuai

dengan syarat Psh-Shahih seandain5a saja tidak mural.
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Demikian juga Ma'mar meriwayatkannya secala murcal dart

Az-Zuhn dengan sanadnya di dalam juz kedua dari Amali
Abdurmzzaq, dari Ma'mar.

Jadi, jelaslah bahwa perkataan hnu Hibban, "hnu Al
Musa5ryib tidak pemah menceritakannya, dan Ibnu Syihab juga tidak

pemah menceritakannya, dan tidak juga Al Auza'i," tidak terlepas

dari ketergesagesaan.

Riwayat Bisyr bin Bakr menyatakan mendengamya Al Auza'i

dan Az-Zvhn maka tertepiskanlah apa yang dikhawatirkan, bahwa Al
Walid bin Muslim men-tadlis di dalamnya dengan tadlis bswi5ah.

Al Auza'i tidak meriwaptkannya sendirian, karena

diriwa5ntkan juga oleh Az-Zubaidi dari Az-Zuhn menyerupai itu.

Mengenai ini ada juga riwayat dari Ummu Salamah rg.

Diriwayatkan juga oleh hnu Ishaq dari Muhammad bin Amr
bin Atha, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari ibunya rg, ia

berkata, "Nabi # masirk ke tempatku, sementara saat itu di

tempatku ada seorang anak dari keluarga Al Mughirah yang bemama

Al Walid, maka beliau $ bersaMa, flii 6 giapa ini?). Akujawab,
'Al Walid'. Beliau # pun bersabda,

Ji ,i;_Lr t:* ,G(L ltdjt i*tt l.t

idjtri JAo?.it:!i e* ei#
"I{alian telah mencunhkan kask sapng kepada Al Walid,

gantilah narnanry, karena di kalangan umat ini ada

fn'aun 5nng bemama Al Walid."

@
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Diriwayatkan juga oleh Muhamad bin Salam Al Jumahi dari

Hammad bin Salamah, lalu ia menyebutkannya dengan sanad

terputus. lAn-Nul<at 'ala Kitab lbni Ash-Shalah, L/4554591.

Bab: Riwayat-Riwayat tentang Bani Umayph

129. Dari Amr bin Sa'id, ia berkata, "Kakekku mengabarkan

kepadaku, ia berkata, 'Ketika aku sedang duduk bersama Abu

Hurairah rg di Masjid Nabi dD di Madinah, lnng saat itu Marwan juga

bersama kami, Abu Hurairah Mata, 'Aku mendengar orang lnng
jujur lag tepercaya bersaMa,

,c
.- ct i c ,, .i ,- , 7, ,.f ;<)1&j u* €*,P,#,

"HancumSn umatku di tangpn anakanak dari Qumisy."

Marwan berkata, 'semoga lakrat Allah atas anak-anak ifu'.

Abu Humirah berkata, 'Jika aku mau unfuk mengatakan (bahwa itu

adalah) bani fulan, bani fulan, niscaya aku katakan'.

lalu ketika aku keluar bersama kakekku ke bani Marwan,

ketika mereka menguasai Syam, temyata ia melihat mereka sebagai

anak-anak yang masih belia. Ia pun berkata kepada kami, 'Mungkin

anak-anak ini termasuk mereka'. Kami berkata, 'Engkau lebih

mengetahui'."

* Perkataan Al Bukhari: Nabi $ bersabda, LtrJ. Jb iillJ:fh
;t4lrW (Hancumya umatku di tangan anak-anak yang bodotl.



['

€ra&tfz&b'liro * oi* rll /Qor4tar.r

Al Hafizh berkata: hnu Baththal menyebutkan, bahwa Ali bin

Ma'bad meriwayatkannya, yakni di dalam kitab Ath-Tha'ah wa Al
Ma'shiyah,dari riwayat Simak, dari Abu Hurairah, dengan lafazh, u$

f-j b;W W esii3 (oi hadapan anak-anak bodoh dan Qumist).

Menurut saya: Ini dikemukakan juga oleh Ahmad dan An-

Nasa'i dari riwayat Simak, dari Abu Zhalim, dari Abu Hurairah: 'ttt

f-j b;@ W ,€{- & Ul st i (Se,sungsuhnya ruakn5n umatku di

tangan anak-anak bodoh dari Qumisg. Ini lafazh Ahmad dari

Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufuan, dari Simak, dari Abdullah bin

Zhalim. Di-mutaba'ah oleh Abu Awanah dari Simak yang

dikemukakan oleh An-Nasa' i.

Diriwayatkan juga oleh Ahrnad dari Zaid bin Al Hubab, dari

Sufuan, tapi ia menyebutkan Malik sebagai pengganti AMullah,

lafazhnya: "Aku mendengar Abu Hurairah berkata kepada Manuan,

'Kekasihku, Abu AI Qasim &, mengabarkan kepadaku, beliau

bersabda, ,f:-s',H;W W efi ,& ,*t ilr:.i 6usa*nya umatku di
tangan anak-anak bodoh dari Qunisfi."

Demikian juga yang diriwayatkannya dari jalur Syu'bah, dari

Simak, nannun tidak dicermati oleh Al Karmani, sehingga ia berkata,

"Di dalam hadits yang dikemukakannya tidak terdapat i6 'o bnng
bodohl. Kemungkinan ia memberin5ra judul dengan itu untuk

mendapatkannya namun tem5rata tidak sesuai. Atau ia

mengisyaratkan, bahwa se@ra umum memang ada tapi tidak sesuai

dengan qramhya."

Menurut saya: Yang kedua ini yang lebih tepat, dan hal

. seperti itu sering kali dilakukan oleh Al Bukhari. lFath Al hri,
L3/LLl.

@
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130. Pe*ataan Al Bukhari: Abu Huiairah berkata, "Jika aku

mau unfuk mengatakan bani fulan ...."

Al Hafizh berkata: Banlrak dikemulokan hadits-hadits 5nng

melaknat Al Hakam, a5nhnya Marwan dan keturunannln.

Diriwaptkan oleh Ath-Thabamni dan 5ang lainnya, natnun

mayoritasn5n dipertincangkan, dan sebagian lainnSa ia$d.IFath Al
Bari, L3/L31.

131. Ahmad bin Muni berkata: Al Harits dan Abu Ya'la

berkata, "Dari Abu Ubaidah {b, dari Nabi $, beliau bersaMa,

i-ai- ,F h*qu *S ?tri r.r J6 |
to,L o $,t .a*rl :,t 6e ,Fl' *.'

"Pert<ara ini masih akan tetap tegak dengan adil hinga
dirusak ole.h samng lelaki dari bni Uma54ah."

Al Haftzh berkata: Para perawinya tsiqah, hanya saja

sanadnya terputus. lAl Mathalib Al Aliph, 5/661.

L

E
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Bab: Tentang Cobaan Imam Asy-Syafi'i

132. AI Hafizh berkata: la42 berkata, "Aku mendengar

hrahim bin Muhammad bin Al Walid menceritakan dari Zakariya bin

YahSn Al Bashri dan Yahya bin Zakariya bin Haiwaih An-Naisaburi,

keduanya dari Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Yazid, sebagiannya atas

sebagian lainnya, bahwa Asy-Syafi'i berkata, 'Aku berangkat ke

Yaman, lalu tinggal di sana selama sebulan, lalu diajukan kepadaku

suafu perihal, yang di sana ada seorang gubemur yang difugaskan

oleh Ar-Rasyid, ia bertindak zhalim lagi lalim, maka aku berusaha

membimbingnya dan mencegahkan dari kezhaliman.

Sementara di Yaman ada sejumlah golongan Alawi yang telah

bergerak, lalu sang gubemur ini mengirim surat kepada Ar-Rasyid:

'Sesungguhnya golongan Alawi5ryah telah bergemk dan hendak

keluar. Sesungguhnya di sini ada seorang lelaki dari kefunrnan Syafi'

bin As-Saib dari bani AI Muththalib. Tidak ada perintah bagiku

bersamanya dan tidak pula lamngan'. Ar-Rasyid lalu membalas

sumtnya: 'Hendaklah engkau menangkap mereka dan

menanglapnya'. lalu aku digabungkan bersama mereka. Kemudian

sampai kepadaku dari Muhammad bin Ziyad -ia kawannya Hamn-:
Bahwa ia pemah di tempat Harun ketika mereka datang kepadanya,

lalu golongan Alawiyah dibunuh, dan ia menoleh kepada Muhammad

bin Al Hasan, lalu berkata kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin,
jangan sampai engkau terbuai oleh kefasihan bicamn5n, karena

seorang Sang pandai berbicam'."

42 Yakni Al Abari di dalam lutanqib AsySnfi'i.



ga@*a'il,*?alaz r& rQrylear

AErs!,afi'i $, berkata, 'Aku katakan kepadanSn, 'Tenang

dulu, uahai Amirul Mukmin, karena ses.rngguhnya engkau-lah

pernimpin dan aku adalah ralq/at. Engkau kuasa unfuk mendapatkan

apa yang engkau inginlGn dariku. Apa yang engkau katalGn tentang

dga orang, gdltg salah sahrnlp mernandangku sebagai saudaranga

dan yang lain mernandangku sebagai budaknlra, ruma yang lebih alru

srkai?'

Ia meniuab, 'Yang mernardargrnu sebagai saudaranla'.

Aku bedot4 'Jadi, ergkau adalah dh, unhai Arnirul

Mukminin. Sesungguhn!,a l(alhn dari keturunan Al Abbas dan dia

dari keturunan Ali. Sernentara karni adalah saudara kalian dari bani

Al Muththalib. Oleh karena ihr, kalian memandang kami sebagai

saudara, seaandon mereka mernandang kami sebagai budak'-

Ia pun senarg dengan itu, lalu duduk dengan tegak dan

b€rkata, 'Berilah aku nasihat hingga aku menangis'. Kernudian ia

memerintahkan unfuk mernberikan lima puluh ribu dirham."

Al Haftzh ber{<ata: Ini yarg paling mendekati dari apa png
saya teliti mengenai perihal cobaan itu. Sedangkan Snng dinukil dari

Muhammad bin Al Hasan mengenai Asfq/afi'i udak valid, karena

Ibnu Abi Hatim b€rlrata,

"Ahrnad bin Utsrnan Al Fasawi An-Nahwi menceritakan

kepadaku, 'Aku mendenspr Abu Muhamrnad kerabat Aslrq/afi'i

Mata, 'Akr mendengar hrahirn' bin Muhamrnad Aslrq/afi'i

berkata,

'As!tsQ/af i ditahan bersarna sejumlah orang dari golongan

Syi'ah. Lalu pada suatu hari dihadapkan kepadaku, lalu be*ata

kepadaku, 'Panggilkan si fulan yang atrli tal$ril mimpi itu'. Aku pun
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memanggilkannya unfukn5a, lalu ia berkata kepadanya, 'Tadi malam

aku bermimpi seakan-akan disalib di atas parit bersama AIi bin Abu

Thalib'.

' Ia berkata, 'Jika mimpimu benar, maka engkau akan populer,

banlrak dikenang, dan perkaramu akan menyebar'."

Ia berkata, "Lalu ia pun dibawa kepada Ar-Rasyid bersama

mereka, lalu ia berticara kepadanga dengan retorika yrang sangat

mempesona, maka Ar-Rasyid pun membebaskann5ra." ITawali At-
Ta'sis, L29-L3L\.

Bab: Tentang Bencana-Bencana

133. Riwayat hnu Majah dari hadits Abu Humirah secam

nnrfu':

di$t'0, u;a' ',;. €'idt *:t;t
',j\t 

ffht ti
"Apbila terj,adi benann nnka Allah mengirimkan utusan dari

nnwali jnng dqgan mqela Allah menquhlcan agana."

Riuayatnya juga dari hadits Mu'a& bin Jabal secarir nnrfu':

E]



/ to
c

fuUa*lta. 16***/a il rlarala,a,

"Ben@na bxr, penaHulcan Konsbntinopel dan keluam5n

dajjal datam tujuh bulan."

SanadnSn lehih slnhk daripada sanad Mu'adz. lFath Al Bad,

6/320-3221.

134. Biografi fuibasah bin Abu Shaghirah: Membawakan

khabar batil dari Al Auza'i.

Khabar tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam

Musnad Abu Umamah di dalam Al Mu'jam At l{abir-nya. ia berkata:

Dari Abu Umamah rg: Beliau bersaMa,

I ot,

ec)

€,)
uXfut

, ll / t '.^( o t,, . o/.pir,PJ^ 4i ?:)t &)
tt

./ zz

0J5.:-

,ry y i:i;- Un )T o ,Yt * tb *':t')r
"Akan terjadi antan kalian dan Romawi empt gencabn

senjata, yang keempahSn terjadi melalui seoftng lelaki dari keluarya

Himclus Sang berlangsung selarna fujuh tahun."

Seomng lelaki dari Abdul Qais yang bemama Al Mustaurid bin

Halan ber{<ata, 'Wahai Rasulullah, siapa pemimpin orang-orang saat

ifu?' Beliau bersabda,

I

L
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e.-:*e *,!?l ie ,.:";ti e'G eA:'!
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t:i;f

I -lrtr J,t i LXt : r*llt Ltr-,1i u rb

oF?r;€&A o;ril,o1\'t

"Dai kalangan tnng berusia empat puluh tahun, sakan-akan

ormjahnya adatah bintang 5nng temng, di pipi kanann5a ada bhi lalat

hibm, ia mengenakan dua iubah beludru, seakan-akan ia dart

kalangan bani Isnil, ia bed<uas selama dua puluh bhun,

mengeluarkan perbendahataan dan menbHukkan kob-kob syirik-"

Menurut saya: Saya tidak tahu, mengapa ia menghukumi

hadits ini batil namun tidak menyebutkan pen-dha'#an Anbasah dari

yang lain. lLisan Al Mizan,4/383-3841.

135. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Enzzar: Dari Abdullah bin Amr dari Nabi $, beliau bersaMa,,i, 
-it'o,'&$l 

hr'u;'ot U);

o/o.

r\4P
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"Hampir aja Allah memenuhi bngan kalian dengan oftng-

omng non-Anb, kemudian meniadi merd<a singa-singa 5ang tidak

al<an melaril<an diri, mereka membunuh omng-oftng Wng kalian

penngi dan memakan harh nmpfir, penng kalian."

Ia bed<ata, "Kami tidak mengetahuiqn dari AMullah bin Amr

se:carzr mar{u'kqrnli dengan sanad ini."

hrhaim bin Al Mustamir menceritakan kepada kami, Khalid

bin Yazid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Bam bin Yazid

Al Ghanawi menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan

kepada kami dari Anas, lalu ia menyebutkannya secara mar{u'.

Yazid bin Sinan menceritakan kepada kami, Sulaiman Al

A'masy menceritakan kepada kami dari Syaqiq, dari Hudzaifah, lalu

ia menyebutkan seperti ifu.

Ia be*ata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan dari

Hudzaifah kecuali dengan sanad . ini, dan tidak juga lrang

meriwayatkannya dari Al A'masy kecuali Yazid,."

la dln'if.IMukhbshar hwaid Al Elazar, 2/L791.

136. Adz-Dzahabi mengatakan pada biografi Abu Syrra'ah:

Salah seormg Snng binasa pada panji.panji hitam, ia tidak dikenal.

Al Hafizh berkata: Ini disebutkan oleh hnu Adi dari Salamah

bin Al Majnun, "Aku mendengar Abu Hurairah rS berkata, 'Al Abbas

masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat orang-orang dari

bani Hasyim, lalu ia berkata, 'Apakah di antara kalian ada omng yang

selain golongan kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak ada'. Sementara

aku agak jauh sehingga ia tidak mengenaliku. lalu ia berkata, 'Jika
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datang panji-panji hitam, maka tetapilah pasukan berkuda, karena

sesungguhnya bangksa kita bersama mereka'."

Kemudian Suwaid bin Sa'id mengeluarkan dari Daud bin

Abdul Jabbar, dari Abu S5rura'ah, dari Abu Humirah &, ia berkata:

Rasulullah,$ bersabda,

t i>(t'lt
j+\'*:.:i &i7cli

"Apabila datang panji-panji hitam dari amh masyriq, maka

tidak akan teftahan oleh squafu pun hingga dipancangkan di lliya'."

hnu Adi berkata, "lni menunjukkan bahwa Abu Syura'ah

adalah Salamah bin Al Majnun, karena matan ini mendekati matan

tersebut."

Menurut saya: Tapi itu mauquf, sedangkan ini mar{u'. Jadi,

kemungkinannya, Salamah lebih dulu disebutkan di dalam biografi

Daud bin Abdul Jabbar, dan lebih dikenal perannya daripada ayahnya

sebagai seseorang yang biasa disebut Abu Syura'ah. Tapi ia termasuk

golongan sinting yang disebutkan di dalam Al Aghani karya Abu Al
Famj Al Ashbahani. Oleh karena itu, saya tidak- tahu apakah dia

adalah ini atau yang lainnya. Jika bukan dia, maka ia tidak dianggap.

lLian Al Mizan, T/621.

137. Biografi Ammar bin Saif Adh-Dhabbi: Utsman Ad-

Darimi dan Al-Laits bin Abdah mengatakan dari Yahya bin Ma'in, "la

tsiqah."

I Ja'd !r") .*sl s1

@
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Abu Ghassan berkata, "Ammar bin Saif menceritakan kepada

kami, ia termasuk kalangan manusia te6aik."

Ad-Daraquthni berkata, "la onlng kufah yang mafutk

(riwaph5a ditinggalkan)." Al Hakim berkata, "la meritra3ntkan

riwaSat-riwayat munl<ardari lsma'il bin Abu Khalid dan Ats-Tsauri."

hnu Al Jarud berkata dari Al Bukhari, "Tidak di-mubb'ah,

haditsnya munl<ar dan menghilang."

Al Bazzar berkata, "Dha'if" Di bagian lain ia berkata,
uShalih," 

!,akni dirinya shalih.

Abu Nu'aim Al Ashbahani berkata, "[a meriwa5ntkan riwapt-
riwayat munkar, tidak dianggap."

hnu Adi berkata, "la meriwayatkan dari Ashim Al Ahwal, dari

Abu Utsman, dari Jarir, hadits:

,F::
z0

l)L3'G.qr; A
"Madinah dibangun di anbm Tigris dan Dij5al.u AI hadits."43

43 Dari Amrnar bin Saif, dari Sufun bin Ashim, dari Ibnu Utsman, ia
berkata, "Kami pemah bersama Jarir bin Abdullah. t alu ketika kami
sampai di Qathrabal ia bergegas, maka aku katakan kepadaryra, 'Kami
melihatrya mernpercepat jalan.' Ia berkata, 'Sesungguhn5ra Rasulullah &
bersaMa, ,a::Ft jr:r\i;A W'#-,:9(btt ,.ffi&t ,fri:*s'#.'fii-r e'ei*'jt ,t\\i,i,s:Ht'u go':\i'Jtlf ri &r Lili- (Madinah dibnsai a
anbn Tigris, Dijtal, Qathnbl, dan Sunh. Kepadarya
kefulaan-kel<agan bumi dan perbendahanan-perbendahamanrya. Allah
membqamlannp ke dalam bnah lebk cept daripda cangkul pda
tanah gng lanbel)."

@



t.

tdae"/./ta 0 6r* fla/a lC /Qaralana

Ia berkata, "lni munlar, udak diriwayatkan kecuali dari

Ammar ini, dan kelemahan pada haditsnya cukup jelas."

Disebutkan juga oleh Al Uqaili di dalam Adh-Dhu'ak 'dan ia

menyebutkan haditsnya ini, kemudian menyandarkannya kepada Al

Makhrami dari Yahya bin Ma'in. ia berkata, "Aku mendengar Yahya

bin Adam berkata kepada kami, 'sebenamya Ammar mendapatkan

ini pada cover sebuah kitab, Ialu ia meriwayatkannya'." lTahdzib At-

Tahdzib, T/352-3531.

L38. Biografi Azhar bin Qais: Disebutkan oleh Al Baghawi,

hnu syahin, hnu Abdil Barr, dan Abu Musa di kalangan sahabat.

Diikuti oleh hnu Al Atsir dan yang setelahnya. Ini keliru, karena

sejauh yang saya ketahui, tidak seorang pun yang men3ndari ifu.

Saya akan menyebutkan perkataan mereka dan menjelaskan letak

kesalahannya.

Al Baghawi berkata, "Azhar bin Qais: Ziyad bin Ayyub

menceritakan kepadaku, Mubasysyir bin Isma'il menceritakan kepada

kami dari Huraiz, dari Abu AI Walid Azhar bin Qais, sahabat Nabi $,
bahwa beliau rfremohon perlindungan (kepada Allah) dari fitnah

Maghrib, di dalam shalatuiya'. Sap tidak mengetahui riwalntnya yang

lain."

hnu Syahin berkata, "Azhar bin Qais Abu Al Walid: Abdullah

bin Muhammad Al Baghawi menceritakan kepada kami," lalu ia

menyebutkannya tanpa menambahkan apa pun.

hnu Abdil Barr berkata, "Azhar bin Qais: Huraiz bin Utsman

meriwayatkan darinya. Sepengetahuanku, tidak ada orang lain

selainnya Snng meriwaSntkan darinya. Haditsnya dari Nabi $: Beliau

E
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memohon perlindungan (kepada Allah) dari fitnah Maghrib, di dalam

shalatnya."

Diriwayatkan juga oleh Abu Musa di dalam Adz-Dzail, dan

jalur Ibnu Syahin, tanpa menambahkan apa pun. Kemudian ketika

Ibnu Al Atsir menyebutkannya, ia hanya menyebutkan apa yang

dikemukakan oleh Ibnu Abdil Ban.

Ada kekeliruan pada mereka semua mengenainya. Sebabnya,

sanad yang dikemukakan oleh Al Baghawi luput darinya ayahnya

Azhar dan nama seorang sahabat, lalu yang ada hanya nama

ayahnya. Maka pen!rusunan biografi ini dari nama Azhar, dari nama

ayahnya Azhar dan dari nama sahabat tersebut, nalnun itu tidak

dikeluarkan. hnu Syahin dan yang lainnya mengikuti Al Baghawi

tanpa mencermati ifu.

Penjelasan hal itu, bahwa Huraiz bin Utsman meriwayatkan

hadits tersebut dari Azhar bin Rasyid. Ada juga yang berpendapat:

Ibnu Abdullah Al Hauzani, dari Ishmah bin Qais, dari Nabi S. Abu

Awanah Ad-Dimasyqi berkata, "Ali bin A5ryasy menceritakan kepada

kami, ia berkata: Huraiz bin Utsman menceritakan kepada kami dari

Abu Al Walid Azhar Al Hauzani, dari Ishmah bin Qais, sahabat Nabi

$: Beliau memohon perlindungan (kepada Allah) dari fituiah

Maghrib, di dalam shalatnya."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'd dari orang yang

mengabarkan kepadanya dari Abu Al Yaman, dari Huraiz.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam

Tarikbnyadari Abu AI Yaman.
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Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Ashim, Ath-Thabarani, dan

Abu Nu'aim dari jalur Isma'il bin Ayyasy, dari Huraiz bin Utsman,

dari Azhar bin Abdullah, dari Ishmah bin Qais.

Itu menambah kejelasan, bahwa Al Bukhari dan yang lainnya

ketika menyebutkan biografi Azhar Al Hauzani, mereka

mengetahuinya bahwa ia meriwayatkan dari Ishmah bin Qais, dan

Huraiz bin Utsman meriwayatkan darinya.

. Al Bukhari berkata, "Azhar Abu Al Walid Al Hauzani

meriwayatkan dari Ishmah, sahabat Nabi *, dan Huraiz

meriwayatkan darinya. "

Ibnu Abi Hatim berkata, "Azhar bin Rasyid Abu Al Walid Al

Hauzani meriwayatkan dari Ishmah bin Qais, sahabat Nabi $, dan ia

meriwayatkan secara murcal dari hnu Abbas. Ia mendengar dari

Sulaim bin Amir. Sementara Humiz bin Utsman dan yang lainnya

meriwayatkan darinya. "

Ibnu Hibban mengatakan di dalam TsiQat At-Tabi'in, "Azhar

Abu AI Walid Al Hauzani meriwayatkan dari seorang lelaki kalangan

sahabat. Huraiz bin Utsman juga meriwayatkan darinya."

Jadi, dengan ini jelas bahwa Azhab bin Qais tidak ada yang

dikeluarkan riwayatnya.

Yang mengherankan, hnu Abdil Barr meriwayatkan hadits

tersebut pada biogmfi Ishmah bin Qais secara benar, natnun di sini ia

mengeluarkannya secara keliru. lAl Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah,

1/tlgl.

139. Biografi Amr bin Abdul Ghaffar Al Faqimi: Al Uqaili

berkata: Ahmad bin Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami,
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Muhammad bin Yazid An-Nufaili menceritakan kepada kami, Amr

bin Abdul Ghaffar menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Abu Wail, dari Ibnu Mas'ud r$ secara

!6'Yi

t5t_; L
,.

u'roa

i)nljt J+!)l

G t';lr t;ji
rrlf 6r; ,u',tr i;t '&1y

t
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ilr;ii,

t

) r"€

t:rJl
;,Jit t&L or-:ilr rj;j iy-,fi ttl,*f

1;;t, /IAt ;61-u,
b;>L 

"u *:'Atril;
"Biarkanlah bangsa Turki selama mereka membiarkan kalian,

dan janganlah kalian berdampingan dengan bangsa Nabth, karena

mereka ifu benana agama. Jika mereka

menampakkan Islam, membaca Al Qur'an, mempelajari bahasa

Amb, bemrgumen di majelis-majelis, mendebat perkataan orzng-

omng, maka menghindam5m adalah dengan melarikan diri dari negeri

mereka." al hadits.

hnu Hibban menyebutkannya di dalam Ats-Tsiqat

Al Hakim mengeluarkan riwayatorya di dalam Al Mustadmk.

Disebutkan juga oleh Al Uqaili, As-Saji dan Al 'ljli di dalam

Adh-Dhu'afa'.

Ibnu Adi berkata, "la dituduh bedusta bila meriwayatkan

sesuafu mengenai keutamaan-keutamaan, dan para salaf

L

@
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menuduhkan memalsukan tentang keutamaan-keutamaan ahlul bait

dan kisah hidup lainnya."

Sisa perkataan Al Uqaili mengenai hadits yang pernulaannya:
'llt.rt-ryi, *"ngu*uli hadits ini, yang dikemukakan dengan selain

sanad ini, dan bagian akhimya tidak ada asalnya, diantaranya:

),'Jt4
"Janganlah kalian menikahi kaum Khauz, karena

mereka mempunSai asal yang menyent mereka

kepada pengkhianatan.' lLisan Al Mizan, 4/37 01.

14O. Biografi Imran bin Tamam: Abu Hatim berkata, "la

membawakan khabar munkar, matannya:

oJ

r"f:rJ-\>l"A'rp ,j"-#t t;.{6 \)

, -At pl,r-i', U\r &d/fu r ult,'u

,6\i I
"Di antam penufup$ agama berpengaruhn5a bangsa Nabth

dan mereka membuat istana-istana di perkotaan."

' Al Hafizh berkata: lafazh Abu Hatim, "la ditinggalkan
(diriwayatnya) hingga menceritakan dari Abu Jammh, dari Ibnu

44 Disebutkan dl dalam Usn N Miancetakan lainnya: rrl?1.

'1

I

:
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Abbas," lalu ia menyebutkan hadits ini. Maksudnya adalah, maka itu

pun menjadi jelas. lLian Al Mizan,4/3441.

'/,41. Hadits:

t4 t:k 'ott,LG:t o)ki-
,LUbt 3l t4'- r;'-;1t 

"o$

,wtll

d6t oL

,intrt;i ia
!t*46,s ,W;) ,6;53 ,t+q*)

O/
$.. a/
u9.-\-g oJ ,tblhr'e{t)

/ t// . lrr.', t'o ,', t z$olz -nr.o //
lsws o)j J3a oP- ?9J cLra)J

's*,irggut nyu manusia uiun -.*ou*un kota-kota, dan di
antam kota-kota ada yang disebut Bashrah, jika engkau melewatinya

atau memasukinya, maka hendaHah menghindari rawa-mwanya,

padang rerumputann5n, pasamg, dan pinfu para penguasanya.

HendaMah pula engkau melintas di pinggirannya, karena

sesungguhnya di sana ada pembenarnan, pelontaran, dan gempa,

serta kaum yang tidur malan lalu keesokan paginya menjadi kera-

kem dan babi-babi.'

. Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang

bencana dari jalur Al Hannath, ia berkata, "Kami tidak

mengetahuinya kecuali dari Musa bin Anas, dari Anas, bdhwa

Rasulullah $ bersabda,

Ld,.? erlk ry
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o;H d6t ot,:ri t"

" Wahai Anas, sesungguhn5m manusia -n-Uun*, kota-kota."

Para perawinya tsiqah. Di dalamnya hanya disebutkan

perkataan Musa, "Aku tidak mengetahuinya kecuali dari Musa bin

Anas." Keraguannya terhadap gurunya yang menceritakan ifu tidak

berarti ada kelemahan pada gurunya itu, apalagi menilainya pendusta

dan meriwayatkannya sendirian, karena pada kenyataannya ia tidak

meriwayatkannya sendirian, bahkan Abu Daud mengeluarkan syahid

untuk asalnya dengan sanad shahih dari hadits Safinah maula

Rasulullah S. [Al Ajwibah 'an Ahadits Waqa'at fi Mashabih As-

Sunnah wa Wushifat bi Al Wadh'i,3131.

tiZ. Biografi An-Nadhr bin Hafsh bin An-Nadhr bin Anas

bin Malik: Al Uqaili berkata, "la majhul, dan haditsnya tidak

terpelihara." Kemudian ia mengemukakan dari Anas ,S secara

mat{tt':

yiLt*?rH\Lk
"Di Bashnh akan terjadi pembenaman aun'pn*Ounun wujud'

al hadits.as lLisn Al Mizan,6/L5gl.

4s Lafazh haditsnp:.Dari Anas, ia berkata: Rasulullah $ bersabda , ';;1rl;t ,;-

t4l'c-:l'osi,?;lt W jA- {r:a o iiati- Lf L fr ,rpi or}:&.;bltJir
wrl$ ,q4.*t'Otb't -,d,6 i;;l:r Wji uiy,, th:r,tU'*,6 ,W.'c&;i
'e*t|}-b 4bfu (Wihai Anas, sesungguhiSn kauin muslim akan
membangun kotalkota, dan di antara kota-kota yang mereka bangun ifu
ada sebuah kota lpng disebut Bashnh. Jil<a engl<au mendatangin5a dan

@
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143. Biografi Abdullah atau Ubaidullah bini Abu Bakar,

setelah perkataan Al Husaini, "la maihul," ini tidak dikatakan kepada

kefurunan Abu Bakrah, karena mereka dikenal termasuk pam

pemimpin penduduk Bashmh di masa mereka. Ubaidullah -dengan

bentuk tashghir- lebih dikenal daripada Abdullah, yaitu yang

disebutkan di dalam Ash-Shahih dari riwayat Abdurrahman bin Abu

Bakrah, "Abu Bakrah mengirim surat kepada anaknya, Ubaidullah

yang saat itu sebagai qadhi di Si;istan."

hnu Hibban menyebutkan di'kalangan Tabi'in tsiqah:

Ubaidullah -dalam bentuk tashghir-,lalu ia berkata, "la menjadi wali

unfuk Ziyad. Orang-orang Bashmh meriwayatkan darinya." Selesai.

Ada perbedaan pada Sa'id bin Jamhan pada hadits tersebut,

Ahmad meriwayatkannya dari Abu An-Nadhr, dari Hasyraj bin

Nabatah, dari Sa'id bin Jamhan, dari Abdullah bin Abu Bakrah:

Ayahku menceritakan kepadaku di masjid ini, ia me-mar{ulkannya:

i'":qq'J,it-tb')l ilbfu.tbAp Wau* akan ada segotonsan dai
umatku tnng menempati suafu wilayah Wng bemama Bashmh)." al

hadits.

Dari Suraij, dari Hasyraj, dari Sa'id, dari Abdullah atau

Ubaidullah: Ayahku menceritakan kepadaku, seperti itu.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban, dan ia

menshahihkannya, dari riwayat Abdul Warits, dari Sa'id bin Jamhan,

tinggal di ana, mal<a hindanlah pafim!/a, dan ntnn5a -dan
alu kira beliau juga mengatakan:- dan hendaHafi engkau melinbsi
pinggirinng, karena di sana al<an terjadi panbenaman
dan perubahan wuJual." Anas berkata, "Dari sinilah aku menempati
istana."

E
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dari Muslim bin Abu Bakrah, dari ayahnya. Jadi, yang tampak yaihr,

Sa'id bin Jamhan bingung dalam hal ini. Wallahu a'lam. lTalil Al
Manfa'ah, L/732-7331.

Bab: Tentang Ulama pada Akhir Zaman

lM. Biografi Syumailah bin Muhammad bin Ja'far bin

Muhammad bin Abdullah Al 'Alawi Al Husni: Dari Ali, dari pemimpin

para rasul, Muhammad $, bahwa beliau $ bersabda,

,# or-:;;i* )u11 rT C o-fu
\163-:r ,?= ;rsii-s ,Q o-#; \) t?\i

/o Ar,.o /.ri I t/ , u, l.zcz
J^>)t E$St rW..l_ls}
/

uPada akhir zanan nanti alan ada ulama yang memoti,asikan
akhimt natnun mereka sendii tidak anfusias terhadap akhimt,
menganjurkan zuhud terhadap keduniaan, namun mereka sendiri
tidak zuhud terhadap kduniaan. Mereka itu di sisi Tuhan Yang Maha

Pemumh.u

hnu As-Sam'ani berkata, "lni hadits batil, dan para pemwinya

tidak dikenal."
\

Lebih jauh ia berkata, "la mendiktekan kepada kami hadits

lainnya dari Ar-Rahani dengan sanad yang gelap." lLisan Al Mizan,

3/tssi.
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Bab: Tentang Penyebutan Masjid-Masjid pada Akhir
Zaman

L45. Az-Zamakhsyari berkata: Dari Nabi,ffi,

' tE . 'nf o

lJ,eit-,- el C
?-it e ulU

z-
L"L1 )v')l
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a*G * *'*1" e;,;; V ,qjfur

uAkan datang di akhir zarnan nanti manusia dari umatku yang
mendatangi masjid-masjid, lalu mereka duduk di dalamnln
membenfuk halaqah, mereka membicarakan keduniaan dan
mencintai dunia. Janganlah kalian duduk-duduk dengan mereka,
karena Allah tidak membutuhkan mereka."

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari
riwayat Abu Wail, dari Ibnu Mas'ud, ia me-mar{ulkannya:

,# o)A;J-?; pC:lr
tt ./..

G dJ\*.,

, J-),1i,3:J6.f y ,6fut ,*^tX ,eifur illi-oj

$

aI*l;

lz o

Lili )7UJl
dzzo . ll / Ot.tryN

"Kelak pada akhir zaman nanti akan ada suafu kaum yang
duduk di masjid-masjid dengan membenfuk halaqah-haraqah, angan-
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angan mereka keduniaan. Janganlah kalian duduk-duduk bersama

mereka, karena Allah tidak membutuhkan mereka."

Di dalam sanadnya terdapat Badi Abu Al I(halil yang

meriwayatkannya dari Al A'masy, darinya, ia matruk (riwayatnya

ditinggalkan).

Ad-Daraquthni berkata, "la meriwayatkannya sendirian. "

Ini perlu ditinjau lebh jauh, karena dikeluarkan juga oleh lbnu
Hibban di dalam Shahibnya dari jalur Isa bin Yunus, dari Al A'masy,
dengan lafazh:

G trvLk?; pc:}r -*t e rk,
',, a

a*C #N,'*^1 ,e+U
uNanti pada akhir zaman akan ada suafu kaum yang karena

obrolan mereka di masjid-masjid mereka, Atlah tidak membutuhkan
mereka! [Al Kafi Asy-Syaf 2/2461.

Bab: Tentang Akhir Zamarr

146. Hadits Yusuf bin Athi5ryah fuh-Shaffar dari Tsabit:
iz z ! -t $;;5it:;iip\L? e6:Jt ir 6\k

"Pada akhir zaman nanti akan ada pan ahti ibadah Sang jahil
dan pm panba Al Qur'an Snng hsik.,

r

E
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Diriwayatkan oleh Al Hakim.

Ia tidak mengomentarinya. Yusuf ini matruk (riwayatnya

ditinggalkanl. lfttihaf Al Mahamh, I / 5691.

Bab: Penyebutan tentang Apa yang Terjadi Hingga
2OA Tahun

L47. N Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah ,S bersabda,

y,yv ec:siG;GK
"Jadi setiap yang dijanjikan kepada kalian dalam semfus

tahun."

N Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya dengan lafazh

ini kecuali dari Tsauban saja."

Diriwayatkan juga oleh Jama'ah dari Abu Qilabah, hanya saja

Mu'ammar keliru di dalamnya, ia berkata, "Dari Abu Qilabah, dari

Abu Asma, dari Syaddad bin Aus," yang benar dari Tsauban.

Shahk.

Menurut saya: Ini ringkasan dari hadits panjang di dalam

riwayat Muslim. lMukhtashar hwaid Al Ehzzar,2/L761.

E
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L48. Biografi Aun bin Umarah Al Abdi: As-Saji berkata, "la

shaduq lujur dalam penyampaian), hanya saja ada kelengahan

sehingga terkadang keliru."

Al Hakim Abu Ahmad berkata, "Di dalam haditsnya ada

sebagian yang munkar."

Al Hakim Abu Abdullah dan Abu Nu'aim berkata, "la

menceritakan beberapa riwayat munkardari Humaid dan Hisyam bin

Hassan."

Al Bukhari mengatakan ketika menyebutkan haditsnya dari
jalur Abu Qatadah: "Tanda-tanda yang setelah dua mfus." Telah

berlalu dua ratus namun tidak ada sesuatu dari tanda-tanda ifu.

ITahdzi b At-Tahdzi b, 8/ 1541.

L49. Biografi Abdullah bin AI Mutsanna bin Abdullah bin

Anas bin Malik Al Anshari: Al Ijli berkata, "Ia tsiqah." At-Tirmidzi
berkata, "Muhammad bin Abdullah AI Anshari tsiqah, dan ayahnya

tsiqah."

Ibnu Abu Khaitsaman mengatakan dari hnu Ma'in, "la tidak

dianggap."

As-Saji berkata, "Ada kelemahan padanya, tapi ia termasuk

ahli hadits. Ia meriwayatkan riwayat-riwayat munkar." Serupa ifu juga

yang dikatakan oleh Al Azdi. Di antara riwayat-riwayat munkar-nya

adalah riwayatnya dari Anas, dari Abu Qatadah, hadits: "Tanda-tanda

setelah tahun dua rafus." Al Uqaili berkata, "Mayoritas haditsnya

tfukdi-mubb'ah." Ad-Daraquthni berkata, "Tsrt7ah." h juga pernah

be*ata, " Dha'if" tTah&ib At-Tahdab, 5/3391.

@
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150. Biografi Rawwad bin Al Jarrah: Abu Ahmad Al Hakim

berkata, "Hapalannya berubah pada akhir usianya, yang mana ia

menceritakan hadits-hadits yang tidak di-mutaba'ah. Usianya

mendekati Ats-Tsauri, sementara di Syam tidak ada yang lebih fua

darinya dari kalangan kawan-kawannya.

Muhammad bin Auf Ath-Tha'i berkata, "Kami masuk ke

tempat Asqalan, lalu ..kami dapati Rawwad telah bembah

hapalannya."

As-Saji berkata, "la mempunyai riwayat-riwayat munkar-"

Pam hafizh berkata, "la banyak keliru dan meriwayatkan

hadits sendirian." Di-dha'if-kan oleh pam hafizh dan disalahkan, yaitu

mengenai hadits:

)t;i t,)iek #Wr &i i,>-/a

"sebaik-baik kalian setelah tahun dua mfus adalah setiap yang

ucapannw tidak tajam."a6 lTahdzib At-Tahdzib, 3/2501.

151. Dari Al Harits bin Rib'i: "Tanda-tanda setelah tahun

dua mfus."

Diriwayatkan oleh Al Hakim pada pembahasan tentang

fitnah-fitnah, dan ia berkata, " Shahihberdasarkan syarat keduanya."

'*lr46 lanjutan haditsnya: "... Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apa

kelemahan yang ucapannya tajam?' Beliau bersabda, 'r-jili'ej'JLft \s$
(Yang tidak mempungni keluarga dan tidak pula anal)."

E
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Ini kelengahan yang parah, karena Aun bin Umarah haditsnya

lemah, sementara Abdullah bin Al Mutsanna, Al Bukhari,

meriwayatkannya sendirian, sedangkan ia diperbincangkan. llttihaf Al
Mahamh,4/LLl1.

L52. Abu Bakar bin Abu Syaibah: Dari Ibnu Buraidah, dari

ayahnya &, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi S bersabda,

J^-T'i;r,rJ H-rhr e;* {V jt2 / 
.o-t 'tL , ! t, .t, . 

o-,

u?& CilW@'l-.

"Hingga semfus tahun Allah mengirim angn dingin Sang baik,

yang padanya Allah menabut nSnwa setiap omng beriman."

Ar-Rauyani berkata: Al Hasan bin hrahim menceritakan

kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Basyir

mengabarkan itu kepada kami.

AI Hafizh berkata: Sanadnya hasan. IAI Mathalib N Aliph,
5/LLl.

. 153. Biografi Arafah dari Abu Musa: Tidak dikenal, dan

k*rabamp batil.

Ini disebutkan oleh Al Uqaili, ia berkata, "Majhul, dan

menderrgamya dari Abu Musa tidak valid." Kemudian' ia

mengennrkakan dari Abu Musa s@ara marfu'z
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"Aku dan pam sahabatku adalah ahli keimanan dan amal

hingga empat puluh tahun, ahli kebaikan dan takwa hingga delapan

puluh, ahli menyambung hubungan silafurahim hingga serafus dua

puluh, ahli memufuskan hubungan dan aling menjauhi hingga

senfus enam puluh, kemudian ahli kekacauan dan kerusuhan, maka

menghindainya adalah melarikan dirt." lLian Al Mizan,4/L621.

154. Biografi Al Miswar bin Al Hasan: Dari Abu Ma'n, dari
Anas, hadits:

" Umatku lima tingkatan.uqT

Diriwaptkan oleh Ibnu Maiah: Dari Al Miswar bin Al Hasan, dari Abu
Ma'n, dari Anas bu1 Malik, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda, ,* ,it
U.utrti,.o-u;rp.*iyg s*f *: *tli,tto'ortcrt14. y ,yW,,,*
... ;s:1-aSti,Yli ,:i.Ur Jl#l1i ;,,;6 ,tjt$r (tJmatku ada lima tng$ tan,

ryjkatan'empat puluh iahun. Adapun ungkatant<fi dan
tingkatan para sahabatku adalah ahli ilmu dan iman. sdangkan tingkatan

b

i

i



i{

1d4,/drfd/dtlda*?aiawz4C/44r4l4rrr

Al Hafizh berkata: Aku baca dengan tulisan Adz-Dzahabi, dan

khabamya munkar. Selesai.

Dikemukakan juga dari jalur lainnya dari hadits Abbad bin

Abdushshamad, dari Anas, dan itu leb:f:, dha'if dan ini. lTlahdzib At-
Tahdzib, L0/L361.

Bab: Mengenai Orang yang Menikahi Wanita
Khawarij

155. Biografi Imran bin Haththan bin Zhab5nn bin laudzan
bin Amr bin Al Harits As-Sadusi Abu Simak: Ia termasuk yang

dikenal di dalam ma&hab Khawarij, dan sebelumnya ia masyhur

dengan penunfutan ilmu dan hadits, kemudian mendapat cobaan. Ia

mengemukakan dengan sanad shahih dari Ibnu Sirin, ia berkata,

"lmran menikahi wanita dari golongan Khawarij untuk

mengembalikannya dari madzhabnya, namun wanita itu malah

membawanya (mempengaruhinya). " Ifahdzib At-Tahdzib, 8/LL4l.

kdta, gaitu antan empt Wlull hingg dehrut puluh, dahh ahli
kebaikan dan ketakman ...).
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Bab: Tentang PenimPaan Paceklik

156. Al Khathib mengeluarkan di dalam Ar-Ruwat, dari Jabir

&, ia me-marfu\kannya'

;" ggl{vt ei JL L,;thr au' c
/l

"Tidaklah Allah menimpakan paceklik pada suatu kaum

kecuali karena pembangkangan mereka terhadap Allah."

Ia juga berkata, "Tidak valid dari Malik, sementara Abdul

Malik dha'if, yaitu Jazari yang dijuluki Abu Hisyam." lLian Al Mzan,

4/581.

Bab: Tentang Pengubahan Penafsiran Al Qur'an

157. Biogmfi Al Hasan bin Sahl bin Sa'id bin Mahran AI

Ahwazi: Ia meriwayatkan suafu khabar munkar dari Ahmad bin

Manshur dengan sanad shahih, dan Al Isma'ili meriwayatkan hadits

tersebut€ darinya di dalam Mu'jamnya.lLisan Al Mzan,2/2121.

48 Al Hasan bin Sahl bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Manshur menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Atha
menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada

kami dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah S

ajll
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bersabda,, ,t:ig;;asq)t 4 o;tae;s ,"T4l6$e'ePitkgt; q$t * gY
[t1jt ortlt ,i ,i')!.t #t #t].,P olbv-,o3lti,i- I c;t'u oF]X-glt fb,
:?\i ltU t $f F ,,r$lt\11e*an dabng kepada manusia suatu'zaman gang
orang-orang aw,m membaca N Qur'an dan bercungguh-sungguh dalam
ibadah, menyibukl<an diri dengan para ahli bid'ah, berbuat syirik tanp
merel<a sadari, menganbil uph atas baaan mereka, dan berdosa, serta
memal<an dunia dmgan agama. Mere.l<a ifu pan pengikut dajjal gng buta
sebelalil. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana itu terjadi padahal Al
Qur'an ada pada mereka?'Beliau bersabda, ot:.t')-ri * *fi,,* oj'a-
'r1ttt 

917) & e*pi "fr & 'r$z;;.aJ6fu'.tVifi;tht tj';-,,"fit # G
o ri;^j,i-i jt-{t t e-ib W U; e-l ;1 tki (Mereka merubah penafsinn At
Qur'an berdasarkan ke.hendak mere.l<a sendirl sebagaimana Wng
dilakukan l<aum Yahudi; merel<a menghanml<an Taunt, maka Allah
menutup sebagian hafr mqel<a dengan sebagian lainng dan meklmat
mereka dangan llsan Daud dan Is putn Ma4am. Yang demiklan itu,
disebabl<an mereka durhal<a dan selalu melampaui batad."

€ 64ilt/zd/4'1 d,at 7 alan .,4t lQ4rala'd

Bab: Tentang Penyebutan Kaum-Kaum dari Umat
Ini yang Al Qur'an Menjadi Layu di Hati Mereka

158. Biografi Abdullah bin Yasar Al Muzani: Seorang tabi'in

senior, ia meriwayatkan sesuatu secarcr mursal,lalu disebutkan oleh

AI Baghawi di dikalangan Shahabat. Ia menyebutkan dari riwayat

Isma'il bin Ayyasy, dari Aban, dari Al Al Julaid, dari AMullah bin

Yasar Al Muzani, dari Nabi $ beliau bersabda,

d olljlt'd4 & C;il\i,-1i liii y

Lk,Ltgtbr.; tt
q*G {\i e,6,y ,/

#\|-;.Ll p:(;lrt a:y6
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uAkan datang kepada manusia suafu zaman yang diutus

kepada Al Qur'an, lalu diangl<at dari bumi.''

Diceritakan oleh Ahmad bin Abdurrahman dari pamannya,

dari Haiwah, dari Abu Shakhr, dari Abu Hazim, dari Abu Shalih, dan

ia mengingkarinya.

Benar rujuknya 61',,rru649 dari hadits-hadits yang diingkari itu.

lTahdzib At-Tahdzib, | / 481.

4e Yaitu Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb bin Muslim Al Qarasyi mantan
budak Al Mishri: Batsyal lAt-Tahdzib,l/471.

taarAq*a'l d,u &afu 4l r4q4l4dr

"Tidak akan berlalu hari-hari dan malam-malam hingga Al

Qur'an menjadi layu di dalam hati seiumlah orang dai umat ini

sebagaimana layunya tanaman, dan apa yang selain Al Qur'an lebih

menarik bagi mereka) al hadits. Ini sanad yang tidak valid.lAl Ishabah

fi Tamyiz Ash-Shahabah, 3/ L451.

Bab: Riwayat Tentang Diangkatnya Al Qur'an

159. Dari Abu Hurairah secara mar{u':

e:t\i
,U

E
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Bab: Tentang Pasukan yang Menyerang Baitullah
lalu Dibenamkan

160. Biografi Abdullah bin Shafwan: Ibnu Abdil Barr berkata,

"la meriwayatkan dari Nabi $ hadits:

. o 1 .z o l7 ,rt. o. , o.l, ,'2. 
d,., lqr'1

&. tr d-ddl tu-a oj;r,r| ,,

'Kelak ada suafu pasukan akan menyerang Baifullah ini, lalu

mereka dibenamkad: 
.

Di antara mereka ada yang menjadikannya mursal-"

Menurut saya: Abu Hatim lebih dulu mengatakan itu. l

Sebenamya Abdullah bin Shafwan meriwayatkannya dari Hafshah

Ummul Mukniinin, demikian yang terdapat di dalam riwayat Muslim,

An-Nasa'i, dan Tarikh Al Bukhari. Demikian juga yang terdapat

Musnad Ahmad, Ibnu Umar, Abu Ya'la, dan lainnya. lAl Ishbah,

3/601.

161. Biografi Muslim bin Shafwan: Dari Shafiyyah binti
Huyay, dari Nabi S:

*^;ir w iy"*J"6t,4\
"Manusia tidak akan berhenti memerangi Baitultah ini."50

Haditsnya dinilai shahih oleh At-Tirmidzi. ,

s0 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Muslim bin Shafwan, dari Shafiyyah, ia
berkata, "Rasulullah $ bersabda , i#')fJ" & 9,i11ri ii * 4Er ,4fit

E



Al Hafizh berkata: Hadits

t0/1201.

Eat Wa*el*a I 6w &afu 4l /Qdqalair

itu cacat. lTahdzib At-Tahdzib,

, ..o(, l..o I
c>l3,rl j et1> I

Bab: Penghalalan Baitul Haram

'/,62. Hadits Umair bin Qatadah secam marfu':

Uj,c.sir
"Doa4oa besr ada sembilan,u

Di antaranya disebutkan:

oot

lrst 4t J>rt)t,
"Penghalalan Baitul Hanm kiblat kalian dalam kadaan hidup

atau pun mati."

Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Al Hakim.

'ei,J'tl eii'ef.\ |d:t\* r"\\r b ir:.tia rylrr 6,i. (Manusk tidak
al<an berhenti menyerzng Baifullah ini hlnga suafu psulan mentlenng,
hhrga ketika mereka wnpi dl satu dabnn dart bumi, mqeJa
dibenamlan dari gng perbma sanzpl gng t*al<hlr, dan jang dt tengah
mereka Juga tldak akan sekmal. Dikatakan,_'Walzu-pun di antara mereka
ada 5rang dipaksa?' Beliau bqrsabda, ?t+l A6,rbtnti#* @lkh alan

merela sannl dazgan nbt gng a& di dakm dirl
mereJd."

E
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Diriwayatkan juga oleh AI Baghawi di dalam Al Ja'di54nl dari

hadits Ibnu Umar menyenrpai itu. Rotasinya pada Ayyub bin bin

Utbah, ia dha'if, dan ada pertedaan terhadapnya dalam hal ini.

Dikuatkan juga oleh apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al

Baihaqi dari Abu Qatadah, bahwa Al Bara bin Ma'rur mewasiatkan

agar dihadapkan ke arah kiblat apabila hampir meninggal, maka

Rasulullah $ bersabda, i:$tttJf (Ia sesuai dengan frthnhl.

[Talkhish Al Habir 2/6461.

Bab: Tidak akan Terjadi Kiamat Hingga Baitullah
Tidak Lagi Dikunjungi

163. Redaksi: Pada bab firman Nlah Ta'ala:

,"Ai t V ?t -;t',4t *At ht,F
"'guh telah menjadikan l{a'bah, rumah suci ifu, sebagai pusat

(peribadahan dan urusn dunia) bagi manusia." (Qs. Al Maa'idah [5]:
e7).

Setelah hadits Hajjaj bin Hajjaj dari Qatadah, dari Abdullah
bin Abu Utbah, dari Abu Sa'id'

z J+ . tt z.ozo..r.o.{. I oi, 'oa r.(
C-fu- QSf -tt{ J)A:rl) c{.-rl ,P

'z I ?.,

erv)
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"Mscaya Baitullah masih akan dikuniungi untuk haji dan

dikunjungi untuk umrah setelah keluamSa Ja'iui dan Ma'iuj."

Di-mutaba'ah oleh Aban dan Imran Al Qaththan, dari

Qatadah. Abdunahman juga mengatakan dari Syu'ubah, yakni dari

Qatadah:

i$r 'et 
"LbUt?.;''\

"Tidak akan terjadi kiamat hingga Baitullah tidak kSi

dikunjungi."

Yang perhama lebih banyak. Qatadah mendengar Abdullah

dan Abdullah mendengar Abu Sa'id.

Al Hafizh berkata: Hadits Abdurrahman bin Mahdi, dari

Syu'bah, dari Qatadah, bahwa Al Hakim mengatakan di dalam .4/

Mustadmk, "Ahmad bin Ja'far Al Qathi'i mengabarkan kepadaku,

Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepadaku, Abdurrahman -yakni hnu Mahdi-
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari

Qatadah, 'Aku mendengar Abdullah bin Abu Utbah menceritakan

dari Abu Sa'id, dari Nabi $, beliau bersaMa,

l#r '"d\ 
"Li;tUt ?tr'\

"Tidak akan terjadi kianat hinga Baitullah frdak lagi

dikunjungi.

Al Flakim berkata, "Abu Daud me-mauqufl<annya dari

Sytr'bah."

@
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Menurut saya: Dengan sanad Ibnu Hajar untuk hadits ini, ia

berkata: Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah $ bersabda,

'- t o// ' , /g//
O_y *) tllr2-rt-1 6r

a

JL

'/ I1., . I fl. tt /ol
C-rus Cr\ gsr 4

"sesungguhnya manusia masih berhaji dan berumrah, serta
menanam kurma setelah Ja'juj dan Ma'juj.''

Bisa juga kedua hadits itu shahihkarena sanad keduanya kuat
yang dimaksud dengan sabda beliau #' i: j;ir 'd;-\ rj;bUp$t
(ridak akan terjadi kiamat hingga Baitullah tidak kgi dikunjungll
adalah suatu waktu sebelum terjadinya kiamat dan setelah keluamya
Ja'juj dan Ma'juj. Demikian penyingkronan kedua hadits tersebut.
Wallah u a'lam. lAt-Taghliq, 3 / 681.

6r 
"r" dS

z0y oq/
ot1)r LU;

a

\\ r.t,

Bab: Tentang Zaman yang Penghidupan Tidak
Dapat Diperoleh kecuali dengan Maksiat

1 6 4. Az-Zamal<hsyari menyebutkan hadits :

!ot

a:b;)t JG

tus/Jtj,;r
////
0K r5u,/

,is)J!
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'Akan datang kepada manusia suafu zatnan yang

penghidupan di dalamnya tidak dapat diperoleh kecuali dengan

maksiat. Jika zaman itu teriadi, maka dihalalkan membuiang."

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad di dalam

Ath-Tha'ah wa At Mabhiyah, dari Al Hasan, ia berkata: Rasulullah $
bersabda,

&: u: €L& Y Lc:,/6t ;' Jl
I

//oa'-p e) r,yV A,eC,t **i; Vf
,r/l/'/

Ls,;it 4;u; ok sv,iL JL
/l/

uAkan datang kepada.manusia siafu aman yang tidak akan

selamat omng yang berpegang dengan agamanya kecuali oftng yang

melarikan diri membawa agamanya dari suatu gunung ke ganung

lainqn, dan dari bafu ke bafu lainnSn. Jika zaman ifu terjadi, maka

d i h alalka n m em bujang."

Dikatakan,'Bagaimana dihalalkannya membujang?'... "

lalu disebutkan hadits yang panjang. Disambungkan sanadnya

oleh Al Khaththabi di dalam Al Uzlah, dari jalur As-Sa'ri bin Yahya,

dari AI Hasan, dari Abu AI Ahwash, dari Abdullah. Di dalam

sanadnya terdapat Muhammad bin Yunus Al lGdimi, la dha'if. [Al
I{afi AsyS5af,3/2291.
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Bab: Tentang Munculnya Kemaksiatan-Kemaksiatan

165. Riwayi ef,-ua dengan sanad shahihdari Nabi S:
1., r t6z al . o / ,
fi,\ ;b 6+l e 6eGAt,>:r4b t>I

9Y"'l qll*l
l/

"Apabila muncul kemaksiatan-kemaksiatan di kalangan
umatku, maka Atlah menimpakan adab dari sisi-N5n kepada mereka
semua."

Aku berkata, 'wahai Rasulullah, apakah ada di antam mereka
orang-orcmg shalih?' Beliau bersabda,

J\urb:- i ,JAt 421 6
otro t i,(W- cGu

.,r/ o, ' \,t ' .' .2,?,Ft) 4u u 2*,'
u Tenfu. Mereka juga akan ditimpa ,"0 "* Wng menimpa

manusia. Kemudian mereka akan menuju ampunan dan keridhaan
dari Allah-" fBadzl N Ma'un,l29l.

Bab: Hukuman-Hukuman

166. Ahmad dan Abu ya'la mengeluarkan dari Maimunah:
Aku mendengar Rasulullah S bersabda,

@
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,u'1t

q4iu' - 'o1 U:,r|s!)r -t: #
l/

///
rai tiu,/

"t, *J,ep u ;4G;l'Jti \

u (Jmat akan tetap baik selama tidak muncul di kalangan

mereka anak-anak hasil zina. Bila telah bermunculan di kalangan

mereka anak-anak hasil zina, maka hampir saja Allah menghukum

mereka semua."

Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq, dan

haditsnya hasan, apalagi terdapat di dalam Al Mutaba'at.

Disebutkan di dalam At-Targhib karya Al Mundziri, bahwa

disebutkan di dalam riwayat Ahmad dengan lafazh: vlJt'6+ Ci $1

(Bila zina telah merebak di kalangan mereka) di kedua tempatnya.

Sementam di dalam riwayat Ya'la dengan lafazh: '€.t:li ri1.

vllt tii (Bila tetah bermunculan di kalangan mereka anak-anak hasil

zina) di kedua tempatnya. Namun sebenamya tidak seperti yang

dikatakannya, bahkan sebenamya di dalam riwayat Ahmad

dicantumkan dengan lafazh: vllttii bnak hasil zinal, dan keduanya

bermakna sarna, karena anak hasil zina merupakan akibat dari zina.

Wallahu a'lam. lhdzl Al Ma'un, l2G127l.

167. Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah ,$ bersabda,

,i:-;\i GUr* rA?'"-l ,b;7 6l
,1*.Jt: J:Y')t: oat,6fur €.W*

E
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'Umatku dirahmati, tidak ada adzab atas mereka di akhimt,

adzab mereka hanya di dunia, yaifu fitnah-fitnah, gempa, dan

pembunuhan " Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan.

Diriwayatkan oleh AthJhabarani dari riwayat Sulaiman bin

Daud Al Khaulani: Aku, mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata

kepada Abu Burdah: Ceritakanlah kepada kami hadits yang tidak ada

seorang perantara pun antara engkau dengan ayahmu. Ia berkata:

Aku mendengar ayahku berkata, Aku mendengar ayahku berkata:

Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

,al,.i Y ,b;"; {3tiL# jf 'ot

6fur €, 
"@ W.ru t;y,yqt {; tAL

"Sesungguhnya umatku disucikan, diberkahi, dan dirahmati.

Tidak ada adzab atas mereka pada Hari Kiamat, adzab mereka hanya

terjadi pada mereka di dunia." Para perawinya tsiqah-

Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dari riwayat Humaid bin

Hilal, dari Abu Burdah, dari seorang lelaki kaum Muhajirin, ia
berkata: Rasulullah S bersabda, .;fira$\i ila'u.jib ltlu*uman bagi

umat ini adalah dengan pedandi."

Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dengan sanad shahih: Dan
Abu Hurairah, ia berkata, "sesungguhnya umat ini adalah umat yang

dirahmati. Tidak ada atas mereka kecuali yang diri mereka sendiri

yang mengadzab mereka." Ia juga berkata, "Adapun hari Nahmwan

adalah adzab. Hari Jamal adalah adzab, dan hari Shiffin adalah

adzab."
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saya -yakni Al Hafizh- katakan: Ini makna hadits Abu Musa:

iflilt) $1J$'#t.';lfur rJ W.tib (Ad"ub mereka di dunia vaitu berupa

fitnah-iinah, gempa, dan pembunuhan). Ini sebagai s5nhid kuat

baginya, dan yang seperti itu tidak dapat dikatakan berdasarkan

pendapat. lBadzl Al Ma'un, 1271.

168. hnu Maiah berkata: Dari Abdullah bin Umar, ia

berkata: Rasulullah,s datang kepada kami, lalu bersabda,

-':,ryrii$r sy P,uf$t'#1 U

z)/

i, ea+t;)t ;M n -:'$f ,i tf lt, t'!.:0
Lv3\0 o ;at W u \\ a, t # ;-'6
'-Jr .t$ir$U,*l e'*1 "6J'f C
,:q),;ilu,trlfv1 or;i 0 ;s-;l.Lli
,G:t;'^; l) |f)L gtb/*lt

oJ z zo I t.

)-rJ f isl
'f \q;t \"-* ,otfut'u;bi,t t4 \L &);l'*- \Ll,-rrW) Jul i€ t& lr d:'-&

d t-1'e- | )'i"G'e ?'d 6\; W i,
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'e'&t J*!r hr J:;lq
"Wahai sekalian kaum Muhajirin. Lima halyang apabila kalian

diuji dengan itu 4an aku berlindung kepada Anah agar kalian

mengalaminya- maka tidak akan tanpak perbuatan keii di kalangan

suatu kaum hingga mereka menampakkannya kecuali tercebar di

kalangan mereka wabah pen5nkit dan kelaparan Wng tidak pemah

terjadi di kalangan umat-umat sebelum mereka. TidaHah mereka

mencumngi takamn dan timbangan kecuali mereka ditimpa paceHik

dan kesulitan penghidupan serta kelaliman penguasa atas mereka.

Dan tidaHah mereka menolak mengeluarkan zakat harta mereka

kecuali hutan akan dibhan dari.langit. Sandain5a bukan karena

bintang temak, niscaya mereka tidak akan mendapait hujan. TidaWah

mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan peganjian dengan

Rasul-Nya, kecuali Allah menguaakan atas mereka musuh dari selain

mereka, lalu musuh-musuh mengambil sebagian dari apa tnng ada di
tangan mereka. Selama pam pemimpin mereka tidak

memberlakukan hukum berdasrkan Kitabullah dan memilih-milih

apa tang diturunkan Allah, kecuali dijadit<an percelisihan di antam

sesama mereka."

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jah,rr ini, dan ia

menyebutkan di permulaanya: Ketika kami di hadapan Rasulullah $,
beliau bersabda,

fl-3 'eti ttt'ef'tr

E
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"Bagaimana kalian bila teriadi pada kalian lima hal?"

Untuk yang pertamanya ia menyebutkan: *)b'FWr,h
(dilakukan di kalangan mereka secam temng-terangan).

Untuk yang keempatnya ia menyebutkan: 6 *.i^:it;l & g)

?,a"F: eG'#.rrlrii*6 $:" #inr r"L ir Xirr ilf id), ntu*u p*u
pemimpin mereka menerapkan selain apa yang difurunkan Allah,

kecuali Allah menguasakan musuh atas mereka, lalu mereka pun

kehilangan sebagian apd'yang ada pada mereka).

Dan untuk yang kelimanya ia menyebutkan: ilr vtii tfu gi
'H llJU;'# l\4 z15j lDan tidaHah mereka memakumkan

Kitabullah dan Sunnah Nabi-N5n kecuali diiadikan perselisihan di

antam merekal.

hnu Abu Malik yang disebutkan di dalam sanadnyasl adalah

Khalid bin Yazid bin Abdunahman. Abu Malik adalah julukan kakek

ayahnya, atau kakeknya adalah Abdunahman, ia seorang ahli fikih, ia

dinilai tsiqah oleh Ahmad bin Shalih AI Mishri, Ahmad bin Abdullah

bin Shalih Al 'ljli dan Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi. Di-dha'ifkan oleh

Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, An-Nasa'i, dan Ad-

Daraquthni.

hnu Hibban berkata, "la termasuk ahli fikih Syam, ia shaduq

dalam meriwayatkan, akan tetapi banyak keliru."

hnu Adi menyebutkan sejumlah haditsnya selain ini,

kemudian ia berkata, "la juga mempunyai riwayat selain yang aku

sebutkan, dan aku tidak 'melihat dari haditsnya kecuali yang

memungkinkan. " Selesai.

I

I

t

t
I

I

L

5r Sanad lbnu Majah.
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Hadits ini mempunyai syahid yang diriwayatkan oleh Malik di

dalam Al Muwaththa' dari riwayat Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidaklah

muncul sikap berlebihan pada suafu kaum kecuali Allah memasukkan

rasa takut ke dalam hati mereka, tidaklah merebak perbuatan zina

pada suatu kaum kecuali akan banyak kematian pada mereka,

tidaklah suatu kaum mencurangi takaran dan timbangan kecuali Allah

memutuskan rezeki dari mereka, tidaklah suatu kaum menetapkan

hukum tidak secam haq kecuali akan tersebar darah (pembunuhan) di

kalangan mereka, dan tidaklah suafu kaum melanggar janji kecuali

AIIah menguasakan musuh atas mereka."

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dari jalur lainnya dari

hnu Abbas secara marfu'hingga Nabi $, namun sanadnya juga

diperbincangkan.

Sebagiannya memiliki s5nhid dan hadits Amr bin Al Ash yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabamni dari riwayat Muhammad bin Rasyid:

"Seorang lelaki menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Amr
bin Al Ash mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah # bersabda,

- t lO / 2 A o / ot'*) ,"&. $;lt ott YI 4ijl li '">;l t;

W?rt ai '- \\o y ea^+t;)t o:r1b
z)

W ?nt'p \L ;tS'"Jt ?"i e \ r,o"r.sr
o

"TidaHah suatu kaum melanggar janji kecuali terjadi
pembunuhan di kalangan mereka, tidaHah tampak perbuatan keji

E]
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pada suatu kaum kecuali Allah menimpakan kematian atas mereka,

dan tidaklah suafu kaum menolak membayar zakat kecuali Ntah

menahan hujan terhadap mereka."

Lalu ia berkata, " Shahih berdasarkan syarat Muslim." Selesai.

Diriwaya&an juga oleh Abu Ya'la dari jalur ini' Sementara

Basyir, riwayatnya diriwayatkan oleh Muslim. .

Para perawi lainnya adalah pam perawi Ash-Shahk' dan ini

merupakan jahr yang paling shahih untuk hadits ini, namun ada

cacat padanya.

Diriwayatkan oleh AI Baihaqi di dalam Al Kubra dari jalur

Abdullah bin Al Mubamk, dari Husain bin Waqid, dari Abdullah bin

Bumidah, dari hnu Abbas. Kemungkinan keduanya terpelihara, jika

tidak, maka jalur ini lebih mjih karena kemungkinannya Basyir bin Al

Muhajir menempuh jalur yang rumit.

Diriwayatkan juga oleh AI Hakim dari jalur lainnya, dari hnu
Abbas, dari Rasulullah $, beliau bersabda,

F;l ''J #:j ,tfir, ultt
/\zlZ

Jtr.irt Ltf ;d't-
"Jika zina dan riba telah merebak aii*tu desa, mal<a;"*;

telah menghalalkan adab Anah Ta'ala atas diri mereka." lBadzl Al
Ma'un, L2+7261.

t
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Bqb: Fitnah Kubur dan Adzab Kubur

L69. Al Harits berkata: Dari Atha bin Yasar &, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

'd) t*tns ,'.4 Ul 6y C;'Jy ,? 11"

I ft ,':) jki Ut t r*.,'";,U:" ) ir\f'$j
| )*'";, p,'! ;2;- &'! j3t ;' r::S pf ,
,.Jilt 66':)Gl',!b tir*.,t tty ,'qtlt',rlL
k-t-*t;St *:)g tatQl ,

'!t;h':)rda ,?bbtAt oQt'J, d$A|
l;-L t U; ry,!,t'JK r:!\ $:)

"Wahai Umar, bagaimana denganmu'U* **uu mati, lalu
mereka mengukurkan unfukmu tiga hasta dan safu jengkal, kemudian
mereka kembali kepadamu, memandikanmu, mengafanimu, dan

menaburkan kapur barus kepadamu, kemudian membawamu hingga
meletakkanmu di dalamnSn. Kemudian mereka fufupl<an tanah

kepadamu, lalu setelah mereka beranjak darimu, datanglah

kepadanu dua penguji kubur: Munkar dan Nakin Wng suam mereka

bagaikan petir yang menggelegar, dan pandangan mereka bagaikan

kikt tnng men5nmbar, lalu mengguncangmu,

)
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menginterogasimu, dan menakutimu. Bagaimana denganmu saat ifu,

wahai Umafl"

Umar berkata, "Apakah saat itu aku berakal, wahai

Rasulullah?" Beliau menjawab, d Va).Umar berkata, "Kalau begitu,

aku menckupi unfuk keduanya.'

Al Hafizh berkata: Pam pemwinya tsiqah kendatipun mursal.

lAl Mathatib N Atiwh, 5/96-971.

170. Abu Ya'la berkata: Dari Anas bin Malik &,, ia berkata,

"Sesungguhnya Nabi $ menshalatkan seorang bayi lakilaki -atau
bayi perempuan-, lalu beliau bersabda,

'rat $6 tA i)t i1b "u bl t; "j
//
"Sandainya ada seseomng tnng selamat dari cengkeraman

kubunn, niscaya bayi ini selamat."

Al Hafizh berkata: Sanadnya shahih. [Al Mathalib Al Alitnh,
5/971.

Bab: Riwayat Tentang Zaman Kerusakan

l7t.' AI Hafizh berkata: Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari

Daud bin Abu Hind, ia berkata, "Seomng syaikh menceritakan

kepada kami dari Abu Huraimh r&, ia berkata, 'Rasulullah #
bersabda,

I

i
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I
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j>srJl

F*)t G ,y';t'HLC:./61 ;" ,jY

;:6!7t ',ot:i ':):r\l';. ,riJt,
"Akan datang kepada manusia suafu zaman yang seseomng

diberi pilihan antara kelemahan dengan kelaliman. Oleh karena itu,

bamngsiapa mengalami zarnan ifu hendaknya memilih kelemahan."

Ia52 berkata, "Diriwayatkan juga oleh wahb bin Khalid dan Ali

bin Ashim dari Daud bin Abu Hind, ia berkata, 'seorang lelaki dari

Judailah yang biasa dipanggil Abu Amr menceritakannya kepadaku

dari Abu Humirah i$'."

Al Hakim berkata, "Jadi, bentuk mauquf padanya ini

dimaklumi kecuali pada para hafizh yang berwawasan luas."

Suyus3 katakan: Dengan riwayat yang menafsirkan ini jelaslah

bahwa tidak ada keterputusan di dalam riwayat Sufuan. Adapun bila

dikemukakan di dalam suatu riwayat yang samar, maka Al Hakim

tidak ragu untuk menyebutrnya secara terpufus, dan ifu merupakan

perkam sikap Abu Daud di dalam ktab .4/ Marasildan lainnya. tAn-

Nukat'ala Kitab lbni Ash-Shalah, 56L-5621.

hnu Shalah.

Yakni Al Hafizh hnu Haiar.

52

53

@
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Bab: Riwayat Tentang Banyaknya Negeri-Negei
yang Musnah

L7 2.' Az-Zamakhsyari berkata: Rasulullah $ bersabda,

' r'r\i rs : Ar<4f iit'ft $Y
'{)'' - 

) --7f-' J- ,
"Bila banyak negei-negeri yang musnah maka sucilah dunia."

Al Hafizh berkata: Saya tidak menemukannya. lAl l{afi Asy-

$af,3/468.

Bab: Riwayat tentang Ditangguhkannya Adzab
Umat

173. Az-Tanmakhsyari U.rtutu, "Diriwayatkan bahwa Allah

Ta'ala menjanjikan kepada Rasulullah $ untuk tidak mengadzab

kaumnya dan tidak membinasakan mereka hingga ke akamya, serta

menangguhkan adzab mereka hingga Hari Kiamat."

Al Hafizh berkata: SaSn tidak menemukannya. lAl l{aft Aqr
qds/44sl.

E4
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Bab: Riwayat tentang Kerusuhan

174. Musnad Abdultah bin Qais. Hadits: jir ,tA' @t Hari

adatah pembunuhartr al hadits.

Al Hakim pada pembahasan tentang fitnah-fitnah.

Menurut saya: Aban disepakati matruk (riwayatnya

ditinggalkan), sementara riwayat Al Hasan dari Abu Musa adalah

mursal.lfttihaf Al Mahamh, LA/]4I.

Bab: Riwayat tentang Tanda-Tanda Kiamat

t75. Dari Anas: Seomng lelaki dari penduduk pedalaman

datang kepada Nabi S lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, kapan

terjadinya kiamat?' Beliau bersaMa,

fqi 'o\:rLl q ,:.il:r

"I{asihan kamu. Apa Snng telah engkau siapkan unfuknya?"

Ia berkata, 'Aku tidak menyiapkan apa-apa unfuk ifu, kecuali

bahwa sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul-Nya'. Beliau

bersabda,'r*l U'€ .*t (sesungguhnya engkau akan betsma tnng
engkau cintal. Kami lalu berkata, 'Apakah kami juga demikian?'

Beliau bersabda, .:.+J (l/a). Saat ifu kami pun sangat gembim. lalu
lewatlah seorang pelayan Al Mughirah -ia seumuranku-, lalu beliau

bersabda, L. '".Jr iF ,-L iljil, &rJi,ts us ?l q (Jika anak ini
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berumur paniang maka ia tidak akan sampai usia fua hingga

terjadin5n kiamafi."

Diringkas oleh Syu'bah dari Qatadah: "Aku mendengar Anas

dari Nabi # ...." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

* Perkataan Al Bukhari: Ia seumuranku'

Al Hafizh berkata: Ibnu Basykuwal berkata, "Nama pelayan

tersebut adalah Muhammad." Ia berdalih dengan apa yang

diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Hammad bin Salamah dari

Tsabit, dari Anas, "seomng lelaki bertanya kapada Nabi $, 'Kapan

terjadinya kiamat?' sementam seolang pelayan dari golongan Anshar

yang biasa dipanggil Muhammad ..." al hadits.

Ia juga berkata, "Pendapat lain menyebutkan, bahwa

namanya Sa'd." Kemudian ia mengeluarkan dari jalur Al Hasan dari

Anas: Seorang lelaki menanyakan tentang kiamat, -lalu ia

menyebutkan suatu hadits- lalu ia berkata, 'Beliau pun melihat

kepada seorcmg pelayan dari suku Daus yang biasa dipanggil Sa'd."

Ini diriwayatkan oleh Al Bawandi di dalam Ash-Shahabah, darr

sanadnya haan.la juga meriwayatkannya dari jalur Abu Qilabah, dari

Anas, serupa ifu.

Diriwayatkan juga oleh hnu Mandah dari jalur Qais bin Wahb

dari Anas, dan ia mengatakan di dalamnya, "Sa'd Ad-Dausi lewat."

Ia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Qurmh bin l(halid dari Al
Hasan, yang di dalamn5ra ia berkata, 'Lalu beliau berkata kepada

seomng pemuda dari suku Daus yang biasa dipanggil hnu Sa'd'."

lFath Al hri, L0/57L-5731.

E
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L76. Diriwayatkan oleh Ahmad: Abu Al Mughirah

menceritakan kepada kami, Shafi,van menceritakan kepada kami,

Abdurrahman bin Jubair menceritakan kepada kami dari ayahnya,

darinya, dengan redaksi ini. Dari Husyaim, dari Ya'la bin Atha, dari

Muhammad bin Abu Muhammad, dari Auf, menyerupai ifu. Serta

dari Yazid bin Harun, dari sufuan bin Husain, dari Hisyam bin Yusuf,

dari Auf, menyerupai int. lfttihaf Al Mahanh, t2/543-5441'

L77. Musnad AMullah bin Mas'ud Hadits:

I

l

I

a

v! Efur ;" u6t !r:>\\ji;tur *"#\
t:.,;!l' a oslti'i:l'J ,t2>

,'Kiamat telah dekat, semenbm manusia beftambah terhadap

terhadap dunia kecuali semakin mkus dan tidak bertambah terhadap

Allah kecuali semakin iauh.'

Diriwayatkan oleh Al Hakim pada pembahasan tentang

kelembuatan hati, dan ia berkata, "sanadnya shahih."

Menurut saya: Basyir dinilai dha'if oleh Ad-Daraquthni, tapi

diriwayatkan kepada kami pada juz keempat dari yang pertama, dari

hadits Al Mukhlash: Dari hnu Sha'id, dari Abu Umar AI Imam, dari

Makhlad bin Yazid, Basyir bin Salman Abu Isma'il menceritakan

kepada kami. lltthaf At Mahamh, i0/267-2681.

178. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,
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i
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'Apabik umatku telah menundukl<an N Mathitha' sementara

anak-anak pam mja, 5nkni anak-anak Petsia dan Romawi melapni
mereka, maka Allah menguaakan golongan jahatrya abs golongan

baikn5n."

At-Tirmidzi dari hnu Umar pada pembahasan tentang fitnah-

fitnah, dan ia menilainya gharib. Di dalam sanadnya terdapat Musa

bin Ubaidah, ia dha'if.lHidayat Ar-Ruaowf (manuskrip)1.

179. Dari Hudzaifah, bahwa Nabi $ bersabda,

| )JrLq ;8"\ | )*,,F bUr t rri'\

€)tlF61 ei-s;&A\
"Tidak akan terjadi kiamat hingga kalian membunuh Imam

(pemimpin) kalian, menghantamkan pedang, dan dunia kalian

diuarisi oleh omng-onng jahat kalian."

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang fitnah-

fitnah dari Hudzaifah, dan sanadnya jayyid. lHidalnt Ar-Ruiitttat
(manuskrip)|.



"Bercdekahlah l<alian, l<arena al<an datang kepda manusia

suafu zafinn Wng seseomng berjalan membawa sdekahnSa railnun

tidak menemukan onng tnng mau meneriman5a."

Musaddad berkata, "Haritsah saudara seibu Ubaidullah bin

Umar. Demikian yang dikatakan oleh Abu Abdullah."

Abu AI Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib

mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami

dari AMurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S
bersabda,

fu*l*a I 6'* *afu 4l lror4l4ct

180. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahp

menceritakan kepada kami dari q/u'bah, dari Ma'bad, ia berkata:

Aku mendengar Haritsah bin Wahb berkata: Aku mendengar

Rasulullah $ bersaMa,
,,
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"Tidak akan terjadi kiamat hingga berpemngnya dua

kelompok yang besar pemng antam keduanSn sangatlah dahsyat,

sementam seruan keduanya sana; hingga dibangkitkanng pam dajial

lagi pendusta yang mendekati jumlah tiga puluh, semuanya mengaku

sebagai utusan Allah; Hingga dicabitnya ilmu, banyak terjadi gempa

bumi, dan berdekatannya wakfu (panjangngn siang mirip dengan

panjang malam), munculn5n berbagai frtnah (huru ham), terjadinya

banyak harj, yaifu pembunuhan; hingja semakin harta

pada kalian sehingga melimpah tu*, sehingga pemilik harta

menari-ari oftng yang mau menerima sdekahnya, bahkan ia

menawarkann5/a, lalu omng Wng ditawain5n berkab, 'Aku tidak

mernbutuhkann5m (tidak berminat)'.

Hingga manusia salks berlomba dalam meninggikan

bangunan; hingga seseoft,ng melewati kubunn omng lain lalu

berkata, 'Duhai kinn5n aku bemda di posisin5n', hingga matahari
terbit dari tempat terbenann5n. Ialu apabila mabhari telah (dari

tempat terbenatnnya) dan manusia men5mksikann5n, mereka beriman

semua.

Itulah aat iman sn@ftng frdak la7i betguna bagi dinn5n bila

sebelumnga ia tidak beriman atau melakukan kebaikan di masa

imann5n. Sungguh, kiamat ifu terjadi, sementam dua omng telah

membenbngkan pal<aian mereka, narnun merel<a tidak melakul<an

jual beli dan tidak pula melipatu5a.

Sungguh, kiamat ifu terjadi, sementam s*eoftrng tetah

membauta pulang susu untangn narnun fidak meminumnp. Sungguh,

kianat jt, u*u, terjadi, sementam ia sedang menembok
namun tidak memberi minum di sifu. Sungguh, kianat ifu akan
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t afufrlra'1 d'* flafu ll r4o7al4rer

terjadi, sementam ia telah mengangkat makanann5n ke mulutnya

namun tidak memakannya." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

* Perkataan Al Bukhari, L4iJi-u-'4:s *'*'.,ytt r*"
(saeomng berjalan membawa sdekahryn natnun tidak menemukan

onng tnng mau menerimanYal

Al Hafizh berkata: Ya'qub bin sufuan mengeluarkan riwayat di

dalam Tariklrnya dari jalur umar bin usaid, dari Abdurrahman bin

Zaid bin Al l{haththab dengan sanad iawd, ia berkata, "Tidak, demi

Allah, tidaklah Umar bin Abdul Aziz meninggal hingga seseorang

datang kepada kami membawakan harta yang besar lalu berkata,

'salurkan ini sesuai pandangan kalian kepada orang-omng fakir''

Namun tidak berapa lama hingga ia kembali membawa hartanya

sambil mengingat-ingat siapa yans lalrak diberi, maka ia pun tidak

menemukan sehingga membawanya kembali. sungguh, umar bin

Abdul Aziztelah membuat kaya manusia."

Perkataan Al Bukhari, yat W ;pbU?;"1 Vidak akan

terjadi kiamat hingga betpemngn5n dua kelompofi'

Al Hafizh berkata: Al Baihaqi telah mengemukakan di dalam

Ad-Datait riwayat-riwayat mengenai ifu dengan sanad-sanad yatg

dapat diterima. lFath Al Bari, L3/89-901-

181. Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam hadits Samumh

yang dikemukakan oleh Ath-Thabarani dan hadits Anas:

I

I
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qK,zGtii ofi Jrifur ?Gl

W, t'fr: ,;r6l,ll t44
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JI

borei-J o2.f,oJrt

,atirW*i-:
"Setelah dajfl ada khun-tahun manipulatif, Sang pda saat itu

yang jujur didustakan sementam tnng dusta dianggap jujun WnS
ananah dianggap t semenbm Wng pengkhianat malah

dan aat ifu omng pandir membicankan urufin umum."

Al hadits.

Diriwayatkan oleh Ahrnad, Abu Ya'la dan AI bzzar, dan
sanadnya jaWid.seperti itu juga riwayat hnu Majah dari hadits Abu
Huraimh, dan di dalamnya dicantumkan: "Apa itu Ar-Rur,vaibidhah,

wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, $uit il G8ji-'rgrilt rlilt (Orang
pandir yang membicamkan untfin umum).

Dari hadits Anas: ir lt -I r .r"lti ,t Jvt-t ;-btlt'?k,
(Tidak at<an terjadi kianat hi"ggi di bumi tidak lagi diuaplan: laa
ilaaha illaltaah). Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad kuat. Ini
juga terdapat di dalam riwalnt Muslim dengan lafazh: fufu @lah
Anahl.

Riwayatnya juga dari hadits hnu Mas'ud, sib lt Lrlt ipl
/L-3t {# (Tidak akan terjadi kiamat kecuali atas manusia-manusk
jahai.

Riwayat Ahmad juga seperti itu dari hadits Ilba As-Sulami

dengan hfazh: ll'& tturrpn manusial sebagai pengganti lafazh: jtf.

4t)1 t44&t

E
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syahid-syahidnya telah dikemukakan pada bab: Apabila tersisa para

sampah manusia.

Riwayat Ahmad dengan sanad ia5yid dan Abdullah bin umar:

o*Xt ,i-+w W,{t,urlli *t u r[,;}irr -irti ;BbUi;.5'r
,:$t ot;X-:ts ,uitF (nau*' akan terjadi kianat hingga Atlah

mengambil golongan baik-Nya dari pam penghuni bumi, maka yang

tetsisa padanya golongan tidak baikng, mereka tidak mengakui

kebaikan dan tidak mengingkai kemungkanr)- lFath Al hrt,
13/9L1.

182. Perkataan Al Bukhari, 9' ?{B (berpenngp5n dua

kelompol).

Al Hafizh berkata: N hzzar mengeluarkan dengan sanad

jayytd dall. hid bin Wahb, ia berkata, "Ketika kami di tempat

Hudzaifah, ia berkata, 'Bagaimana kalian, sementara para pemeluk

agama kalian telah keluar sambil menyabetkan pedang safu sama

lain?' Mereka berkata, 'I alu apa yang engkau perintahkan kepada

karni?' Ia berkata, 'Lihatlah golongan yang mengajak kepada perkara

AIi, lalu tetapilah itu, karena sesungguhnya ifu di atas kebenamn'."

Ya'qub bin Sufuan mengeluarkan riwayat dengan sanad kryd
dan AzZuhri, ia berkata, "Ketika sampai kepada Mu'awiyah berita

kemenangan Ali terhadap penduduk Jamal, ia mengajak untuk

menuntut damh Utsman, maka ia pun disambut oleh penduduk Syam

Ali pun bemngkat menuju kepadanya, lalu keduanya beriumpa di

shiffin."

Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi, salah seorang guru Al Bukhari,

telah menyebutkan dengan sanad ja$d pada pembahasan tentang
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Shiffin di dalam karangannya: Dari Abu Muslim Al Khaulani: ia

berkata kepada Mu'awiyah, "Apakah engkau akan menentang Ali

sebagai khalifah padahal kedudukanmu seperti dia?" Ia menjawab,

"Tidak. Sesungguhnya aku tahu bahwa ia lebih utama dariku dan

lebih berhak terhadap perkara itu, akan tetapi, tidakkah kalian tahu

bahwa Utsman dibunuh secara zhalim, sementam aku adalah anak

pamannya sekaligus walinya? Aku menuntut damhnya' Maka

datangilah Ali, dan katakan kepadanya agar menyemhkan para

pembunuh Utsman kepada kami."

Mereka pun menemui Ali dan berbicam kepadanya. lalu Ali

berkata, "la masuk di dalam bai'at dan menyerahkan penghukuman

mereka kepadaku." Namun Mu'awiyah menolak, lalu Ali berangkat

bersama pasukan dari Imk hingga sampai di shiffin. Sementara

Mu',awiyah pun bertolak hingga sampai di sana. Itu terjadi pada bulan

Dzulhijjah tahun tiga puluh enam. lalu mereka saling mengirim

utusan, namun tidak tercapai kesepakatan. lalu terjadilah

pepemngan hingga banyak jatuh korban dari kedua belah pihak,

sebagaimana disebutkan oleh hnu l(haitsaman di dalam Tarikbnya,

yaitu sekitar tujuh puluh ribu omng. Ada juga yang mengatakan lebih

dari itu, dan dikatakan bahwa di antam mereka terjadi lebih dari tujuh

puluh pela'rian.

Pada penafsimn sumh Al Fath telah dikemukakan: Apa yang

ditambahkan oleh Ahmad dan yang lainnya pada hadits Sahl bin

Hanif 5nng disebutkan di sana mengenai kisah tahkim di Shiffin, dan

penufuran Sahl bin Hanif mengenai apa yang mereka alami di sana

menyerupai peristiwa Hudaibi5rah.

hnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat dengan sanad shahih

dari Abu Ar-Ridha: "Aku mendengar Ammar pada hari Shiffin

@
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berkata, 'Barangsiapa senang dikelilingi oleh para bidadari, maka

hendaklah maju di antam dua barisan dengan mengharapkan

pahala'."

Juga dari jalur Ziyad bin Al Harits: "Aku berada di samping

Ammar, lalu seomng lelaki berkata, 'Telah kufur orang-orang Syam'.

Ammar lalu berkata, 'Janganlah kalian mengatakan ifu, karena nabi

kita sama. Akan tetapi mereka adalah kaum yang menyimpang dari

kebenaran, dan adalah hak kita unfuk memerangi mereka hingga

mereka kembali'." lFath Al hn, B/92-931.

183. Perkataan Al Bukhan |$'U'?-j (mendekati jumlah

tiga puluhl.

AI Hafizh berkata: Disebutkan dengan pasti pada sebagian

hadits, dan pada sebagian lainnya dengan tambahan atas ifu, dan
pada sebagian lainnya lagi kurang dari ifu. Riwayat yang memastikan

itu dikemukakan di dalam hadits Tsauban:
8t# o;,tis il eLfi ffr,

€P.'"4 \ ,:4t lv ult

ttzz

ccl;DAJ

8 ,rd j z

6i $t ft-
"Dan saungguhnja pada umatku akan ada pam pendusb

sebnyak tiga puluh onng, semuanw mengaku bahwa dirin5n adatah
nabi, sedangl<an aku adalah penufup pan nabi, fidak ada nabi ragi
setelahku."

Diriwayatkan oleh Abu Da1d, At-Tirmidzi, dan ia

menshahihkannya, serta hnu Hibban. Ini merupakan bagian.dari
hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tanpa dikemukakan semuanya.

t
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Disebutkan juga di dalam riwayat Abdullah bin Amr yang

dikemukakan oleh Ath-Thabamni:

(tk o;;tH &butirr,'y
"Tidak akan teriadi kiamat hingga keluar tuiuh puluh oftng

pendusta."

Sanadnya dha'if. Disebutkan juga oleh Abu Ya'la dari hadits

Anas menyerupai ifu, dan sanadnya juga dha'if. Jika valid, maka ini

diartikan sebagai ungkapan mubalaghah dalam menunjukkan banyak,

bukan pembatasan.

Adapun riwayat yang men5latakan kurang dari itu adalah

sebagaimana yang diriwaSntkan oleh Ahmad dari Hudzaifah dengan

sarnd .iaryd,
8zt

i;::,ojtJ:> orl;-s 6f d ofu
Y ;G;' -/o ^ )z f o lo ', lo. /(2Y,eJl frr'ss-#s

zlo ,qP.q
*Pada umatku akan ada pam pendusta kgi dajjat

dua puluh fujuh omng, empat diantaranya wanita. Padahal

aku adalah penutup pam nabi, tidak ada nabi kgi
setelahku." 

.

Ini menunjukkan bahwa riwayat yang menyebutkan tiga puluh

r"*: pasti dalam sebagai.bentuk pembulatan, dan ini dikuatkan

E
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oleh sabda beliau pada hadits bab ini: ;i>S U'r-rii @endekati jumlah

tiga puluhl.lFath Al Bari, L3/931.

L84. Perkataan Al Bukhari: 'a-b?LJ- (menembok

kolamn9nl. l

Al Hafizh berkata: Disebutkan dalam hadits Uqbah bin Amir

tersebut:

,'or. Jo -o . ,. 
t, !2. o z r l,o zl t 

lt 'n l, 
o,

w e d-6b?)ll1'}')t'ott
'D* 

")ungguhnt^ 
ada omng wng mempetbaiki'no,*nr*,

narnun ia tidak sempat memberi minum darinya sedikit pun-"

Disebutkan dalam hadits Abdullah bin Amr yang dikemukakan

oleh Al Hakim yang asalnya di dalam riwayat Muslim:

)"J-'J;,5::l u -fu , rilt €. * ;
,'uo 4 lr. , ', lrirl ,
,tq *,Ajz -D* r-FS

"Kemudian ditiuplah sangl<akala, maka wng pertama kali

mendengam5n adalah onng l/ang sedang menembok kolamnga lalu

ia pingsan."

Al Hafizh berkata: Telah diriwayatkan secara valid, bahwa

tanda-tanda besar adalah seperti tali yang apabila telah pufus maka

bertebaranlah manik-manik dengan cepat. Ini terdapat di dalam

riwayat Ahmad, dan disebutkan di dalam riwayat mutal Abu Al

Aliyah:

I
I

E
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"Tanda-tanda ifu semuanp teriadi dalam enatn bulan-"

Sementara dari Abu Humirah disebutan: Dalam .1-rl'1:"t
(delapan bulanl. lFath Al hi, 13/831.

185. Dari Sa?id bin AI Musalryib: Abu Humirah mengabarkan

kepadaku, bahwa Rasulullah $ bersabda,

,nrl;3r dx,pbutip*
6:ki.,Hi a&fi*t )qt

"Tidak akan te4adi kiamat hingga api keluar di negeri Hiiaz

gang menemngi leher-leher unta di Busn."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

* Perkataan Al Bukhanz clfirU|iiirAf (leher-leher unta di

Busml.

Al Hafizh berkata: Di dalam hadits ini disebutkan tambahan

dari jalur lainnya yang diriwayatkan oleh hnu Adi di dalam Al lkmil
dari jalur Umar bin Sa'id At-Tanukhi, dari hnu Syihab, dari Abu

Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnSa, dari Umar

bin Khaththab, h memar{u1kann1n:
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tr4.fufdra'l d,* ?afu 4l r4.44l4da

, o( o ,. ', t 6z

F;)l H.>tj,P-,? but ?rrit
: z z) - o

6 A "!)i 
b&f { ; d rLtrq il'.Al

" Tidak *", *O* 0,"-"t hingga ,"Ouun p*O"n OiO **-
lembah Hiaz dialirt api yang menemngi leher-leher unta di Bushra,"

Umar ini (yakni bin Sa'id) disebutkan oleh hnu Hibban di

dalam Ats-Tsiqat, namun dinilai lemah oleh Ibnu Adi dan Ad-

Damquthni. Ini diartikan sebagai api tersebut yang muncul pada

tahun ketujuh mtus. lFath Al hr|73/851.

185. Al Hafizh berkata mengingatkan: Disebutkan di dalam

riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari jalur Muhammad bin Amr, dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairah, menyerupai hadits bab ini hingga:

9,

arH
I

,,

a;k 6'w,,J

"Yang penuh emas, manusia sling membunuh karenanSn,

dimana terbunuhlah sebanyak sembilan oftng dari setiap sepuluh

omng." I

Ini riwayat yang janggal, sedangkan yang terpeliham adalah

yang telah dikemukakan dari riwayat Muslim dan s5nhidnya dari

hadits Ubay bin Ka'b: O;;.6'zC-t * F b @ari setiap sentus

semrbilan puluh sembilanl. Ini bisa disinkronkan dengan

jol-zlou,
O t/-t. I ,Ot, tl t ,-/. / . O,H r-W u"ul Y W.+) dr,

E



?i4tgnf"fra I 6ru ?*fu t4l rQoralad

pengertian perbedaan pembagian manusia menjadi dua bagian - lFath

Al Eai, L3/871.

187 . Biogmfi Ummu Al Hakam Al Ghifariyyah: Al Hasan bin

Sufun meriwayatkan di dalam musnadnya dari jalur Ummu Ja'far

binti An-Nu'man, dari Ummu Al Hakam Al Ghifari5yah, "la ditanya,

'Apakah engkau pemah mendengar Nabi S menyebutkan tentang

kiamat?' Ia berkata, 'Ya, beliau bersaMa, 'r+:r;lt # rit (Bila bangsa

Amb telah sdikit|'."

Diriwayatkan juga oleh Abu Musa di dalam Adz-Dail dan

jalur Al Hasan bin Sufuan, dan sanadnya dha'if.lAl Ishabah ft Tamyiz

Ash-Shahabah, 4/4/131.

188. Biografi Amr bin Malik Al Asyja'i: Abu Nu'aim

mengeluar{<an riwa3nt dari jalur AI Walid bin Muslim dari Ibnu

[ahi'ah, dari Abu An-Nadhr maula hnu Ma'mar, dari Amr bin Malik

Al Asyja'i, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah aku

wasiat, karena sesungguhnya aku khawatir tidak lagi dapat melihatunu

setelah hariku ini'. Beliau pun bersabda,

"Hendaknya engkau berpegang dengan bli perlindungan.'i'

Aku berkata, 'Apa itu tali perlindungan?' Beliau bersaMa,

I Je."ilb

E
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"Nqeri penghimpunan. HendaHah engkau meniauhi pasukan

hantn berpenng demi harb ftrmpafin dan harta, karena

sesungguhn5n mereka itu bik beriumpa (dengan musuh) mereka lari,

dan bita mereka mendapat harb mnryfin pemng mereka korup'"

Menurut saya: Di dalam' sanadnya ada kelemahan'

Diriwayatkan juga mabrrnya oleh hnu Majah tanpa menyebutkan

kisah, dari jalur hnu I-ahi'ah dengan sanad lainnp. Ia berkata, "hnu

Abi syaibah menceritakan kepada kami, Taid bin Al Hubab

menceritakan kepada kami, hnu lahi'ah menceritakan kepada kami

dari Yazid bini Abu Habib, dari lahi;a bin 'uqbah, 'Aku mendengar

Abu Al Warrd berkata, 'Hendaklah kalian menghindari pasukan'-" lalu

ia menyebutkannya secam mauquf lAt Ishabah fi Tamyiz Ash-

Shahabah,3/t41.

189. Biogmfi Amr bin Muhshan: hnu Syahin mengeluarkan

riwayat dari jalur hnu Abu Maryarn Abdul Ghaffar Al Anshari, dari

Abu Ja'far, Ibnu Abu Amrah menceritakan kepadaku dari Umar bin

Muhshan, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

yf;.Jl qUt r-t,?6t ryt ,h:Jt::;E
a
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,ota lot o/
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tA -lo l ozq)lter<:
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"Sesungguhnya di antam (tanda) dekatrya kianat adalah

hujan dan sedikib5a tanaman, banlnkn5n pembaca Al

Qur'an dan sedikitnya ahli fikih, bngknya pemimpin dan sdikitn5n

orung-omng Wng amanah." n

Menurut saya: Abu Maryam dha'if. Ibnu Ammh adalah

Abdurmhman, sedangkan ayahnya diperselisihkan namanya, suatu

pendapat menyebutkan Tsa'labah, sementara pendapat lain

menyebutkan Basyir bin Amr bin Mushan. Ia seorang Anshar, bukan

Asad. hnu Al Kalbi berkata, "Nama ayahnya Amrah adalah Amr bin

Muhshan." Kemungkinan saninya ada juga yang dari hnu Abu

Ammh Amr bin Muhshan, sehingga ini mursal, dan perawinya

disebut Abu Amrah. Jadi, perkataann5ra "clari" adalah tambahan,

yang semestinya: dari Amrah bin Amr bin Muhshan, lalu salah tulis

sehingga menjadi "dari". lAl Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah,3/L+

151.

190. Biografi Hammad bin Basyir AI Jahdhami: Disebutkan

oleh hnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat. Menurut saya: Saya membaca

dengan tulisan Adz-Dzahabi, "Aku tidak tahu siapa yang

meriwayatkan darinya selain Abu Musa. Ia juga mempunlrai hadits

munl<ar pada pembahasan tentang adab. "il
Dari Abu Huraimh, "Di akhir zaman nanti akan terjadi

kelaparan yang hebat. Bamngsiapa mengalaminya maka janganlah

condong dengan hati yang kelaparan."

s4 Dari Abu Hurairah, "Di akhir zarnan nanti akan terjadi kelaparan Srang

hebat. Barangsiapa mengalaminya maka janganlah condong dengan hati

Srang kelaparan."

i

1

1
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191. niografi Abdullah bin Tlibib Al Jundi: lbnu Mandah

berkata, "Disebutkan di kalangan sahabat, namun itu tidak benar."

Haditsnya diriwayatkan oleh AMullah bin Al Mubamk dari Ma'mar

bin Katsir bin Atha, darinya. Kemudian ie mengemukakannya dari

jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Katsir bin Atha Al Jundi,

Abdullah bin Zabib Al Jundi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

'd-?) t!t,.-"J;lt 6 U ,gUt'i;.;tG t1"

, olzz ozot, (, lz oh t.u>-l1j r)-Ft P -r?t3

,iw bu r'a1Y,,it Ft'.; ) -eat a? )
"Wahai Ubadah bin Ash-Sharnit, wahai Abu Al Walid- Bila

engkau melihat sdekah-sdelah disembunyilan dan diseoval<an

unfuk penng, dan engkau melihat omng tnng bermain-main dengan

sebagaimana bermain-mainn5n unta dengan pohon, dan

Wng makmur dihancurkan sementan tnng hancur dimakmurkan,

maka engkau dan kianat adalah 5eperti kedua ini,"

seraya beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, telunjuk dan yang

setelahn5n."

Abu Nu'aim berkata, "la diperselisitrkan tentang stafusn3p

sebagai sahabat."

Kemudian ia mengemukakan haditsnya dari ialur lain dari

Abdurmzzaq.

i o$:"U

e:#)t';tr\ ;frk yiclr r"t;^i'&')
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Menurut saya: Seandainya hnu Abu Hatim tidak menyatakan

bahwa ia dan yang sebelumnya adalah sama,ss dan haditsnya murcal,

niscaya saya kemukakan pada bagian yang pertama. lAl Ishabah fr

Tamyiz Ash-Shahabah, 3/ L321.

1rg2. Biografi Muhammad bin Habib Al Qarasvi: Disebutkan

oleh hnu Syahin demikian. Kemudian ia meriwayatkan dari Nabi $
dua hadits begrni: Aku mendengar Abdullah bin Sulaiman

mengatakannya dari Ibnu Al Qadah.

Kemudian ia mengeluarkan dari jalur Muhammad bin I(hirasy,

dari Urwah bin Muhammad As-Sa'di; dari ayahnya, ia m*marfu'-
kannya:

qr pt';;'ol *At yt?f,y't)L
I ,.1, .' ,.. u
-f,t,Jl q-=-)

"saungguhnya di antam tanda-tanda kianat adatah

dihancurkannya 5nng makmur dan dimahnurkann5n 5nng hancur."

Muhammad ini adalah Muhammad bin Unuah bin Athi5ryah

As-Sa'di. Tidak ada kaitannya dengan Muhammad bin Habib.

Ada perbedaan pendapat mengenai Muhamamd bin l(hirasy,

suatu pendapat menyebutkan ifu darinya demikian, sementara

pendapat lain menyebutkan: darinya, dari Muhammad bin Urwah,

s5 Saya katakan: Ia adalah Abdullah bin Ri'ab: Biografinya disebutkan oleh
hnu Hajar sebelum Abdullah bin Zabib AI Jundi dan ia berkata, "la adalah
yang setelahnln."

@
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dari ayahnya. Inilah yang benar, yaitu Urwah bin Athiyyah, lAl

Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah, 3/5L01.

193. Biografi Salam bin Waqid Al Manvazi: Disebutkan oleh

Al Uqaili, meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin

umair. hmhim bin Muhammad bin Yusuf Al Firyabi meriwayatkan

darinya. lalu Al Uqaili menyebutkan dua haditsnya yang

mengandung kemungkaran.

Salah satu haditsnya dari kedua hadits itu terdapat di dalam

riwayat Muhammad dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah &'
hadits:

tj>T),kc\i {1\i oii l'.2/ lJz

J;"'r uyiitL:t e?i At'r:* ii'oY* )'3
e; (, J')l

itAt
"Yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah arnanat, dan

wng tenkhir tercisa adalah shalat. Elanngsiap tidak shalat, maka ia

tidak mempun5ni bagiann5n di sisi Allah pada Hari Kiamat"

Ia berkata, "lni tidak diriwayatkan dari jalur yang valid." lalu

saya melihat riwayatnya di dalam Ghamib Malikkarya Ad-Daraquthni

sebagai riwayat dari Malik, dari riwayat salam bin Muhammad bin

Nahidh Al Muadisi yang disebutkan sebelumnya dari ubaidullah bin

Muhammad bin Harun darinya, tapi di-mutaba'ah. lLisan Al Mizan,

3/60L

I
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' L94. Imam Ahmad berkata: Dari Abdullah bin Flafi, "Aku

mendengar Abu Huraimh berkata, 'Rasulullah $ bersabda,

' irfr- t1:i 6;',J:r 'c)l')l iY ',\ ,)tL'oy

,;41 Go;:i-:,Y:? t"W C
u -o -o1l o o ol

,4t.rtlil ,b ryXf
"Jil<a engkau panjang umur, -; nu-pi, *p engkau melihat

suatu kaum yang benngl<at pagt di dalam kemurkaan Allah & dan

kembali di sore hari di dalam laknat-N5n. Di tangan mereka seperti

ekor-el<or apl."
Disebutkan oleh hnu Al Jauzi di dalam Al Maudhu'af dengan

sanad yang juga musnad. Dinukil juga dari hnu Hibban, bahwa ia

berkata, "Sesungguhnya ini khabar batil. Aflah biasa meriwayatkan

riwayat-riwayat palsu dari orang-omng tsiqah." Selesai.

Hadits ini diriwaptkan oleh Muslim dari sejumlah gumnya,

dari Abu Amir Al Aqdi dengan redaksi ini.

Diriwayatkan juga dari jalur lainnya sebagaimana yang nanti

akan dikemukakan. Saya juga tidak sependapat dengan apa yang di

dalam kitab N Maudhu'at karya Ibnu Al Jauzi yang menghukuminya

palsu, dan menyatakan bahwa yang terdapat di salah satu .Asrl-

Shahilain adalah selain hadits ini. Sesungguhnya itu kelalaian yang

sangat darinya. Aflah tersebut dikenal dengan sebutan Al Quba'i, ia

orang Madinah dari penduduk Quba', ia seorang yang tsiqah lagi
masyhur. Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Sa'd.

@
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Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i juga berkata, "Tidak ada masalah

padanya."

hnu Abi Hatim berkata, "la seomng syaikh, haditsnya

lumayan.

Muslim mengeluarkan riwayatnya di dalam Shahibnya'"

Abdullah bin Al Mubamk juga meriwayatkan darinya, dan

setingkat dengannya, dan saya tidak pemah melihat pam ulama

terdahulu yang mengulasnya, kecuali Al Uqaili berkata, "hnu Mahdi

tidak meriwayatkan darinya."

Menurut saya: Ini bukan kritikan.. Semerrtam hnu Hibban

telah lalai karena menyebutkannya pada tingkat keempat di kalangan

para tsiqah. Sementam hnu Al Jauzi telah sangat keliru karena

menirukan hnu Hibban dalam hal ini. hnu Hibban juga keliru

terhadap Aflah, karena ia men-dha'#kannya karena hadits ini, ia

mengomentarinya dengan berkata, "lni lafazh batil, sedarrgkan yang

terpelihara dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dengan

lafazh:

"Dua golongan dari umatku tnng aku belum pemah

melihatn5a. I{aum lelaki Wng memfuwa ambuk-cambuk seperti

ekor api, dan l<aum wanita tnng berplcaian tapi telaniang."

A&-Dzahabi mengomentari perkataan hnu Hibban ini di

dalam Al Mzan, ia berkata, "Hadits Aflah adalah hadits shahih

ghaib, dan riwaya Suhail adalah ga,hidnrp. hnu Hibban terkadang

bti'*i\l*, {J31 'f ,;f u 9'r;1

ir6-:G irQ,g lU t, 4,t q65l J4
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mengkritik yang tsiqah hingga seakan-akan ia tidak menyadari apa

yang keluar dari kepalanya." Selesai.

Menurut saya: Dari jalur Aflah ini dinilai shahih juga oleh Al

Hakim di dalam At Mustadmk. Ia jula menshahihkannya dari jalur

Suhaildari ayahnya, dari Abu Humirah, ia berkata, "Abu I{haitsamah

menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari

Suhail, dari ayahnya, dari Abu Huraimh i&, ia berkata, 'Rasulullah $
bersabda,

'm;1 ?; {3tl l rl:t $(,y )W
i-ri ,Jt-lr r,i{ o;A }trl qltk Lg
,;p )fi ,ax,J A<U, bG- :G Aq"g

cfiilJt.-.Jr *ko';-,'j \) ^t;t'J*'i" \
t-g) tk ;*} Lr{ qt;) 6

o{s ,ti;-)
"Dua golongan dari ahli nenka Wng aku belum pemah

melihatnya; Kaum t/ang membawa cambuk-ambuk seperti ekor api,
mereka memukuli manusia dengann5n, dan kaum vnnita Wng
berpakaian tapi telanjang, berlenggakJenggok lagi condong, kepala

mereka bagaikan punuk unta Sang condong, mereka tidak akan

masuk surga dan tidak akan mendapatkan aromanya, padahal aroma

surga ifu bisa didapat dari jamk perjalanan sekian dan sekiad."

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Dalail An-
Nubuwwah dari jalur Al Hasan hnu Sufuan, dari Muhammad bin
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Abdullah bin Nunair, 7a1d bin Al Hubab menceritakan kepada kami,

Aflah bin Sa'id menceritakan kepada kami, lalu ia menyebutkann5n.

Lafazhnya:

,ri. tl'g 6;'ofilJ.'c; UG'oL,+:,;

*t,-;b,i,sit-11- ,4t 76;f * ry*f
Abr* e o;:i-:

"Hampir saja jika umufinu panjang, engkau al<an melihat

suafu kaum tnng tangan merel<a membawa seperti ekor-ekor api,
mereka benngkat pagi di datam ketnamhan Allah, dan kembli sore

had di dalam kemurkaan-Np.u

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim dari
Muhammad bin Abdullah bin Numair."

Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hibban pada

benfuk yang serafus sembilan dari bagjan pertama dari kitab ShahilT

nya: Abdullah bin Syairawaih mengabarkan kepada kami, Ishaq bin
Rahawaih mengabarkan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada

kami dari Suhail, lalu ia menyebutkannya

Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari dua jalur, dari Syarik bin
AMullah Al Qadhi, menyerupai itu.

hnu Al Jauzi telah keliru karena menyebutkannya di dalam.4/
Maudhubt sebagai suafu hadits dan shahih Muslim, dan termasuk
yang mengherankan dariryn. lAl Qaul At Musddad, ZT-291.
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195. Al Hafizh berkata: Imam Ahmad berkata: Abu

Umamah r$ menyebutkan: Rasulullah $ bersabda,

o tzz rr
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"Di akhir.aman nanti, dari umat ini'ukun ada manusk tnng

membawa cambuk-annbuk gng bagaikan ekorekor api, mereka

bemngkat pagi di dalam kemurlaan Anah dan kembali di sore hari di

datam kemanhan-Nya."

Dikemukakan oleh hnu Al Jauzi di dalam Al Maudhubt dati

jalur Al Musnad juga. Ia juga mengutip dari Ibnu Hibban, bahwa ia

berkata, "Abdullah bin Bujair meriwayatkan hal-hal yang aneh yang

seakan-akan diamalkan namun tidak dapat dijadikan hujjah." Selesai.

Menurut sya: Ini ada.lah swhid untuk hadits Abu Hurairah

yang lalu. Ibnu Al Jauzi keliru dalam men-dha'ifkarrnya karena

AMullah bin Bu;air, karena Abdullah bin Bujair tersebut, julukannya

Abu Hummn Qaisi, yang juga dipanggilTamimi'

Disebutkan di dalam riwayat Ath-Thabarani, bahwa ia Qaisi,

ia dinilai tsiqaholeh Ahmad, hnu Ma'in, Abu Daud, dan Abu Hatim'

Al Ajuri meriwayatkan dari Abu Daud, bahwa Abu Al Walid

Ath-Thayalisi meriwayatkan darinSn dan men-foQahkannln'

Disebutkan juga oleh hnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat'
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Adapun yang dikatakan oleh hnu Hibban sebagaimana yang

dikutip oleh hnu Al Jauzi darinya adalah mengenai Abdullah bin

Bahir Al Qash Ash-Shan'ani yang berjuluk Abu Wail, dan ayahnya

adalah Bahir (H, dengan fathahpada baa'dan kasmhpada fiaa'
tanpa titik. Hadits yang disebutkan itu telah dinilai tsiqah oleh selain

Ibnu Hibban, tapi ia bukan perawi hadits Abu Umamah, karena ia

adalah Shan'ani yang meriwayatkan dari orang-omng Yaman,

sementam perawi hadits tersebut meriwayatkan dari orang-orang

Bashmh. Sementara Sa547ar, gurunya, adalah orang Syam, ia tinggal

di Bashmh, lalu penduduknya meriwayatkan darinya. Adh-Dhiya Al

Maqdisi meriwayatkan hadits Abu Umamah dari jalur Al Musnad dan

dari jalur Ath-Thabarani di dalam Al Ahadits Al Mukhtanh.

Abdullah bin Bujair tersebut tidak meriwayatkannya sendirian,

karena diriwayatkan juga kepada kami di dalam Al Mu'jam Al Kabir

karya Ath-Thabarani, ia berkata, "Ahmad bin Muhammad bin Yahya

bin Hamzah menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih

menceritakan kepada kami, Isma'il bin ASTyasy menceritakan kepada

kami dari Syumhbil bin Muslim, dari Abu Umamah, ia berkata, 'Aku
mendengar Rasulullah $ bersabda,

.*b ' to, ntL? gGJI-.bb 
e,:sfi_ b? 9Y1t f\ e J_fu

'e ok'o1t'lrft;i ,i,r u1*7 e o;)i:) l$l

,
d.T

,
K;

uDia akhir zanan nanti alan ada suafu tnng
bemngkat pagi di dalam kernamhan Allah dan kembali sore di dalam

kemurkaan Allah. Jadi, hendaldah engkau tidak termasuk mereka."

Ini sanad shahih, karena riwayat Isma'il bin Ayyasy dari

omng-orang Syam adalah riwayat yang kuat, sedangkan Syurahbil
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adalah orcmg Syam. Hadits ini mempunyai syahid lain dari Al

A'masy, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Abdullah bin Amr, ia

berkata,

,f",fulFr il -?q dqq-z///

6kLq'6)Gi)G:Jt ;T c o;;it et)
Y 1; * e d6tW. o;A,,atrrq,6\l

2///,

ir6-* Aq"g i* t .b'lL r+ h ;) -bi-
6-, 0"";. \') *it ijl\ Y,ai; b c

"sesungguhnya kami dapati di dalam Kitabullah yang

difurunkan, dua golongan di dalam nemka: Kaum di akhir annan

t/ang membawa canbuk-annbuk 5nng bagaikan ekor-ekor api,
mereka memukuli manusia dengannya tanpa kesalahan. Mereka tidak

memasukkan ke dalam perut mereka kecuali 5mng buruk. Juga kaum

wanita Wng berpakaian tapi telanjang, berlenggaklenggok lagi

condong, mereka tidak akan masuk surga dan frdak akan

mendapatkan aromanp." [Al Qaul Al Musaddad,394Ll.

L96. Dari Anas bin Malik r&, ia berkata: Rasulullah $
bermbda,

@
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,,TidaHah bertambah perl<am ini kecuali semakin benF5,

tidak pula dunia kecuali semakin menjauh, fidak pula manusia kecuali

semakin kikir, dan tidaHah teriadi kianat kecuali abs manusia'

manusia jahat."

Ini hadits haan ghatib, Yunus bin Abdul A'la

meriwa5ntkannya sendirian dari Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan juga oleh hnu Majah dari Yunus bin Abdul A'la.

Hadits ini mempunyai cacat lrang dijelaskan oleh Al Hakirn,

kemudian oleh Al Baihaqi. S5nhid-s5nhidnya banyak. Di bagian akhir

banyak hal mungkaryang saya buang dengan sengaja karena berasal

dari perkataan Al Hasan, Udak benar marufuLnya. lN Imta', L2G

L231.

a

197. Dari Auf bin Malik Al A4ria'i, ia berkata, "Aku

mendatangi Nabi $, lalu aku memberi salam kepadan5ra. Beliau pun

bersaua, .1-ii (Masuklahl. Alu. berkata, 'Keseluruhanku atau

sebagianku'. Beliau bersabda, SLlt ,fr(hhkan keseluruhanmri. lalu

beliau bersaMa,

Yakni berpegang teguh dengan agatna dan Sunnah, karena sedikibryra

pendukung dan banyaknla penentang. ldart $arh lbni Maiahl.



g*Aq*o16,*?afu llrQorala,a,

., o t o

tJ )J.pl
J .o zoJt'Aif .*ilr $q';ri

o,

u2jz/-a'';,A J"'#L o :*, *\i,4 n"'&
lz
-/t .
44w

€._t'

"Wahai Aut hitunglah enatn knda sebelum teriadin5n kiatnat.

Ydng, pertama kematianku.

Aku pun menangis hingga beliau berusaha mendiamkanku.

Lalu aku berkata, 'Ifu satu, lalu png keduu'. 4$t;,;.'#
(PenaHukan Baitul Maqdi)

Aku berkata, 'Dua, lalu yang ketiga'.

u^i J_,rp;l'( 6f dL;<Ls';
,t-{&i #f ,?,Lk;14,bf}t) crll

eX,y';r 3\ *'e iir W- :i4at t
L3 l,:v,a*,,2tlltj,tb.* $-: aiql

"Kematian masal yang menimpa umatku seperti unbah Wng
mematikan kambing. Keempat: Fitnah yang terjadi pada umatku

sehingga melanda mereka. Kelima: Bedimpahn5m harta di kalangan

kalkn, ampai-ampai seseonng tpng diberi semfus dinar aja masih

@
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tetap mamh (tidak rela). Keenam: Geniatan seniata Wng teriadi

antam kalian dan Romawi, lalu merel<a bergemk kepada kalian

dengan membawa delapan puluh ghaayah." Aku berkata, 'Apa itu a/

ghaayalil'

Beliau bersabda,

L$b ,t;il'r:* ";l,fl:,k '&J ,Uti)

i#:aj'e
"Panji. Setiap panji membawahi dua belas ribu perconil.

Tenda kaum muslim saat itu benda di suafu wilaWh bemama Al

Quzhah, terletak di sebuah kota 5nng bemama Damaskus."

Al Hafizh berkata: Pam perawinya adalah para perawi Ash-

Shahk.

Asalnya terdapat di dalam Shahk Al Bul<hari dari jalur

lainnya, dari Auf bin Malik menyerupai itu, lafazhnya:

'GU Le; i, q t r;. U';, €:;
... f$ u"tli{'&

"Kematianku, kernudian penaHukan Baifut Maqdis, kematian

maal yang menimpa l<alian seperti wabah Wng memafikan kambing

..." al hadits.lkdzl Al Ma'un,671.

jz
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198. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari Al Aswad Ad-Du'ali

berkata, "Aku dan zur'ah bin Dhamrah bersama Al Asy'ari bertolak

kepada umar bin Khaththab r$, lalu kami berjumpa dengan AMullah

bin Amr &, ia berkata, 'Hampir saja tidak tersisa di negeri Ajam dari

bangsa Arab kecuali korban terbunuh, atau tawanan 5nng dihukumi

darahnya'. I alu Zur'ah berkata kepadanya,' Apakah kaum musyrik

mengalahkan para pemeluk Islam?' Ia berkata, 'Dari golongan mana

engkau?' Ia berkata, 'Dari bani Amir bin Sha'sha'ah'. Ia r$ lalu

berkata, 'Tidak akan terjadi kiamat hingga bergoyangnya pinggul-

pinggul kaum wanita bani Amir bin sha'sha'ah di sekeliling Dzul

Khalashah'. -salah satu berhala di masa jahilirh-. Kemudian kami

ceritakan kepada Umar r$ tentang perkataan Abdullah bin Amr itu,

maka Umar & pun berkata, 'Allah lebih mengetahui tentang apa

yang dikatakannya'. -tiga kali-. Kemudian pada hari Jum'at umar t$

berkhutbah, ia berkata, 'sesungguhnya Basulullah $ telah bersabda,

1;*zfit ;' ,gf a a$,tb Jti \
y,?r iy;_

uAl<an ada. sqolongan dari umatku yang tetap di atas

kebenann dengan mendapat pertolongan hingga datangn5m

ketetapan Nlah."

lalu kami ceritakan kepada Abdullah bin Amr r$ tentang

perkataan Umar bin Khaththab & itu, maka Abdullah bin Amr '$
berkata, 'Benarlah Nabiyullah $. Bila telah datang ketetapan Allah

S, maka teriadilah apa yang telah aku katakan itu'."

E
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Al Hafizh berkata: Ada keterputusan sanadnya di antara

Qatadah dan Abu Al fuwad, dan para perawinya tsiqah.lAl Mathalib

Al Aliyah, 5/121.

199. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari hnu Mas'ud r&, ia

berkata, "Apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami telah

kami lihat, kecuali empat: Terbitirya matahari dari tempat

terbenamnya, binatang melata yang keluar dari bumi, dajjal, dan

keluamya Ya'juj dan Ma'juj."

Al Hafizh: Ada keterputusan di dalam sanadnya. lAl Mathalib

Al Aliwh, 5/831.

200. Abu Ya'la berkata: Dari AMullah bin Amr rg, ia

berkata, "Sesungguhnya Rasulullah $ bersabda,

uPasti akan datang kepada manusia suafu aman 5nng hati
mereka adalah hati kaum Ajam)'

Dikatakan, 'Apa itu hati kaum Ajam?' Beliau bersabda,

rG\i r*',ert ,Lc,: ,/61
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'Anb dunia, tndisi mereka adalah tmdisi Amb. Rezeki wng
Allah beril<an kepada mereka, mereka meniadikannya unfuk hewan,

mereka memandang ikad sebagai keiahatan, dan sdekah sebagai

kentgian." Diriwayatkan juga oleh Al Harits.

Al Harits berkata: Al Muqri' menceritakan kepada kami, Sa'id

bin Abu AWub menceritakan kepada kami, Ibnu Hani menceritakan

kepadaku, Syafi menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Amr {9,
perkataannya ini.

Al Hafizh berkata: Ini lebih shahih. IAI Mathalib Al Nitah,

5/8L1.

2O1'. Ath-Thayalisi berkata: Thalhah juga berkata.

Adapun Jarir, ia berkata: Dari Abdullah bin Ubaid, dari

seorang lelaki, dari keluarga Ibnu Mas'ud. -Hadits Thalhah lebih

Iengkap dan lebih baik-, ia berkata, "Rasulullah # menyebutkan

tentang binatang melata, beliau bersabda,

. t t o ,'. o'cr, / J z / '

;.L#:;'Ut u"G; &)^.,Q
zd
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"la memiliki tiga keluann dari masa: Ia keluar di pdakman

yang jauh, 34ng beitan5a tidak ampai ke kota -Wkni Makkah--

Kemudian beilatu masa yang panjang kemudian keluar lagi (di lokasi)

5nng lebih dekat dari itu, mal<a beribnya pun menyebar di

pdalanan, dan beritarya juga masuk ke kota -tnkni Makkah-."

.\r j )*r;it Pf €, n6t c:; i
'J ,ir-;lt i*xjr Wff: Gp c?f ,?'r
l' -\J 
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u3L)p5-'1 ,Jt;'Yi e j$ i)F,Ufr'"i
tf *L ,;tAt'u ,y"Ft 3:;; r)6\i €,

,u

L,t,Jt,& q;1 ,js u,iq,y"trl
& Gii'iv'i6''J{lgl

"Kemudian ketika manusia di masiid patkg agung dan paling

suci di sisi Nlah, Witu masiid tnng paling bear pahalanya'

kebikannSn, dan kemuliaannp, Masiidil Hamm, tanpa mereka

sadari kecuali binatang ru tutah beftenger di anAn Rukun dan

Maqam, mengibs-ngibslan anah dari kepalan5n, maka manusia

pun serentak menghindaring. semenbm sqolongan dari kaum

mukmin masih tetap di tunpat,'dan mereka tahu bahwa merel<a tidak

al<an dapat melemahl<an Nlah Ta'ala.

Maka dimulai dengan merel<a, dengan meniadikan waiah

mereka hingga sizakan-at<an wiah merel<a adalah binAng:binbng

trug angat tenng. Lalu ;a matgfiilang ke bumi, tidak dapt

dibngt<ap oleh pqngeiar, narnun tidak selamat inng lari darin5n.

&mpai-sampi da oft,ng Wng memohon perlindungan

darirya dengan shalat, talu bnaUng itu mendatangin5n dari

belakangnya, lalu berkata, 'Sel<amng englmu shalat, unhai fulan?' Ia

pun menoleh, latu binatang ifu menandainya pada wajahnSa'

kemudian bertotak. Manusia pun betsekutu dalam harta, dan

berkompromi mengenai kota-kota. omng mukmin dapat dikenali dari

orzrng kafir, sampai-ampai oftrng mukmin berkata, 'Wahai kafir,

EI
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penuhilah hakku'. &mpai-ampai omng kaftr berkata, 'Wahai oftng

mukmin, penuhilah hakku'.."

Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dari jalur Al Anqazi, dari

Thalhah saja dengan panjang lebar. Sedangkan Thalhah ini dha'if.lAl

Mathalib Al Alitnh, 5/7 8-7 91.

' !i:'.

2O2. Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata: Dari AMullah bin

Buraidah, dari ayahnya r$, ia berkata, "sesungguhn5a Nabi $
bersaMa,

,;-51;rr-; Q, hr *- //
ZL A,IJ , JI, / , l>9u

"Hinga semfus tahun Allah Ta'ala mengirimkan angtn dingin

tang baik, gng di maa itu Alkh mencabut nt/ata setkp oft,ng yang

berinan."

Abu Ya'la berkata: Abu Bakar menceritakan ini kepada kami.

Sufipn bin Waki menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada karni, Basyir bin Al Muhajir menceritakan

kepada kami, menyerupai itu.

Ar-Raqnni berkata: Al Hasan bin Ibrahim menceritakan

kepada kami, AMullah bin Mr.rsa menceritakan kepada kami, Basyir

menceritakan kepada kami ... lalu ia menyebutkannya

Al Haftzh berkata: Sanadnyra lnsan. lAl Mathalib Al Alit/ah,

5nq.
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2O3. Mu'adz bin Al Mutsanna, pemwi Musnad Musaddad,

berkata, ia menambahkan padanya: AI Hasan bin Abu Syu'aib

menceritakan kepada kami, Utsman bin Abdurrahman Al Harani

menceritakan kepada kami, Muntashir bin Dinar menceritakan

kepada kami dari Abdullah bin Abu Al Hudzail, ia berkata, "Sa'd bin

Abu Waqqash & menugaskan Nadhlah bin Amr Al Anshari dg

bersama tiga mtus personil dari kalangan Muhajirin dan Anshar, lalu

mereka pun menyercmg Halwan dan menaklukkannya, lalu

mendapatkan banyak harta mmpasan pemng dan banyak tawanan.

[.alu mereka ,datang menggiringkan apa yang bersama

mereka, saat itu mereka bemda di antam dua gunung hingga tibalah

wakfu Ashar, maka Nadhlah rS berkata, "Alihkan harta rampasan ke

lereng gunung." lalu mereka pun melakukannya. Kemudian Nadhlah
rg berdiri, lalu mengumandangkan adzan, ia mengucapkan: XUrj{ tri
';-j1 (Attatzu Maha Be*r, Nlahu Maha Bm),lalu ia dijawab oleh

suarcl dari amh gunung ifu namun tidak tampak ada sosok, 'Engkau

telah mengagungkan dengan sungguh-sungguh, wahai Nadhlah'.

Nadhlah melanjutkan, tr lt iJl I i,f 1+f (Aku bersksi bahqn
tidak ada sesembahan selain Anahl, penlawab itu berkata, 'Engkau

telah mengikhlaskan dengan tulus, wahai Nadhlah'. Nadhlah

melanjutka": I' llrl t:tl;i'ttf l4Sl 1*u betaksi bahon Muhammad
adakh ufusn Allahl, penjawab ifu berkata, 'la seorang nabi 5nng
telah diufus, tidak ada lagi setelahnya'.

Nadhlah melanjutkan, !:Uelr *'* (Mari kita laksnakan
shalafl, penjawab itu berkata, 'Itu koaajiban yang telah diwajibkan'.

Nadhlah melanjutkan: gi,{-iir 
"& e (Mari kita menuju kemenanganl,

penjawab itu berkata, 'Telah menang siapa yang melaksanakannya

dan mendawamkannya'. Lalu ia berkata, 'shalat segen didirikan,

EI. ;
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semoga kelangsungan bagi umat Muhammad, dan setelah mereka

akan terjadi kiamat'.

Setelah mereka selesai shalat, Nadhlah rS berdiri lalu berkata,
,wahai yang tadi berbicara dengan perkataan yang baik, bagus lagi

irlduh, kami telah mendengar"kan perkataan yang baik, apakah

engkau dari golongan malaikat, atau yang berkeliling ataukah:lEng

menghuni di sini? Menampaklah kepada kami lalu berticeiralah,

karena sesungguhnya kami adalah para delegasi Allah s dan para

delegasi Nabi-Nya #'. lrlu muncullah kepada mereka seomng fua

dari salah safu celah di antam celah-celah di sana, bemmbut dan

berjenggot serba putih, dengan fufup kepala yang seperti

penggilingan, berienggot panjang dengan pakaian usng yang terbuat

dari wol putih, Ialu ia berkata, i-l€;,2 ltt't;;1'# ifd,i $emosa

kesejahteman dilimpahl<an kepada kalian, demikian juga nhmat

Allah dan keberkahan-N@l,

Mereka pun menjawab salamnya, lalu Nadhlah berkata

kepadanya, 'Siapa engkau, semoga Allah merahmatimu?' Ia berkata,

'Aku Zamab bin Tsarmila, wali hamba yang shalih Isa bin Mar5nm.

Beliau mendoakanku agar langgeng hingga beliau tumn dari langit.

Maka tempat tinggalku di gunung ini. Sampaikan salamku kepada

Umar bin Khaththab, Amirul Mukminin &, dan katakan kepadanln:

Tetaplah teggh, lums, dan sederhana, karena perkaranSra telah dekat.

Hendaklah engkau, wahai Umar, bila tampak tanda-tanda pada umat

Muhammad sementara engkau di antara mereka, rnaka

menghindarinSn dengan melarikan diri'.

Nadhlah {h be*ata, 'Wahai 7amab, semoga Allah

memhmatimu. Beritahulah kami tentang tanda-tanda itu, yang

Egr.I
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dengan itu kami dapat mengetahui berlalunya dunia kami dan

datangnya akhimt kami'.

Ia berkata, 'Yaitu bila kaum lelaki kalian merasa cukup

dengan kaum lelaki kalian, dan kaum wanita kalian meft$a cukup

dengan kaum wanita kalian, serta banpknya makanan kalian, maka

dengan begifu harga pada kalian hanya akan bertambah mahal.

Sementara khilafah kalian di tangan anak-anak kalian, para k*rathib di

mimbar-mimbar kalian adalah budak-budak kalian, sementara para

ahli fikih kalian condong kepada parer peryluasa kalian, sehingga

mereka menghalalkan yang hamm dan mengharamkan png halal,

memberi fatwa sesuai dengan hawa nafsu mereka, menjadikan Al

Qur'an hanya sebagai senandung dan alunan sudfid-sudIo mereka.

Kalian menghias masjid-masjid kalian, meninggikan mimbar-mimbar

kalian, menghiasi mushaf-mushaf kalian dengan emas dan perak,

serta menaikkan kaum wanita kalian pada pelana-pelana.

Sementam para pemberi pertimbangan pemimpin kalian

adalah para pembeftmgus kalian, dan orang yang tidak bersalah

dibunuh untuk mernberi peringatan kepada khalapk umum. Hujan

furun walau di musim panas, dan anak-anak mudah marah. Mereka

tidak mendapat pemberian, sehingga diambil oleh budak dan

gelandangan. Sdekah sedikit hingga otang miskin berkeliling dari

satu lokasi ke lokasi lainnya nalnun tidak diberi walau sepuluh

dirham. Jika hal itu terjadi pada kalian, maka kalian telah tertimpa

oleh kehinaan dan petaka'.

Kemudian sosok itu menghilang hingga tidak lagf terlihat'

Mereka pun memanggil-manggil namun tidak ada jawaban.

Kemudian, setelah Nadhlah sampai kepada Sa'd &, ia

menyampaikan apa yang Allah berikan kepadanya dan menufurkan

E]



taarAqarat?daa?afu 4lrQarala,4r

perihal Zamab, maka Sa'd pun mengirim surat kepada Umar bin

Khaththab rg unfuk mel4beritahunya, maka Umar r$ membalas

sumtnya, 'Bagi Allah ayahmu wahai Sa'd. Berangkatlah engkau

hingga mencapai gunung tersebut'.

Sa'd & pun berangkat hingga mencapai gunung tersebut, lalu

ia menyerukan adzan hingga empat puluh malam, namun tidak ada

jawaban. Ia lalu mengirim sumt kepada Umar r$ melaporkan itu, lalu

mereka kembali."

Al Hafizh berkata: lm mauquf Sharib dari jalur ini. Saya tidak

pemah melihat sepanjang ini dengan sanad ini.

Diriwayatkan juga oleh Abdurrahman bin Ibrahim Ar-Rasibi

dari Malik, dari Naft, dari hnu Umar &, lalu ia menyebutkannya,

narnun tidak sepanjang itu. Sang pemimpin pasukan ifu bemama

Nadhlah bin Mu'awiyah.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni di dalam Ghamib Malik

dari jalumya.

Kami dapatkan juga'dengan sanad lain, dan namanya adalah

Ju'unah bin Nadhlah. Wallahu a'lam. lAl Mathalib N Aliwh, 5/8G
871.

zCf..lshaq bin Rahau/aih berkata: Dari Iyas bin Salamah bin

Al Ahm, dari alnhnya €b, dari Nabi $, beliau bersaMa,

itul i',yft ,,r3lt Jifu,hlf irJ,
it)



*4tgrfrlra I du flafu :4 raaral4d

"Bintang-bintang adalah penjaga para penghuni langit, dan

ahli baitku adalah pentaga umatku."

Al Hafizh berkata: Ini sanad yang dha'if. lAl Mathatib At

Aliyah, 5/83I

2O5. AI Haftzh mengatakan tentang hadits yang diriwaSntkan

ofeh Al Bazzar: Dari Abdullah, dari Nabi $, beliau bersabda,

t')but#rfr u /6t )t-;,"u;t\
'r.=tA, #t o )'i# ir{l ) rit?f

"sesungguhnya di antam manusia-manusia jahat ada yang

akan mengalami kianat dalam kadaan hidup, dan omng-omng yang

menjadikan kubumn-kubumn sebagai masjid-masiid."

Shahih.lMukhtashar hwaid Al Bazar 2/1871.

206.Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Brrztar: Dari Abu Huraimh rg, dari Nabi $, beliau bersabda,

"Demi Dzat 5nng telah mengufusku dengan kebenamn,

tidaWah bemkhir dunia ini hingga terjadi pembenaman, pelempamn,

dan perubahan wujud."
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Mereka berkata, 'Kapan itu, wahai Nabiyyullah?' Beliau

bersabda,

53 ) T)'_\t'6', i3r'q?,'i!
JG:)t ,;*ry ,)r!Jti;W'e.) ,t ;,r;l,

s3tr)t;ryJ;lu.
"Apabila engkau melihat l<aum wanib menaiki pelana-pelana,

ban5akn5n pn gadis, merebkn5a keakian palsu, dan kaum lelaki

memfi cukup dengan kaum lelaki dan kaum wanita memfi cukup

dengan kaum wanib."

Ia -yakni N hzzar- berkata, "Sulaiman tidak di-mutaba'ah

haditsnya, sedangkan ia tidak kuat dalam hadits, bahkan matruk

(riwalatnya ditinggalkan);' lMukhbshar hunid Al fuzaa 2/L85-
1861.

2O7.AI Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bnzzar: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah $
bersaMa,

$#)b$ilt :ler;lt yt?f'0r U i
a

-:JLl'^+l- dAt oqt),rGltri ry,'aa,

b\io'H:
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"sesungguhnya di antam tanda-tanda kiamat adalah:

perkataan keji, perbuatan keii, pemutusn silafurmhim (hubungan

kekeluargaan), dipercayanya pengkhianaf -dan aku rasa beliau

mengatakan-, dan omng Wng amanah dianggap pengkhianat"'

Hasan. lMukhtashar hunid Al hzar, 2/ L84}

2O8.Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Utsman bin Hakim, ia berkata, "Aku mendengar

Abu Umamah bin sahl bin Hanif berkata, 'Aku mendengar Abdullah

bin Amr berkata, 'Rasulullah $ bersabda,

a

ryt s1 t)iu &bur?'x'rt
' Jl'Jilj-;jf

,,Tidak akan terjadi kianat hingga kalian besetubuh di ialanan

seperti bercetubuhrya keldal ."

Ia -yakni N Brrzzar berkata, 'IKami tidak mengetahuinya

shahihkecuali dari jalur ini."

Shahih.lMukhbshar hwaid Al tuzaa 2/1841.

2O9. Al Hafizh merrgatakan tentang hadits yang diriualntkan

oleh Al hzzar: Dari Abdullah bin. Amr, ia berkata: Rasulullah $
bersabda,

EEI
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1J+\ ;-it';bi ;-l;Ur ?t1t
L:r\i r:;Jr c 

)t 4t i ;3, f!)t
"Tidak akan teriadi Hamat ;,; bmpak kekeiian,

pemufuan silafurmhim, keburul<an bertetangga, dan dianggap

khianatnga omng Wng amanah."

Dikatakan, 'wahai Rasulullah, bagaimana oftmg mukmin saat

itu?' Beliau bersabda,

'-t'.J{'$|}k,"r" 43 : lt}3r<

,>)*'5f r.5lilt alw;t') l+'.+, ,3*
tit?l1 iiy ;; *??t,;1r

"hgail<an pohon kurma: dilnnAm bpi tidak paah, dimakan

tapi tidak ru*k, dilebt*an nakh meniadi baik. Juga bagaikan

potongan ernas: dimasul*an ke dakn api dan dikeluarkan, ma!<a

tidak menambh kquali semakin fuik."

Ia -I/akni N hzzar- berkata, "Kami tidak mengetahui hadits

ini kecuali dari Abdullah bin Amr, dan kami tidak meriwa5Tatkan

darinla kecuali dari jalur ini. Dan Al A'mas,5l tidak meriwayatkan- dari

Ayytrb kesrali ini."

Sanadnya stahih. Shahih- lMukhtutar hunid Al hzz,r,

2/183-L841.

E]
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zLO. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Samurah bin Jundub: Rasulullah $ bersabda,

*-#t;, r-Jt J* &bUr?rr1 t
,;.1 D -' it_i ),*^J,il- u*,.Lt t 6, J -#/

:,.11.-iT,-
,

6 tz
€))#-

"Tidak akan terjadi kkmat hingga batu menunjukkan orang

Yahudi dengan berkata, 'Wahai hamba Allah, ini-dran aku rasa beliau

mengatakan:- di belakangku ada omng Yahidi'."

Yusuf sangat dha'if.lMukhbslnr hwaid Al Elamr,2/1831.

2ll. Az-Zamakhsyari berkata: Dari Al Bara bin Azib, "Ketika

kami sedang membicamkan kiamat, tiba-tiba Rasulullah $ muncul

kepada kami, lalu bersabda, {oj$L:i | (Aea wng sedang l<alian

bicamlad?|. Kami menjawab, 'Kami membicarakan tentang kiamat'.

Beliau bersabda,'#w\;
c,

l,a-G:J r.., 17)U. V',"?i

,p irrjt Gt

,g"'t\i ti:;:,oefur
'lro 6. rt, o ' o

cLtr.*,\-rt1 ,raalJl i--"fu. l#J coy,^^)
/aal

i--l
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z ll " ' ;it-;: rlb.;*"U PlLlb)c6jzl-"Je 
o, o t;, 

,

o"G "U L;* l:ru) crfi'Jsts
"sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi hinga

sebelumn5n kalian melihat sepuluh tanda: A*p, binatang (Wng

keluar) dari bumi, pembenaman di Maghrib, pembenaman di

Masyriq, pembenaman di Jazinh Amb, daiial, tetbitnya matahari dari

tempat tefrenamn5n, Ya'iui dan Ma'iui, furunn5a Ia, dan api png
keluar dari 'Adn ...1."

Al Hafizh berkata: Aku tidak menemukannya, tapi

dikemukakan senrpa itu di dalam riwayat Muslim dari Hudzaitah.lAl

Ikfi AsySyaf,2/791.

2.12. Az-Zamakhsyari berkata: Nabi $ bersabda,

G("''/ ''t-ot,' r, G4
",4ku diufus di permulaan bnda-bnda kkmat"

Al Hafizh trerkata: Diriuaptkan oleh Al hzzar dengan sanad

haan, dari hadits Abu Jubair bin Adh-Dhahhak Al Anshari-

Diriwaptkan juga oleh Al Hasan bin Sufuan, dan dari jalumya

oleh Abu Nu'aim di dalam AI HW.lAl Ikft Ayfuaf,2/981-

E]
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Bab: Riwayat-Riwayat tentang Penyebutan Dajjal

2L3. Dari Jabir, ia berkata, "sesungguhnya. seorcng wanita

dari golongan Yahudi Madinah melahirkan seorang anak lelaki yang

kedua matanya buta, gigi taringnf menonjol (Li$'zJrb)57, maka

Rasulullah $ khawatir bahwa itu adalah dajjal ..." al hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad ia$d dari Jabir.

lHidaya t A r- R u wa t (manusktip)1.

2L4. Dari Abu Sa'id, lame-mar{u:kannya:

if'uig'tt&
itt;;t

"Daijal diikuti oleh tujuh puluh ribu dari umatku, mereka

mengenakan qnl atau 1r

Dari Ma'mar, dari Abu Harun, dari Abu Sa'id. Juga dari

jalum5a oleh Al Baghawi di dalam Slnrh As-Sunnah. Sedangkan Abu

Harun matutk (rir,vayatrya ditingsalkan). IHidaWt Ar-Ruwat
(manuskrip)].

2L5. Biografi Ash-Sha'b bin Jutsamah bin Qais bin Abdullah

Al-laitsi: Apa yang diriwayatkan oleh hnu As-Sakan dari jalur

s7 Demikian pada naskah aslinyn, silakan merujuk Al Musnad. [Di dalam Al
Musnad dicantumkant iill (menonlol keluar)].

l

'I
l

I

i
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Baqiyyah bin Al walid, dari Shafwan bin Amr, dan Rasyid bin Sa'd

menceritakan kepadaku, ia berkata, "Ketika Usthukhar ditaklukkan,

seorang penyeru bersenr, 'Ketahuilah, sesungguhnya dajial telah

keluar,. orang-orang pun kembali, lalu mereka dijumpai oleh Ash-

sha'b bin Jutsamah, ia pun berkata, 'sungguh, aku mendengar

Rasulullah $ bersabda,

efr"*i'6r J^ri & ieilr LHr
)nt ;";f , {k!i':); ,i;i

,'Dajjal tidak akan keluar hinga manusia lengah dari teringat

mengenain5a, dan hingp pn pemimpin meninggalkan unfuk

mengingatl<ann5m di atas mimbr-mimbr'"

hnu As-sakan berkata, "lni hadits dengan sanad 5rang bagus."

Menurut mya: Perkataannya, "sanad yang bagus,"

mengis5raratkan tsiqabnya para perawinya, tapi Rasyid tidak

mengalami zaman Ash-sha'b. Maksudnya, ia hidup setelah masa Abu

Bakar. Hal yang menguatkan itu adalah, Ya'qub bin Sufuan

mengatakan di dalam Tarildrnya, "Ammar bin Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, Umar bin AMullah

menceritakan kepada kami dari Urwah, ia berkata, 'Ketika warga Imk

mengangkat Al Walid, yaitu hnu Uqbah, mereka ada lima orang'

termasuk di antaranla Ash-Sha'b bin Jutsamah.' Ia berkata, "sangat

keliru oftmg yang mengatakan bahwa Ash-Sha'b meninggal pada

nus.r khilafah Abu Bakar )' lTahddb At'TaMzib,4/370L

216. Hadits Ash-Sha'b bin Jutsarnah:

E
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efr"* J.6r J^*i & i*irr cHi

"Dajjal tidak akan keluar hingga manusia lengah dari teringat

mengenain5a..." al hadits. Ada kisah di dalamnya.

Diriwayatkan oleh AMullah bin Ahmad dan hnu As-Sakan.

Hadits ini diriwayatkan oleh hnu As-Sakan di dalam biogmfi

Ash-Sha'b di dalam Ash-Shafiabah, dan ia berkata, "Haditsnya

bagus." Vttihaf Al Mahamh,6/2871.

217. Musnad Hisgm bin Amin Hadits:

,, ,tt... WW gtil'u JeUt utrl:y. ,/JJ lJ. 
, 2

"Kepla dajjal itu dari belalangntn terjalin-jalin (gimbal)...."

Al Hakim pada pembahasan tentang fihah-fihah.

Menurut sa5ra: Sa5ra kim ada keterpufusan pada sanadnya.

Diriungratkan juga oleh Ahrnad. tltfrhaf Al Mahamh, 13/630-
6311.

218. Dari Abu Baler, hadib:

... rel-^Jt{ etl'ry eHi*l'///,
"Dajjal keluar dai suafu lol<asi di Masyriq ...."

EI
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Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hnu Majah.

Ia -5nkni pengarang Tuhkt Al As5mts berkata, :'At-Tirmidzi

berkata,'Hasan gharib ...."

Al Hafizh berkata: Al Bazzar berkata, "Sa'id ini tidak

mendengar dari Abu At-Tayyah. Menurut kami, ia mendengamya

dari Abdullah bin Syaudzab, atau sampai kepadanya darinya, lalu ia

menceritakannya dari Abu At-Ta1ryah."

Kernudian ia mengemukakannSn dengan sanadnya hingga

AMullah bin Syaudz dengan redaksi ini. lAn-Nukat Azh-Zhimf,

5/3021.

2Lg. Ahmad mengeluarkan di dalam Musnadnya dengan

sanad haan, dari Anas r{*, dari Nabi $,

oQl{:r*,y JtUr 6H.
"Dajjal kelmrdari wanib Yahudi r\sbahan."

IAI As'ilah Al Fa4ah bi Aiaibah Al-Laaiqah,39l.

22O. Fladits Abu Umamah ketika menyebutkan tentang

Dajial, bdiau berabda, ,

t r,,,,,,-*t r,:r?\}l'$, Lr,)?f il, ;i;:

t;*,p'€J3tr;U'#

t
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"sesungguhnya ia bub sebelah, dan sesungguhnSTa Tuhan

kalian tidak buta sebelah. Kebhuilah, kalian tidak akan melihat

Tuhan kalian hingga kalian mati."

Sanadnya layak untuk hujjah. |N Ghaniyph,24l.

221. Musnad AMullah bin Uman Hadits, "Rasulullah $
ditanya mengenai makanan orang-ormg beriman pada masa dajjal.

Beliau bersabda, ... i<y:,lir'7r;s, lUatanan malaikat...)." al hadits.

AI Hakim pada pembahasan tentang fitnah-fitnah

Menurut saya: Sa'id bin Sinan dha'if. NBazzar meriwayatkan

hadits: "Flasulullah # berhn5a kepada Abu Bakar dan Umar

mengenai witir mereka ..." al hadits.

hnu Al Qaththan menilainya cacat karena kedha'ifan Sa'id.

llttihaf Al Mahanh, 8/ 6281.

222. Musnad Hasyim bin Utbh: Hadits: lO oslLlit ;1;-
... yit gt-ir (Ikum muslim al<an nenspkhl<an Jadnh Amb ...1.58

Al Hakim pada pembahasan tentang kisah-kisah hidup

gemilang.

Menurut sa!a: Qabishah memubb'ah itu: Syababatr bin

Siunr, Al QaSm bin Al l{al€rq Ahmad bin Abu Thaibah Al Juriani

5t lrniutan hadtbrlE:'-ittt,rtl, Jnij,.t:,,$|iLit,*'6,v o]yA t1g,
J4'rlr ;*\i,lb'ttj1,t;,li lKairn iusbtt akan mqaalihtan Persta. I{aum
muslim at<an mengalahkan Romawi, dan l<aum muslim al<an mengakhl<an

si buta sebelah, daijall.

EI.
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dan yang lainnya. Yang masyhur pada hadits ini dengan sanad ini

adalah riwayatnya omng yang meriwayatkannya dari Abdul Malik bin

Umair, dari Jabir bin Samumh, dari Naft' bin Utbah.

Itu terdapat di dalam shahih Muslimdari jalur itu. Yunus bin

Abu Ishaq meriwayatkannSra sendirian dengan perkataannya [..-].59

llttihaf Al Mahamh, 13/612-6L3}

223. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahn

menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami, Qais

menceritakan kepadaku, ia berkata, "All Mughimh bin Syr'bah

berkata kepadaku, 'Tidak ada seomng pun yang pemah menanyakan

kepada Nabi $ mengeimi dajjal seperti yang aku tanyakan kepada

beliau, dan sesungguhnya beliau bersabda kepadaku, t'4'J,F-6 (Ap

t/ang bis mencelakaimu darin5a Hajja[?).

Aku berkata, 'ltu karern mereka mengatakan bahwa

bersamanya ada gunung roti dan sungai air'. Beliau bersaMa, 'rtt*t'i

U; b !, ,)" Vtu tebih mudah bagi Attah daripda ifi)."

Ali bin Abdullah menceritakdn kepada kami, Muharnmad bin

Bisyr menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami,

Sa'd bin hrahim menceritakan kepada kami dari alnhnyn, dari Abu

Bakrah, dari Nabi $, beliau bemsabda,

Pentahqiq kitabnya berkata, "Putih (tidak ada tulisan) pada naskah

aslinya."

@i
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I

#;rJ) ,e,;-tt i-L) ai$t pU Y

gtzu.v(k JL,,at;.fu
l,

"Teror al masih (daijal) tidak akan masuk Madinah. &at itu
Madinah memiliki empat pinfu, di setiap pintu ada dua malail<at"

Ia berkata, "hnu Ishaq mengatakan dari Shalih bin hmhim,
dari ayahnya, ia berkata, 'Aku datang ke Bashmh, lalu Abu Bakrah

berkata kepadaku, 'Aku mendengar Nabi $ dengan redal$i ini'."

Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits

menceritakan kepada kami dari Uqail, dari hnu Syihab, dari Salim,

dari Ubaidullah bin Umar: Rasulullah $ bersabda,

i;T T:, s*,13Ar U rbf ee 6 t#.

U:Lii ic,,-,1:, -Ufi rf- JbX rHrA-
JJ.,tty ,L4al L#i i ,€; U;,tj$ni;
+ i* Lk,,pt 3?f ,J:;t iL ?f *
i-jr qn r;{61 t-Jf ,:*'^sr ti;:g:,v ,b,G

eV'u rtr:t "bt,
"Kdka aku sdans fidur, alru hmtimpi) mangibri l{a'bah,

frb-frb ada wnrg tetaki akkt bqambut lurus jang keptanW
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meneteskan ain aku pun berlab, 'siap ini?'Mereka berkata, 'lbnu

Marynm'. Kemudian aku menoleh (ke anh lain), temyata (di sana)

ada seorang telaki berposfur bmr,'berkulit memh, bemmbut ginbal

dan bermata buta sebelah, seal<an-akan mabnSn adalah angryr Wng

menonjol. Mereka berkata, Ini dajial'- Manusia tnng pling

menyerupain5n adalah lbnu Qathan, seomng lelaki dai Khuza'ah'"

AMan menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan

kepadaku dari Syu'bah, dari Abdul Malik, dari Rib'i, dari Hudzaifah,

dari Nabi $, beliau bersaMa mengenai dajjal,

3t1 ;',3tlj ,\!.iC;1A ,6Vt,C A.ot

"sornggonit k betsma air dan api. Apinya io** n,
yang dingin, din aimSa adalah api."

Abu Mas'ud berkata, "Aku mendengamla dari Rasulullah $."
Sulaiman bin Hat menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas 4b, ia berkata:

Nabi $ bersaMa,

OrOaaO,
4-;-9, -- (J-

lro( 16.
c)Jel uL;:{s r:r:fij;'€, OD

bts:i"&
'"ndaWah 

seoftng mbi diufus kewli ia memperingatkan

umatn5m tentang si buta sebelah t/ang pendusb. Ketahuilah, dia itu

EI'
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bub sebelah, dan sesungguhnya Tuhan kalian tidaHah buta sebelah.

Sesungguhnya di antara kedua matan5n tettulis kafir'."

Mengenai ini ada juga riwiyat Abu Hurairah dan hnu Abbas

dari Nabi $. Diriwayatkan oleh Al Bukhari

Al Hafizh berkata: Ath-Thabamni mengeluarkan dari jalur

sulaiman bin syihab, ia berkata, "AMullah bin Al Mu'tamir singgah

ke tempatku, ia seorang sahabat, lalu ia menceritakan kepadaku dari

Nabi S, bahwa beliau bersaMa,

'l /- o ' 
-*1- 

r\-b y'Ai*il',Pcfi*g 2 ,

's,;-*,M& /\t;y;*gryt
?4 *'Jx" u\thbi iflt?r;i &
>Ua

u;'n Lrt'{ fi €!* i,u; e'*;;,
,ir$ u;'j;1.'e34 ,ird,

: 1 ]p'c;-' €#r Lft &,t ;*,?5
Fi '$ f),u|,F'"1, J; ;H*,bt{

/o' o '/oz 
I tc c/ o o

)qLc)'"r",y* JW* ePtU,,

"Daiial itu tidak enu,r- Ia dabry dati amh lt'Iasyrh, lalu ia

nengafirk kepda agann, latu diitflrfr dan berfiag. k te.rus denikian

hkW menSambngi Kufah, hlu menamrykkan asqma dan

at

,y
^calll

'-j6 €>

EI
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mengamalkannya, lalu diikuti, dan ia mengaiurkan ifu. Kemudian ia

mengaku bahwa dirinSa seomng nabi, maka setiap omng tang
bemkal pun kaget akan hal ifu dan meninggalkann5n. Setelah itu ia

diam lalu berkata, 'Aku adalah Allah'. I-alu dibutakanlah matan5n,

dipotong telinganya, dan difutiskan di antara kedua matan5n, kafir'.

Jadi, tidak nmar bagi setiap muslim, sehingga ia pun ditinggalkan

oleh setiap orzng Wng di dalam hatiryn terdapat iman walaupun

hanw sebesar biji sawi." Sanadnya dha'if.

Ia juga berkata: Abu Nu'aim juga mengeluarkan di dalam

biografi Hassan bin Athi5yah, salah seorang tabi'in tsiqah, di dalam

At Hulliwah, dengan sanad haan shahih hingga kepadanya, ia

berkata, "Tidak ada yang akan selamat dari fitnah dajjal kecuali dua

belas ribu lelaki dan tujuh ribu perempuan." Hal seperti ini tidak akan

dikatakan berdasarkan pandangan, maka kemungkinann5n ini mar{u'

yang dikemukakan secata mutal. Kemungkinan juga ia

mergambilnya dari sebagian Ahli Kitab.

* Perkataan Al Bul$ari: Beliau bersabda, ,-lt ,]b'ottil'$
U; tttu lebih mudah bgi Atlah daripda ittl.

Al Hafizh berkata: Hal fng kepada penakr,vilan

ini adalah, disebutkan di dalam hadits lainnlp yang martu\ b ,fr'6,
:6'U';it i, (Dan ia betsma gunung roti dan sungai afi.

Diriwaptkan oleh Al Baihaqi pada pembahasan tentang

pembangkitan kembali, dari plur Junadah biin Abu Umay5nh, dari

Mujahid, ia berkata, "Kami bertolak ke seomng lelaki dari golongan

Anshar, lalu kami berkata, 'Ceritakanlah kepada kami tentang apa

yang engkau dengar dari Rasulullah & mengenai dajjal, dan

janganlah engkau ceritakan kepada kami yang lainnya'."

EI
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lalu ia menyebutkan sebuah hadits yang di dalamnya: '#

*,k a;i3 itt'r{+3 zh'o)ti,3u1i&- Ui,t *}tJt ?- r3}lli (Bumi

mendapat hujan tapi tidak menumbuhkan pepohonan. Ia bersma
surga dan neraka. Nemkan5n adalah surga dan surganya adalah

nemka. Ia juga bercama gunung roti1. Hadits yang panjang. Pam

perawinya tsqah.

* Perkataan Al Bukhari: Lalu Abu Bakrah berkata kepadaku,

"Aku mendengar Nabi $ dengan redaksi ini."

Al Hafizh berkata: Riwayat mu'allaq ini disambungkan

sanadnya oleh Ath-Thabarani di dalam Al Auath dari riwayat

Muhammad bin Maslamah Al Harani, dari Muhammad bin Ishaq,

dengan sanad ini. Adapun sisanSa, setelah kalimat lalu aku berjumpa

dengan Abu Bakrah" adalah "ia Mata, 'Aku bersaksi, $.rngguh aku

mendengar Rasulullah C b€r6aMa,

r;.1J! GW &L 14.{i. ;, J* tpr4-riti
r. c/ t0 ,.tw$-P

"futiap kob dimasuki teror dajjal kquali Madinah. Ia
mendatanginya unfuk mantasukin5a, ramun k mendapti malail<at

5ang menghunuslan pdang di pinfunW lalu mengusim3a daringa.'

Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada png merirraptkannla
dari Shalih kecr.rali hnu hlraq."

Menurut saya: Shalih tersebut b@h, sedikit meriwa3atkan

hadits. Kedua q/aikh mengehnrkan darinya di dalam ,Ash-flnhilnin

EI
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safu hadits yang selain ini. Redaksi: "dengan redaksi ini" maksudnya

adalah asal hadits. Jika tidak, maka jelaskan lafazh Shalih bin hrahim

dan lafazh Sa'd bin hrahim saling mendekati yang tampak dari

redaksi keduanya. lFath Al hri,13/97-102L

224. Perkataan Al Bukhari: Mengenai ini ada juga riwalrat

Abu Humirah dan hnu Abbas.

Al Hafizh berkata: N Bazar juga mengeluarkan dengan

sanad ja5ryid danAbu Humirah, "Aku mendengar Abu Al Qasim yang

jujur dari percaya betsaMa,

zloa!12)ltlr.'e;"J hr ,n G # lt'2rit 4 cH
4 o ;'#t A3,( ;'#:rf d fr\i U,;*rrr,eV

"N Masih Wng srlxlt keluar llinga mencapai wibph-witaWh

dari bumi selarna empt puluh hari sebnyak Wng dikehendaki Allah,

lalu omng-onng beriman mendaptl<an tel<arnn Wng bemt darin5a-"

Al hadits.

Disebutkan juga menlrcmpai itu di dalam hadits Abu Hurairah,

yang dikemukakan oleh Ahmad, tapi ia menyebutkan:

,s'it *u;btfrs

lffil

"seakan-akan ia adatah Qathan bin'Abdul tl%."
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Ia menambahkan, "Lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah

membahayakanku karena menyempainya?' Beliau bersabda, t.!f ,I
1g '$:tbt tndak, engkau mukmin ia kafil."

Tambahan ini dha'it karena di dalam sanadnya terdapat Al

Mas'udi, yang hapalannya kacau. Sedangkan yang terpelihara adalah

AMul Azizbin Qathan, dan ia telah meninggal pada masa jahiliyah'

sebagaimana dikatakan oleh Az-ZrJrrrt. lFath Al Bari, 1 3/1 081.

225. Ubaidullah bin AMullah bin Utbah bin Mas'ud: Abu

Sa'id berkata, "Pada suafu hari Rasulullah dEb menceritakan kepada

kami suatu hadits panjang mengenai dajjal, dan di antara yang beliau

ceritakan kepada kami gaitu:

;r u sf- ,.,6t ; "f .F:t

Ji'rJ-'bl ) Jb;:;)';3- i*il' ,*
oa..trol

,yjl.{Jt i lfut|p- Jfr r-.*Jt',+w.
c ,o / o7, ! lo ./.

Ji,o o 4,Jl - i--9
,z J- z-t L.J

'ebGL,tr$i'lilr 'afrWl ,ir* -,/61

ir4.t ,r* F}rl;ht *lnt Jy:
ofu|y ,W;l i rru$ oL,r4Lf 'id'ilr
',b i r{t 4#'J M .tr, tt i # t y\i ;

@
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'{*)r ;'i:;;'"*1 u*s ) ,, o t
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iL'il-rc,-JA
,,Dajjal datang ia dicegah memasuki jalur-ialur ke

Madinah- latu singgah di sebuah ara ger&ng tpng setelah Madinah.

Ialu seomng letaki yang merupakan manusia palins baik -atau dari

antam manusia palins baik- datang kepadan5m lalu berkata, 'Aku

bermksi bahwa engkau adalah dajiat yang tetah Rasulullah *
ceitakan mengenaimu di dalan haditsn5m''

Dajjal talu berkata, ,Elagaimana menurut ka]ian jika aku

membunuhn5a kemudian menghidupkann5n kembali, apakah kalian

akan mengukan perkan ini?'Mereka meniaumb, 'Tidak''

DajjatPunmetnbunuhn5akemudianmenghidupkanng
kembli. Ialu ketika omng itu hidup kembali ia berkata, 'Demi Nlah,

aku tidak pemah menfi sangat mengerti daripda hari ini'. Ialu

dajjal hendak membunuhnin, rEInun ia tidak manPu mengua*in5a-"

Diriwa5ntkan oleh Al Bukhari.

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Athiyyah dari

Abu sa'id yang ia mar{uLl<an mengenai sifat dajjal sebagaimana yang

telah dikemukakan, dan di dalamnla disebutkan:

)#) P'4;;r 'fi)rj^?it Pui
*: rf'Jri fi a c? d?,ait Tf )t )*

uDan ia betama lrurg seperti sulga dan 4ent<a' Di

hadapann5Ta ada dua omng letaki yang memperingatkan penduduk

tf i*iit"/
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kota-kota, setiap kali keduanya keluar dari suafu kota, masuHah
p errn ula a n - p e rm u laa n n5n."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al Bazzar, dan dikemukakan
juga oleh Ahmad bin Muni', secam panjang lebar dengan sanad

dha'if.

* Perkataan Al Bukhari, a,u3t P'i h,) )*7 #tt;;l tt t
samng lelaki 5mng mentpakan manusia ph7 bilt.

AI Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwapt Athifrynh:

6; at-JUk *,At cit p'*
,hr .al:rX$,e:r\i eo;fi or*:ib,&

6zA,

,S$ ui o:*tilt

4;p*) *?ur J:".\r J;ritti)f
jrl 6 ti\& ,;j;t ,y.',fi_ ol'^"" A;:.f
,ir{i ,ifia c;$;;)bl dfi';rl;r:;
t t, .

tj.*a? ,:,lln it o
.1.

..2t;6Jr j*ilt L-rf
t7, ,
4s? iT, tli .d\yrt*,'.,(

"Ialu ia mennsuki snua kob *lain Mal<kah dan Madimh

tdtg dilnnnl<an absrya. funqbm omtgomng bqinn;

a',7
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berpencar di bumi, tatu Allah mengumpulkan mereka, lalu seonng

lelaki dari antam mereka berkata, 'Demi Allah, sungguh aku akan

berangkat, dan sungguh aku alan melihat omng yang Rasulullah S
telah mempeingatkan kita mengenainSa' -

Namun pam sahabatn5a mencegahn5a karena khawatir akan

terfituah olehn5n. Ialu ia dabng hingtra ketika sampai di suatu

pasukan betsenjata terdeJ<at di antam pasul<an-pasukan

bersenjatanya, mereka mengambilnya dan menanyai perihaln5n, lalu

ia berkata, 'Aku ingin dalul ang pendusta itu'. Mereka pun

menuliskan itu kepadanya, lalu ia berkata, 'Kirimkan ia kepadaku'.

l^alu ketika ia melihatnya, ia pun mengetahuin5n."

* Perkataan Al Bukhari: 'efe A:r; ,t$t iqt'l' 
"fi 

Wl t'Jt{J

'J;; a"v"i *v ?n, e !, Jj1i (Lalu berkata, "Aku bersaksi bahun

engkau adatah dajjal yang telah Rasulullah iS ceritakan mengenaimu

di dalam haditsnya).

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Athiyyah: Ut
';-:1: t.johr,J, I' i;t'rut:;ls;+ir Lri<ir ir*ilr (Enskau memans

dalat ang pendusta, yang telah Rasulullah S peringatkan kepada

kami mengenainyal,

Dengan tambahan: e('' \1t \1.\'!?i Lt W :Jtr:tlt Sfi
LrKir g;Sr rj-i, .|"r!r 6 6-,qnii ,P (l^atu daiiat berkata, 'Engkau

akan mematuhiku pada apa-apa yang aku perintahkan kepadamu,

atau aku akan membelahmu meniadi dua bagian.' Ia pun berceru,

"Wahai manusia, inilah al masih ang pendusta"-)

* perkataan At Bukh aa: 4t F't cj6bt pl:1 ,l:*ut JtiJ
(Dajjat pun berkata, "Bagaimana menurut kalian iika aku

membunuhnya kemudian menghidupiann5n kembati. J.
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Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Athi5ryah, p
ts:*fJ'tiilr |*(Kemudian dajtat berkata kepada pam v,ntin5ml.

* Perkataan Al Bukhan: *,i-lJii*i Valu daiial pun

membunuhnSa kemudian menghidupkannya kembali.

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Athi5ryah, ltJ

'5":0nn auijA memeintahkan, maka lelaki itu direntangkan kdua
kaknSn. Kemudian dalal memerintahkan dibawakan besi lalu

diletakkan di pangkal fulung ekom5n, kemudian membelahn5n

menjadi dua bagian. Kemudian dajjal berl<ab kepda pam walirya,

'Bagaimana menurut kalian iika aku menghidupkann5a kemfuli unfuk

kalian, apakah kalian mengetahui bahwa aku adalah tuhan kalian?'

Merel<a menjawab,.'Ya'. Ialu dalut mengambil sebuah tongkat, lalu

ia menepul*an ke salah sfu sisi oftng tercebut (5ang tadi

dibelahnSa), maka omng ifu pun berdiri tqak. Tatlala-pam unlin5a

melihat ifu, merel<a pun membenarl<ann5n, mencinbin5n, dan

dengan ifu mereka men5akini hhua ia adalah fuhan merel<a).

Athi!4/ah dha'if. lFath At hd, 1311 101.

226.Perkataan Al Bukhari:

;'e:;;'"*l'ai.* t i', ,ii|
?tr

-t
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"la berkata, 'Demi Allah, aku tidak pemah meft$a angat

mengerti mengenaimu daripda hai ini'.'

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Athi5ryah:

a .l lzJ,irrl r.,r b:i uf :i*il' rii#

^?)r d'*;t2;,n,;3r
'Ialu daij,al berlata kepadan5n, 'Tidakkah eng!<au ***

kepadaku?' Ia berkab, 'Aku sel<anng lebih tahu mengenaimu

daripdaku bebelumrya)'. Kanudian ia berceru kepda manusia,

'Wahai manusia, inilah al nnsih *ng pendusta ifu. funngsiapa

menaatinSa maka ia di neml<4 dan siapa tnng menyelisihin5n maka

ia di surga'."

* Perkataan Al Bul$ari, l-*'hirt${;Aot it*'rrt $ ttntu
dajjal hendak membunuhrya rErnun ia tidak mampu menguaainSnl-

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwa5rat Athi!/yaht i6i
3g-t6'g.*;b ,t -,,b .wJ c!4}t: .iri ,Jui .:,!i^3)t: tl ;!45 ,lJr.ut'i
'ot7rti7;ibLi;;-\ {" (I-atu d;nal berkata kepadan5n, 'HendaHah

engkau mamafuhiku atau aht akan menyembelihmu'. Ia beil<ab,

'Demi Allah, aku tidak akan memafuhimu selaman5a'. Daiial lalu

memerintahkan sehingga ia pun dibaringkan, narnun daifu tidak

mampu melakukanrya dan tidak dapat menguasain5a lagi walaupun

sekah.

E]
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Ada tambahan di dalam riwayat Athiyyah: efi ,#i {* PU
gr;.3 i:ri it* etl6' ..rt (latu ia memegangi kedua tangan'dan kedua

kakin5n, lalu dilemparkan ke api, padahal itu adalah tanah berdebu

Wng mengepul bensapl.

Tambahan lainnya di dalam riwayat Athiyyah: "Rasulullah $
bersabda, 'r+:S';., ,rtt ,h ,it q;t ,ytt ,4) (Lelaki itu adatah oftns

Wng paling del<at kepadaku dad umatku dan paling tinggi

denjatn5n)."

Disebutkan di dalam riwayat Abu Ya'la dan Abd bin Humaid

dari riwayat Hajjaj bin Arthah, dari Athiyyah, bahwa ia berkata, J.q'#,5 ldW)ib ,&h, qr:,-ia41 a;.g.r[-i 
"t:; 

pri
i-$.i (la menyembelih tiga kali, kemudian kembali untuk

menyembelihnya keenpat l<alintp, lalu Allah manaangkan

lempengan ternbaga pada lehem5a sehingga ia tidak dapat

menyembelihn5n). Hadits yang pertama lebih shahih.

Disebutkan di dalam hadits Abdullah bin Mu'tam ir, jeu:-'nj
,!- w.'orti+ ,* # $ ,aiuzl'-**-'j ,lJal e. tA o:j-Lf hr
,fti ql.q$t,trtisl ,Ji$ ,'C,i ? $'far4'-rjx- .i ,frU- j ,ogi a;
r,: ?. irt li 'U ,*"- ,-l el8l';ial'fr ,:i* i)l ..rlJp1 :Jri (Kemudian ia

minta dibaunkan sneoftrng tersenh mereka, lalu ia perintahl<an

sehinga oftng ifu pun dibunuh. Kemudian ia potong-potong

anggota fubuhn5n, dan setiap potongan dipi*hkan
tetsendiri hingtga manusia melihah5a. Kemudian ia
mengumpull<ann5a, kernudian mernukulkan tongkabt5n, maka fib-
tih aj,a oftng itu berdiri, lalu dajjal bef,*ab, 'Akulah Allah. Aku 5ang
menghidupkan dan memafrhn'. -Beliau bersabda- Semua itu adalah

sihir gng mengelabui mab manusk. Itu frdak berpergaruh sdikit
pun|. SanadnSa sangat dln'if.
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Di datam riwayat Abu Ya'la ada tambahan: "Abu Sa'id

berkata, 'Kami berpendapat bahwa lelaki tersebut adalah Umar bin

I{haththab, ini berdasarkan yang kami ketahui mengenai kekuatan

dan kegigihannya'." lFath Al hri,ls/L7l|

227. Al Hafizh berkata: Demikian juga dikemukakan di

dalam hadits Jabir:

o ot

i'il,F
hr t41?

,(y.';.#"1 ,?:t\i e
o zd

,{'-'73)f1 a{J ,u:#t .;;tl
/o.
-9

,.#ilg ?7": ,atk y()'u ?'; .nb ;a
el*&$s Yv\*1'^;J#ik?T-:

"Ia mengelilhgi dunia dalam empt puluh hari. Ia mendabngi

setiap negeri setain kdua nqei ini: Makl<ah dan Madinah, Allah

Ta'ak tekh menghammlan kduan5a absn5n. &fu hafi dart anbn
hari-harinja seperti setahun, afu hari Qainryn) seperti sebulan, sfu
hari ftainrya) seperti sepekan, dan sise.sisa han lainn5a seperti hari-

hari l<alian ini."

Diriwa5ptkan oLn etfr-fnuUu-r,i, dan dikemukakan juga di

dalam riwayat Ahmad menyerupai itu dengan panad ia$d,lafazhnln:

L.
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irL-? t rl t3;'#:rl ,f trli ii ah
-^i o

P r-t
"Bumi dilipatkan unfulm5a dalam empt puluh hari, kecuali

5ang disucikan." AI hadits.

. Disebutkan di dalam hadits Junadah bin Abu Umag,rah:

"Karni mendatangi seomng lelaki dari golongan Anshar dari kalangan

sahabat. Ia ber{<ata, 'Rasulullah $ berdiri di tengah kami, lalu beliau

bersaMa, 'g'-:lt ii*:t (Aku memperingatkan katian tenbng At
Masih'." Al hadits.

. Di dalamnya disebutkan, irGil '&,9*';;i2l ,;c\\id L<li
: g,#Ili la;i )y1,'r,r;1r;3ili' *:t**;1;r4,1 ,*-\,S1ii,F U,
'tinggat di buii tiu* " pt puluh'hari, tnng keiuaaann5n
menapai sqala penjuru. Ia tidak dapat mendatangi empt masjid:

IG'bh, MasN Rasul, Masjidil Aqsha, dan Ath-Thr.r). DiriwaSntkan

oleh Ahmad dan para perawinln biqah.lFath Al furi,l3/llzl.

228. Biografi Abu Tahya, seorcrng s5raikh dari golongan

Anstnr: Disebutkan secara valid di dalam hadits slahih yang

diriwaSatkan oleh Abu Ya'la, hnu Khuzaimah, dan lainnlra dari

Samurah bin Jundub, ia berkata, "Ketika aku dan seormg anak dari

golongan Anshar sedang melempari suatu target yang kami pancang,

saat ifu pada masa Rasdlullah S, tiba-tiba matahari muncul, Srang

dalam pandangan orang 5nng melihahrln hanya sejauh jamk satu

atau dua tombak dari fuk dengan wann menghitam hingga menj,adi

tampak hangus." Al hadits.

-!
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Di dalamnya disebutkan khutbah Nabi $ di saat gerhana, dan

di dalamnya juga disebutkan tentang dajjal, bahwa dajjal itu mata

sebelah kirinya buta, matan5/a ifu seolah-olah mata Abu Tahya, ia

bergemk diantaranya dan kamar Aisyah. Hadits ini terdapat di dalam

kitab-kitab Sunanyiang empat secarcr ringkas. |N Ishabh,4/261.

229. Biosrafi Qathan bin Abdul Uzza N Khuza'i: Disebutkan

di dalam riwayat Ahmad pada Musnad Abu Humirah di dalam sebuah

hadits, yang di dilamnya menyebutkan tentang dajjal. Ia berkata di

dalam suafu riwayat dari jalur Al Mas'udi, "Qathan lalu berkata,

'Wahai Rasulullah, apakah membahayakanku karena

menyerupainya?' Beliau bersaMa,

bt{'}3ieuf ,Y

"Tidak, engkau muslim ia kafir."

Al Mas'udi ini hapalann5n kacau, sedangkan yang terpelihara,

bahwa kisah ini milik AMul Uzza bn Qathan, dan itu terdapat di

dalam riwapt Al Buk'hari. lAl Ishabh fi Tamyiz Ash-Shahabah,

3/2391.

230. Biogmfi Abdullah bin Maghnam: Al Bukhari

meriwayatkan haditsnya di dalam Tarikbnya. juga hnu As-Sakan, Al

Hasan bin Sufuan, dan Ath-Thabamni, dari Sulaiman bin Syihab Al

Absi, ia berkata, ':Aku datang kepada AMullah bin Maghnam, ia

termasuk sahabat Rasulullah S, lulu ia menceritakan kepadaku dari

Nabi $, bahwa beliau bersaMa,

EI
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"Daijal itu tidak nrnar. Squngguhrya ia dabng dan anh

Masyrtq, lalu menyeru kepda kebanann, lalu diikufi dan menguaai

manusk, ia terus demikian hinsgp k mengabkan bhua diriryra

Al Bukhari ber{<ata, 'llu *h.but, narytrn sanad ini tidak

shahihj' lAl Ishabh ft Tarnyiz,4sh-S1tahabah, 2/37 3).

23L. Biograft Ash-Sha'b bin Jutsamah: Ibnu As-Sakan

meriwayatkan dari jalur Shafr^an bin Umar, dan Basyid bin Sa'd

menceritakan kepadaku, ia berkata, "Ketika Ushthukhar ditaklukkan,

seoftmg penyeru bersent, 'Ketahuilah, sesungguhnya dajjal telah

keluar'. lalu mereka dijumpai oleh Ash-Sha'b bin Jutsamah, ia

berkata, 'Sungguh, aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

zzttb ,*.,-A Jtfutistxr,;

ef, o/ t,f ,r tir 1^'+,pi*Ut cHy
" Dajjal tidak akan keluar hinffi manusk leryPh dafi tqfuat

matgenainSn ...."

hnu As-Sakan ber*ata, "SanadnSn bagus."

Menurut sa!p: Ada kemutslan di dalamryn - IAI $abah fr

TanyE A,sh-Slnlnbah, 2/ L*L851.

@I
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232. Biogmfi Al Hasan bin Ali bin Syu'aib Al Ma'mari:

Ahmad bin Al Hasan Ar-Razi mengatakan dari Ibnu Uqail,

"Kebhuilah, sesungguhnSa dajjal ifu buta sebelah'" Al hadits'

Lalu ia berkata, "Ya, Muhammad bin Amr bin Jabalah

menceritakannya kepada kami dari Amr bin Al Abbas."

Abdan berkata, "Aku tahq bahwa Al Ma'mari tidak

mendengamya dari Amr bin Al Abbas. sementara Muhammad bin

Amr bin Jabalah ini meninggal sebelum Amr bin Al Abbas, maka

saya tidak pemah melihat pembawa hadits seperti Al Ma'mari'"

Menurut saya: lalu akhim5n dinyatakan ia tsiqah, karena inti

dari apa yang dikatakan mengenainSa, bahwa ia menceritakan hadits-

hadits yang tidak di-mutaba'ah. Saya tahu dari perkataan Ad-

Damquthni, bahwa ia menariknya kembali. Jika ia telah keliru dalam

hal itu, sebagaimana dikatakan oleh penyanggahnla; maka ia telah

menariknya kembali. Jika ia benar dalam hal ifu sebagaimarn 5ang

dinyatakanryra sendiri, .+ itu lebih meninggikannya lagr. Wallahu

a'lam. lLian Al Mizan, 2/2241.

Bab: Riwayat-Riwayat tentang Penyebutan lbnu
Shayyad

233. Dari Naft, ia berkata, 'lbnu Umar berkata, 'Demi Allah

aku tidak ragu, bahwa al masih daiial adalah lbnu Shaylad'-"

)?|jd,tur Lr vf
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Abu Daud pada pembahasan tentang bencana-bencana

dengan sanad shahih. lHida5nt Ar-Ruwat (maruskrip)1.

234. Dari Jabir, ia berkata, "hnu Shaygrad menghilang pada

hari Harrah."

Abu Daud pada pembahasan tentang bencana-bencana

dengan sanad shahih. [Hidapt Ar-Ruwat (manuskrip)].

235. Biogmfi Abdullah bin Shaid: Disebutkan di dalam

Shahih Muslim dari Abu Sa'id, ia berkata, "lbnu Shayyan

menemaniku di perjalanan menuju Makkah, lalu ia' berkata,

'Sungguh, aku sempat berkeinginan mengambil tali lalu mengikahya

pada sesuatu lalu aku ganfung diri dengannya. Hal ifu karena apa

yang dikatakan oleh omng-orang mengenaiku. Bagaimana

menuruhnu tentang orcng yang samar mengenai hadits Rasulullah

$. Bagaimana itu bisa samar bagi kalian, wahai sekalian kaum

Anshar. Bukankah beliau telah bersabda, bahwa dajjal itu tidak

mempunyai anak? Sementara aku mempunyai anak. Bukanlah beliau

bersaMa bahwa dajjal itu tidak akan masuk Madinah dan tidak pula

Makkah? Sementam aku dari Madinah dan kini aku sedang menuju

Makkah'. Demi Allah, ia terus mengabarkan ini hingga tampak

sarnar."

Menurut salra: Kemungkinan ia didustakan, kemudian ia

berkata, "Demi Allah, wahai Abu Sa'id, sungguh aku akan

memberitahumu suafu berita yang benar. Sesungguhnya aku

mengetahuinya, dan aku tahu ayahnya dan di mana ia sekamag."

Aku lalu berkata, "Celaka engkau sepanjang hari ini."

EI
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Kemudian saya dapati tambahan pada sebagian hadits Abu

Sa'id, lalu kami riwayatkan pada juz kedua dan Amali Al Maharnili

sebagai riwayat orang-orang Al Ashbahan darinya dari Abu Nadhrah,

ia berkata, "Abu Sa'id berkata, 'Aku datang bersama suatu pasukan

dari Madinah ke arah Masyriq, dan di dalam pasukan ini terdapat

Abdullah bin Shaid. Tidak seorcmg pun yang berjalan bersama,

menemaninya maupun makan bersamanya. Mereka menyebukrya

dajjal'.

Lebih jauh ia berkata, 'Pada suafu hari, ketika aku istimhat,

datanglah AMullah bin Shayyad hingga duduk bersamaku, lalu ia
berkata, 'Wahai Abu Sa'id, tidakkah engkau lihat apa yang dilakukan

oleh orang-omng ifu. Mereka tidak mau berjalan bersamaku'. lalu ia
menyebutkan hal yang tadi, dan berkata, 'Tentu engkau telah

mengetahui, wahai Abu Sa'id, bahwa dajjal itu tidak dapat masuk

Madinah, sedangkan aku lahir di Madinah, dan aku juga punya il*,
sementara engkau telah mendengar dari Rasulullah $ bahwa dajjal

tidak mempurryuf anak, sementara aku punya anak. Demi Allah,

sungguh aku pemah berkeinginan, karena sikap orang-omng ifu,

untuk mengambil sebuah tali lalu aku menggantung diri hingga

merasa tenteram. Demi Allah, aku ini bukan dajjal. Demi Allah, jika

aku mau niscaya aku memberitahumu tentang namanya, nama

ayahnya dan ibunya, serta desa, yarig dajjal ifu keluar darinya'."

Pam.perawi sanad rni tsiqah,tapi Muhadhir, ada sesuatu pada

hapalann5a, dan walaupun redalcsinya: "Aku mendengar Rasulullah

$," mengindikasikan marfu', ruunun tdak valid bahwa ia memeluk

Islam pada masa Nabi $, jadi ia tidak termasuk kriteria seomng

sahabat. Saya telah memaparkan pe*ataan ifu pada pembatnsan

EI
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tentang fitnah di dalam Fath Al hri Syarh Al Bukhai.lAl Ishabah fi
Tamyiz Ash-Shahabah, 3 / 1341.

236. Musaddad berkata: Dari Ubaid bin Umair &, ia

berkata: Rasulullah $ bersabda,

... JrL3lt t:*r
"Aku peringatkan kalian tentang dajjal ...." Al hadits.

Al Hafizh berkata: Muhadhir menyelisihinya, karena ia
berkata, "Dari Hisyam, dari Wahb, dari Abdullah bin Umar i{9."

Diriwayatkan oleh hnu Hibban. Hadits yang pertama lebih shaih

walaupun mural. [Al Mathalib N Alitnh, 5/9L1.

237. Ahmad bin Muni: Husain bin Hasan bin Athiyyah AI
Aufi menceritakan kepada .kami dari ayahnya, dari kakeknya, ia
berkata: Ia menanyakan kepada Abu Sa'id Al I(hudri r$, mengenai

dajjal, r.naka ia berkata, "sesungguhnya Rasulullah $ bersaMa,

s frt: Yf ., J*'-rtt L'j'r,i:l,.$ A F oL,

;"rQX- I t:,^i; *'&I\rG ;\tl ,?fut ,lrf
L6k L#;:$r +Llr\f q;f jyU
6k 6:il1 +Llr,tf ,yie q,c eba
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,J*LJt otlicii"|'J?; +c? tsr;,*;lul
,a/

..4; u.,ai4, k * r4t uit .f'*
,;aht g:a1n:r\i do-,t:fi o-*'*Jlr:

e $ t.ri'o*::rL'";F:t: i'; : s+2,Y, i t*, i', :f i;, *Aht J* "Lr J;r;S:r::l? d* cPS A-l-e aurt ( .
'a*-i ;'1 l":t2'5, ,:*3 |1L11 'l rfiy:iiP;f

JS .ry'c)*-'ol 3(i rltt;4 rlAi

.&bf vr

,L-/'F-?, rfu: c i $;,rr';f AAG
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ira.;/grt"#, fi u* \fr?:;-b?t
irir 6 ,Jub egrb'i \f ,u'#t )i,n igiu'

,ifi 6-,,y61 e,s1r6'"i .&',!i,';:; bl
,t}4 au( ;,irud I e:/r ru,b6t

' 
i*'i-l t')t;b .^:;it e * itaL fi , fi)l

,ffi',r+f I iuri :Jw .'AU):t "tf

o" "r' 'r-blv ce 'i:lt .irtlKj t c;;ltl ',r11

'bG 
.?+r :'r1;'tt rlt m- 1 qitL :g *

"sesungguhn5n setiap nabi telah memperingatkan kaumn5n

tentang dajjal. Ketahuilah, sesunguhn5n ia memakan makanan.

Kebhuilah, aku betpmn kepda kalian suatu p6arl

gang tidak p"mrh dipesntcan oleh seoftng nabi pun ktPdu

umabt5n. Kebhuilah, sesunguhn5A mabn5A tqng sebelah kanan

buta, salah-olah matanSn ifu toniolan di sisi dinding'

Kebhuilah, snungyhnt/a matanga tnng sebelah kiri seolah-

otah binbng tnng temng. Bemnaryn seperti surga dan nenka,

nemkantm adalah telaga mn hifizu dan suryanSa adahh debu gttg

)c! 
"tt 

*et,1it ,f el$,#)s i:'r.
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berasap. Di depannya ada dua omng lelaki yang memperingatkan

penduduk kota-kota. Setiap kali kedua lelaki itu memasuki suatu kota,

keduan5n memperingatkan wargan5n. Apabila kedua lelaki itu telah

keluar darin5n, masuHah kawan pertama daiial- Kemudian ia

memasuki semua kota selain Makkah dan Madinah, keduanya

dihamml<an absn5m.

Sementara orang-orcng mukmin berpenar di bumi, lalu Nlah

Ta'ala menghimpunl<an mereka. Lalu seorang lelaki dari merel<a

berkata, 'Demi Allah, sungguh aku akan bertolak, lalu aku akan

melihat ini yang Rasulullah # telah mempeingatkan Hta

mengenainya'. Pam sahabahSa lalu berkata kepadan5n,

'sesunguhnya kami tidak akan membiarkanmu mendatanginlm.

Sandainya kami tahu bahwa ia tidak akan menftfuahmu, niscaSn

kami al<an membiarkanmu. Akan tetapi kami khawatir ia akan

memfitnahmu sehingga engkau mengikutinya'.

Namun ia menolak kecuali akan mendatangin5n. Ialu ia pun

bertolak hingga ketika mendekati suafu pasukan berseniata terdekat

di antara pasukan-pasukan daijal, mereka menangkapnya lalu

menan5ni perihalnya sefta fujuann5n. Ia pun meniawab, 'Aku

menginginkan dajjal sang pendusta'.

Mereka pun mengiim sumt kepada dajial: 'SesungguhnSm

kami telah menangkap seorang lelaki 5nng mengatakan demikian dan

demikian. Apakah kami harus membunuhnya atau mengiimkann5n

kepadamu?' Dajjat berkata, 'Kirimkan ia kepadaku'. Mereka pun

membawanya kepada dajjal. Tatkala letaki ifu melihatnSm, ia pun

mengetahuin5n dengan tanda 5nng telah disebutkan oleh Rasulullah

S, maka ia berkata, 'Engkau dujjul sang pendusta, yang Rasulullah

fu telah memperingatkan kami mengenainya'.

i
l
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Daiiat lalu berkata kepadan5a, 'Engkau mengatakan itu'

Engkau harus mengikutiku pada apa-aPa yang aku perintahkan

kepadamu,atauakuakanmembelahmumenjadiduabagian,.Hamba
yangmukminifutatuberserukepadamanusia,'Wahaimanusia'ini

adatah al masih sang pendusta'. Ialu daiiat pun memeintahkan, lalu

direntangkanlah kedua l<alintp, latu daiial memerintahkan dibawgfun

besi, lalu ditetakl<an diuiung fulang ekom5a, lalu ia membelahnya

meniadi dua hgian

Kemudian daii'al berl<ata kepda pam pendukungnga'

,Elagaimana menurut kalian iika aku mengfiidupkann5m kembali untuk

l<alian, apakah t<alian bhu bhwa aku ini adatah fuhan lalian?,

Mereka meniavrmb, 'Ya'.' Ia pun mengambil tongkat lalu

memukulkann5a ke slah sfu sisi oftng ifu -atau tanah-, maka

orzngifupunberdii.Tatlalamelihatdenikian,panpendukungnga
membenarkann5n dan mencinbintn, serta me5nkini bahwa ia adalah

tuhan mereka dan mengikutirya. I-alu daiiat berkata kepada hamba

t/ang mukmin itu,' 'Tidakkah eng!<au beriman keWdaku?t Ia

meniawab, 'Kini aku semakin bhu mengenaimu daripada

sebelumn5n'.

Kemudian ia berceru kepda manusia, 'wahai manusia, ini

adatah al masih ang pendusta. Ehnngsiapa menaatinS/a maka k di

neml<a,danbmngsiapmenyelisihin5nmakaiadisurga,.Dailal
berlata,'Engkauharusmemafuhiku,abuakumenyembelihmu''
Hamba 

'nng 
mukmin ifu bul<ab, ,Demi Allah, aku tidak akan

memafuhimu selaman5n. Sesungguhnta engkau benar-benar

pendusta'.

Daihtpunmemerinbhl<an,hludkdibaingkan,laludajjal
menterinbhl<an mengrunbetihnSa Inlnun tidak blm, daiial tidak lagi

@
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dapt menguaainSa kecuali harya set<ali (lnns telah lalu itu)- lalu ia

dipqangi kdua tangan dan kdua lakin5n lalu dilemparkan ke

datam api, qaitu debu 5nng ben*fi-"

Rasulullah $ kerirudian bersaMa,

L r;'&5\b, & it i.:jf ,Yt;t'4i
"Lelaki itu adalah tang ptng dekat denganku dan plng

tirgi dejantt5a."

Abu Sa'id r$ berkata, "Para sahabat Muhammad $ menduga

lelaki tersebut adalah Umar bin Khaththab hingga masuknya masa

Umar r$.

Aku (Abu Sa'id) berkata, 'Bagaimana ia binasa?' Ia berl€ta,
,Allah yang lebih mengetahui itu?' Aku berkata, 'sesungguhnya ha

bin Marlnm lalu yang membinasakannya?' Ia berkata, 'Allah 5nng

lebih mengetahui itu. Hanya saia Allah membiriasakannln dan yang

bersarnanya'. Aku berkata, '[alu apa ll6ng tefiadi setelahnSra?' Ia

berkata, 'Rasulullah $ menceritakan kepada kami, ilti. irtr$-rrr3r 'irf

iri-iti 9#|4 otSrg;J ,,11iJlt (*ungunryn setelah itu manusb

masih menanaln bnaman, dan setelahn5a mereka iuga

mengumpulkan hartal.

@
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riiif G uigi;i,a"'Fbsa w it*k-rlt 'j6 .a;Kt'*t?" #
5;6 ,p g'it':i6! '&J't :'i:;,*t ,lut .-.$ ,).,frt .!ui .urv1.

e*'biA;te ,ei e-qt (Ya. I-atu mereka masih tingsal di

bimi setama Wng dikehendaki Ntah untuk mereka tinggal, kemudian

Ya'juj dan Ma'juj muncul, lalu merel<a membinaakan semua Sang di

bumi kquali gang berlindung di benteng-benteng. setelah mereka

selesai dengan penduduk bumi, mereka saling menghampiri s&t78,

mereka, lalu be*ab, 'sesungguhnSa yang tetsisa adalah mereka

5nng di benteng.benteng, dan Snng di langit''

Mereka Pun melmtl<an panah-panah merela, lalu

berjatuhantah kepada mereJ<a de.ryW bedumumn damh, maka

mereka pun bdrkata, 'I{alian tetah menghabisi merel<a yang di langit,

dan kini 5ang tercia adalah mere,l<a Wng dibenteng:benteng'. Mereka

lalu mengeptng merel<a t4ng di benteng-bentazg, hingge

pengepungan ifu membemtlan mereka dan menimbull<an pebl<a.

Ketika sdang demikian, frba-frba Nlah Ta'ata mengiriml<an

kepada mereka cacing di leher merel<a, lalu cacing-acing ifu

menggerogoti leher merel<a, maka sebagian mereka condong kepada

sehgian tainn5a dalam kadaan mati. Ialu salah seomng dari mereka

@ns dibenteng) berkata, 'Mereka telah dimatikan oleh Allah Tuhan

I<a'hah'. Yang lainn5p berl<ab, saungguhn5n mereka metakut<an ifu

sebgai fipu da5n agar kib keluar kepda mereka lalu mereka

membinaal<an kita sebagalmana merel<a membinasl<an sttdan-

sudan kib. Onng itu berlab, 'Bukakanlah pintu untukku"

Pam shabatryn bert<ab, 'I{ami ddak akan membukakan'. Ia

berkata, 'Ulurkan tati unfukku'. *telah k furun, k mendapati

merela telah mati, mal<a manusia pun keluar dai benteng:benteng

merekal'."

@
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Abu Sa'id ,{h kemudian mencaitakan kepadaku, bahwa

binatang temak mereka dibia*an hidup oleh Allah Ta'ala untuk

mereka, maka mereka pun mengumpulkannya dan tidak

mendapatkan selain ifu. Ia juga berkata, "Rasulullah $ menceritakan

kepada kami, bahwa setelah mereka manusia menanam tanaman dan

mengumpulkan harta. Aku belkata,'subhanallah, apakah itu setelah

Ya'juj dan Ma'iuj?'

Beliau bersabda, .5if '"ri,l"lr U )6rs3r, i! $.ti{ e'i W ,:rt
,p t*1 i ,-*. ,F'er S$i ,aput tjir-',# *i\i ,yt e*.i, it
;t U6; $ s-,,s7li:; rrirt\tu.s'i,iti .ne*i|e,?1:'@q
,g?:$ ,E*j *'u *61;;+j ,.tj17- ,;yavu.;;:ti ,it,Ii
o:1;;-u.tt ii 6;Ii ,lci' p-l,i-u; *j;grV Gt*ii,3rr iii i1

A',;'"4 ,r.id, A'ett,1:lir 'u,yJ, J a*d'r riii \1,'eti:tt S:$

i6:;l i:; *l'd"j.tor',6r;, 5{sat'.fu 
'ra cr'lr .rlti e Vi,t'rjrLlJt

...,ssli- j,q'A) (4'& ;d {,:o;;h:i-,rg'i $$ 1vu. Iatu ketika

merel<a sdang di dalam pemiagnn merel<a, tiba-tiba ada penyeru

Wng bercqu dai langit, 'Telah datang perintah Allah'- Ialu.

. terkejutkh pm penghurii Ouni *eUta merel<a mendengar seruan itu,

.menglndapi pernkgaan, pfir-per, dan prduksi-produki merel<a-

Ketil<a mqel<a sdang demikian, tib-tiba merel<a diseru sekali lagi,

'Walni manusia, telah dabng perinbh Allah'.

Merel<a ptn bertolak- manuiu amh seruan t/ang mereka

dengar. Ialu ada omng t/ang lari meninggall<an kambing-kambingn5a

dan bmng menuiu seruan ifu. Tib-fiba mereka

menjumpi Allah, dan mereka pun melalail<an temak mereka. Lalu

saat itulah temak pun tidak lagi bercusu. Ketika mereka demikian

menuju amh seruan, tiba-tiba merel<a meniumpai Allah Ta'ala di

@J



€'crr&Afrfra 1d,**afu /C /fuda,4r

bawahnaunganawan,taluditiuptahsangkakala,makamatilahsemua

yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah'

IalumerekatkggatselamayangdikehendakiAllah.
Kemudian ditiup angkakala sekali lagi, maka tiba'tiba mereka bedirt

sambilmenatap(menungguketetapan).Kemudiandatanglah
Jahanarn dengan mengeluarl<an dan menarik napas. Kemudian

diserul<an...)," lalu ia menyebutkan haditsnya yang panjang' ' :

Al Hafizh berkata: Para penlusun kitab-kitab Sunan

mengeluarkan darinya kisah syafa'at, kisah jatah nemka dan

sebagainya. Di dalam redaksi ini adalah sebagian penyelisihan' dan

apa lEng terdapat di dalam Astrshahih leblilr. shahih. Hanya Allah

yang kuasa memberi petunjuk. lN Mathalib Al Alitnh, 5/92-941.

238.Abu Daud mengeluarkan riwayat, ia berkata: Dari Jabir

4b, ia ber.kata, "Pada suatu hari Rasulullah $ bersaMa di atas

mimbar,

,-o, -O a .
a*^rt ..a-J ,;it

11 ,;-)t s1 o)4Udc$,iiY
,,
olL-1-it;:eig i q5;#w

,,saunguhn5a ketil<a manusk sdang mengarungi laut, lalu

merel<a kehabisan mal<anan merela. I-alu dianglatlah sebuah pulau

kepda mereka, mal<a mqeka pun keiluar larena menghendaki roti,

lalu mereJ<a driumpi oleh al rtts,sa,h'"
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Aku katakan kepada Abu Salamah, 'Apa itu al jasasalfl' la

berkata, 'seorang wanita yang menyeret bulu kulitnya dan mmbut

kepalanya' . ... ,E') .5A w\r, :i:j6 (Ia berl<ata, 'Di dalam istana ini

terdapat seomng lelaki...)," lalu ia menyebutkan haditsnya.

Di dalamnya disebutkan: I alu ia menanyakan tentang kurma

Baisan, sumber air Zu'ar.la berkata, "la adalah Al Masih." [-alu hnu

Abi Salamah berkata, "sesungguhnya di dalam hadits ini ada sesuafu

yang aku tidak hapal." Ia berkata, "Jabir bersaksi bahwa ia adalah

ibnu Shayyad. lalu aku berkata, 'sesungguhnya ia telah meninggal'.

Ia berkata, 'Walaupun sudah meninggal'. Aku berkata,

'sesungguhnya ia memeluk Islam'. la berkata, 'Walaupun ia memeluk

Islam'. Aku berkata, 'sesungguhnln ia dapat masuk ke Madinah'. Ia

berkata, 'Walaupun ia dapat masuk Madinah'.'

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan dua sanad, PdE pemwi

di salah safu sanadnya adalah pam perawi Ash-Shahih. Demikian

yang dikatakan oleh guru kami Al Haitsami di dalam Az-hwaid.

Sebenamya, sanad yang diisyaratkannya ifu adalah sanad Abu

Daud ifu sendiri, karena Abu Ya'la meriwayatkan hadits ini dari

Washil bin Abdul A'la. lAl As'ilah Al Faiqah bi Al Ajwibah N-IaAah,

29-311.

239. Dari Jabir bin Abdullah &, ia berkata, "Kami

kehilangan hnu Shalryad pada peristiwa Harrah .." Diriwayatkan

oleh Abu Daud dan sanadnya shahih. lAt As'itah At Faiqah bi Al
Aiwibah Al-l-aiqah, 37|

@
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z4D.lmam Ahmad mengeluarkan dari hadits Abu Dzar r$,

ia berkata, "Aku bersumpah sepuluh kali bahwa hnu Sha5ryad adalah

dajjal, lebih aku sukai daripada aku bersumpah bahwa ia bukan itu."'

sanadnya shahih.lN As-'ilah At Faiqah bi Al Aiwibah Al-Iaiqah,34l.

z4l.Biografi Al Harits bin Hashirah Al Azdi: Ad-Damquthni

berkata, "la seomng syaikh golongan syi'ah yang sangat fanatik

terhadap Syi'ah."

Al Ajuri mengatakan dari Abu Daud, "la seorang penganut

.aliran syi'ah yang shaduq (jujur dalam pen5nmpaian). Ia dinilai tsaah

oleh Al ljli dan hnu Numair."

Al uqaili berkata, "[a mempun5ni hadits lain selain hadits

munlar png di-mutab'ah, diantamnya adalah hadits Abu Dzar

mengenai hnu ShaS4pd ."€'o lTahdzib At'Tahdzib,2/Lzll.

st Dari Al Harib bin Hashinh, dElrlTaid bin Wahb, dari Abu Dzar Rl{:

"Rasulullah 0 mengutusnla kePada iburyra hnu Shal,!'ad untuk

menanlnkan k@an1n, 'Berapa larna engkau hamil?' Aku Pun

menernuinla, lalu aku menarrynkag itu kepadan5a, ia berkata, 'Aku

mengandungnya selama dua belas bulan.' Lalu aku menemui beliau dan

mens,ampaikan itu kepada beliau. Beliau pun bersabda, 'Tangal<an

kep&nga, @tmna bngbarntn kdka b kefinr dari Pqut ibikg-'
Aku pun menanlnkan ihr kepadanya, ia pun berkata, 'Tangisan bayi 1ang

benrsia dua bulan.' Nabt I b€rsabda kepadanya (hnu.Shafiyad),'AP
gg alu sanbninlan dannu? /6U(l b€rkata, 'Engkau melryenrbun$kan

dariku besamp karnblng ptrtih atau 6ap.' Ia hendak mengatakan: Asap

(dduklnrl, tapi h hanp mengatakant addtl<h. Nabi lalu $ bersabda

ke@an1n, 'Dlatnlah, sutgh aglau t&lz mqilahuful bl<dlr.'"

@
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242. Al Hafizh be*ata: Dari Jabir, ia berkata, "Kami

kehilangan hnu ShaySad dalam peristiua Harrah."

Diriwa5atkan oleh Abu Daud.

Sanadnsa shahih. lTahdzib At-Tahdzib, 2/ 3671.

243.Dari hnu Umar q,, bahura ia mengabarkan kepadan5n:

"(Jmar bersama sejumlah sahabat Nabi $ bersama Nabi $ bertolak

menuju tempat hnu ShagTad, hingga mendapatin5n tengah bermain

bersama anak-anak di bangurnn bani Maghalah, saat ifu hnu
Shalryad sudah hampir baligh. Ia belum men5ndari hingga Nabi $.
menepuk punggungnya, kemudian beliau bersabda kepadanln, '4;51

t.Ir ipi J tqpr*"n engkau fusatcsi bhwa aku adatah utusn
Allatt?).

hnu Shagpd memandang kepada beliau, lalu ber{<ata, 'Aku

bersaksi bahwa engkau adalah ufumn kaum lnng ummi'. lalu hnu
Shagpd berkata kepada Nabi $, 'Apakah engkau bersaksi bahun
aku adalah utusan Allah?' Nabi $ bersabda kepadanln, .liua 'r*iT
9i: @ku bqinan kepda Attah dan pn msul-N5al. Gh Nabi $
bersaMa, t,sj $a (AW gn7 engl<au tiha?).

Ibnu Shag7ad ber{<ata, .'Orang jujur dan pendusta datang

kepadaku'. Nabi $ bersaMa, };tt :'t iii'J-i| Vehh dismarl<an
tertndapmtl). Nabi & luL, bersabda, +'cn bl" ti ;l

(Sesunguhng aku menyembunyil<an sauafu terhadapm$. hnu
Sha5yad ber.kata, 'Ifu adalah ad4utdf . Beliau pun bersabda , '$ ,l:;t
'llJii:it (Diamlah, karena engkau tidak akan melatnpaui takdirmd.

Umar {* lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, biarkan aku

memenggal lehernya'. Nabi $ bersaMa, '-J'op ,*'rlf.t * A<i-'ot

@I
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# e?il ;e'J,l'$t-Vika dia memang itu, mhka engkau tidak

dapat menguaain5a, dan jil<a ia bukan ifu mal<a tidak ada kebaikan

bagimu dalam membunuhn5al." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

* Perkataaan Al Bukhari ,'$'&otkti*u dia memang itt)-

Al Hafizh berkata: Disebutkan ai aau* hadits Ibnu Mas'ud

yang dikemukakan Ahmad: 'at*l ',,|'i;l UW g$t $ ok'ol Pi itu

tpng engkau l<havrtatir!<an, mala engkau tidak mampu terhadapnSml.

Disebutkan di dalam riwayat mursluwahyang dikemukakan

Al Harits bin Abu Usamah: ie3-Jt '; okl;rl panwa dia itu adatah

daiai.
* Perkataan Al Bukhari, # dU';A'YJ'lfKi'f 

'oP (dan jit<a k
bukan itu mat<a tidak ada kebilcan hgimu dalam membunuhn@'

Al Hafizh berkatat Disebutkan di dalam riwaSnt mutsl
t. .t

Urunh: 'flf !J[Wri)l (maka frdak hatat bagimu membunuhnyfl' lFath

Al Bari,6/t98-20L1.

Bab: Tentang TurunnYa Isa dh

2M. Az-Amal'hqnri ber&ata: Di dalam hadits:

# ei; &", #ht J:" k'o\
-r, 6 tl c'rt/ t .f

QVr-e-l *S c(Hl A j,ii. *'r$r ?ltrr{

@
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o
oJ

.'JtLirJt J*iWt- e*t (Lb') y?, i3)

1

l
l

4,,, co ?t
?c),r fr:r if,-p dlc)\ ,u6ti o4i:Jt'c/.. ep
rb ,];, ,;€ illri iuli ?:,* |*,?7.
'J-*-'"J.*t *vht t:" #*; e

t9'7*
_1.-\r-J

o

y.,f g; Y! ur6
'rtil
i,

t p-:
"%utgulnSn Isa * turun di afrs sbuah. O,ri"t ai bmh

tpt S, disudtran tnng bernalrn Atrq. k mqTgenakan dua pl<akn

kekuningan, nmbut kepkn5n en atgannW memq?rvt

tombk, dengan itulah ia manbunuh daiial- Izlu k mendabngi Barul

Maqdi", omngonng sdang slnlat gthfi, dan a ng hmrn

tqgah mengimami meleka, lalu innm ifu murilur mmun Is
mennjutann5a dan ia slnht di b&lansnta matgikuti starbt

Muhammad S. Kemudian k mernbunuh bbi, merglanand<an alib,

menglnncud<an bian dan gueia, sqh mentbunuh laum l{wani
kantali Sang beriman k@arya."

Al Hafizh berkata: Diriurayatkan oleh Ats-Tsa'labi tanpa

sanad, dan itu dicantumkan di sejumlah hadits png terpisah-pisah.

6t rG{i Aryswt4/25+2551

,a6tt dt o:i":{,)h)

E]
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245. Biografi Kaisan bin AMullah bin Thariq: AI Bukhari,

hnu As-Sakan, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mandah mengeluar{<an

riurapt dari ialur Rabi'ah bin Rabi'ah, dari Nafi bin Kaisan, dari

aphnya: Aku mendengar Nabi $ bersaMa,

,.qrarr ?it'+ €t i.r r;* Jrt
u c : /t 

-cz.,P) d,-,"'

"Isa bin Ma4pn turun di mqam putih sebelah Timur

Dannskus."

Dernikian iuga 3nng diritrayatkan oleh fu-Rib'i di dalam

FdtV'il Asystnn dan Tarnam di dalam Fawak*ny dari ialur

Hisyam bin KhaM, dari Abu Al walid bin Muslim, dari Rabi'ah, dan

para perawiqn biqah.

Sratu pendapat menyebutkan, bahrra mengenai ini ada

rirpayat dari Nafi bin Kaisan, tanpa menyebutkan: 'dari a16hn3na."

Nanti akan dikemulokan pada bab 'nuurf . SaF iuga lihat pada

sebagian naskah AI Buh:lrad ada pernisahan antara Kaisan perawi

hadits tentang furunnp Isa, dan lGisan pelawi tentang pengharaman

khamer.

Ibnu Abi Hafim mengutip dari alBhnya, bahwa orang lrang

mengatakan bahrya hadits tentang hmnn!,a Isa itu dari Nafi bin

Kaisan dari aphnya, adalah keliru, karena sebernmya adalah dari

Nafi bh Kaisan dan Nabi *. lAl Islnbh ft ranw Aslrshahabah,

3/3081.

EI:
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Bab: Riwayat-Riwayat tentang Al Mahdi

246. Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rastilullah $ menyebutkan

bencana yang menimpa umat ini hingga seseomng tidak menemukan

jalan untuk berlindung dari kezhaliman. Lalu Allah mengutus seorcmg

lelaki dari keturunan ahli baitku ..." Al hadits.

Al Hakim pada pembahasan tentang fitnah menyerupai itu,

dan A&-Dzahabi berkata, 'lsanadnya gelap." lHidaWt Ar-Ruwat

(manuskrip)l.

247 . Dari Ali, ia memarfu 4<awrya (menyandar{<annya

kepada Nabi $):
lo
,r)l-iAl

,tlct()P

I

i,l

J-

1 oOt

', )4)
:i

uJ ,l

ri jtf-
tt j,

)tra
ort. I lc.z
F) (F-

)
,9', 7, .62 !cA;iJir P ,*lf U

J\.-k'rf-,r*16t t
.. . J.$--r',

"Sanng tetaki keluar dari sebenng sungai 5ang bemama N
Harib bin Harmb, di depn (psutran)ryn ada samng lelaki Wng
bmnna Manshur tang menemptl<an abu membert funpt untuk

keluarya Mulnmmad...' Al hadits.

Abu Daud pada pembatrasan tentang Al ttlahdi dari hadits Ali.

Di dalam sarndn5a ada perawi yang tidak dikenal. IHidayat Ar'Ruuat

(nranuskrip)!.

@I
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248. Dari Abu Huraimh r$, dari Nabi $, beliau bersaMa,

o$x o i,t . z lc z 6z

,.t ,-F: C-P- Lf i;tUt trri'Y
;12;.,r6tUU

,,Tidak akan terjadi kiamat hingga ketuar sanng lelaki dari

Qahthan jnng mengiing manusia dengan tongl<afuVn" Diriwayatkan

oleh Al Bukhari.

249. Al Hafizh berkata: Nu'aim bin Hammad meriwayatkan

pada pembahasan tentang fitnah, dari jalur Artha'ah bin Al Mundzir

-salah seorang tabi'in dari warga syam-: "orang Qahthan ifu keluar

setelah AI Mahdi, dan ia menempuh jalan Al Mahdi."

Ia juga mengeluarkan dari jalur AMurrahman bin Qais bin

Jabir Ash-Shadafi, dari ayahnya, dari kakeknya secara mat{u';

1,1rlb c GthL'Jt $*;1'r*; ;ra;
lz t4)) ';11 ,:G;i

"setelah At Mahdi ada Al Qahthani- Demi Dzat 5nng

mengufusku dengan kebenann, frdaHah ia sebelumnSa."

Yang keduanya ini kendati pun marfu' nalnun sanadn5n

dha'if sedangkan yang pertama walaupun rnauquf n6unun sanadn5A

lebih bagus dari yang kedua. Jika itu ',ralid, maka ifu terjadi pada

masa Isa bin Maryam .lFath N Bad, 6/630$3tI

EI



250. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar: Dari Mu'awilah bin Qurmh, dari ayahnya, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

"1 tt=,*rr;At:rti L'flJ

- 6 \L1,JJ;\ r& ),-:) hr 3;. r*t t:r;
'(-;d) tK Wr,t^;6'u:t ,J) ?yi*,'y-)\
'lu ,Orb'U l#'it:.,;t *'li ,t,jL, (r;

\f t3,t;3 jl C;'e.4i ,W;fi'u t*,?'r*i

€drflik*a I d,.u *afu 4C /futalaad

"Niw5a bumi diparuhi d& kefizhatan dan kezlnliman- Bila

telah dipenuhi oleh kefiehabn dan kqhaliman mah Allah mengutus

s@mng lelaki dari kdurumnht, nannqn adalah nanaku abu:
namantn adalah InnE, agahlru, b akan memenuhinSa dengan

kadilan dan kduruan futumna sebelum dipenuhi dergan

kejahatan dan ke,zhaliman. Iangfrt frdak lagi mqtalan squafu dari

hujannya, dan bumi pun tklak mqnlan squafu dari bnamannSp. Ia

al<an tinggal di tengph blian sehnn tuiuh, abu delapn, abu

sembilan -yakni tahun-. "

N Bnzzar berkata, 'Diriwayatkan oleh Ma'mar dari Abu

Harun, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Abu Ash-Shiddiq, dari Abu

Sa'id.

tlb.
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Daud dan ayahnYa dha'if.

Menunrt saya: Daud adalah pendusta. lMukhtashar hwaid Al

hzar,2/L801.

251. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan

oleh Al hzzar: Dari Anas, "Nabi $ tidur di rumah ummu salamah,

lalu beliau bangun sambil ber-istirja'$akni mengucapkan innaa lillaahi

wa innaa ilaihi maji'uun), maka Ummu Salamah berkata, 'Wahai

Rasulullah, dari apa engkau bet-istiria?' Beliau bersabda,

* e9';t JaU;$ r,P'u
t.J;tt= |&hr il; y#t,Itf "o,y,

!))j_j-tJJ*r'f ,^;ilit 4 uir*lt

#,4Prlf '&l!,i't: ;&)Ll p$f
Ar. o I J ./ u, o

G* i):t;s,yVr
'Dari kdabngan suafu pasukan Wng datang dari amh Imk

untuk menai seoft,ng lelaki dari penduduk Madinah tnng Anah

melindungin5n dart pasukan itu. I-alu ketika mereka mencapai Al
Baida' di Dzulhulaifah, mereka dibenamkan, maka 5nng di atas

mereka tidak mengetahui 5nng di bawah mereka, dan 5nng di bauah

mereka tidak mengetahui 5a ng di atas mereka hingga Hari Kiamat

dan fujuan mereka bermaam-maam'."
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Dikatakan, 'wahai Rasulullah, mereka dibenamkan semua,

padahal fujuan mereka bermacam-macam?' Beliau bersabda, nn'Ol

*|;'#.-'tf- (sesungguhn5n di antara mereka-atau- di tengah

mereka ada 5nng dipaksal."

Al Bazzar berkata: Kami tidak mengetahui yang

meriwayatkannya dari Tsabit, dari Anas, kecuali Hammad, dan kami

juga tidak mengetahui yang meriwayatkannya dari Hammad kecuali

Hisyam."

Hisyam ini ditinggalkan riwayatnya, dan Al hzzar

menyebutkan bahwa ia meriwayatkannya sendirian. lMukhbshar

hu/aid Al hzaa 2/180-L87L

252.A1 Hafizh mengatakan tentang hadits png diriraayatkan

oleh Al hnar: Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

,tt tJr eJl-;lt "4W if eo-&'94 
,-,f rry;_,b:Jls'F ,f$;ir',11 g,/ -'r!i 

2

"Dada umatku ketak al<an ada klnlifah Wng menabutl<an-

nabud<an harb kepada manusia bnp menghifungn5n dengan

al<ama, kemudian k'berkab, 'Demi Dat 5ang iiwaku bemda di

tangan-N5a, nisaya kalian al<an manghifungn5a."

StTahih. lMukhbshat Zauaid Al Elazar, 2/ L82}
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253. Biografi Hibban bin Mudir Ash-Shairafi Al Kufi: Al Azdi

berkata, "la dinilai tidak kuat (dalam hadits) oleh mereka."

Ia meriwayatkan dari Amr bin Qais, dari Al Hasan, dari Abu

Ubaidah, dari A6ullah, bahwa Rasulullah $ bersabda, L,lrlrlr elil $t

'L#4irr ti., i,i .6fi obt? b i-iSt (Apabita datans panii-panii hitam

dari Khumsn mala datangilah, l<arena saungguhn5n di dalamn5n

terdapt N Mahdl." lLisn N Mizan,2/1661-

z14.Biogmfi Ali bin Nudhail bnTarraAn-Nahdi: Disebutkan

oleh Al Uqaili di dalam kitabnya, dan ia berkata, "Haditsnya

mengenai Al Mahdi tidak di-mubba'ah, dan tidak diketahui kecuali

dengannya."

Ia juga berkata, "Mengenai Al Mahdi5l terdapat hadits-hadits

yang ja5ryid selain dari jalur tun." lTahdzib At-Tahdzib, T/3421.

255. Biografi ZVaa bin Bapn Ar-Raqqi: Al Bukhari berkata,

"Abdul Ghaffar berkata, 'Abu Al Malih menceritakan kepada kami,

bahwa ia mendengar Ziyad bin Bapn'," lalu ia menyebutkan dari

keuhmaannlra. An-Nasa'i berkata, "Tidak ada masalah padanya."

Disebutkan oleh hnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat dan ia

berkata, "la seomng syaikh Snng shalih. Abu Daud dan Ibnu Majah

meriwayatkan satu haditsnya mengenai Al Mahdi."62

6r Dari Ali bin Nufail, dari Sa'id bi" S Mysaqab, $ari !-tmmu Salamah, ia

berkata, "Rasulullah S berxMa,'24'6lt'U|$4ilt 1N Mahdi itu dan

keturunan Fathimahl."

@l
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Al Hafizh berkata: Al Bukhari berkata, "sanadnya perlu

ditinjau lebih jauh. " lTahdzib At-Tahdzib, 3/307L

256. Biografi Muhammad bin Jabir bin sayyar As-Sahimi:

hnu Al Mubarak mengatakan di dalam Tarikbnya. "Aku

melanratinya ketika di Mina, ia menyampaikan hadits kepada omng-

omng, lalu aku lihat ia tidak hapal haditsnya, maka aku katakan

kepadanya, 'Wahai Syaikh, sesungguhnya engkau pemah

menceritakan kepadaku demikian dan. demikian'. Lalu ia

mendatangiku di tendaku sambil membawa kitabnya, kemudian ia

berkata kepadaku, 'Lihatlah'. Aku pun melihatnya, dan temyata

benar, maka aku berkata, 'Janganlah engkau menyampaikan hadits

keruali dari kitabmu'. "

Muhammad bin Isa bin Ath-Thabba' berkata, "Aku

mendengar hnu Mahdi men-dha'ifkanwrya."

Ia juga berkata, "saudaraku, lshaq bin Isa berkata kepadaku,

'Aku menceritakan suatu hadits kepada Muhammad, lalu aku lihat di

dalam kitabnya ada catatan tambahan di antam dua baris dengan

fulisan bani'."

Ya'qub bin Sufun dan Al'ljli ber"kata, "Dha'if"

Adz-Dzuhli berkata, :Tidak ada masalah padanya."

62 Dari Sa'id bin Al Mr.rsayyab, dari Ummu Salamah, ia berkata, "Nabi $
nrasuk ke tempat l6rni dalam keadaan senang, lalu beliau bersaffia, if
ryt llibil*rr:;'*l Vvtaukah alat annptlcan beria ganblm kepada

blian? Al MaMl itu hrl kdurumn Fathhtph;'

-l
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Ibnu Hibban berkata, 
..Ia buta, ia menyertakan di dalam

kitabnya apa yang bukan dari haditsnya dan mencuri apa yang

disebutkan lalu menceritakannya. "

Ahmad bin Hambal berkata, "Tidaklah menceritakan darin5n

kecuali yang lebih buruk darinya."

Ad-Damquthni berkata, "Dia dan saudaranya saling

berdekatan dalam ksdha'ifan." Dikatakan kepadanSn, "Apakah

(riwayat) keduanya ditinggalkan?" Ia menjawab, "Tidak' bahkan

diperhitungkan."

Al Khathib mengemukakan dari Abu Sa'id hadits: "Dari kami

terdapat as-sffah (penumpah damh), al mansur (yans ditolong), a/

qaaim (yang berdiri tegak),' dan Al Mahdi finng memenuhi bumi

dengan keadlian)." Al hadits.

Di dalamnya disebutkan: "Adapun 5/ang berdiri, khilafah

mendatanginya, maka di masanSn tidak pemah tertumpah damh

unlau setetes." Al hadits. Ini sangat munl<ar. lTahdzib At-Tahdzib,

e/77-781.

257. Biografi Muhamnad bin Al Faraj Al Baghdadi: Al

Hakim mengatakan dari Ad-Daraquthni, "Dha'if, tidak mengapa

dengannSa, hanya saja ada kritikan terhadap keyakinannSa'"

Al Barqani mengatakan dari Ad-Daraquthni, "Dha'if''

Al Khathib berkata, "Shahih, dan riwayat-riwayatn5n lurus'

Aku tidak mengetahui ada yang diingkari."

Al Hakim membicamkannya mengenai penyertaannya pada

Al Husain Al IGrabisi.

[@I,
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Adz-Dzahabi berkata, "Aku mendapati haditsnya yang munkar

yang diriwayatkannya dari Ibnu Abbas: 'Dari kami, terdapat al

manshur (yang ditolong) dan dari kami terdapat as-saffah (sang

penumpah darahl'."6s

Al Hafizh berkata: Ia keliru dalam me-marfu'kannya, dan

hadits itu diriwayatkan dari bebempa jalur hingga Ibnu Abbas secam

mauquf. tTahdzib AbTahdzib, 9 /3541'

258. Tentang penyebutan Al Mahdi'64

Dikemukakan pada biografi Al Haitsam bin Habib'

DikemukakanolehAth-ThabaranididalamNAusath.
' Al Hafizh berkata: Diriwaptkan dari hnu uSrainah dengan

sanad shahih, dan khabamya panjang, jelas kebatilannya, dari

Muhammad bin Zuraiq bin Jami. Lalu Al Haitsam yang terhrduh.

i

Dari hnu Abbas secara matfit': 'e16;1ri &6 i#$ ii3t I (Oari t<ani

terdapt assaffah [penumPh danhl, al mansur [5ang ditolongl' al qaaim

$prs oerdiri tqakJ, dan Al Mahdi [@ng mentenuhi bumi dengan

kadlianli.
Di dalamnla disebutkan: ?:t'u,Ai"'W'6r#-l'{l;l y,U; &'$1 yaaOul
gng berin, khilafah m.idaangn5a, mal<a pada masinw tidak pemah

tertumpah damh walau setet$-
Ath-Thabamni mengeluarkan di dalam Al Ausath Dari Ali bin Ali Al

Hilali, dari a5nhn5n, ia berkata, "Aku masuk ft lq'put. R""$'ry! p-

:1p11T#W,.ryrffi'ruii;;]*W,f::,tr'il
WZUi Fathimah, i"i p^t-Wil t"An mangatusku denga, kebenamn.

Saunggutntn dari kduang [Hasn dan HusainJ ada Mahlt utnt inl'

Bila dunb telah lacau dan rusuh, te.hh bermunculah fituah-fitah' iakn-

ftakn taputus...)" Ini hadits paniang.
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Demikian yang dikatakan oleh pengamng Al Mizan. lTahdzib At-

Tahdzib,lL/811.

259. Biografi Yasin bin Syaiban: Dari Ali, dari Nabi S,
beliau bersaMa,

o
L5 ;uf hr i:J;o:- ,,.tJr ,ff f:, ts4lt

ilI
uN Mahdi itu dari kami, ahlul bait, Allah Ta'ala

membaikkann5n pada suafu malam."

Abu Zua'ah berkata, "Tidak mengapa dengannya."

Al Bukhari berkata, "Perlu dicermati lebih jauh, dan aku tidak

mengetahui haditsnya selain ini."

Yahya bin Yaman berkata, "Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri

menanyakan hadits ini kepada Yasin'."

Ibnu Adi berkata, "la dikenal dengannya." Selesai.

Disebutkan di dalam Sunan lbni Majah, dari Yasin tanpa

nasab, Ialu pam hafizh muta'akhkhir menduganya Yasin bin Mu'adz

Az-7ayr1at, maka haditsnya di-dha'ifkan karenanya, Dia tidak

melakukan apa pun. ITahdzib At-Tahdzib, L7/1521.

@
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Bab: Riwayat-Riwayat Tentang As-Sufuani

260. Biografi Raddad bin Al Jarrah: Abu Ahmad Al Hakim

berkata, "Hapalannya berubah di akhir usianya, ia menceritakan

hadits-hadits yang tidak di- mubba'ah."

Muhammad bin Auf Ath-Tha'i berkata, "Kami masuk ke

tempat Asqalan, lalu kami dapati Rawwad telah berubah

hapalannya."

As-Saji berkata, "la mempunyai riwayat-riwayat munkar'"

Para hafizh berkata, "[a banyak keliru dan meriwa5ntkan

hadits sendirian."

hnu Jarir meriwaSntkan di bagian akhir tafsir surah Saba',

dari Isham bin Rawwad, dari ayahnya, dari Ats-Tsauri, dari Manshur,

dari Rib'i, dari Hudzaifah, ia me-marfulkannya, suafu hadits yang

panjang mengenai fitnah, di dalamnya disebutkan tentang As-Sufuani.

Kemudian ia berkata: Muhammad bin Khalaf Al Asqalani

menceritakan kepadaku, uAku tanyakan kepada Rawwad

mengenain5a, ia pun berkata, 'Aku tidak mendengamya dari Sufuan,

tapi sejumlah ottmg datang kepadaku, lalu mereka mengatakan

kepadaku, uKami membawa suatu hadits yang aneh atau serupan9la,"

lalu dibacakan kepadaku, kemudian mereka menceritakann5ra

kepadaku'.

hnu Khalaf berkata, 'Abdul Aziz bn Aban menceritakannya

kepadaku dari sufuan dengan paniang lebar, dan aku melihatnya di

dalam kitab Al Husain bin Ali Ash-shada'i, dari seorang gumnya,

dari Rawwad, dari Sufun iuga." tTahdzib At-Tahdzib, S/249-2501'

@
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261,. Al Hafizh mengatakan di dalam Musnad Ali bin Abu

Thatih, Hadits: ;ry\'rii e4i..'rk#.9&l' .r,lt L.U'lt' i1il- W*
suf5nni akan menguasai s7nm, kemudian terjadi di kalangan mereka

peristiwa di Qaryisit/a '....) al hadits.

Al Hakim pada pembahasan tentang fitnah'

Menurut saya: Ia tidak mengomentarinya, dan ifu dha'if'

llttihaf Al Mahanh, 17 / 5811.

262. Bio$afi Bilal bin tJbaid Al 'Ataki: Dari Abu ubaid Al

Ataki, dari Abu Zur'ah Asy-$pibani: Haditsnya munkar. Demikian

yang dikatakan oleh Al Azdi.

Ia meriwayatkan dari Abu Hurairah secaftl marfu':

ok fis! ?1) o4i;it 
";'^")? 

,i,it t;t

G.d;1 4*r!q$ J{4 {#t ";i"#uApabila kalkn melihat Khalikh Baitul Maqdis dan Sang lain

di baonhn5n, maka Khalikh Baitul Maqdis membunuh tnng
dibawahnya, 5nkni As-Sufuni.u lLisn Al Mizan,2/631.

Bab: Riwayat-RiwaSnt tentang Ja'jui dan Ma'iuz

263. Az-7amal<hsyari berkata: Dari Nabi S mengenai sifat

mereka -Ya'juj dan Ma'juj-:
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,jf ap&'e,y';tb'jv

"TidaHah mati seseomng dari mereka O^SS? melihat seribu

telaki dari kefurunannya, semuantp telah mampu mengandang

senjab.u

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Adi, Ath-Thabamni

di dalam Al Ausath, hnu Mardawaih, Ats-Tsa'labi, dan lainnya, dari

Hudzaifah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah $ mengenai

Ya'juj dan Ma'juj, beliau pun bersaMa,

i;;rf #f ,1, ,bf 7;V: {f L;U
c .jYT

I

;rtt;;i'd?,*'rft
"Ya'juj adalah suafu umat dan Ma'iui iuga suafu umat. Setiap

umat empat mfus ribu. Tidak seomng pun dari merela mati hinga
melihat seribu lelaki dari kefurunann5n, semuantp telah mampu

men5andang senjata."

hnu Adi berkata, "lni palsu. Muhammad bin Ishaq ini bukan

pengarang Al Maghazi, tapi dia adalah Al Ukkasy."

Disebutkan oleh hnu Al Jauzi di dalam Al Maudhu'at dan

jalur ini, nalnun itu tidak tepat, karena hadits ini mempunyai jalur

lain.

EI
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Disebutkan di dalam shahih lbni Hibban dari hnu Mas'ud

secara marfu,, (i1 ;b;i]u;l !:F-6 Ut L*Yi ah\ll6esunsann5n
Ya'juj dan Maiui itu, s@ftng dari mereka puli'S sedikit

meninggalkan seribu oftng dari kefurunann5nl

Disebutkan di dalam N Mustadmk dari Abdullah bin Amr, ia

me-marfu rkarnya?,'$ I 11l. r++,yi'- fr '$,?:fi ,tJj'u th\'e*UJol
v4i -til 6n'u $esunsgrtnya Ya'jui dan Ma'iui dari keturunan

Adam. Tidak akan mati s6@rzng dari merel<a kecuali k telah

meninggalkan dari kefurunann5n seban5nk seribu omng abu lebihl.

lAl Kafi AqrSpt 2/7L81.

2,64.hnu Adi, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani di dalam '4l
Auath, dan hnu Mardawaih mengeluarkan dari hadits Hudzaifah

secara marfu'z

U,l #f ,f ,Yf LrYi*f u;U
b*'l ,)lT

elrj-^lr ;+i"d?,*'* {t
"Yafuj adatah suatu uma! dan Ma'iui iuga suatu umat- Setiap

umat empt mfus ribu. Tidak wnng pun dart merel<a mati hinggp

melihat seribu telaki dari kdurunannSa, semuantn telah manpu

meryandang sanjata.u

Ini dari riwaSrat Yahfra bin Sa'id Al Aththar, dari Muhammad

bin Ishaq, dari Al A'masy. Sementara Al Aththar sangat dha'it

EI
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sementara Muhammad bin Ishaq, dikatakan oleh Ibnu Adi, "Dia ini

bukan pengaftrng Al Maghazi, tapi dia adalah Al 'Ukkasyi."

Ia juga berkata, "Haditsnya palsu."

hnu Abi Hatim berkata, i'Munkar.'

Menurut saya: Tapi sebagia4nya memiliki syahid shahih yang

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits hnu Mas'ud secam mar{u':

f-h, b 6t \U;i".bt !frG';uf 1*W eh?l4 $esunssahntn Ya'iui

dan Ma'juj ifu, seoftng dari merel<a paling sdikit meninggalkan

seribu orzng dari kefurunamSnl

Al Hakim dan hnu Mardawaih mengeluarkan dari ialur

Abdullah bin Amr, ia memarfu:kannya: ,?tT l't'i?i\tiY-bt
tiv, 'i dl e-j.ti',>r'ry \'ni:- ,h3'oF-Ui ,;tUx ;,it;ti
(sesungguhnSm Ya'juj dan Ma'juj dari kefurunan Adam, dan di
belakang mereka ada tiga umat. Tidak akan mati s*eomng dari

mereka kecuali ia telah meninggalkan dari kefurunann5n sebnyak

seribu onng atau lebihl.

Abd bin Humaid mengeluarkan dengan sanad shahih dan

AMullah bin Salam, seperti itu. Ibnu Abi Hatim dan Al Hakim

mengeluarkan dari jalur Abu Al Jauza, dari hnu Abbas: LiV LhU
?:'T ,,-Ji'u'$:, ,:thf ifi1i ei,fi ,{-b r;_b:, (b t:i* (sesunssuhntn

Yajuj dan Ma'juj itu sejenglal-sejengl<al, dan dua jengkal4ua jengkal,

dan pling tinggin5a tiga jengkal. Ia termasuk kefurunan Adanl.

Juga dari jalur Abu Hurairah, ia memat{uLkannya: 6;;l.U3
,bslsg |j,i'q7ir, ?a.'ts): ,?fir:'o16t'q?t ?4u;j ,c4sj ?6,t ?("
'21,i*tt 

t'ts:,.3rt: LhUi LiU- q:q.i3t (Dari Nuh terlahir &m, Ham

dan Yafits. I-alu &m melahir*an bangsa Anb, Pesia, dan Romawi.

Ham mekhidran Qibth, Barbab, dan Sudan. Yafrts melahtul<an Ya'juj,

,1
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Ma'juj, Turk, dan Shaqalibl). Ada kelemahan di dalam sanadnya.

lFath Al hrl13/LL4l.

2:65. Perkataan Al Bukhari: "Seperti ini," seraya dua jarinya

membenfuk lingkaran.

Diriwa5Tatkan juga oleh At-Tirmidzi dan ia menilainya haan,

hnu Hibban, dan AI Hakim, dan keduanya menshahihkannya, dari

jalur , Qatadah, dari Abu Rafi, dari Abu Huraimh, ia mqmarfur

kannya, mengenai as-sadd (dinding penghalang):

*gXt)lts rit &/

.'r) lz t .o /
,?!_(,P *JF-

I
1, tt 4 ,t'. !1 ! ,,'. ,;ul ;r"+i .lr; f ;;u l-btl,*/t 

/ u

bf hr tLbWrJ *tit,p
'oL tG f rtlr* t-btt ,& ,s$ iC'#-
jJW X)i$ orLf :iu .ug,$ .?ntit:,

z€u.

:r4JG,irJl Jti

,ik G'*k

d6t ;" o ;"1 Xl rt ;o,; i;'b
"Mqe melubngirrya setiap hari, hirga ketila merel<a

hampir dapat melubangingn, berkatalah pemimpin misi merela,
'Kembalilah kalian, baok kalhn al<an melubanginya lagi'. Ialu Nlah
mengembalikann5m lebih keras daripada sebelumn5n. Hingga ketika

telah sampai maffi mereka dan Allah hendak mengeluarkan merel<a,

pemimpin misi merel<a befuta, 'Kembalilah kalian, besok katian

@
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akan kembali melubangin5m, ins5n Ntah'. Ia mengecualikan. Mereka

pun kembali (besoknSn), lalu mendapatin5n masih tetap seperti ketika

mereka meninggalkann5n, maka mereka pun melobangin5n lalu

keluar kepada manusia."

Menurut saya: Diriwayatkan oleh At:Tirmi&i dan Al Hakim

dari riwayat Abu Awanah dan Atd bin Humaid dari riwayat Hammad

bin salamah dan Ibnu Hibban dari riwayat Sulaiman At-Taimi,

semuanya dari Qatadah, dgn pam pemwinya adalah pam perawi

Ash-shahih, hanya saja Qatadah seorang mudallis- Sebagian ryereka

meriwayatkan darinya, lalu memasukkan pemntara diantaranya,

diriwayatkan oleh hnu Mardawaih, tapi ada pem5ntaan di dalam

riwayat sulaiman At-Taimi dari Qatadah, bahwa Abu Rafi

menceritakannya, dan itu terdapat di dalam shahk lbni Hibban.

Diriwayatkan juga oleh hnu Maiah dari jalur sa'id bin Abu

Arubah, dari Qatadah, ia ber.kata, "Abu Rafi menceritakan." Ada juga

jalur lainnya dari Abu Humimh grang diriwayatkan oleh Abd bin

Humaid, dari jalur Ashim, dari Abu shalih, darinya, tapi mauquf.

lFath Al hri, L3/LL6I.

266.A1 Hafizh berkata: hnu Mardawaih mengeluarkan dari

hadits Hudzaifah menyerupai hadits Abu Hurairah, h memartuL

kann5n (menyandarkannya kepada Nabi $):

'e &',Ji\'r4 's?l'fi0#5
', l,a. tt o( '. ', . o..1 |d.4 cor-olc+- Ol ;rl '*;'b|e ryt

i
I

m



AcarAa*aa 1d.e* *dfu :4l rQoraladr

," ! '. ' ,o|.lut it, tt ;X'i
- 

rs3x1-a4 .a)Jl gt-i ' ,
tG:;2;fr

t r'.4 i, '- !ez
* yb d9e-

'i. 
1?1

ul-alu keesokan paginSn mereka dapati lebih kuat dad

kemarin, hingga seseorang dari mereka pasmh ketika Allah telah

menghendaki perkam-Nya, lalu onng JDng beriman ifu berkata,

'Besok kita akan membukan5n, insya Allah'. Keesokan paginp

mereka lalu menuju tempat tercebut, dan (dinding) ifu pun terbuka-u

Al hadits.

Sanadnya sangat dha'if.lFath Al Bari, L3/tL7l.

267. Perkataan Al Bukhari' '.:llir 'F ,il'.,. (yu, iika baryak

terjadi pefruatan kej).

Al Hafizh berkata: Al Hakim juga mengeluarkan dari jalur Abu

Hatim, dari Abu Huraimh, menyerupai ifu pada kisah Ya'juj dan

Ma'juj. Sanadnya shahih. lFath Al hri, 13/LL8l.

268. Biografi Abdullah bin Ishmah An-Nashibi: hnu Adi

berkata, "Aku melihatnya mempunyai riwayat-riwayat munkar, dan

aku tidak melihat para ulama terdahulu membicamkannya."

Al Uqaili menyebutkan suatu hadits yang diingkarinln, laitu
hadits tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sementam yang lainn5a men-tsiqal'r

kann5n.

Al Uqaili membedakan antara omng yang meriwayatkan

hadits tentang as-sadd (dinding yang mencegah Ya'juj dan Ma'juj) dan

@
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An-Nashibi. Unfuk omng yang pertama ia berkata, "Haditsnya tidak

lunrs, ia me-marfurkan sejumlah hadits dan menambahinya. Ia

meriwayatkan dari Abu Huraimh rS dengan mqmatfu4<annya: irf

... r:j ',;l $ r? ,lilt oj7)i-6*YiLi\ (sesunssuhnya ya'iui di
Ma'juj melubangi as-add ldindin7 penghalang)J hingga ketika mereka

memasuki i4lakfu sore ...). AI hadits."

Lebih jauh ia berkata, "Diriwayatkan juga dari Hammad, dari

Qgtadah, dari Anas, menyerupai ifu, dengan tambahan: &q.'oi|-:'e** qF :At rg @an mereka melesatkan panah-panah mereka

ke langt, lalu panah-panah itu kembali dengan berlumumn [danh]i."

Al Uqaili berkata, "Diriwayatkan juga oleh Hajjaj bin Al

Minhal dari Hammad dengan sanad yang pertama secara mauquf."

Ia juga berkata, "Juga dari Qatadah, dari Abu Rafi, dari Abu

Hurairah," lalu ia menyebutkan tambahan, ia berkata, "lni lebih

utama, dan itu tidak ada asalnya dari Qatadah dari Anas."

hnu Adi mengeluarkan satu haditsnya di dalam biografi

Salamah bin Ali dengan sanad-sanad yang disebutkan di sini hingga

Jabir, dan ia berkata, "Tidak terpeliham." Lalu ia memberi judul yang

kedua, lalu menukil dari Al Uqaili, ia berkata, "Abdullah bin Ishmah

Abu Ulwan haditsnya sangat munl<ar." [Lisan Al Mizan,3/3L51.

I
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Bab: Tentang Keluamya Binatang Melata

269. Biografi Khalid bin Ubaid Al 'Ataki: hnu Majah

meriwayatkan safu haditsnya mengenai keluamya binatarig melata.65

Itulah yang dimaksud oleh Al Bukhari. Abu Ahmad AI Hakim

berkata, "Haditsnya tidak lurus."

hnu Adi mengatakan dari Al Abbas bin Mush'ab: Al AIa' bin

Immn menceritakan kepada kami, Khalid bin Ubaid mengabarkan

kepada kami, "Aku mendengar Anas," lalu ia menyebutkan sepuluh

hadits munkar.

Al Abbas berkata, "Syaikh itu seorang lelaki yang shalih. Aku

tidak tahu bagaimana ini."

l-afazh hnu Hibban di dalam Adh-Dhu'afa ', "la

meriwayatkan dari Anas naskahnya yang dipalsukan, fidak ada

asalnya, itu dapat dikenali sebagai bukan hadits, tapi buatannya

sendiri, dan itu palsu. Haditsnya tidak boleh ditulis kecuali sebagai

bentuk keheranan ." [Tahdzib At-Tahdzib, 3/971.

DiriwaSntkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Buraidah, dari a5rahnlra,

ia berkata, "Rasulullah $ berangkat bersamaku ke suafu tanpat di
pedalaman di dekat Makkah. Tempta itu adalah tanah yang kering-
kerontang, di sekitamya pasir. Rasulullah $ bersabda, t-ii ;r2't1Jlr'gl;S

f lt (Binatang melata itu al<an kefinr dari tempatrnf, tem5rata itu han5ra

sejengkal."



l
*arruUrzll**aia'alCAar4la'ad

Bab: Riwayat Tentang Perubahan Wujud

27O. Hadits Hadi bin Ajlan:

qt;) ?ttu & iXii er* ui'rrL4;-
ll/

ljti*tHior#,i{,
"Suafu kaum dari umat ini bermalam dengan makanan dan

minuman serta permainan, lalu keaokan paglntla mereka telah

berubh wujud menjadi babi-babi...." Al hadits. Diriwayatkan oleh

Ahmad dan Al Hakim.

Ia (Al Hakim) berkata, "Sesuai dengan syarat Muslim pada

riwayat Ja'far. Adapun Farqad, mereka (Asy-Syaikhani) tidak

mengeluarkan riwaS/atn1ra. "

Menurut saya: Ia dha'if.llttihaf Al Mahanh, 6/2351.

Bdb: Riwayat tentang Pembenaman

271. Biqtrafi Shahhar bin Al Abbas: Ahmad, Abu Ya'la, AI

Baghawi, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Zaid bin Asy-

Syakhkhir, dari AMurrahman bin Shahhar, dari ayahnln: Aku
mendengar Rasulullah $ bersabda,
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"Tidak akan terjadi kiamat hingga dibenamkannya kabilah-

kabilah dari bani fulan dan bani fulan.'

lalu aku pun tahu bahwa bani fulan itu dari bangsa Amb,

karena 'Ajam (non-Arab) hanya dinisbatkan ke tempat tinggalnya."

Lalazh Abu Ya'la, dan disebutkan di dalam riwayat Al

Baghawi dari Abdurrahman bin Shahhar, ia dari Abdul Qais, Al

Baghawi berkata, "Aku tidak mengetahuinya meriwayatkan selain

ini."

Menurut saya: Shahhar juga mempunyai khabar-khabar yang

hasan. lAl Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah, 2/ 17 7 1.

272. Biografi Sa'id Asy-Syami, ayahnya Abdul Aziz Ath-

Thabamni mengeluarkan di dalam At-Tafsir, hnu Abi Ashim di dalam

Al Wuhdan, dan AI Bukhari mengemukakan di dalam kitab Adh-
Dhu'afa ', dari Abdul Azizbn Sa'id dari ayahnya, bahwa Rasulullah

S bersabda,

,,X ot;'gi og,t;f, fu ti;-?rr t)L

a !t!,o/ '
H 4r=--^+ .garslal*t , jw ht ,sx )rfJL.
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"SesungguhnSa Allah merubah wjud banyd< manusia, dan

seseorang menyendiri dengan suafu kemaksiatan lalu Allah Ta'ala
'Ia telah menghinakan-Ku'. Ialu Allah merubah wujudnya,

kemudian membangkitkanrya pada Hari Kiatnat sebagai manusia,

Allah berfirman kepadan5n, 'sebagaimana Dia telah menciptakan
karnu pada permulaan (demikian putatah) kamu akan kembali
kepada-N5m'. Kemudian memasukkannp ke nemka!

Ia juga mempunyai empat hadits 5nng dikemukakan oleh Naqi
bin Makhlad.lAl Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabh,z/Sgt.

273. Al Hafizh mengatakan tentang hadits yang diriwayatkan
oleh Al Bazzar: Dari sa'id bin Abu Rasyid, ia berkata: Rasurulrah $,
bersaMa,

. $.-o.,1, i c ., ,t.o , 6l .'- ,
.-iirJ yJ u; Gyl Go-&

. "Akan terjadi pada umatku pembenaman, perubahan wjud,
dan pelontamn."

Amr dha'if. lTahdzib At-Tahdzib, 4/24; Mukhtashar hwaid
N kzaa 2/L86; dan Al Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah,2/451.

@
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Bab: RiwaYat tentang AI Jassasah

274. Biosmfi Umar bin Ja'far Al Bashri: Al l{hathib berkata,

"Al Barqani mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bgkar

Ahmad bin umar An-Na'al berkab kepadaku: Abu Muhammad'As-

Sabi'i menyebutkan kepadaku suahr kaum yang berdusta dalam

hadits. umar Al Bastui lalu berkata, 'Ia dusta." Aku katakan

kepadanya, "la dusta?" Ia berkata, "la dush'"

. Ia lalu bersumpah bahwa ia dusha, kemudian ia mengatakan

kepadaku, 'Pada suafu hari aku beranjak dari majelis hnu Najiyah, ia

telah membacakan kepada kami Musnad Fathimah binti Qais, dan iuz

itu ada bersamaku. Lalu aku masuk ke tempat Al Baghindi, lalu ia

berkata, 'Dari mana?' Aku jawab, 'Tadi aku dari hnu Najilph'' Ia

berkata, 'Apa yang telah sampai kepada kalian hari ini?' Aku jawab,

'Musnad Fathimah binti Qais'.

Ia berkata kepadaku, '[Jmar dalam hal ifu, dari Isma'il bin

Raja" dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais: hadits al jasasall.

lalu aku pun memeriksa juz tersebut, tapi tidak ada di dalamnya,

maka. aku katakan kepadanya, 'ltu tidak ada di dalamnya'. Ia lalu

berkata, 'Tulislah apa yang kau ingat'. Ia berkata, 'Abu Bakar bin

Abu Syaibah menyebutkan dari Fulan, dari yang lainnya, dari Isma'il

bin Raja". Setelah aku menulis haditsnya, aku katakan kepadanya,

'Engkau mendengamya dari Abu Bakar?' Ia berkata, 'Bacakan

kepadaku'. Aku pun merujuknSa tiga kali, lalu ia berkata, 'Fulan

menceritakan kepada kami, fulan menceritakan kepada kami, Abu

Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami,' lalu aku pun

menliskan apa yang disebutkannSn, kemudian aku bemnjak'
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Setelah itu aku kemukakan itu kepada Umar Al Bashri, ia pun

berkata, 'Aku punya seratus ribu hadits dari Al Baghindi. Demi Allah,

aku tidak memiliki ini. Aku ingin melihakrya pada asalnya'. Aku pun

mengeluarkan asalnya, lalu ia berkata, 'Ceritakanlah kepadaku'. Aku

lalu menceritakannya. Kemudian setelah beberapa waktu, kami saling

menghapal sesuafu, lalu kami pun mulai menghapal suafu hadits dari

hadits Fathimah binti Qais, lalu aku katakan kepadanya, 'Mengapa

dengannya, aku mulai meragukannya bahwa aku pemah mendengar

ini'. Ia berkata, 'Ya, ini menceritakan kepadaku tentang dunia, dan

aku punya kisah mengenai ini'.

Aku berkata, 'Apa ifu, ceritakanlah kepadaku'. Ia berkata,

'Pada suatu hari aku datang kepada AI Baghindi, lalu ia berkata

kepadaku, 'Abu Bakar bin Abu Syaibah menyebutkan kepadaku ...

hingga sampai kepada haditsnp. Ia tidak menceritakan haditsnya

dan si malang itu lupa bahwa aku pemah menceritakannya, maka

aku pun tahu bahwa ia pendusta, dan ia gugur dari pandanganku'."

ILisn Al Man, 4/288-2891.
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KITAB TAUHID
Bab: Keutamaan Tauhid

1. Dari Ibnu Mas'ud r$, dari Nabi $,

,{iAt ;*:> r#, "LU i)Hl hb| a
,6t S-; r* irru* ;3'',t1 d)

"hmngsiapa mati dalam keadaan tidak mempercekufukan

Atlah dengan sesuafu pun, maka ia masuk surga, dan banngsiapa

mati dalarn kadaan mempersekufukan Allah dengan sesuafu, maka

ia masuk nemle."

Demikian yang diriwayatkan oleh Ahmad bin AbdulJabbar Al

Aththari dari Abu Bakar bin lyasy, dengan sanadnya, dan ia keliru di

dalamnya. lAn-Nukat 'ala Kitab lbni Ash-Shalah,2/8L31-

,.'aiAt'Jr;6t, AU i)H \ '06'o;

EI
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tidak memPersekutukan Allah

dengan sesuafu pun, maka ia masuk surga'"

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Abu Awwanah di dalam

shahitrnya Al Mustakhmi 'ala Muslim. ia berkata: Ali bin Harb

menceritakan kepada kami, Waki dan Abu Mu'awiyah menceritakan

kepada kami dari Al A'masy dengan sanad ini, ia berkata: Rasulullah

$bersabda ,'z-J#it S-l:s;=- l- '!/-l'€tld" U (Bamngsiapa mati

dengan tidak mempersekufukan Attah dengan sesuafu pun maka ia

masuk surya).

Aku iuga katakan: Bamngsiapa mati dengan

mempersekufukan Allah dengan sesuafu, maka ia masuk neraka."

Abu Awr,vanah berkata, "l-ataz/r. Abu Mu'awiyah' "

Ini terbaik, karena haditsnya di dalam Shahih N Bukhan darl

jalur Hafsh bin Ghiyas dan Abu Hamzah As-Sukari. Demikian juga

yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Syu'bah dan hnu

Khuzaimah -juga- dari hadits lbnu Namir, semuanya dari Al

A,masy. Diriwayatkan juga oleh lbnu Khuzaimah dari Salm bin

Junadah dan Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna, keduanya dari

Abu Mu'awiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Abu 'Awwanah.

hnu Khuzaimah berkata, "Abu Mu'awiyah membaliknya,

sedangkan yang benar adalah hadits S5nr'bah'"

Menurut saya: Diriwayatkan juga oleh hnu Khuzaimah dan

Ibnu Hibban dari dua jalur berbeda selain jalur Al A'masy. Adapun

Riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur Sayyar Abu Al Hakam, sedangkan

riwayat Ibnu Hibban dari jalur Al Mughirah bin Miqsam, keduanya

dari Abu wail Syaqiq bin Salamah, dan inilah yang benar.lAn-Nukat

'ala Kitab lbni Ash-Shalah, 21884-885L
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3. Biografi Umar bin Hammad bin Sa'id AI Abah, hadits yang

dikemukakan oleh hnu Adi: Dari Anas rg secara marfit':

I

o /or. obiu;ff, 9, ,..

G rt't G!:it; e JLt

"Tuhanku menjanjil<an kepadaku mengenai ahli baitku, siap
di antan mereka yang meng*ui tauhi66....' hadits munl<ar. {Lian
N Mian,4/30LI

4. Hadits:

(t'$;-"t |# ok'b ,y,
riyrr',-L:i ,#1Viu'et C$ ,+';

, ly, to.{ 6
. o. o1gJ*.r- Ol l>A

66 
l--anjutan haditsnya: ';iuit'ttt y:ii(lu.,Jt @an memikul penjnmpian, untuk
tidak mengadab merekd.

ok
o

Y!
rta
6l

"Ada seomng lelaki dari l<alangan umat sebelum lalian tlang
tidak pemah berbuat kebailan sdikit pun kecuali tauhid. I-alu ketika
hampir meninggal ia berkata kepada 'Lihatlah bila nanti
aku mati,' agar mereka memful<am5a .'..' Nhadits.

Ahmad, dari Al Hasan dan Ibnu Sirin, dengan redaksi ini,
secara murcal.Ifttihaf Al Mahamh, t5/6551.

[r'
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Bab: Tentang Keagungan Allah

5. Ishaq bin Rahawaih bertata: Dari'Sahl bin Sa'd As-Sa'idi

&, dari Rasulullah $, beliau bersabda,

o, ql+'df or,.r' j*t'!tL:i r}tr orl

,l :-t'eb a:i'""*Lf 6;-''l ,);,
t, o, '
a*;1 ?.*;)

'Di baonh Nlah Yang Maha Suci lagi lukln Tinggi ada tuiuh

puluh nbu hijab cahaSn. Tidak s@ftng pun mendangar daisn
sesuatu dari hijab-jihab itu kecuali jiwanSa akan Ia ry,ap-'

Al Hafizh berkatia: Ini sarnd yang dln if. lN Matlnlib Al
Alitnh,3/30G30U.

6. bfraq bin Rahawaih berkata: Dari Abu Hurairah &, ia

berkata, "Rasulullah $ menceritakan kepada kami, saat ifu beliau

sedang bersama sejumlah sahabatrln, beliau bersabda,

A+Ll ,rat'd, A j*, arg?rr 3f

,,-F-iJt JLbv,*,* *b *,&t?L
zzo I /o, )t uo,"' -f9-,? -F'-
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"saungguhn5a setelah Allah Yang Maha Suci lagi Maha

Tinggi menciptakan ang*akala, Allah menyenhkann5n kepada

Ismfrl, maka ia pun meletakl<ann5n pda mulutryn smbil menuiukan

pandangann5n ke anh Aryt menanti tapn dipeiitahkan ----"

lalu ia menyebutkan haditsnSn, di dalamnya disebutkan:

zl

;it ,,'*i7?;aht*;
? -Jt ei,;i:7: e ; il?',W;,i3\i
,,j.Jt ob)\ip-x igtul ,qtf

riii'of'fr)-,;'33,g{u; b')'#,Wu
i';t €: ot i" ,?;iit €:,illJt ot;:;

,L3_11- Y q:Jl'1t ot;i, ,rr3lfil €:

L;-:, ,b*'.l: ,:Jr,;l i1;" ,S{l ot;:l'

,Ju'J ,J,rt ,?:)t) *>'tt'*rirt'i

;' .f-rJ\ |e* 
"f" 

Urtfut, Orbr\ii

pt'Htt gifr Lsi ot;; (

,u.lr 
',^l iL;:i

Jb\i;, ot;i"

,;Uary:6"4tt

I
@
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" Kemudian Altah Ta'ala meletakkan ArcyNg di tempt @ng

dikehendaki-Ngadibumi,satituArcyN5adifuwaolehdelapn
(makikat),danse*amngmerel<aadaempat'kaki-kakimereladi
taptbtasbumi,sementambumi-bumidanlangit-lansitdiabs
pingpng merel<a, dan Arsy di atas bahu-bahu mereka' Mereka

memilikisuam'nngtingibertasbih,tasbihmerel<aadalah
menguapkan: Maha Suci &ng Maha Rala Wng memiliki sqpla

kenjaan,MatTaSuciTuhanpemitikfusydanpemilikikekuagan,
MahaSuciTuhanYangMahaHidup'Bngtidakakanpemahmati,
Maha suci Tuhan tru1g mematikan pm makhtuk dan Dia fidak akan

pemah mati. Maha Suci dengan sauci-sucin5a Tuhan pn malaikat

dan roh, Maha suci dengan sauci-sucin5n Tuhanku Yang Maha

TWgi, Maha Suci Tuhan pemilik kemiaan, kekuaaan' keperl<awn'

dan keagungan. Matn Suci Dia se'lama-lamanSa'"

Al Halizh berkata: Ini sandd yang dha'if. |N Mathalib Al

Alitlah, 3/299-3001.

7. Biogmfi As-sari mengenai Ashim bin sattl Abu Ashim Al

Hamdani: Di antara musibah-musibahn5a, ia berkata: Ali bin Ashim

menceritakan kepada kami dari Hamd dari Anas 4$ secara mar{u':

19. I or','P- ?r-,f i;';:: ey;';'aitL6 N
i

.Att h mempun,i matait<at dart mufiam di abs amrud 5ang

setiap hai men5nlakan."

An-Naqqasy mengatakan di dalam Maudhu'at-nya mengenai

hadits yang temkhir: As.Sari memalsukannya. lLign Al Mizan,

3/121.

@
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Bab: Riwayat-Riwayat tentang Nabi $ Menyeru
Umatnya kepada Tauhid (Mengesakan) Allah &

8. Al Hafizh berkata: Dari hnu Abbas, bahwa seorang lefiki

berkata kepada Rasulullah 6[, "Aku persumpahkan engkau kepada

Allah, apakah Allah mengutusmu agar kami bersaksi bahwa tidak ada

sesembahan selain Allah dan agar kami men lata dan

lJzza?" Beliau menjawab, { Va.la pun memeluk Islam."

Asalnya terdapat di dalam Ash-Shahihain dalam kisah

Dhimam bin Tsa'labah.lFath Al Eari,13/3651.

9. Al Hafizh berkata: Kemudian ia menyebutkan kisa An-

Najasyi dan perkataan Ja'far bin Abi Thalib kepadanya,

J\ t1G:$ b:r* J;1 l;:, s,l, h' 'e;.

,;ttitAi"; ii.,;i_y ar 'u\,F tflL>rr, 
"Lr

'p:t y.;G,s$t olaV3
"Allah mengufus seonng msul kepada kami yang telah kami

ketahui kejujunnn5n, lalu ia mengajak kami kepada Allah, dan

membaakan kepada kami aSat-a5mt dari Allah yang tidak

menyerupai apa pun, maka kami pun membenarkannya, dan kami
pun tahu bahwa apa yang dibawakannya adalah kebenamn" AI

Hadits yang panjang.
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Diriwayatkan juga oleh hnu Khuzaimah pada pembahasan

tentang zakat di dalam shahibnya dari riwayat hnu Ishaq yang

perihalnya diketahui dan tingkat haditsnya hasan. [Fath Al Bari'

L3/3661.

10. Al Hafizh berkata: Telah diriwayatkan mengenai sanksi

dengan harta, hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya,

s@ara mar{u', lafazhnP:

'nL'y #'p)G)+t GP(P,y)

"Elanngsiapa menolak meriunSmtl<ann5a -yakni menolak

merrgeluarkan zakat- mala l{arni akan mengarnbilnSn dan setengah

Inrbntp, *bagdi salah atu ketebpan dart Tuhan kita." N hadits.

Diriwalptkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, serta dinilai

stnhih oleh Ibnu I(huzaimah dan Al Hakim. Sementam hnu Hibban

mengatakan di dalam biografi Bahz bin Hakim, "seandainya bukan

karena hadits ini, tentu aku memasukkannya ke dalam kitab lfs-
Tsiqat (orengorang tskph). "

Lalu orang lnng menshahihkannga menjawab, "ltu tidak

diamalkan, karena hukum yang ditunjukkannya telah dihapus. Di

awalnya perkam itu memang demikian, tapi kemudian dihapus."

An-Nawawi melemahkan jawaban ini dengan alasan bahwa

pada dari awalnya tidak dikenal adanya sanksi harta (dalam masalah

ini) lalu muncul klaim penghapusan, karena penghapusan tidak bisa

ditetapkan kecuali dengan syaratnya, misqlnya diketahui

d, PcY

@
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kronologisnya (urutan kejadiannya), sedangkan kasus ini tidak
diketahui.

An-Nawawi berpatokan dengan isyarat Ibnu Hibban yang
melemahkan Bahz, namun ifu tidak tepat, karena ia dinilai tsiqah
oleh Jumhur, sampai-sampai Ishaq bin Manshur mengatakan dari
Yahya bin Ma'in, "Riwayat Bahz bin Hakim dari aphnya dari
kakeknya adalah shahihjika perawi yang setelah Batu tsiqah."

At-Tirmidzi berkata, "syr'bah telah membicarakannya, dan ia
dinilai tsiqash oleh para ahli hadits."

At-Tirmidzi menilainya hasan dalam sejumlah hadits.
sementam Ahmad, Ishaq dan AI Bukhari -di selain Ash-shahi|
berdalih dengannya, sedangkan di dalam Ash-shahih ia
mencanfumkan secara mu'allaq. lFath Al Bari, lg/367l.

11. Perkataan AI Bukhari: ,i;'r-ltir* 4ft|.gArena ia [sunt
tersebutJ adalah sifat Ar-Rafimaan).

AI Hafizh berkata: Al Baihaqi mengeluarkan riwayat di dalam
Kitab Al Asma' ow Ash-shifafdengan sanad hasandari Ibnu Abbas,
"orang-omng Yahudi mendatangi Nabi $, lalu mereka berkata,
'ceritakanlah kepada kami tentang sifat Tuhanmu yang engkau
sembah'. Lalu Allah @ menurunkan ayat, L;f lr g Jp (Katakanlah,
'Dialah Allah, Yang Maha E,a'.) (sumh Al Ikhlash) hingga akhir.

I alu beliau bersabda, hr?;r{+ 99 [nilah sifai Tuhanku
ffi1." [Fath Al Bari, Lg/3691.
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12. Al Hafizh berkata: Riwayat Muhammad dari Abu Amir Al

Aqdi, belum pemah saya lihat, tapi Al Isma'ili meriwayatkan hadits

itu dari riwayat Ahmad bin Tsabit Al Jahdari, dari Abu Amir ....

lHuda As-&ri,751.

Bab: Firman Allah Ta'ala, " Karena ifu janganlah
kamu mengadakan sekufu-sekufu bagi Allah-"

13. Mujahid berkata,

"*;uvr i<iy:lt J'r 6
/u

"IGmi tidak menurunl<an malaikat melainkan dengan benar."

(Qs. Al Hijr [15]: 8), (yakni) dengan risalah dan adzab.

UV cu:tbrJ|:'"1,
'Agar Dia menanyakan kepada oftng-oftng Wng benar

tentang kebenaran merel{a." (Qs. Al Ahzaab [33]: 8), (yakni) pam
penyampai dan pelaksana dari kalangan rasul. ot'f Gi ii $ls ean

Ihni pasti manjagaryn). (Qs. Al HUr [15]: 9), (yakni) di
sisi Kami. trl-iJu iE riJxi (Dan omng yang membawa kebenamn).
(Qs. Az-Zumar 1591, 33), (yakn| Al Qur'an . )-; o:r-bj (Dan

membenarl<ann5a). (Qs. Az-Zumar [39]: 33), (yakni).irang mukmin
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berkata pada Hari Kiamat, 'lnilah yang Engkau berikan kepadaku,

yang aku mengamalkannya'. "

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan juga menyrupai itu67 dengan

sanad-sanad shahih dari Atha dan Mujahid, dan dengan sanad haan
dari jalur Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas, ia berkata, "Di antara

keimanan mereka adalah apabila dikatakan kepada mereka, 'Siapa

yang menciptakan langiP Siapa yang menciptakan bumi? Siapa png
menciptakan gununggunung?' mereka menjawab,'Allah'. Namun

mereka mempersekufukan-Nya." '
* Perkataan AI Bukhari, o3r-.LJU iv+ \t$rt (Dan omng tnng

membaova kebenann). (Qs. Az-At*u, [39], 33), (l,akni) Al Qur'an.
g-t'o:,t -ej (Dan membenarlannSa). (Qs. Az-Zumar [39]: 33), (yakni)

orcmg mukmin. '

Al Hafizh berkata: Dari jalur Lay!,in hingga Ali bin Abu Thalib,

"Oiu-LJr.r iE g$ gnng membawa kebenamd adalah Muhamrnad $,
\Ol*iid* -n-benarkann5,al adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dari
jalur Qatadah dengan sanad shahih, "OlLJq iE g$ Unng membaorn

kebenamn) adalah Rasulullah $, betiau tatang membawakan Al

Qur'an, *r3i*t (dan membenarlannyal adalah kaum mukmin. [Fafh
Al Bari,1315031.

67 Yakni menyerupai atsar lkrimah Snng dikeluarkan oleh Ath-Thabari pada
penafsiran firman Allah Ta'alari;t;"# et\llu.lyf 'U:l6't lDan sebagian

baar dart mereka tidak beriman kepda Allah, melainlan dalam kadaan
mempercekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain). (Qs. Yuusuf

l12l: 106).

@
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"Allah berfirman mengenai sebagian aPa tlang Allah furunkan

kepada pam nabi-N5n: Wahai anak Adan, Aku menciptakanmu dan

memberimu rezeki narnun engkau- menyembah selain-Ku. -wahai
anak Adam, Aku menyerumu bpi engkau malah lai dari'Ku-. Wahai

anak Adarn, Aku mengingatutu tapi engkau malah melupakan-Ku."

Diriwaya&an oleh Al Khalili di dalam Al lrs5nd, dan ini dha'if. lLian
Al Mizan,6/L751.

€yt'!?\f ?;-G.t -,;

16ea7afu/Cr4or4l4,,t

14. Ishaq bin Rahawaih berkata: Dari Sa'id bin wahb Al

Hamdani, ia berkata, "Mu'a& bin Jabar r$ datang kepada kami di

Yaman, lalu berkata, 'sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah &
kepada kalian, hendaklah kalian menyembah Allah Ta'ak dan tidak

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan hendaklah kalian

menaatiku niscaya aku antarkan kebaikan kepada kalian, dan

sesungguhnya tempat kembali hanyalah kepada Allah & dan ke

surga atau nemka, lalu tinggal png tidak lagi kembali, dan kekal

sehingga tidak ada kematian'."

Al Hafizh berkata: Ini sanad yang shahih. lN Mathalib Al

AliJ/ah,3/241-2421.

15. Dari hnu Umar i$ secara mar{u':

'Jll
?:rr;.t,rt$f &h, Jtf 6 ua\1, *9

@



t
eaaerf.lta'?drea flafu 4l /4or4l4ra,

L6. Al Hakiri mengatakan pada pembahasan tentang

pengobatan: hnu Abi Laila mengabarkan kepada kami dari

saudamnya, Isa, ia berkata, "Aku masuk ke tempat Abu Ma'bad Al

Juhani, yaitu Abdullah bin Ukaim, saat itu ia terkena luka bakar, lalu

aku berkata, 'Tidakkah engkau menempelkan sesuahr?' Ia berkata,

'Kematian lebih dekat daripada itu. Rasulullah $ bersaMa -'.." lalu ia

menyebutkannya. Diriwaptkan oleh Ahmad.

Al Hafizh berkata: Ia tidak membicarakannln, dan ini mutsl'

Iltfrhaf Al Mahanh, 8/2601.

Bab: Tebusan Orang lpng Mempersehfilkan

17. Abu Al Qasim bin Asakir meriuaptkan di dalaro Juz'

Siba'Wt dari Anas, ia berkata, 'Nabi $ ditaqn, 'Apaloh Ars!,

terasa berat oleh para malaikat pen*rutnlaa' Beliau menjawab,

^fu
"Ya, demi Dat yang telah mengufusku detzgpn kebenamn,

sesunggahn5n itu bemt bgi pn makil<at pemikulnSa."

Mereka berkata, 'Waktu kapan?' Beliau bersabda,

JL JrXfi,:6itr4,s;n|,
c .<
al)
I

Oze
iyti*t?vttl
,# e;?t s;trAt

o ! ,clcr, , ,eu
.', c 4.I^Jl 4.:.i.,tL)r..'

2/

@



! ,.'.
9,e9

;-b'i'4 $;; ;" i;?t W),+!)r
W,6.pr#i:J-ll

'Apbila oftng:oang musyrik melakul<an kayirilan merel<a,

mal<a angat kenslah kemanhan Allah,'dan Arcy pun meni,adi bemt

hgi pn makil<at pemikulnga, hinga taadanSn omng Wng adar
dari umatku dengan menguapkan, 'Tidak ada sqembhan selain

Allah," mal<a medalah kemanlnn Tulnn dan Arcy pun meniadi

ringan b7i pan penikulrya, lalu pn pemikul Arys berl<ata, 'Ya

Allah, atnpunilah oft,ng 5ang menguapl<ann5n." Ini riwaSnt batil.

Menurut saya: Saya kira sederhana, nanti akan dikemukakan.5S

lUsan N Mizan,6/2271.

edr*t/.f/at?dr**afu t4/Qatalar.r

Bab: Riwalnt-Riwagrat tentang Firman Allah Ta'ala,
" Kepun5nan Siapalah Kerajaan pada Hari ini?

18. Al Hafizh berkata: Di dalam hadits panjang tentang

yang telah diiqnratkan di bagian-bagian akhir

pembahasan tentiang kelernbutan mengenai sifat penghimpunan

disebutkan:

68 Lian Al Mian,16/2971.

,hr lr iyy tf Wl ,irri G;l

t
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\\l oG k \$ ok hr U ,u;rit;,€,t#,;,6Gi 
i, a3\i, itfur,s *

rirJr i,rhir d:Jtl'"; ,6i ,r,Ht 6,iu

)@t ,*tllt *,*iG'"; ,6i
"Ketika sudah tiilak ada lagt tnns tersis selain Allah, mala

Dialah tang temkhir, Dia juga Wry pertama. Dia
mengulung langit dan bumi, kemudian dihamparkan-N5n, kemudian

menghancurkannya, kemudian 'Akulah Yang Maha
Perkaa', seban5,ak tiga kali, kqnudian berftrman, 'Kepungaan

siaplrah kemjaan pada hari ini?' sebnSak figa lali. Kemudian
be*ab untuk Diri-Nga, 'KepunSaan Allah Yang Maha fu lagi Maha
Mangakhlan'."

Menurut saya: Al Haffzh menghukuminya dha'if dansanadnya

kacau, sebagaimana telah dikemukakan. lFath Al Ehi,lg/3801.

L9. Dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau
bersaMa,

irfut ,€hr yqllt ?i ""r\t 
hr b-i;-

r ; r\r i) #'if Af:t 6 :i rr;'A *,

1

1
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"Allah akan menggengam bumi pada Hari Kiarnat dan

melipt langit dengan tangan kanan-N5a, kemudian berfirman,

'Akulah &ng Raja, mana pn nia bumi?'."

Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku

mendengar Nabi S bersabda,

,€ *itfur €hr,r\\rhr :4
t;r\r i))X'if U?r 6 :irr;

" Kelak Allah al<an mengengam bumi dan melipt langit

dengan tangan l<anan-IY9n, kernudian berffuman, 'Akulah &ng Raja,

rrnna pn mja bumi?."

Diriwayatkan oleh hnu lGuzaimah di dalam kitab At-Tauhid

dari hadits Abdullah bin Salirn, dan ia berkata, "Muhammad bin

YahSn berkata, 'Kedua hadits ini terpelihara'. Yakni yang dari Sa'id

dan dari Abu Salamah, kduangra." lAt-Taghliq,5/33G3371.

Bab: Arsy-Nya di Atas Air, dan Dia adalah Tuhan
Yang Memiliki Arsy yang Agung

20. Dari Anas, ia berkata, "7aid bin Haritsah datang'
mengeluhkan (sesuafu), lalu Nabi $ berkata kepadanya,

'e\:i|t'A;bhr C

EI
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"Bertakwalah kamu kepada Allah dan tahanlah istrimu'"

Anas berrkata, "seandainya Rasululluh & menyembunyikan

sesuatu, tentu beliau menyembunyikan hal ini."

Ia berkata, "7-ainab pun merasa bangga kepada isfuinya, ia

berkata, 'Kalian dinikahkan oleh keftrarga kalian, sedangkan aku

dinikahkan oleh Allah Ta'aladari atas tujuh langit'."

Al Hafizh berkata: Abu Al Qasim Al-Lalaka'i mengeluarkan

riwayat di dalam Kitab As-Sunnahdari jalur Al Hasan Al Bashari, dari

ibunya, dari Ummu Salamah, ia berkata,

t
lO -g /

c) S-ost
I

"lstiwa' itu tidak maihul tpkni sudah maklumJ, sedangkan

mempertanyakannya bagaimana tidaruah masuk akal. Mengakuin5a

adatah keimanan, sedangkan mengingkainya adalah kekufumn."

Kemudian dari jalur Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, bahwa ia

ditanya tentang bagaimana istiwa di atas Arty? Ia menjawab,

ro lo. lo'.
c) j-a,-,c * i;*it, ,J';L=; * itt*'li

ll

*,Xtt t, J:#.; * it t*lti
;" 4, !'r;.Liri ,lfit y. j;\r:

--l
i
I

i

I

I

I

I

i

/Jzt*i,L<)?t $ r,h,{sr-|Sr
1/,i, , rl /
4Il ,PS

"lstiwa' itu tidak majhul tpkni sudah maHumJ, sedangl<an

mempertan5nkannya bagaimana frdaklah masuk akal. Nlah
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berkeharusan mengufus ,aslil, dan nsul bal<ataiibn

men5nmpikan, sdangkan kita bert<aniibn unfuk psnh'"

Al Baihaqi mengeluarkan dengan sanad i,awd dari Al Auza',i,

ia berkata, "Kami dan sangat bant6k sekali para tabi'in mengatakan

bahwa Allah di atas Arstrl{1la. Kami mempercalai apa lpng

disebutkan di dalam Sunnah mengenai sifat-sifat-Irfya'"

Ats-Tsa',labi mengelua*an riwa5at dari ;alur lain dari Al

Auza'i, bahwa ia ditanya mengenai ftrrnan Allah Ta'ala, db cP\i

fj, Uatu Dia bersema5nm di a ls Arcy).(Qs- Al A'raaf l7l: 5'41, ia

6erkata, "1tu adalah sebagaimarn yang A[ah sifatkan pada Diri-Nya."

Al Baihaqi mengeluarkan riwapt dengan sanad ia5ryid dan

Abdullah bin wahb, ia berkata, 'Ketika kami di hadapan Malik,

seoEmg lelaki masuk lalu berkata, 'wahai Abu Abdullah, Ji>*'it
tsj-:"yAy'r t Yaitu) Yang Maha Pemunh, Wng bercema5nm di atas

Any).(Qs. Thaahaa l20l: 5), bagaimatra isti.4ta:Nya?' Maka Malik

menunduk hingga berkeringat, lalu mengangkat kepalanya, lalu

berkata, 'Ls:l:a ,;tlt ,P'i;}t "(Yaitu) Yang Maha Pemumh, yang

bercema5nm di atas Arsl, Allah menyifati-N5n Diri-Nya dan tidak

dikatakan bagaimana hal itu. Menurutku engkau ini hanyalah pelaku

bid'ah. Keluarkanlah dia'. "

Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dengan sanad shahih dan

Sufuan bin Uyainah, ia berkata, "Setiap yang Alah sifatkan kepada

Diri-Nya di dalam kitab-Nya, maka penafsirannlp adalah tilawalz-nya

(bacaannla) dan mendiamkannya (fidak m.r,gurJikan r3r.1."

Kemudian dari jalur Abu Bakar Adh-Dhuba'ir ia berkata,

"Madzhab Ahlu Sunnah mengenai firman-Np , c:p\ ,;1tilt ,)e'i;llt
"{Yaitu) Yang Maha Pemunh, gng bercema5pm di abs /rcd adalah

tanpa mengatakan bagaimana." Atfir-atar dari para salaf mengenai
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ini sangat banyak. IFath Al Etari, L3/4171.

21. N Hafizh berkata: Di dahm hadits paniang Abu Dzar

yanlg dinilai shahih oleh hnu Hibban disebutkan: Rasulullah $
bersabda,

oyo'St eiPlr L$ar11 ,\s6u
j,;"r-et J-b) ry'i,i\Ly,i. **

,u

ut;t J'yfirft or*t
"Wahai Abu Dzar, ddal<kh seturuh **, *rn tujuh bqanna

Kursi kecuali bagail<an lingl<amn ang dihanpa*an di bnah kpang

Wng kelebihan AEy dihnding Kurci adakh laksana kelebihan tanah

lapang dibanding lingkamn tercebut"

Hadits ini ada syahidnya dari Mujahid yang diriwayatkan oleh

Sa'id bin Manshur dengan sanad shahih darinya.

Adapun riwayat lainnya mengenai: j'*t}i ; (Dia

[MuhammadJ bermuka masam dan berpaling). (Qs. 'Abasa [800, salra

belum menemukannya kecuali yang diriwayatkan oleh Abdurmhman

bin Zaid bin Aslam, salah seorcmg perawi dha'if, diriwayatkan oleh

Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim daringn, ia berkata, "Dikatakan:

Seandainya Rasulullah $ menyembunyikan sesuatu dari wahytr,

tenfu beliau menyembunyikan ini mengenai dirin5ra," Ialu ia
menyebutkan kisah hnu Ummi Maktum dan furunnya surah: ;r.3
jtt tOn lMuhammadl bermul<a maseun dan berpaling). (Qs. 'Abasa

180P.
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Kisah ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmi&i, Abu Ya'h, Ath-

Thabari, dan Al Hakim, secara maushul dari Aisyah, namun tidak

disebutkan tambahan ini.

Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam N Muvathtta' dari

Malik bin Hisyam bin Urwah, dari aSBtrnya, secam mutn| dan ini

riwa5at yang terpeliham dari Hisyam- Yahya bin sa'id AI umawi

meriwayatkannya sendirian yang disambungkannya dari Hisyam-

Diriwayatkan juga oleh hnu Mardawaih dari jalur lainnlra, dari

Aisyah, juga seperti itu, tanpa tambahan tersebut- Demikian iuga

riwayat dari hadits Abu Umamah. AM bin Humaid, Ath-Thabari dan

hnu Abi Hatim meriwayatkannya dari riwalrat mursl Qatadah,

Mujahid, Ikrimah, Abu Malik Al Ghifari, Adh-Dhahhak, Al Hakirn,

dan lainlain. Tidak satu pun dari mereka yang meriwayatkan ini

dengan tambahan tersebut, wallahu a'km. lFath Al Bari, t3/42L-

4221.

22. Perl<ataan Al Bukhari: Ia berkata, "Maka Zainab pun

meresa bangga terhadap para ishi Nabi $-"
Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riu,a!/at hnu Sa'id dari

jalur lainnya, dari Anas, dengan lafazh: T:rir:rab berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku tidak seperti isti-istoimu Fng lain. ndak seorng pun

dari mereka kecuali dinikatrkan oleh bapaknya, saudamnya atau

keluarganya, kecuali aku." Sarndrya dha'if. lFath Al Bari, 13/422-

4231.

23. Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwaSnt mursl

Qatadah, bahwa Arsy ifu terbuat dari permata memh, diriwagratkan

@
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oleh AMurrazzaq dari Ma'mar, darinya, mengenai firman-Nya, o'&i

:U, ,)"15i (Dan adatah ArcyNa di atasaz). (Qs. Huud [1U: 7), ia

berkata, "[ni permulaan ciptaan-Nya sebelum menciptakan langit, dan

ArryNya itu terbuat dari permata merah." Riwayat ini ada qnhidnya

dari Sahl bin Sa'd secara mar{u', rulrnun sanadnya dha'if. lFath Al
Bari,13/4261.

24. Pedabannya di dalamnp setelah hadits Abu Sa'id, dari

Nabi $, Miau b€rsaMa,

z{"n*pr+T
"Mantsb alan mati @a Hari Kamat, lalu tiba-tiba aku

dapti Mua sdang pda alah satu tiang Arcy."

Al lvIaii+,un mengatakan dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Abu

Salamah, dari Abu Huraimh, dari Nabi $, beliau bersabda,

,-f-e' -ir.r ;; st; ,1 u'l:rf'o;"ri
u,Alrubh png perbma l<ali dibangkitkan, lalu tib-tiba Musa

tengah berAaryan pda fusy:'

Al Haftzh dengan sanadnya dari Abu Hurairah,

bahwa Rasr.dulhh $ bersaMa,

;|uf sYi ,ypr ,1 og;>:. u6r

:qf ur.,bn,t

.f-Al f,l:tt

...:q\t n 'rf yt
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"Janganlah katian md&ih-tebihlian di antam pam nabi Nlah,

atau di antan pm nabi....u Al hadits.

Demikian iuga yang diriwaptkan oleh Abu Daud Ath-

Thayalisi di dalam MusnadnYa,.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Bukhari pada

pembahasan tentang hadits-hadits tentang para nabi, Muslim pada

pembahasan tentang keutamaan*eutamaan, dan An-Nasa'i pada

pembahasan tentang tafsir. Di bagian awalnya terdapat kisah seorang

Yahudi yang berkata, "Tidak, demi Dzat yang telah memilih Musa

atas manusia." Lalu seortng muslim menampamya, lalu orang

Yahudi itu mengadukan hal itu kepada Nabi $, dan Nabi $
bersabda,

iq) &try 
'q\i;. 

t;tt,t
,ro,

)'i ,;ir.Lt ,;; r;V ,1.';J:)f Lltt
,Ht$A,il;'rl* &okl€j,f
"Janganlah kalkn melebihJebihkan di antam pam nabi,

l<arena akan ditiup sangl<akala lalu akulah Snng

pertann l<ali dibangkitlan. Tiba-frba Mus tengah berpegangan pada

Arcy. Aku tidak tahu aplah k termasuk gnng'mati, ataukah telah

cukup dengan kematian sat di bukit Thur." lAt-Taghliq, 5/345-3471.

I

i

L
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Bab: Firman Allah Ta'ala, " Yang telah Kuciptakan
dengan Kedua Tangan-Ku." (Qs. Shaad [38]: 75)

25. Disebutkan di dalam hadits hnu Abbas yang diriwayatkan
oleh At-Tirmidzi: "seorang yahudi melewati Nabi $, lalu beliau
berkata, ti'ri bl:4-Li- (wahai orang yahudi, berceritalah kepada
kaml.

Ia pun berkata, 'Bagaimana menurutmu, wahai Abu AI
Qasim, apabila Allah telah meletakkan semua langit di atas ini, semua
bumi di atas ini, air di atas ini, gunung-gunung di atas ini, dan semua
makhluk (lainnya) di atas ini'. seraya Abu Ja'far -yakni salah seorang
perawinya- berisyarat dengn jari keringkingnya terlebih dahulu,
kemudian jari berikutnya hingga ibu jari.,,

At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan gharib shahih." Di dalam
riwayat mursal Marsuq yang diriwayatkan oleh Al Harawi secara
mat{u'disebutkan juga menyerupai tambahan ini. [Fath At Bari,
L3/4091.

Bab: Firman Allah Ta'ala, * Sesungguhnya Allah
Dialah Maha Pembei Rezeki yang Mempunyai

Kekuatan lagi Sangat Kokoh."

26.Perl<ataan AI Bukari: Bab: firman Nlah Ta ata

;;ir ;ir ,i tst3yt ;lir Lr

I
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"sesungguhn5n Allah Dialah Maha Pembei reeki Yang

Mempunyai Kekuatan lagi sarypt Kokoh:'[Qs. A&-Dzaarisnt [51]:

5Sl.

Al Hafizh berkata: Ini dipastikan oleh Astrshaghani, Ia

berkata, "ltu ditetapkan berdasarkan qin'ah dari hnu Mas'ud'"

Menurut saya: Ia juga menyebutkan, bahwa Nabi S pemah

membacakannya demikian sebagaimara yang diriwayatkan oleh

Ahmad dan pam pen!rusun kibb-kitab Sunan dan dinilai shahih oleh

Al Hakim, dari jalur Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i, dari hnu

Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah $ membacakan kepadaku," lalu ia

menyebutkannSn . lFath Al Bad, 13/37 3l'

Bab: Firman Allah &, 'I<atakanlah, 'Serulah NIah
atau Serutah Ar-Rahmaan- Dengan Nama yang

mana Saia l{amu Sent, Dia Mempunyai Asmaa'ul
Husna (Nama-Nama tpng Tetbaik-" (Qs- Al Israa'

1l7l: 110)

27. N Hakim meriwalatkan dari Ibnu Abbas 4b, ia bedota,

"'liilt d* if-.ll adalah dua rnma halus, yang salah satun5n lebih

halus dari yang lainnya."

Diriwayatkan dari Muqatil, bahwa ia juga menukil seperti itu

dari sejumlah tabi'in, dengan tambahan: 'Jadi, t *?' bermakna

?ir, dan plr bermakna ',&t)'Tidaklah valid hadits tersebut

dari hnu Abbas. lFath Al hri, L3/371L
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28. N Hafizh berkata: Di dalam Kitab Ar-Radd 'ala Al
Jahmi5ryah, hnu Abi Hatim mengeluarkan riwayat dengan sanad

shahih dari Sallam bin Abu Muthi, gurunya para guru Al Bukhari,

bahwa ia mengulas tentang pam pelaku bid'ah, ia berkata, "Celaka

mereka, apa yang mereka ingkari dari hadits-hadits ini. Demi Allah,

tidak ada sesuatu pun di dalam hadits kecuali di dalam Al Qur'an ada

yang serupanya. Allah Ta'ak berfirman, '.#t'g:lt;fub1
(sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha

Melihafl. (Qs. Ghaafir [40]: 2Ol, i '.,k?u1?"i:;;-: (Dan Altah

memperingatkan kanu terhadap diri-N5n [siks-Nln]). (Qs. Aali
'lmraan [3]: 28; 30], tigt{f-t: 'rfiJ*,,'fiii (Padahat bumi

seluruhn5n dalam gen#pman-N5a pda Hai Kiamai. (Qs. Az-Zumar

[39]: 67), $rUn1;bt}r;!i[ (Dan langit digulung dengan bngan

kanan-N5n). CIr. Or. Az-Zumar l39l: 671, 
"i)" 

L;J.'rt&i'ot 
"'yl 

U'

'rt\{Apakah tnng mehghalangi lrarnu sujud kepada Wng telah Ku
ciptakan dengan kdua tangan-Kl. (Qs. Shaad [38]: 75), br'ji
*S at; (Dan Allah tetah befrican kepada Musa dengan langsun!1.

(Qs. An-Nisaa' [4]: 164), ts'.ir)t,]tlt rP'o."-!]t"Waitul YangMaha

Pemumh, yang di atas Arsfi. (Qs. Thaahaa [20]: 5) dan

sebagainya.

Sementam ia -Sallam bin Muthi- masih tems menyebutkan

ayat-ayat dari Ashar hingga tertenamnya matahari. Tampaknya

dalam judul ini Al Bukhari mengislnrat dengan ayiat ini kepada

riwayat mengenai sebab funrnnya, yaifu yang diriwaSntkan oleh hnu.
Mardawaih dengan sanad dha'if dari hnu Abbas, bahwa ketika

omng-orang musyrik mendengar Rasulullah ,$ mengucapkan, " l/a

Allah, yn Rahmaan," mereka berkata, "Muhammad menyuruh kita

hanya menyem safu Tuhan, tapi ia sendiri menyeru dua Tuhan." Lalu

@
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turunlah ayat ini. Diriwayatkan juga dari Aisyah dengan sanad lainnya

yang menyerupai itu. lFath N hi,13/372}

29. Al Hafizh mengatakan di dalam biografi Sa'id bin

Hubairah Al Marwazi: Al Khalil berkata di dalam Al lrsyad, "la

mempunyai riwayat-riwayat glwibyang dipertanyakan." Kemudian ia

mengemukakan riwayatnya dari Anas iS secam marfu',

y-Ft # ,.,irfelr';a s5f'# ,ift st ,ii Js J*f itt

(sesungguhnya Allah berftrman setiap hari, "Akulah Yang Maha

Perkasa. Bamngsiapa yang menghendaki kemuliaan dunia dan

akhimt maka hendaHah menaati Dzat Yang Maha Perkaa"-). la

berkata, "Kami tidak mengetahui sanad lain untuk matan ini selain

sanad rni.- lLisan Al Mzan,3/48491.

30. Hadits dari Anas bin Malik Rasulullah $ melewati

seorang lelaki yang saat itu sedang mengucapkan,'futltiJit q
(Wahai Dat 5nng paling pentntnng di antam pam penya5nng), maka

beliau bersaMa,'Uy?tt1-g|l1-ai,:J-, (Memohonlah, karena

Allah telah melihat kepada-Mt)."

Diriwayatkan oleh Al Hakim pada pembahasan tentang doa.

Menurut saya: Dugaannya ifu memang benar, sementara Al

Fadhl lebh dha'if beberapa deraiat daripada pamannya. Syhidnya
tersebut tidak sebandns. lfttihaf Al Mahamh, 2/38+3851.

i
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3L. Az-Zamakhsyari berkata: Rasulullah $ bersabda, d.tjd)
?t:;)lit d,l-it $ (Daunmkanlah penguapan: yaa dat jataali orml

ikmam lYang Maha Memiliki Keb&,z,n dan Kemuliaan).

Al Hafizh berkatia: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari riwayat

Ar-Raqqasyi, dari Anas, sementara Yazid dha'if. Yang lainnya

mengatakan dengan penurunan, bahwa sebenamya ifu dari

Hammad, dari Humaid, dari Al Hasan, secam murcal, dan ini yang

lebih benar. Riwayat Humaid dari Al Hasan adalah mursal.

Diriwayatkan juga oleh hnu Mardawaih dari Anas secara

maushul. Mutaba'ah ini kuat unfuk Muammil. Mengenai hal ini ada

riwayat lain dari Rabi'ah bin Amir bin Najjad yang diriwayatkan oleh

Al Hakim. Di dalam sanadnya terdapat Rasyid bin Sa;id, ia dha'if.
Juga dari hnu Umar lrang diriwaSatkan oleh hnu Marrdawaih, dan

sanadnya dha'if. [Al lkfi Asy-Syaf, 4/436; An-Nukat Azh-Zhint
L/t821.

Bab: Sesungguhnya Allah Memiliki Serafus Nama
Kurang Safu

32. Dari Al A'-j, dari Abu Humirah secam riwayat, ia

berkata,

Y -t+tJ Ot#V- At o}ik. ^lk N,

-;jt'd.y3 h,aLjr;*;vt i;f ,iirx-

:
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"Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama -semfus

kumng safu-. ndaklah seseorang menghapalnya kecuali ia masuk

surga. Dia ganjil dan menyukai yang ganiil." Diriwayatkan oleh Al

Bukhari.

perkataan Al Bukhari,'z;-tir(secara riwayat). , :

Al Hafizh berkata: Di dalam riwayat Al Humaidi disebutkan,

"Rasulullah $ bersabda. "

Di dalam riwayat Muslim disebutkan: Dari Amr bin

Muhammad An-Naqid, dari Sufuan, dengan sanad ini, dari Nabi $.
. Al Bukhari mengeluarkan pada pembahasan tentang tauhid,

dari riwa5nt Syu'aib: Dari Abu AzZinad, dengan sanadnya, bahwa

Rasulullah $ bersabda.

Ad-Daraquthni mengeluarkan di dalam Ghamib Malik, dari

riwayat Abdul Malik bin Yahya bin Bukair, dari ayahnya, dari Ibnu

Wahb, dari Malik, dengan sanad tersebut, dari Nabi S, beliau

bersabda,

t;t, o:r:*;, 
^1:r, *) 

:,y:'7 ht Ss

'Attah & berfirman, 'Aku mempunyai sembikn puluh

sembilan narna'."

Menurut saya: Hadits ini diriwayatkan juga dari Al A'raj oleh

Musa bin Uqbah yang diriwayatkan oleh hnu Majah dari riwayat

Zrl:rrir bin Muhammad darinya dan menyebutkan nama-nama-Nya.

Diriwayatkan juga dari Abu Az'Zimd oleh Syu'aib bin Abu

Hamzah sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan

tentang syarat-syarat, dan akan dikemukakan lagi pada pembahasan
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tentang tauhid.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dari riwayat AI Walid bin

Muslim, dari Syu'aib, dan menyebutkan nama-nama-Nya.

Diriwayatkan juga (dari Abu Az-Zinadl oleh: Muhammad bin

Ajlan yang dikemukakan oleh Abu Awanah; Malik yang dikemukakan

oleh hnu Khuzaimah, An-Nasa'i, serta Ad-Daraquthni di dalam

Ghamib Malik, dan ia berkata, "shahih dari Malik tapi tidak terdapat

di dalam Al Muwaththa' sebagaimana dikemukakan oleh Abu

Nu'aim dari berbagai jalur tentang asma'ul husna."; Atdurmhman bin

Abu Az-Zinad yang dikemukakan oleh Ad-Daraquthni; Abu Awanah

dan Muhammad bin Ishaq yang dikemukakan oleh Ahmad dan hnu

Majah; Musa bin Uqbah yang dikemukakan oleh Abu Nu'aim dari

riwayat Hafsh bin Maisarah darinya.

Diriwayatkan juga dari Abu Huraimh oleh: Hammam bin

Muirabbih yang dikemukakan oleh Muslim dan Ahmad; Muhammad

bin Sirin yang dikemukakan oleh Muslim, At-Tirmidzi, Ath-Thabarani

di dalam Ad-Dub ', dan Ja'far Al Firyabi di dalam Adz-Dzikri Abu

Rafi yang dikemukakan oleh At-Tirmidzi; Abu Salamah bin

Abdurmhman yang dikemukakan oleh Ah'mad dan hnu Majah; Atha

bin Yasar, Sa'id Al Maqburi, Sa'id bin Al Musayyib, Abdullah bin

Syaqiq, Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dan Al Hasan Al Bashri,

Abu Nu'aim meriwayatkannya dengan berbagai sanad dari mereka

yang semuarrya dha'if, Irak bin Malik 5nng dikemukakan oleh Al

Bazzar namun ada kemguan di dalamnya, dan diriwayatkan kepada

kami di dalam Juz' Al Ma'ali dan Amali N Jurqi dari jalumya tanpa

keraguan.

Selain diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi $, juga

diriwayatkan oleh Salman Al Farisi, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ali,

@
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semuanya dikemukakan oleh Abu Nu'aim yang iuga dengan sanad-

sanad yang dha'if. Hadits Ali disebutkan di dalam Thabaqat Ash-

Shufiylnh karya Abdunahman fu-sulami; Hadits Ibnu Abbas dan

hnu umar disebutkan di dalam juz ketrga belas dari Amali Abi Al

easim bin fusynn dan Fawaid Abi Umar bin Ha5rytuaih. yang

disarikan dari Ad-Daraquthni. Semua ini yang telah saya temukan

jalur-jalur periwaYatannYa.

hnu Athi5[7ah mengatakan di dalam Tafsir-nya, bahwa riwaSnt

lri mutaumtir dart Abu Humirah, ia ber{<ata, "Tentang penyebutan

nama-ruuna itu perlu diteliti lebih iauh, karena sebagiannSn ucuk

terdapat di dalam Al Qur'an serta hadits yang slnhih, dan hadis ini

tidak mubwatir da;. asalnya walaupun dikeluarkan di dalam Ash-

Shahih,tapi mutawatimSa hanya dari Abu Hurairah."

Demikian png dikatakannya, natnun sebenam5n ini juga

tidak mutawatir [tidak banyak ot?mg Sang meriwayatkan] dari Abu

Hurairah, paling maksimal hadits ini termasuk kategori masyhur.

Kernudian dari ifu, tidak ada yang menyebutkan nama-nama-Nya

kecuali di dalam riwayat Al Walid bin Muslim yang dikemukakan oleh

At-Tirmidzi dan di dalam riunyat Athalr bin Muhammad dari Musa

bin Uqbah yang dikemukakan oleh hnu Majah. Kedua riwayat ini

kembali kepada riwayat Al A'mj, dan mengenainya ada perbedaan

pandangan yang tajam terkait dengan penyebutan IIaITIEI-D?IDa,

penambahan dan pengurangan., Penyebutan nama-nalna iuga

terdapat di dalam jalur ketiga png diriwayatkan oleh Al Hakim di

dalam Al Mustadnk dan Ja'far Al Firyabi di dalam Adz-Dzikr dan

jalur AMul Aziz bin Al Hushian, dari A5iygb, dari Muhammad bin

Sirin, dari Abu Hurairah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penyebutan nama-

@



Afflrf.4b ? lru flafu z4l r1or4l4,,t

narn r, apakah ifit matfu' atau merupakan sisipan dari sebagian

perawi ke dalam khabam5n. Sebagian besar mereka berpendapat

dengan png pertama [yakni mar{u[, dan mereka berrdalih dengan

bolehnya menamai Allah Ta'ak dengan nama yang tidak disebutkan

di dalam Al Qur'an sebagai lleltrt l, karena kebanpkan nanr.F1lama

ifu memang demikian. Yang lainnla berpendapat, bahwa penetapan

narna-n una itu merupakan sisipan karena mayoritas riwayat tidak

menyebutkannya. Demikian yang dinukil oleh AMul Aziz An-

Nakhs!,abi dari banpk ulama.

Setelah meriwa5ratkan hadits ini dari jalur Shafr,ran bin Shalih

dari Al Walid bin Muslim, Al Hakim berkata, "Shahih menunrt syarat

Al Bukhari dan Muslim, narnun keduanp tidak meriwayatkannln

dengan penyebutan asma'ul husna. Alasan mereka, karena Al Walid

bin Muslim meriwayatkann5n sendirian. "

L"ebih jauh ia berkata, "Aku Udak mengetahui adanya

perbedaan pandangan di kalangan, ahli hadits, bahwa Al Walid lebih

blqah,lebih hapal; lebih utama, dan lebih berilmu daripada Bisyr bin

Syu'aib, Ali bin A5yasy, dan para sahabat Syu'aibi lainnya."

Ini mengisyaratkan bahwa Bislrr, Ali, dan Abu Al Yaman

meriwayatkannya dari Syu'aib tanpa disertai penyebutan nama-nama

(asma'ul husna).

Riwayat Abu Al Yaman adalah yang dikemukakan oleh Al

Buhkari, riwayat Ali dikemukakan oleh An-Nasa'i, dan riwaSnt Bisyr

dikemukakan oleh Al Baihaqi. Dan png benar, alasan kedua Syaik'h

(Al Bukhari dan Muslim) tidak merir,vaSntkannya bukan saja karena Al

Walid meriwayatkannya sendirian, tapi juga karena di dalamnp

terdapat pertedaan dan kekacauan sanad sedangkan ia tsiqah.

Diriwayatkan juga dari beberapa jalur dari Abu Huraimh, dari

1
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riwayat-riwayat itu tidak ada yang menyebutkan nama-nama kecuali

pada jalur ini. Ini diriwayatkan juga dengan sanad lainnya dari Abu

Hurairah dengan menyebutkan nalna-nama, namun sanadnya tidak

shahih;'

sebenamya shafwan fidak meriwayatkannya sendirian,

karena Al Baihaqi meriwayatkannSn dari jalur Musa bin Alyub An-

Nashibi -dan ia tsiqal>, dari Al Walid juga. Ada perbedaan sarndnya

dari Al walid, dan utsman Ad-Darimi di dalam An-Naqdh 'ala Al

Marisi. lFath Al Ban, lL /218-22L1-

33. Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam Tafsir hnu

Mardawaih dan di dalam ritmyat Abu Nu'aim dari jalur hnu Sirin,

dari Abu Hurairah, sebagai ganti redaksi:

^?)r J*trAl'i;
"hmngsiapa menguaainSa maka k masuk sutga" adalaht gr

e-!;i ,Ft ltbt (hmngeiap berda dengannya mal<a ia masuk

surgl.

Di. dalam sanadnya terdapat Hushain bin Mukhariq, ia perawi

yang dha'if. Khulaid bin Da'laj menambahkan di dalam riwayatnSra

yang telah disinggung di muka: pfr-iir e 4i (dan semua itu

terdapat di dalam N Qur'an). Demikian yang dicantumkan dari

perkataan Sa'id bin AMul Aziz.

Demikian juga Snng terdag3t di dalam hadits lbnu AbbaS dan

hnu Umar, dengan lafazh: giljir P.'dt '.i-3f,j1,;g6t^b'l;;
(fumngskp menguaain5n mala ia masuk surga. Dan ifu ada di

dakn N Qur' arll. lFath N Bari, ll/230l
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34. AI Hafizh berkata: Karern pada sebagian majelis imla'
(dikte) telah disebutkan hadits:

t*,1'Wb') 
^1:.4it 

Lf

"saunguhn5a Atlah mmtiliki sentbilan,**'runbilu,
narna," apakah valid periuaSatanqn secara mar{u'atau Udak? Hal ini

mendorong sa5ra unfuk mengulasnSra secara rinci dan global. Kepada

Allahlah saya bersandar, dan dari limpahan kemuliaan-Nf sala

bertopang kepada Allah &.

Dari Abu Hurairah fi, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

U,t+t ),1 *V -J,;t',p) 
^;:,4ir 

3f
uc ?, t , ro ta. 'd, ?.',, , .,.. o (
-).Jl g- lS Ul 6a;2-ll _p.l LAt-.a>l

"Allah memiliki sembilan prluh sembilan narna, semfus kquali
afu. kmngsiap menghaphga naka ia masuk sutga.

Sesunggyhntn Dia ganjil, ganjil."

Ini hadits shahih.

Diriurayatkan oleh Ahmad, lalu kami mendapatinlra dengan

sanad tinggi.

Diriunptkan juga oleh Muslim dan Abu Awanah.

Al Hafizh mengemukalon dengan sanadngra dari Abu
Humirah S, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,
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v!; d+t)

;,i+\?

' to , 4ro

o-N,Ju,Sz

art/ r;\ Alj

^?)r

; ,i+tJ ;"UV u-^,t o-i*:t 
^1:r,

'Jr.,

'Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, senfus kecuali

atu. hmngsiapa menghapalnya maka ia masuk surga." Ini lafazh

hrahim.

Ini hadits shahih, dan sanadnya sesuai dengan syarat Al

Bukhari, namun ia tidak meriwayatkannya dari jalur ini.

Dari Abu Hurairah 4&, dari Nabi $, beliau bersabda,

4t)

^';t;*tr++
,Attah memiliki sembilan puluh sernbilan nanat, senfus kquali

atu. fumngsiap menghapaln5a mal<a ia masuk sutga'"

^?)t'Jr;t,i',,i;l
,Allah memiliki sembilan puluh sembilan natna, senfus kquali

satu. Bamngsiapa menghapaln5n maka ia masuk sulga'"

lalu ia mengemukakan beberapa jalumya dari Abu Hurairah.

Al Hafizh juga mengemukakan dengan sanadnya dari Abu

Hurairah &, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

ilg tL*,,t,
' to , lro )Ott;) A-*---3. d

6Gl
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Para perawinya adalah

Muhammad bin Malik, ia

riwayatnSa.

para pemwi Asbshahih. kecuali

tsiqah. An-Nasa'i mengeluarkan

;iu':ht

Dari Abu Huraimh r&, dari Nabi $, beliau bersaMa,

qt {*1,4G; U ry*t
lz \
aJt" Ait*rL

"Allah memiliki senfus narna kecuali afu, bamngsiap beda
maka Allah mengabulkan dan3n."

Ini hadits sharib dengan lafazh ini. Diriwayatkan oleh hnu

Mardawaih di dalam At-Tafsir.

Dari Abu Hurairah 4&, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa, 0!

$ .il,'d-t: $s ,ilt $t t^brl u d:+rilf iiU r1:,,tixt*'zilt N
,l;,; e:J ,bli,.iirl"lr ,iqlu:rt,Sq;ir ,!e:j, ,l,i;}r,} it nrt r gpr l,r
,'oriji,-:rt ,:q-jit,jff' ,j,ilit ,!3:oi3,&1$r ,,!.e)t |#;ili ,i*i, ,j-j,t,
,#, (Ar-1"lr,3rui','#r,Elr,ir;aidt.grg',',-ndr,!$t,irilt
,l$1i,FF',jj3t,!rial,.|gi':#,,!*,tst,ii$fu ,liw,.:nsdt
|S--,sr,'g-,rjt,t "oJr,:Q)t,!i--#r,:$hii,Lo*;ir,iiiiiir,L4jl,i, ,rAt ,W ,:ajr ,!eta, ,g.i ,',git ,L4!tl' ,Lr';t, ,!q+i,ir ,\iljrt
,la1jl,-r*riJr,lo;t; 1jrr,{frt,'6r,ir.eijr,eiJit,fuiir,:,s#r,si,lir
;d;,4, :'*-: ,r2r-us.t-.i1i ,l,S\\i.,?ii.',13i:ir.,:r,ptir ,lruir-,11,.iarr

,?t;)i3 Jy'jr 1i ,gilr 'e\ti ,tt:r}, ,'3t;ttt,i4i1.ir ,qflr.,!jr ,;!;!jt
,'eJt,g#,:srp' ,i:3r ,prir ,l(atr .!rir ,u1ijr ,H' .if'+' ,!-.aI'
'ti$t ,3*;'jt *ljijit (sesun4guhntn Allah memiliki sembilan puluh

sembilan neilna, ientus kquali sfu. Ehmngsiapa menghapln5n

maka ia masuk surga, Dia ganjil dan menyukai yang ganjil. Dialah

i
ij
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Alah yang tidak ada sesembahan selain Dia Yang Maha Pemumh,

Yang Maha Penyayang, Yang Maha Raia, Yang Maha Suci, Yang

Maha Sejahtem, Yang Maha Mengamankan, Yang Maha

Memeliham, Yang Maha Perkaa, Yang Kehendak-N5n tidak dapat

diingkari, Yang Maha Memitiki Kebeann, Yang Maha Mencipd<an,

Yang Maha Menata, Yang Maha Pembentuk Rupa Makhluk, ;Yang

Maha Pengampun, Yang Maha Perkaa, Yang Maha Pemberi

I{antnia, Yang Maha Pemberi Raeki, Yang Maha Pembuka, Yang

Maha Mengetahui, Yang Maha Menyempitkan, Yang Maha

Melapangkan, Yang Maha Merendahkan, Yang Maha Mengangkat,

Yang Maha Memuliakan, Yang Matn Menghnat<an, Yang Maha

Mendengar, Yang Maha Melihat, Yang Maha Menenfukan, Yang

Maha Adil, Yang Maha Lembut, Yang Maha Waspada, Yang Maha

Pen3nnfun, Yang Maha Agwg Yang Maha Pengampun, Yang Maha

Mensyukuri, Yang Maha Tinggi, Yang Maha B*ar, Yang Maha

Memeliham, Yang Maha Memberi Kekuatan, Yang Maha Pembuat

Perhifungan, Yang Mempun5ni Kagungan, Yang Maha Mulia, Yang

Maha Mengawasi, Yang Maha Mengabutl<an, Yang Maha Luas, Yang

Maha Bijaksna, Yang Maha Mencinpi, Yang Maha Mulia, Yang

Maha Membangkitkan, Yang Maha Menyakikan, Yang Maha Benar,

Yang Maha Pemanggul Amanat, Yang Maha Sumber Kekuatan,

Yang Maha Kokoh, Yang Maha Melindungi, Yang Maha Tetpuii,

Yang Maha Menghitung, Yang Maln Memulai, Yang Maha

Mengembalikan, Yang Maha Menghiduplan, Yang Maha Mematikan,

Yang Maha Hidup, Yang Maln Menqal*an, Yang Maha

Menemul<an, Yang Maha Mulia, Yang Maha Tungal, Yang l@ha

Dibufuhkan, Yang Maha Menenful<an, Yang Maha Berkua , Yang

Maha Mendahulukan, Yang Maha Mengal<hirlan, Yang Maha

Permulaan, Yang Maha ,4khir Yang Maln N5ata, Yang Maha Ghaib

L
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(Tercembunyi), Yang Maha Memberil<an, Yang Maha Meningikan,

Yang Maha Dermauan, Yang Maha Peneima Tobt, Yang Maha

Penyik , Yang Maha Pilral Yary Maha Pelinph l{6ih, Yang

Maha Menguaai s@k Kemian, Yang Maha Merniliki Kebsnn
dan Kemuliaan, Yang Matn Merypimbngl<an, Yang Maha

Pengamptl, Yang Maha l{a5a, Yary Matn Pembqi Kekalaan, Yary

Maha Mencegah, Yang lu{aha Pembe.ri Deita, Yang Maln Penbqi

Iulanfaat, Yang Maha Bercaha5a, Yang Maha Pemberi Pefunjuk,

Yang Matn Pencipb Keindahan, Yang Maha Kekal, Yang Maha

Pewaris, Yang Maha Pandai, Yang lulaln &b1."

Ini lafazh Ja'far. Kemudian Al Hafizh mengemukakan

perbedaan mengenai Dolnn-rilDn itu pada riwayat Al Hasan bin

Sufipn dan pada riwapt Ath-Thabarani.

Klaim mubwafit"nya hadits ini tertolak, karena fidak shahih

kecuali dari Abu Hurairah.

DiriwaSntkan jugn dari Ali, Salman, hnu Abbas dan hnu

Umar yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, semua sanadnya dha'if di

samping juga gharib. Kemungkingan yang ia69 maksud muksratir

adalah dari Abu Huraimh, karern jalur periwayatan darin5a sangat

ban!,ak.

Diriura5ntkan dari Ibnu Abbas dan hnu Umar $, keduaryn

berkata: Rasulullah $ bersaMa, 'S-lS t^brf U ,(J'\ofit'ltlt r)).

gf-lir ,t r;.t ,itolt 1411u1i memitiki sembilan putuh sembilan narna.

kmngsiap menghaplnSp maka ia masuk surga, dan ifu tetdapt di

dakn Al Qur'arl."

6e Yakni hnu'Athiyyah.

@
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"Yang Maha Ehik, Yang Maln Membimbing, Yang Maha

Menunjuki, Yang Maha Kuat, Yang lulaha Melindungi, Yang Maha

Berdiri, Yang Maha Metnellham, Yang Maln Mencipblan, Yang

teaaaqAa I d,* 7a/* 4C rQarala,ad

Ini hadits ghaib, dan di dalam sanadnya ada kelemahan.

Yang menyebabkan gharibnya adalah matarnya, yaifu tambahan di

bagian akhimya.

Telah dikemukakan dari Ja'far Ash-shadiq, Sufuan bin

Uyainah dan lainnya apa yang menguatkan itu. watlahu a'latn-

Vakhnj Hadits Al Asma' At Husna,T-7s!'

35. hnu Khuzaimah, hnu Hibban, At-Tirmidzi dan Al

Hakim, dari Abu Hurairah. Lalu dikemukakanlah nama-nama itu- At-

Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui pada sesuatu pun pada

kebanyakan riwayat yang menyebutkan nama-nama kecuali di dalam

hadits ini. Adam bin Abu lyas menyebutkan hadits ini dengan sanad

lainnya dari Abu Hurairah, dan dia menyebutkan nama-nama di

dalamnya, namun tidak memiliki sanad yang shahih"'

Menurut saya, hadits tersebut diriwayatkan juga oleh hnu

Majah dari Al A'raj, lalu ia mengemukakan nama-nama itu, dan

menyelisihi redaksi At-Tirmidzi dalam seg urutannya, tambahan dan

pengurengan. Adapun tambahannln adalah:

i6
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Maha Mendengar, Yang Maha Memberi, Yang Maha Kekal, Yang

Maha Tenng, Yang Maha SemPuma."

Jalur periwayatan yang diisyaratkan oleh At-Tirmidzi itu

diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Al Mustadmk dat'l Abu

Hurairah. Di dalamnya juga terdapat tambahan dan pengumngan,

dan ia berkata, "Yang terpelihara dari Ayyub dan Hisyam tanpa

menyebutkan nama-nama." Al Hakim juga mengatakan, "AMul Aziz

tsiqah."

Menumt saya, bahkan sebenarnya ia disepakati kedha'if

annya, dan dinilai lemah oleh Al Bukhari, Muslim, hnu Ma'in dan

hnu Hazm, ia berkata, "Tentang perinciannya ada sejumlah hadits

yang beragam, tidak ada satu pun yang shahih dari ifu."

hnu Athi5yah berkata, "Hadits At-Tirmi&i tidak mutawatir,

dan pada sebagian nama terdapat kejanggalan.

Telah disebutkan di dalam doa Nabi db, !g ti,iti, ri-(Wahai

Dat 5ang Maha Penya5nng, wahai Dzat 5nng Maha Pemberl,

namun di dalam hadits At-Tirmidzi tidak satu pun (dari itu) Stang

disebutkan."

Apa yang disebutkan oleh hnu Hazm, adalah: ,ift|tht $t

,gt 2i1 tfr 1J1 ,'l-F ,etirr ,fJr .i*ojr ,*ir,ij;i ,;61' ,L1'
,!r$, ,!r*a, ,lrwlt $jiltl'r ,:tFJ, ,'..Ar ,i , ,!54r,}.3ir ,lgrlilr ,,;1i
,lta;jrt ,.iy't ,;,:it ,!nf, ,Uj: ,'A,'alet |r4, ,'$ ,:t'tz:3 ,lrlAt
,C\Ai i'4r;ir,lc5,,.rGti,i:t\i,:o,7r,l;li,l,t#t,iisir,itaAt
|;,*4r ,b:$r,&iir .!jir ,i&ir ,lfir ,o2l"j' ,t,,ililr ,'6!r ,tetjlt
, . ,i. t. l. t u ,- tt3 ,. itl ,,'-t,: t., ,,?. t.rr,l, t ,.t"i, t t,.?,,4'iil.'.:L#.:it ,'7 jlsr ,:t!t ,lg\i ,:$i,irt+tir ,Lt5ir ,,-rs!utt ,!*qt

')Ui ,?,fit ilttlt ,;4tr ,;r;lr ,i*qt' ,lqdt ,lylit ,a!.ij, ,lSsi, 1o*
ta

l

Dialah Allah, Yang Maha Pemumh, Yang Maha PenSnyang, Yang
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Maha Mengetahui, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Mulia' Yang

Maha Agung, Yang Maha Lembut, Yang Maha Berdii sendirt, Yang

Paling Mulia, Yang Maha seiahtera, Yang Maha Menerima Tobat,

Rabb, Yang Maha Pembei, Ilah, Yang Maha Dekat, Yang Maha

Mengabulkan, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Luas, Yang Maha

Kuaa, Yang Maha Menqrukuri, Yang Maha Perkaa, Yang l4aha

Akhir, Yang Maha N5nta, Yang Maha Be*r, Yang Maha

Mengebhui, Yang Maha Kuaa, Yang Maha Melihat, Yang Maha

Pengampun, Yang Maha Bersyukur, Yang Maha Kuan, Yang Maha

Perl<aa, Yang Maha Memiliki Kebeann, Yang Maha Membenfuk,

Yang Maha Dermawan, Yang Maha Kuaa, Yang Maha

Menciptakan, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Pelindung, Yang Maha

Kuat, Yang Maha Menghidupkan, Yang Maha kW, Yang Maha

Mulia, Yang Maha Mencintai, Yang'Maha Dibutuhkan, Yang Maha

fua, Yang Maha Tunggal, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Tinggi'

Yang Maha Pencipta, Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Pembei

rezeki, Yang Maha Benar, Yang Maha Lembut, Yang Maha

Pen5n5mng, Yang Maha Pemaaf, Yang Maha Pembuka, Yang Maha

Menemngl<an, Yang Maha Kokoh, Yang Maha Pemberi Kamanan,

Yang Maha Memeliham, Yang Maha Tercembunyi, Yang Maha Suci,

Yang Maha Raia, Yang Maha Memiliki, Yang Maha Bsr' Yang

Maha Agung, Yang Maha Mernimpin, Yang Maha Suci, Yang Maha

Craniit, Yang Maha fuik, Yang Maha htdah, Yang Maha Lembut,

Yang Maha Memuliakan, Yang Maha Menyempitkan, Yang Maha

Melapangl<an, Yang Maha K&al, Yang Maha Memberi, Yang Maha

Mendahulukan, Yang Maha Mengakhiilran, *nS Manl

Ini adalah delapan puluh satu nama. Al Qurthubi berkata,

"Terluputkan,,\rit,Lr3',d6',i6ij',br;it,lloa,:J,i,rA-1ir,i!;rl,oJr

A-jJ, ,4tlt ,i$;nr ,!{ir lYans Maha Elenar, Yang Maha Memberi

@
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pefiolongan, Yang Maha Meliputi. Yang Maha Meniaga, Yang Maha

Befruat, Yang Maha Mencukupi, Yang Maha Pemilik Caha5n, Yang

Maha Pencipb, Yang Maha Pernbuat, Yang Maha Pencipta, Yang

Maha Luhur, Yang Maha Mengeluar*ar)."

Kami telah mengurutkannSa dengan urutan ini unfuk

digunakan berdoa kepada Allah dengn menyebutkannln: ,f.1' ,ii1-t

,lgl;:o4, ,bls,{il:.1' ,,.,":!iir,irgir ,lr*1, ,g,Llt,L. ]r trl ,+,i,
,; ;ri,,5,*di, ;'*iu', ?Ji .'Jil i,' itbit, (r1$ r,ldu,i,,!!$,iit, ir$,jr

,t*t,,i--Si',!ri',t#ir,;rlst,i,.SAr..e,i,|gi,,:.?r?,,!n4*,lu$t
,:,,,,,-t:ji,t .oljr,u'-i, i."Jrt,jtsr,l.odt.!a1.Jr,jurst,'.-iohitr,ir,n'
,]r-idr,:u,,j,ir,',inr,:$4ijjt,llre,:ir,1oa:ir,:.raAr,16iitr,Utar,l.";ir
,t ..-*.i' ,'Ju;iir ,i5!3r ,jli3llr ,url}i,:rrat ,\:!jt i4{a,'..rld' .i(rl'
Jjr ,l-*vdr ,iyir ,)yit ,i,sar ,!jr ,L1jr ,!urt,,?6ir .l,;aiir
,t;ii,Jr3r,l#,.slir,l,F1,iir,iti,,a$ji;#t,ltti,i4r;i,
't1..-.J' .lr ri,*6, \:b,u.'Ft.1rtri,;iJr }v,!#t OFr :i,Cr3}r,"pli
ii ,r;r,t\?: ytiJs, ers.|y\\?i 9t:i1,A tb'6 ,?d, e-, ,,pr*jl$ gli
f,-s.l?t ry"i' 1i ,gtLjr et$ ,,rt:\ii 9ri;li1llah, Tuhan Yang Maha

B4 Allah, Rabb, Yang Maha Pemunh, Yang Maha PenSmiang,

Maha Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Seiahtem, Yang Maha

Pembei Keamanan, Yang Maha Memeliham, Yang Maha Perkaa,

Yang Maha Kuaa, Yang Maha Memiliki Kebeamn, Yang Maha

Menciptakan, Yang Maha Mengadakan, Yang Maha Membuat

Bentuk, Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir Yang Maha Nyab,

Yang Maha Tercembunyi, Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri

Sendiri, Yang Maha Agung, Yang Maha Penerima Tobat, Yang

Maha Luas, Yang Maha Bijakana, Yang Maha Menqrukuri, Yang

Maha Mengetahui, YanS Maln Kaya, Yang Maha Mulia, Yang Maha

Memaafkan, Yang Maha Kuaa, Yang Maha Lembut, Yang Maha

Mengetahui, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Melihat, Yang
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Maha Pelindung, Yang Maha Penolong, Yang Maha Dekat, Yang

Maha Mengabulkan, Yang Maha Mengawasi, Yang Maha Membuat

Perhifungan, Yang Maha Kuat, Yang Maha Men5aksikan, Yang

Maha Teryuji, Yang Maha Agung, Yang Maha Meliputi, Yang Maha

Menjaga, Yang Maha Benar, Yang Maha Menielaskan, Yang Maha

Pengampun, Yang Maha Perkaa, Yang Maha Pencipta, Yang Maha

Pembuka, Yang Maha PenSaSang Yang Maha Mengarnpuni, Yang

Maha MeiSa5nngi, Yang Maha Bercykur, Yang Maha Bear, Yang

Maha Tinggi, Yang Maha Memelihan, Yang Maha Penolong, Yang

Maha Pemberi, Yang Maha Ehik, Yang Maha Mewarisi, Yang Maha

Pelindung, Yang Maha Berdiri, Yang Maha Mengalahkan, Yang

Maha Perlaa, Yang Maha Dermawan, Yang Maha Memeliham,

Yang Maha k, Yang Maha Dibutuhkan, Yang Maha Raja, Yang

Maha Kuae, Yang Maha Meunkiti, Yang. Maha Menunjuki, Yang

Maha Menjatnin, Yang Maha Mencukupi, Yang Maha Mulia, Yang

Maha Tinggi, Yang Maha Pemberi Rezeki, Yang Memiliki Kekuatan

lagt YanS Maha Kokoh, Yang Maha Mengampuni dosa, Yang Maln
Menerima tobat, Yang Maha kems sika-N3a, Yang Maha

Meninggil<an denjat, Yang Maha cept perhifungan-N1m, Yang

langt dan bumi, Yang Menciptakan langit dan bumi,

Gha5n langit dan bumi, Raja sqala mja, Yang Maha Memiliki

Kemuliaan dan Kemunhar). [Talkhish Al Habir 4/1539-7ilL1.

36. Biografi Abdul Azizbin Al Hushain: hnu Adi berkata: ...

Khalid bin Makhlad menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah

secara mar{u':

@
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,

J*:, r^Gl; ,&\'p)-*, !,0\
{;it

uAllah memiliki smtbilan puluh sernbilan nalrEt, brugeiap
menghafalnja maka ia masuk surga,"

lalu ia menyebutkan narna-n ilra ifu. Ini hadits dha'if.lLisn Al
Mizan, +tZ*Zgl.

Bab: Riwayat-Riwayat tentang llmu Ghaib

37. Perkataan at'gukhri: Yahp berkata, "Yang mengetahui

segala sestratu Snng zhahir, dan mengetahui sqala sesuatu yang

batin."

Al Hafizh berkata: hnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, ia

berkata, "Perkataannya di jalur ini: ir-+ir'-rlt- tl'v-7;i l:f W'*;';;
(hmngsiap Wng menceribl<an kepadarnu bahwa Muharunad
mengetahui Wng gai\, aku kira ini tidak terpeliham. Adapun

seseorang yang menSratakan bahwa Rasulullah $ mengetahui dari

hal yang gaib, hanyalah apa Sang beliau ketahui." Selesai. lFath Al
Bari, L3/3761.

38. Al Haftzh berkata: Thawus, dari Umar, yaitu hadits yang

terpufus sanadnya, hadits: Umar berkata di atas mimbar, "Demi

Allah, aku akan usir orcmg yang bingung terhadap Allah manakala

@
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menanyakan apa yang tidak terjadi, karena sesungguhnya Allah telah

menjelaskan apa yang terjadi." Ad-Darimi pada pembahasan tentang

lmu. llttihaf Al Maharah, L2/ 20+2051.

'i:i

Bab: Riwayat-Riwayat Pendengaran dan
Penglihatan, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat

39. Dari Aisyah, ia ber{<ata:

',>6;\il:z w,s;$l,3;=i'
"segala puji bagi Allah yang pendengaran-Nya mencakup

semua suara,"

Allah & lalu menurunkan kepada Nabi S ayat, Jlj)?u'g:"ti

V$'td*rl ,1, "Sornguhry Altah telah mendengar perkataan

Wng memajukan gugatan kepda lamu tentang suaminSn." (Qs. Al

Mujaadilah [58]: 1). Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

AI Hafizh berkata: Kemudian ia mengemukakanTo hadits Abu

Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad kuat yang

memenuhi syarat Muslim dari riwayat Abu Musa: "Dari Abu

Hurairah, "Aku melihat Rasulullah $ membacanya -yakni firman

flah ra'ala, t4))lj1gur;li ryif'ol *U-htb1 6asunsunn5n Altah

men5ruruh kamu men5ntnpailan amanat kepada Wng b6rhak

70 Yakni AI Bathaqt di dalam At Asma' tn,Ash-Shifat
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meneriman5n') hingga: t-ai t ryi irr-i &r 'ot $**sgi,rhnt u Alkh
Maha Mendengar lagi Maha Melkatl (Qs. An-Nsaa' [4]' 58F
seraya beliau menempatkan kedua jarinya."

Abu Yunus mengatakan, "seraya Abu Hurairah

menempatkan ibu jarinya pada telinganya dan jari telunjuknp pada

matangta."

Ia juga berkata: Kemudian ia mengemukakan stnhid unfuk

hadits Abu Hurairah dari hadits Uqbah bin Amir, "Aku mendengar

Rasulullah # bersaMa di atas mimbar, "H|UJ u-t irf

(Saunggphntn Tuhan kib Maha Mendengar lagi Maln Melihafi,

seraln beliau menunjuk kedua rnatanSra." Sanadnya hasn.
* Perkataan Al Bukhari,'c,t:je\i'ifI, €t (yang pendengaran-

Nya mencakup semua suara).

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat Abu Ubaidah:

i*JJ (segala sesuatu) sebagai pengganti lafazh LlbJ\i (semu4

strara).

* Perkataan Al Bukhari: Al A'masy mengatakart dari Tamim.

Al Hafizh berkata: Di dalam riwayat Abu Ubaidah hnu Ma'n
disebutkan: "Sunguh, aku mendengar perkataan l{haulah binti
Ta'labh, dan sebagian frdak jeks bgikr, aat itu ia mengeluhl<an

suamin5a, dan k berl<ab, 'Ia tetah menghabiskan mafi mudaku dan

aku hamprl<an perutku unfukn5a, hingga ketika aku sudah fua dan

frdak lagi dapat mempun5ni il*, ia men-zhihar-ktl. -Al hadits-.

Tidak lama kemudian hingga Jibril turun membawakan alnt-ayat ini:

1' 
jl #t V't:j ,tdtw d, li h,e- Jii lsesungsuhnya Attah

telah mendengar perkaban Wng memajukan gugabn kepada l<amu

tenbng suaminya, dan mengadukan (haln9a) kepada Allah. (Qs. Al

I

I
I
I

i

I
I'{
1

.i
j

i
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Mujaadilah [58]: 1)."

Ini riwaSat paling slnhih mengenai kisah perempuan yang

mengajukan gugatan tentang suaminp beserta penyebutan namanya.

Abu Daud meriwayatkan dan dinilai shahih oleh hnu Hibban,

dari Khaulah binti Malik bin Tsa'labah, ia berkata, "suamiku, Aus bin

it, men'zhihar'ku." AI hadits-

Di dalam riwalpt mursl Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi

Spng dirir,rnyatkan oleh Ath-Thabarani disebutkan, bahwa Khaulah

binti Tsa'labah istuinya Aus bin Ash-Shamit, dikatakan oleh suaminya

kepadan5n, ,;t ;CrS'r;b t Il Enskau basiku adalah seperti puryKlung

ibuku).

hnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas: Aus bin Ash-Shamit

men-zhihar isfuinya, Khaulah binti Tsa'labah- Ia juga mengeluarkan

dari riwayat mutal Abu Al Ali!/ah, "Khaulah binti Dulaih diperistri

oleh seomng lelaki Anshar yang berpemngai buruk, Ialu ia
menentangnya dalam suatu hal, rnaka lelaki itu berkata kepadanya,

'Engkau bagiku adalah seperti pungplung ibuku'."

Abu Daud mengeluarkan riwalnt Hamrnad bin Salamah dari

Hisyam, dari Urwah, dari alnhqn: Jamilah istrinya Aus bin Ash-

Shamit. Disambungkan juga dari ialur lainnf dari Aisyah. Riun5at

yarry mutallebih kuat.

DiriwaSntkan juga oleh hnu lvtardawaih dari riwapt Isma'il

bin Ayyasy, dari Higlam, dari aSphnya, dari Aus bin Ash-Shamit,

lnitu yang men- zhihar istrinya.

Rfuvayat Isma'il dari orang:orang Hijaz adalah riwayat yang

lemah, dan ini tamasuk diantaranSn. Jika terpeliham, maka yang

dimaksud ;.qlJrt gi ,it'o-b (tenbng Aus bin Ash-Shamifi adalah

@
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mengenai kisah Aus, bukan bemrti bahwa Unvah membawakannya

dari Aus, sehingga riwayat ni iutst seperti riwayat yang terpelihara.

Jika pemwinya hapal bahwa perempuan itu memang Jamilah,

kemungkinan itu adalah julukannya

Adapun riwayat png diriwa5atkan oleh An-Naqqash di dalam

tafsimya dengan sanad dha'if hingga Asy-Sya'bi, ia berkata,

"Perempuan yang mengajukan gugatan tentang suaminSra adalah

Khaulah binti Ash-Shamit, ibunya adalah Mu'adzah, budak

perempuan Abdullah bin Ubay, lnng berkenadn dengannlp

diturunkan avat, lrljr ,e W $-St lj (Dan ianganlah kamu paka

budak-budak wanibmu untuk melakul<an pe.kcumrl. (Qs. An-Nurr

l24l: 331;' [Fath Al tui,13138]3851.

40. Al Hafizh meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah, ia

berkata,

L,t}\i;x w,5$li;Jt
'segala puji bagi Allah gnng pendengaran-N5n mencakup

semua suara,"

Sungguh telah datang kepada Rasulullah S, seoremg

perempuan yang mengajukan gugatan terhadap suaminya, ia

berbicam kepada beliau di samping ntmah, aku mendengar apa yang

dikatakannya, lalu Allah S menurunkan ayat: U;6J ,1, ,.lhr 3; ti
+\3 d lSesungguhnt/a Allah telah mendengar pert<ataan tnng
mernajukan gug'atan kepada kanu tentang suaminW.l (Qs. Al

Mujaadilah [58]: 1). ,

-,!
3

@
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Ini hadits shahih. Tamim (salah seorang perawi di dalam

sanadnya), dinilai tsiqah oleh hnu Ma'in dan yang lainrya. lAt-

Tasfiliq,5/33&3391.

Bab: Memohon dengan Menggunakan Nama-Nama

Allah Ta'aladan Memohon Perlindungan dengan
Menggunakan-N5;a

4l.Dari hnu Umar rS5, ia be*ata, "Nabi $ bersaMa,

,JW

"Janganlah katian bercumpah dengan (menyebut) baPak-

bpak lcalian, bamngsiap yang betsumph maka hendaHah

bercumph dengan (manyebut nama) Allah-" Diriwaptkan oleh Al

BuLhari.

Perkataan AI Bukhari' i*.t;l qiyx I lJanspnlah l<alian

betsumph dengan [menyebutJ bpk-bryk kalkn).

Al Hafizh berkata: Mengenai rnasalah ini ada juga riwapt dari

Ubadah, Maimunah, dan Abu Huraimh yang diriurayatkan oleh An-

Nasa'i dan yang lainnya dengan mnad-sanad yang iaryid- tFath Al
hri,13/3921.

ti;; ok uj ;6"a fA"; Y

),.
AlJtJ
,ta

@
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Bab: Riwayat-Riwayat tentang Dzat Allah &, Sifat-
sifat-Nya, dan Nama-nama-NYa

42. Hadits Ibnu Abbas:

^Lr eri €,U<rr\;Ak efty.rt
"Pikirkanlah oleh kalian tentang segala snuafu, tapi iangan

memikirkan tentang Dzat Allah."

Hadits mauquf dan sanadnya ia$d.
Kemudian hadits Abu Darda, .-, ;$ Ck,t ,? gi' F'fu 1

&r f:rri "Janganlah engkau memahami sqala pemahaman sehingga

menyebabkan kemanhan manusia ber{<enaan dengan Dat Nlah."

Para perawinya tsiqah, hanlp saja sanadnya terputus. LFath Al Bad,

L3/3941.

Bab: Riwayat-Riwayat tentang Al Qur'an

43. hnu Mas'ud berkata, dari Nabi $,

t ',;:yj rlti,l-6 g-*(;L;;;?tt
z" /

;x;r Gf;{.rt

I
I

I

I

l
i

I

a

oL

6' lo I
I &J>lt

"sesungguhn5n Allah mengadakan hal yang baru dari urufin-

N5a sauai apa Wng dikehendaki-N5a, dan sesunguhn5a di antam

@
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hal bru t/ang diadakan-N4a adatah agar l<alian jangan betbiam di

dakm shalat."

Al Bukhari meriwa5ntkan dari Hudzaifah se@ra marfu':

ilUevFelrr tt
/z

"sesunguhnya Atlah menciptakan setkp pernbuat dan

pefruatann5n " ini hadits shahih-

* Perkataan Al Bukhari: hnu Mas'ud berkata, dari Nabi &, irl
gfl'nL*bt lsesungguhnt, Atlah mengadal<an hal 5nng baru dari

uruan-N5nl.

Al Hafizh berkata: Ini potongan dari hadits yang diriwa5ntkan

oleh Abu Daud, dan ini adalah lafazhryn. Diriwayatkan juga oleh

Ahmad dan An-Nasa'i, dan dinilai shahih oleh hnu Hibban, dari

AMullah, ia berkata, "Dulu kami biasa memberi salam di dalam

shalat, dan men5ruruh (orang lain) melaksanakan keperluan kami.

lalu ketika aku menghadap Rasulullah fl], saat itu beliau sedang

shalat, maka aku memberi salam kepada beliau namun beliau tidak

menjawab salamku. Aku lalu memikirkan apa yang telah lalu dan apa

Srang baru terjadi. setelah beliau menyelesaikantshalatnya, belizu

L"o.uau, ,oi:,r)t 4 t:;,st I olclrrl tiht'oy5 ,i,:ti-'i eft'n L$; 3nr i'r

(squnsguhnya Attah menebpl<an lnng baru dari perintah-N5n ap
t/ang dikehendaki-Nja, dan sainsguhntra Allah telah menebpkan

Wng baru, 5nitu agar kalian tidak berticam di dalam shalaf,."

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkanz o3;;lj'rby5 lOan

sesungguhn5n di antan wng bant. Asal kisah ini terdapat di dalam

Ash-Shahihain dari riwayat Alqamah dari hnu Mas'ud, hanya saja ia

menyebutkan dengan lafazh: iti il,*St e Ll (sesungguhntn di

@
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dalam shalat terdapat kesibukan).

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan riwayat dengan sanad hasan

dari Ashim bin Bahdalah dari Mughits bin sumayya, ia berkata, "Ka'b

berkata, 'Hendaklah kalian berbepagang dengan Al Qur'an, karena

sesungguhnya ia adalah kitab terbaru yang datang dari Yang Maha

Pemurah'."

Di dahm riwa5nt lainnya dari Ka'b ada tambahan: "Dan

bahwa Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Taurat, 'Wahai Musa,

sesungguhnya Aku menurunkan kepadamu Taurat baru yang

dengannya lebih dapat membukakan mata yang buta, telinga yang

tulisa, dan hati yang terhrtup'." lFath Al Ehd,13/507-5081'

44. Az-Tamakhsyari berkata, "Para malaikat berkata, 'Wahai

Tuhan kami, Engkau telah memberikan dunia kepada bani Adarn,

mereka makan darinya dan bersenang-senang, dan Engkau tidak

memberikan itu kepada kami, maka berikanlah itu kepada kami di

akhimt'. Allah berfirman, 'Demi keagungan dan kemuliaan-Ku, Aku

tidak akan menjadikan kefurunan orang yang Aku ciptakan dengan

tangan-Ku sepertlyang aku katakan kepadanya, 'Jadilah,' lalu ia pun

Jaol .

Al Hafizh berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam

Al Austhdari Abdullah bin Umar, dari Nabi $, beliau bersaMa,

6fur ?i\ , i. 'c+Ll "'q:t :'dv ^Eslit 
Lt- \ 9., - -' . r . .

l9 , ! t o .u '. I ),. '- lzo-zt .u ..t, i?l:
* #S co)-,-*-S o-y.-#-)W.e. OJI5 t.,-
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'41; :JJJ ,-,ik \: q; Vr;fL V '4;'.

a t:r! ;;l t|J6J7ti a';;;u,;fu' r#
JK';;i'd3'";E Ls,n-.'fu

"sesunguhnya Pam mataikat berkata''Wahai'"h*'
Engt<au telah memberikan dunia kepada bani Adam' mereka makan

didalantnya,minum,danberpakaian,sementarakamibertasbih
dengan memuii-Nya, tanpa makan dan tanpa minum serta tanp

bermain, maka sebagaimana Engkau telah meniadikan dunia bagi

merel<a, maka jadikantah akhint unfuk kami,. Atlah berfitman, 
,Aku

tidak akan meniadikan kefurunan omng 5ang Aku ciptakan dengan

tangan-Ku sebagaimana wng aku katakan kepadanya, 'Jadilah,' lalu

ia pun jadi'."

Iaberkata,"TidakadayangmeriwayatkannyadariShafwan

kecuali Thalhah dan Abu Ghassan. Thalhah Muhammad bin Mahan

meriwayatkannya sendirian. Juga dari Abu Ghassan olah Haijaj Al

A'war, ia mengeluarkan jalur Hajiaj di dalam N Muiam Al l{abin'darr

pam pemwinya tsiqah Hadits ini mempunyai sSahid yang

diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam Tafsimya'

Ad-DaraquthnimengatakandidalamAl,Ilal,..Darihnu
(Jmar," lalu ia menyebutkannV?, lalu berkata, "Diriwayatkan juga oleh

synraih bin Yunus dari Abdul Maiid secara mauquf, dan ini lebih

shahih.,, swhid lainnya diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam

MusyadAs5rSgmiyyindanAlBaihaqididalamAlAsma.waAsh-
ShifatdanJabir, ia berkata: Rasulullah q$ bersabdu, .iii in'U+'-l

'i;A;- ifiii ii'l, ;.;r" o i?UW'v t u't(i'.tit':t'6 ti-ji

@
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'o6lt'y i'di # tt*"ne7'&i:r,J6i Jui.aTrti $etelah Attah

menciptakan Adam dan kefurunann7a, pam malaikat berkata, 'wahai

Tuhan, Engkau telah menciptakan mereka makan, minum, menikah

dan berkendaraan, naka jadikanlah dunia bagi merel<a dan akhimt

bagi kami'. Atlah Ta'ala pun berfirman, 'Aku tidak akan meniadikan

oftng tmng Aku ciptal<an dengan tangan-Ku sebagaimana 5ang aku

katakan kepadanya, Jadilah,' lalu ia pun iadi'.)."

Diantaranya juga apa yang diriwayatkan dari Abu Huraimh

it6, ia berkata, l:J+ gil zir .Jt'u lt ,* ?fl bl, (Omns beriman

lebih mulia di hadapan Nlah daripada pan malaikat yang ada di sisi-

Nnl. N Baihaqi di dalam AsSt-Syt'ab dari Abu Hurairah secara

mauquf. Diriwayatkan juga oleh hnu Majah dari jalur ini secara

mauquf.

Abu Al Muhzim matruk (riwayatnya ditinggalkan). Stnhid

lainnya diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Al Baihaqi di dalam

AsySyubb dari riwayat Ubaidullah bin Umar &, ia berkata:

Rasulullah '$ bersabda, i'rT f.by,tiit?t l' .Jt i;t;'e6 Vidak
ada sauatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah pada Hai Kiamat

daripda bni Adaml.

lalu dikatakan, "Tidak juga para malaikat?" Beliau menjawab,

.4,i tl- o:iF'^3. J ,igiti,It Vidak jusa pam mataikat.

Pan malail<at itu dipaka matahari dan bulanl.

AI Baihaqi berkata, "Ubaidullah bin Tamam meriwayatkannya

sendirian, ia meriwayatkan hadits-hadits Mu'awiyah, sedangkan ia

dln'if lN lkfi Ary-Slat 2/6541.

E]
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Bab: cerita Nabi & dan Riwayatnya dari TuhannSTa

45. Oari Abu Hurairah, ia berkata: Mungkin ia menyebutkan

Nabi $, beliau bersaMa,

,t--?tr1 fri;:;s tlb ;, l;lr;P t;Y

.s o ) o (
te';.')1 G6. lrU:FGtr: d q'.,;1 6r)

'(Atlah berfimarl, 'Bila samng lnnba mendelat kepda-Ku

sejengkal, naka Aku mendel<at kepdan5a sehasb, dan bila ia

mendel<at kepda-Ku sehasb, mal<a Aku mendel<at kepdanSn

sdepl'."

Mu'tamir berkata: Aku mendengar ayahku, "Aku mendengar

Anas dari Nabi $ meriwalatkan dari Tuhannya s." Diriwa5aatkan

oleh Al Bukhari.

Perkataan Al Bukhari: Dari Abu Huraimh, dari TuhannSa $'
Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwayat hnu Hibban

di dalam shahittnya: Dari Abu Humirah, ia berkata: Rasulullarh $
bersabda,

t:b & J?t'q'F tt1 ::S*3 ? ii,r jti
"Allah & berftrman, Apbik seoftng hamba mendekat

kep&-Ku sejengkal;'

Lalu disebutkan haditsnlp, dan di dalamnya disebutkan

dengan lafazh r-i( tanpa keragtran, kemudian di bagian akhimln

disebutkan z LJtF'r-iJi 1ma*a Aku mendabngrryn dengan berialan

@
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cepag, dan dengan tambahan, iy',dur:-.:J,lth" '#1.'*' J:tF'olt
(Dan Qila ia berjalan cepat, maka Aku berlari kecil kepadanya. Dan

Allah Maha Cepat fmemberikan' ampunanl.

Al Barqani, setelah meriwayatkan hadits ini di dalam

Mustakhnjrryadari jalur Al Hasan bin Sufuan, ia berkata, "Aku tidak

menemukan tambahan ini di dalam hadits lainnya, yakni selain

Muhammad bin Al Mutawakkil."

Dia perawi yang jujur dan mengerti hadits, ia mempunyai

riwayaLriw4Tat gharib dan riwapt-riwayat yang ia riwa5ntkan

sendirian. Ia termasuk gurunlp Abu Daud di dalam As-Sunan. lFath

N Ehri, L3/523-5241.

Bab: Riwayat tentang Tertawanya Allah &

46. Dart Anas bin Malik, "Allah Yang Maha Suci lagi Maha

Tinggi heran atau tertawa karena dua orang lelaki yang salah safunya

membunuh yang lainn5ra, lalu keduanya masuk surga." Diriun5atkan

oleh hnu Khuzaimah

Di dalam sanadn5n terdapat Bisyr bin Al Husain, ia sangat

dha'if. Mengherankan dari hnu lthuzaimah, bagaimana ia bisa

meriwayratkan haditsnya. lltfrhaf Al Mahamh' 2/t01.
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Bab: Melihat kePada Allah &

47. NBukhari berkata: Firman Allah &,

i*s6' 4?*6 *';r;')
'iryuiuh-r*iuh (omng-omng mukmin) pada hari itu berseri-sei'

Kepada Tuhannlntah merel<a melihat." (Qs. Al Qiyaamah 1751: 22-

23)

Dari Abu Hurairah: "Omng-orang berkata, 'Wahai Rasulullah,

apakah kami akan melihat Tuhan kami pada Hari Kiamat?'

Rasulullah $ bersabda,

f.,*Jr 
'{1 ;ill G o\\b'b

'Apakah katian akan berdebat mengenai melihat bulan pada

malan bulan pumamd?'

Mereka menjawab, 'Tidak, \ rahai Rasulullah'. Beliau bertanya

lagr,

ti+A 6:!'*1 r.l'iJr e ;t')"12i "Ji;

'Apakah kalian akan berdebat mengenai melihat matahari

Wng tidak terhalangi oleh awari?'

Mereka menjawab, 'Tidak, r,rnhai Rasulullah'. Beliau bersabda

lagi,

?;-utJrh' ii.-.i .:oJk ff:j "r{Jy
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mengumpull<an manusk pda Hari Kiamat lalu berfirman, "siap

gng menyembah sealafu, mala hendaklah k mengikutinya'" Maka

oftrngomng yang menyembh mabhari mengikuti mabhari; oftnga

oftng wng menyembah bulan mengikuti bulan; dan onng-onng

,nng menyembh pn thaghut mengikuti pn thaghut itu, lalu

tinggpltah umat ini, termasuk l<aum munaftk -atau: kaum

munafiknla, hrahim ragu tentang lafazhnya-, lalu Nlah mendabngi

mereka (dalam gambaran 5nng tidak mereka kenal) lalu berftrman,

,,Aku Tuhan katian.,,Merel<a pun bed<ab, "Inilah tempt learni hinsgd

Tuhan t<ami datang. Bila Tutnn kami datang, mala kami akan

mengenal-N5n.'Allah talu mendahngi merel<a dakm gambamn tnng

mereka keml, lalu bq{irman, oAku Tuhan l<alian.' Ialu mere.l<a

bq*ab, "hgl<au Tuhan hni.o lalu merel<a pun mengikuti-N5a'

Iatu dibentanskan janbbn (shinth) di atas Jahanan, mal<a

aku dan umatku adatah wng perhna l<ali melevatin5a. Tidak

s@mng pun pada hari ru tnng befticam selain pan nsul. ucapn

pm nsul pada hart itu adatah Ya Allah, selamatkan, selamatkan!"

fumentam di datam Jahanam tedapt kait-kait besi (Wtg

melengkung bslan absnSTa) sepefii duri ,As-&'dan. Aplah kalbn

pqrah melihat dui As-*'dan?)'. Mereka menjawab, 'Pemah, urahai

Rasulullah'. Beliau melanjutkan (saManp),

t-1il:' Y fi * pt'J,lllt )? ,#ti

'e,, |&Pt;.urtht''b#,hr vl q*, )'ta

:f ,s:G;t'rfi;'|;t &t ,#,'C, ,f/r

E
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i '*:^if ,hr iW .^!Ar *if'o,
zl,o t to -/$t:,)-fl

lzlJU*

J'HJ:G y bf |rry;:rl6p'.*Lf
.':):,r=bl e ,i;T u.t t;"',!U ri'* {c+Lf

:a& elUr{f | ,:,+:, ql rip
,{is 

^a 
i!,vb tit; ,vht''.!LJy'i- & y+

f:J:* )o% 
'ij 

hr io rA"; st; .al;it JiSi
j,tkjv^t JAlk"Sii,r lt ,p,Fi

a&)u'tllihr jd ,!;,c\ti y.'*a;,:t

'sesungguhn5n ifu seperti duri As-&'dan, hanp aia tidak

ada yang mengetahui ukumn be,am5a selain Allah, Sang akan

men5ambar manusia dengan amalan-arnalan mereka, maka di anbn
mereka ada yang celaka karena amaln5a, di antan merela ada 5ang
terlempar (l<arena tercengaf, ada iuga tnng tefrenam abu
serupnya, kemudian muncul(selamafl, hingga bila Allah telah selesi

memufuskan di antam pan harnba dan ingin mengeluarl<an oftng
dari l<alangan ahli nenl<a tnng Dia kehendaki (untuk kelual dengan

mhmat-N3a, Dia memerintahkan pan malaikat agar mengeluarkan

dari nenka oft,ng Wng tidak menyekufukan Allah dengan sesuatu

pun dai gng Allah kehendaki untuk dinhmati-NW dari

neml<a dari kalangan Wng betsksi bhvtm tkda

--rl
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sesembahan selain Allah. Pam matait<at pun mengenal mereka di

neraka melalui bekas suiud, karetn) api nemka memakan manusia

kauali beJ<as suiud. Atlah tetah mengharunkan nenka untuk

memakan be,l<as sujud.

Ialu mereka keluar dari neml<a dalam kondisi telah gosong,

tatu disimmkan kepada mereka air kehidupan, maka mereka pun

tumbuh di baowhnya seperti tumbuhnya biii akibat dibawa buih

sungai (tumbuh sedemikian cepab5n). Kemudian Nlah seleai

memutuskan di antan pam hamba, talu tinggalah seonng laki-laki

Wng tengah menghadapkan waiahn5n ke nemka. Dia adalah

penghuni nenka tenkhir tfang masuk surga. Ia berkata, "Wahai

Tuhanku, patingt<antah umiahku dari nenka, sebab anginnSa telah

menyiksa dan mernbina*l<anku, kebiamann5a telah membakarku. "

Ia pun berdoa kepda Nlah semanpu Wng dapat ia

panjatkan, kemudian Atlah berfirman, Apakuh bila kamu diberikan

hat ifu masih al<an meminta kepada-Ku 5nng lainrya?' Omng ifu

menjawab, "Tidak, demi kekuabn-Mu, aku tidak akan meminta

kepada-Mu selainn5n."

I-alu Tuhann5n mengambil ianii dan membtuat perianiian

sesuai wng dikehendaki-N5n, talu Allah memalingkan waiahn5n dari

nemka. Tatkata ia telah menghadap ke amh surga, ia melihabrym, ia

pun diarn selama yang dikehendaki Allah, kemudian ia berkata,

"Wahai Tuhanku, antarkan aku ke pinfu surga.' Allah berftrman

kepadan5m, "Bukankah engl<au telah memberikan ianii dan dibuat

perjanjian bhwa selaman5a tidak akan meminta kepada-Ku selain

yang telah diberikan kepdarnu? Celakalah kamu, wahai manusia!

Alangkah licikn5a kamu. "

Ia lalu berkata, "Wahai Tuhanku, u lalu ia berda kepada Allah
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hingga Atlah berfirman, 'Apakah bila kamu diberikan hal itu, kamu

masih akan meminta yang lainn5m?" Ia menjav,tab, uTidak, demi

kekuatan-Mu, aku tidak akan meminta kepada-Mu selainn5a.u lalu
dia berikan apa yang dikehendaki-Nya berupa ianii-ianii dan

perjanjian-perianiian, maka Allah memajukannya ke pintu swga.

Tatkala ia berdii ke pinfu sulga, sulga pun terbenbng

unfukn5n, lalu ia melihat apa 5ang ada di dalamrya berupa

kehidupan yang lapang dan kaenangan, naka ia pun diarn selana

yang dikehendaki Altah unfuk diam, kemudian berkata, "Wahai

Tuhanku, masukkanlah aku ke sulga.' Allah pun berfirman

kepadan5m, "Bukankah kamu telah membeikan ianii-janii dan dibuat

perjanjian-perjanjian untuk tidak meminta selain t/ang telah diberikan

kepadamu? Celakalah kamu, wahai manusia- Alangkah licikn5n

kamu." Omng ifu tatu berkab, 'Wahai Tuhanku, ianqanlah aku

menjadi makhluk-Mu Snng paling sengfim." la pun senantias berda

hingga Allah teftaum karenan5n. Setelah tertawa, Allah berftrman

kepadanya, 'Masuklah ke sutga." Setelah ia masuk sulga, Allah

berfirman lagi kepadanya, "Bemngan-anganlah.u lalu ia memohon

kepada Tuhann5n dan berungan-angan, hingga Allah

mengingatl<ann7m seftrym berkata, 'lTambahlahl ini dan ifu,o hinga
setelah angan-angan ifu funtas, Allah ber{irman, "Ifulah unfulonu dan

seperti ifu pula bersamanya'.1."

Abu Abdullah berkata, "Qais bin Sa'd dan Abu AzZubair

mengatakan dari Thawus (dengan lafaz$t iS.

Mujahid mengatakan, "p,-{ah adalah yang mengurusi segala

sesuafu.

Umar membacanya, ?6r. Keduanya adalah pujian.

Ali bin Abdullah menceritakan kepada kahri, Abdul Aziz bin

I

l

j
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Abdusshshamad menceritakan kepada kami dari Abu Immn, dari Abu

Bakar bin Abdullah bin Qais, dari ayahnya, dari Nabi $, beliau

bersabda, 6i ,W.6iWI ,;s u p6.'l '6116iW P.b gg

;'* ;;.1 i; f.J,;isi\i'6t iiqsa{t:(tp rii.' ,ii tDua sursa

yang ,.^iu purku*utn1 ieserta semua wng ada di dal*nnYa

terbuat dari pemk, dan dua sutga Wng semua perkakasnSa'dan

semua'Dngadadidalamn5atefruatdariemas.semenbntidakada
diantammanusiadenganmelihatkepdaTuhanmerel<akauali
selendang kebmnn pada umiah-N5n di surya Adrlt'

Perkataan Al Bukhari: Bab: Firman Allah &' 'a:*'l )'i6:h\
ir*s q; Al(Waiah-uniah [omng-omng mukminl pada hari itu be$qi-

seri. Kepda Tuhannplah merel<a melihai'

Al Hafizh berkata: DiriwaSntkan oleh Abd bin Humaid, At-

Tirmi&i, Ath-Thabari, dan yang lainnya, serta dinilai shahih oleh Al

Hakim dari jalur Tsuwair bin Abu Fakhitah, dari hqu Umar, dari Nabi

g, beriau b,"f.q", itlf '.it *.q:ll.?,,!f y' f'4f 3l

;;f* {f- F A ht ? i:: * t A'i&-|f ztii'neias
'penghini 

surga tnng palks rendah kdudukann5n adalah omng Wng

melitnt-lihat kemiaanng selarna seribu tahun, dan sesunggahng

omng wng palins utama kdudul<annja di anbm merel<a adalah

onng tang melihat uniah Tutnnn5a $ dua l<ali sehari'

Kemudian beliau menrbacakan (ayat): i*s )1i6iz:: lwaiah-

w;alah [omngomng mukninl @ han ru bery*i-seti') (Qs' Al

QBEamah 17512221."

Ia (hnu Umar) berl6ta, "(Yakn$ putih dan iemih'" iJfS qt 
'tt

(Kepda rutnnntphh mqd<a metilmtl (Qs. Al Alraamah 1751:,'221,

ia Mata, "(Yakni) setiap hari melihat kepada uniah Allah.' Ini

lafazh Ath-Thabari.

EI
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Diriwayatkan juga oleh Abd dari SSnbabah dari Israil,

Iafazhnya: i{ .i,Jjli,t;9;tt t*afi li$s l+ril:ls gq A'fr'#'*stitit yt il';w-"i i* lt & ei?|tAdatah'"*s wns
melihat kepada kebun-kebunn5a, isbi-istrinia, Wm pela5annSa,

kenilcnabnn5a dan kaenangann5a seiau seribu tahun.

Manglan yang plng mulb di anbm merel<a adalah t/ang melihat

kepda wajah Allah Ta'ala pasl dan sore harlt.

Demikian juga yang diriwaptkan oleh At-Tirmidzi dari Abd,

dan ia berftata, " Ghaib."

Diriwayatkan juga dari Israil secara marfit'oleh lebih dari safu

oEmg.

Diriwayatkan juga oleh Abdul Malik bin Abhar dari hnu Umar

secarr mauquf,

Diriwayatkan juga oleh Ab-Tsauri dari hnu Umar secam

mauquf juga, ia berkata, "Kami tidak mengetahui seseorang lang
menyebutkan Mujahid di dalam sairadnp kecuali Ab-Tsauri se@ria

'arr'anah.n

Menurut saSra: Diriunptkan iuga oleh hnu l"larrdaunih dari

empat jalur.

AI Hakim mengatakan setelah mervbl<fuifnya, 'THak ada

kritkan tefradap Tzuunir, hanp saia ia condong kepada S!['ah."

Menurut saln: Saya tidak mengetahui seorarg pun !,ar{l
menilainya biqah, bahlon mereka lebih mernosisikannya pda pcisi
dln'if.

hnu Adi bertata, "Kelenrahan pada hadits-haditsnf orkup

ielas."

,@
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Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Abu Ash-shahbah'

secara mauquf menyerupai hadits hnu Umar' Ia juga

meriwayatkannya dengan sanad shahih hingga Yqzid An-Nahwi dari

Ikrimah mengenai ayat ini, ia berkata, tP Vt i\i* (Metihat kepada

Tuhann5n secam n5nta).

IajugameriwayatkannyadariAlBukhari,dariAdam'd?d
Mubamk, dari Al Hasan, ia berkata, ''ki'f r.-# |*i glW iytX
(Melihat kepada Yang Maha Pencipta, dan adatah hak bagintn untuk

melihatt.

AM bin Humaid mengeluarkan dari lkrimah, "Lihatlah apa

yang Allah berikan kepada hamba-N1p yang berupa caha5n pada

kedua rnatanya sehingga bisa melihat kepada wajah-Nya 5ang mulia

se@ra nlnta -yakni di surga-."

Kemudian ia berkata, "SeandainlA cahaya semua maL*rluk

dijadikan pada kedua mata seorang hamba, kemudian disingkapkan

sahr tabir dari matahari, padahal di bavrnhnSra ada tujuh puluh tabir,

tentulah Udak akan mampu melihat kepadanya

SedanglGn cahala matahari itu merupakan satu bagian dari

tujuh puluh bagian cahaSn Kursi, dan cahaya Kursi merupakan safu

bagian dari tujuh puluh bagian cahaya Arsy, dan cahaSn Arql

merupakan safu bagian dari fuiuh puluh bagian cahaya tabir"'

Namun hrahim Snng tercantum di dalam sanadnln adalah

pemwi dha'if. Ia juga mengeluarkan dengan sanad slahih dari

Muiahid, "?*S maknanf melihat pahala.

Diriuayatkan iuga dari Abu shalih menyerupai irn. lFah Al

Bari, L3/434;l r

@
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48. Al Hafizh berkata: Ia71 berkata, "Adapun tentang betis,

diriwayatkan dari hnu Abbas, mengenai firman-Nya, 96 *'.;Sl-i|
(Pada hari betis ) (as. Al Qalam 168l:'421, ia berkata,

'Dilepaskan dari beratnya perkara'. Orang Amb biasa berkata, i: '^ri

Ot-t' ,* U.tpl apabila kondisinya sangat berat. Contohnya ucapan

seorrng penlrair:

oL J'1, i:Ft *lu:
'I{awan-kar^, ,* terlalu fua unfuk memenggal leher (pemng),

sementam pepeftngan melanda kami dengan angat dahsglat'."

AI Baihaqi men5nndarl<an atsrtersebut kepada hnu Abbas

dengan dua sanad yang keduanya dari Hasan, dengan tambahan,

"Jika ada sesuatu dari Al Qur'an 5ang tersembunyi bagi kalian, maka

telusurilah dari sya'ir.

Al Baihaqi juga meriwaSntkannya dari jalur lainnya 1nng
shahih dari hnu Abbas, ia berkata, "Maksudnya adalah pada Hari
Kiamat." lFath N Ebd, L3/4371.

49. Perkataan Al Bukhari' r-i4! Vt WT +ib gq (Dua

sutga Wng serua perl<al<asrya dan iemua Sang'ada di dalatnng
turtuat dari enaCt.

AI Haftzh berkata: 6;fib l& 64ti'',it|$fi.*ib yq
dt q6JfJ. (Dua surya'iuns tqbuat i*i *r*'bgi omng:omng

.r61i a?|$);bf "*'r3

7L Yaknl hnu Baththal.

@
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yang mendekatkan diri [kepada Allahl, dan selain itu ada dua surga

lagi yang terbuat dari perak unfuk kananl, diriwayatkan

oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim. Para perawinya tsiqah.

Ini bertentangan dengan hadits Abu Hurairah: "Kami berkata,

'Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang surga,

bagaimana bangunannya?' Beliau bersabda, *t * *: fi'U 4
(Ada batu batan5n yang terbuat dari emas, dan ada bafu batarya

tnng terbuat dari peral)." Al hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, dan dinilai shahih

oleh hnu Hibban. Hadits ini ada syahidnya dari hnu Umar yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabamni dan sanadnya hasan. Syahidhiwrya

dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Al Bazzar,lafazhnya: ?nt$lt
H'U U) ft} q e'41 6tlah menciptakan surga dengw bab dari

emas dan bata dari penl). Al Hadits.lFath Al Bai, L3/Ml\

50. Al Hafizh berkata: Ad-Damquthni telah menghimpunkan
jalur-jalur periwayatan hadits-hadits mengenai melihat Allah Ta'ala di

akhirat yang jumlahnya mencapai dua puluh lebih.

hnu Qa5ryim mengikutinya di dalam Hadi Al Arunh hingga

mencapai tiga puluh, yang mayoritasnya kwd. lFath Al Bari,

L3/4431.

@
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Bab: Tentang Kehendak dan Keinginan

51. Ath-Thabari dan yang lainnya meriwayatkan dengan

sanad yang para perawinya tsiqah, dari hnu Abbas' mengenai firman

Allah Ta'ala

,s*';\)
of o' 'tJl o)GJ-F- ,.'',u

,,Jil<a kamu kaftr maka saungguhng Attah tidak memerlukan

(iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafimn bagi hamba-Nn.l (Qs. Az-

Zumar [39], 7), yakni para hamba-Nya 5nng kafir yang Allah hendak

membersihkan hati mereka dengan ucapan mereka' "laa ilaaha

illallaah." Jadi, yang dimaksud dengan para hambu-Nyu yang ikhlas

adalah mereka yang Allah katakan, oGi-l 'di |:D;'j elV'i't
(sesunsgiuhn'nhamba-hamba-Kufrdakadakekuaganbagimu
terhadap mereka.l (Qs. Al fliir [15]: 421, yarq Allah jadikan mereka

mencintai keimanan dan meneguhkan pada mereka kalimat talspa:

"laa ilaaln illallaahj' lFath Al Bai, L3/458L

Vl,r 36 rr'i{;'oY,

i

@
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Bab: Firman Allah Ta'ala, " Bahkan Wng
Didudakan Mereka ifu ialah Al Qur'an Wng Mulia,
yang Tersimpan di Dalam l^auh Mahfuzh." (Qs- Al
Buruui [85]: 2L-221. "Demi Buldt, dan Kitab yang

Difiilis." (Qs. Ath-Thuur 1521: L-21 
l:

52. N Bukhari be*ata: Qatadah berkata, "(Yakni) 'qlt-!<l

(terhrlis). (Makna),tTjt-,'o:jrr4(sama*ama bermakna: 5nng mereka

ttrlis). vuSit il,f1 (Datam induk Al Kibb tl-auh Mahtuzhl)- (Qs- Az-

Zul&ruf [43]: 4): Kitab secam keselurnrhan dan asalnya. )tib'W!$V
Vnda suatu ucapn pun tpng diuaplan.) (Qs. Qaaf [50]:18):

Tidaldah berticara tentang sesuatu pun melainkan dicatatkan

atasnSra."

hnu Abbas ber{<ata, "'(Yakni) Kebaikan dan keburukan

ditulis'. Makna 
',tf;,i, oti(mereka menghilangkan). Tidak seorang

pun lang dapat merubah lafazh suatu Kitab dari Kitab-Kitab Allah

akan tetapi mereka lJjlti @auhhnial': menak^,ilkannln dengan

penakwilan yang tidak sebenam3p. Makna 'rii:"tt1(Qs. Al An'aam

[6]:155): i<fillt,(yarrg mereka baca). 't4t5 (Qs. Al Haaqqah [69lzL2l:
,Ll,t 6r"s mendengar) .WtlQs.Al Haaqqah 1691:12l: uiii8'r 1au"

agar diperhatikan) . p-i5't.t-Sb.i,r;ii, 'ii ,tieJi (Dan At Qur'an ini

diwahryhn kepdaku supp de,ngpnntn aku memberi pqinspbn

kepdamQz takni penduduk IvIaL*ah. i,i;iir t:b { uj @u" kepda

onngomt{l tpng ampi Al Qur'an [kepdangal): yakni Al Qur'an
ini, m*a h menjadi baginltra." 

;B**

t Perkataan 'Al Bulrtlari: hnu Abtas berkata, "0.6kti)

Kebaikan dan keburukan dihrlis."

Al Haftzh be*ata: Ikrirnah dari hnu Abbas mengenai firrnan

@
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Allah Ta'ala. ):i'n'W!av Vnda suatu ucapn pun t/ang diucapl<an.

(as. @af [Sb]'14), ia bertata, "Yaihr dituliskannya kebaikan dan

kebumkan."

Diriwayatkan juga dari jiilur Ali bin Abu Thalhah, dari hnu

Abbas, mergerx1i ftrrnan Allah Ta'ab,'r-d.b'$i: :iili ir,'uWv
(Tiada smfu .lcapn pun Wng diuapl<an melahl<an ada di del<ahg

matail<at pazgpwas tnng selalu lndit (Qs. Qaaf [50]: 18), ia berkata,

'setiap png diucapkan, baik berupa kebaikan maupun keburukan,

semuanya dituliskan, bahkan dituliskan juga perkataan: aku makan,

aku minum, aku pergi, aku datang, aku melihat. Kemudian pada hari

Kamis, diperlihatkanlah perkataan dan amalnya itu, lalu ditetapkanlah

rnarn lrang merupakan kebaikan dan rnna lnng merupakan

keburukan, dan yang lainqn dibuang.

Itulah firrnan-N5n , qt$r il'sl-:c'2'oiilt ,oir; }r ri.li @ltah

merglnpusl<an apa Wng Dia kehendaki dan menebplcan [aP Wng
Dia kehendakil, dan disisi-Nyalah tedapt Ummul Kibb G,auh

Mahtu"h). (Qs. Ar-na'd [13]: 39)."

Afi-Thabari juga meriuayatkanngn dari jalur-ialur Al Kalbi,

sedangl€n Al Kalbi seomng 9rg mafiik (riurafiatrya ditingga[€n).

Abu Strralih frdak pemah berlumpa dengan Jabir ini.

' Pedotaan Al Brkhari: lvlaltna ?t;ni, 'oAi (merelo

menghiland€n).

Al Hafizh be*ata: Sala tdak melihat ini nnrshut dati

perkataan hnu Abbas dari iarlur Tsabit, padatnl 37ang sebelumnf

adal* perkataaruua, dan irrya rarg setdahnlra, yaihl, ';{t'rt:'nS.tg
(Ivtalma &asatihinlt (Qs. Al An'aam [O: 156): tilatntihln (}ang

mereka baca), dan iuga yang setelahnya W.lFath Al Bai,1315331.

l
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53. Ahmad dan Al Bazzat meriwayatkan, ini adalah

lafazhnya, dari hadits Jabir, ia menufurkan, "(Jmar menyalin sebuah

Kitab dari Taurat dengan bahasa Ar.ab lalu ia membawakannya

kepada Nabi'$, lalu membacakannya di hadapan Rasulullah $,
maka wajah beliau pun berubah, maka seomng lelaki dari golongan

Anshar berkata, 'Celaka engkau, wahai hnu Khaththab, tidakkah

engkau lihat wajah Rasulullah #f?' Rasulullah $ pun bersaMa,

ouLor^,oL/ ,f
I
9z o /

;rEJ ol tl

,JLT 
$U Y

of 9 / .jl u-*1 I

6ifri;,;";
I
o,

0

"Janganlah l<alian menaryral<an squafu kepada Ahli Kiab,

karena saungahn5n mereka tidak akan menuniuki kalian, bhkan

sesungyhnp mereka itu tekh sest. Dan saungguhnya kalian, bia
mendusbkan tpng haq abu membenarkan Wng batil- Demi Allah,

sandain5n Mus bemda di antam kalkn, maka tidak ada ialan

bagntn kecuali mengikutiku."

Di dalam sanadnya terdapat Jabir Al Ju'fi, perawi yang dha'if.

Diriwaptkan juga oleh Ahmad dan Abu Ya'la dari jalur

lainnln dari Jabir: 'o(Jmar membawa sebuah Kitab yang didapatin5p

dari sebagian Kitab Ahli Kitab, lalu ia membacakann5ra kepada Nabi

$, maka beliau pun marah," lalu disebutkan menyerupai 5nng tadi,

t
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namun tidak menyebutkan perkataan orang Anshar, dan di dalamnya

disebutkan , ,#"ttl y qi 6 b ,;'i'ol'i ,11".4 edtt (Demi Dzat

yang jiunku berada di Tangln-N5a, sandainya Musa masih hidup,

maka tidak ada pilihan baginja kecuali mengikutih). Di dalam

sanadnya terdapat Mujalid bin Sa'id, perawi yang lematr.

Diriwayatkan juga oleh. Ath-Thabamni dengan sanad yang

mengandung perawi majhul (fidak diketahui perihalnln) dan

diperselisihkan kredibilitasnya, dari Abu Darda, 1'Umar datang

membawakan sekumpulan Taurat," lalu dikemukakan menyerupai

yang tadi, dan di dalamnya juga disebutkan:

ir--lir,i €*f ;. ,;; ik i
t:r*:.\Y*'&;&;t

"seandainSa Mus ada di antam kalian lalu kalian

mengikutinSn dan meninggalkanku, nisca5n kalian telah benar-benar

sefit."

Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dari hadits

Abdullah bin Tsabit, ia berkata, "[Jmar datang lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya tadi aku meler,vati seorang saudarku dari

bani Quraizah, lalu ia menuliskan untukku sekumpulan dari Taurat,

bolehkah aku menunjukkannya kepadamu?' Lalu berubahlah rona

u/aiah Rasulullah &t." Al hadits. Di dalamnya disebutkan, fi qd$
'irrlj e#;itiJ;yp& Ai'&t'j,gt*.$;"l loemi Dzat ens
jium Muhammad bemda di Tangan-N5n. Seandain5a Mua benda di

anbm kalian kemudian l<alian mangikutn5a dan meningalkanku,

nixag kalian telah ssl.
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Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dari jalur Khalid bin

Urtuthah, ia menuturkan, U:*t.r;iir *b S;ttiUrt,:P'+*

menemuinya, lalu Umar memukulnya dengan tongkat yang

dipegangnya, maka lelaki ifu berkata, 'Apa salahku, wahai Amirul

Mukminin?' [Jmar berkata, 'Engkau orang yang yang men5nlin kitab

Danyal'. Ia berkata, 'Perintahkan kepadaku perintahmu'. [Jmar

berkata, 'Pergilah, lalu hapuslah itu. Jika sampai kepadaku bahwa

engkau membacanya atau membacakannya, niscaya aku funtaskan

hukumanmu'. Umar kemudian berkata, 'Aku dulu pemah pergi, lalu

aku menyalin kitab dari Ahli Kitab, kemudian aku datang, lalu

Rasulullah $ berkata kepadaku, 'Apa ini?.'Aku berkata, 'Kitab yang

teUfr aku salin agar dapat menambah ilmu kami'. Beliau pun marah

hingga rona wajahnya mememh'."

Lalu dikemukakan kisahnya, di dalamnya disebutkant L{.,i U

'#t uii ttjt:afyiyi3, d, 
'ebtt 

^.r.t?: #, et*'qtf fr dt ,:oA,

(Wuhai manusia, sesungguhn5a aku telah dianugeruhi jawatni'ul kalim

lkatimat singkat 5nng padatJ dan penutupn5n, serta telah diringkaskan

' perkataan unfukku dengan angat ringkas. Sungguh, aku telah

memberikannSn kepada katian ....) Al hadits. Walaupun tidak ada

yang bisa dijadikan hujjah, namun dengan pemaduan keseluruhannya

mengindikasikan bahwa riwayat ini ada asalnya.

* Perkataan Al Bukhari r'#t\t :'nii ',,,ti2 (Makna dinsatihim

(Qs, Al An'aam [6]:156): tiktmtihim (yang mereka bacaD.
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Al Hafizh berkata: Di dalam sebuah khabar dha'if disebutlan,

bahwa yang dimaksud dengan "telinga" di sini adalah khusus, yaitu

"telinga Ali", demikian yang diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi dari

riwayat murcal Abdullah bin Al Hasan bin Al Hasan bin Ali.

Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Sa'id bin Manshur dan Ath-

Thabari dari riwayat musalMakhul.lFath Al Bari, L3/53+5361.

Bab: Penetapan Ketinggian Bagi Allah &

54. Dari Thalq bin Habib, dari ayahnya: "la mendatangi Nabi

&, a* saat itu di hadapanqn ada seorang tawanan, lalu beliau

menyuruhriya untuk mengucapkan' r(Jt d ttlt ht 6 (Tuhan kami

adalah Allah Wng di langif ." Al hadits.

Diriwayatkan oleh Abdan, ia berkata, "Riwayat yang shahih

adalah 5nng diriwayatkan oleh Syr'bah:' lAl Ishabah ft Tamyiz Ash-

Shahabh, T/3901.

Bab: Di mana Allah sebelum Menciptakan Langit
dan Bumi

55. Rtn-trabarani berkata di dalam AI l{abin Abdullah bin Al

Husain menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku masuk ke

Tharsus, lalu dikatakan kepadaku,.'Di sini ada seorang wanita yang

pemah melihat jin yang diutus kepada Rasulullah #'. Aku pun pergi
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kepadanya, lalu aku dapati seomng wanita yang sedang

membaringkan tengkuknya, sementara di sekelilingnya banyak

orang, aku berkata kepadanya, 'Siapa namamu?' Ia menjawab,

'Manusah'. Aku berkata lagi, 'Apakah engkau pernah melihat jin dari

yang diufus kepada Rasulullah #'. Ia berkata, 'Ya, yaitu Samhaj,

namanya Abdullah, ia berkata, "Aku katakan kepada Rasulullah, 'Di

mana Tuhan kami sebelum menciptakan langit dan bumi'. Beliau

bersaMa,
///

:i,t 
"; 

tv ot5

o 'Dia di.atas ikan dad aha5a tang berenangT enang di dalam

caha5n'."

Menurut saya: Abdullah bin Al Husain termasuk gurunya Ath-

Thabamni.

Disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Adh-Dhu'afa', ia

berkata, "Membalikkan khabar dan mencurinya. Tidak boleh

berhujjah dengannya bila meriwa5ratkan sendirian." lAl Ishabah fi
Tamy? Ash-Shalnbah, 2 /7 81.

Bab: Turunnya Allah & ke l^angit Dunia

56. Dari AMullah Al Aghar, dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah $ bersabda,

'-J e

l,_J-;lt JtN l, i*t'!.,q r:!:ti::Y;
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"setiap malam Tuhan kita Yang Maha Suci kgi Maha Tinggi

turun ke langit dunia kefika tersia sepertiga terakhir, lalu berfirman,

'Siapa Wng berdoa kepada-Ku mal<a Aku mengabulkann5a, siapa

J/ang memohon kepada-Ku maka Aku memberin5n, dan siapa t/ang

memohon ampun kepada-Ku maka Aku mengampunin5d -"

Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Amr bin Ashim

menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami,

Ishaq bin AMullah menceritakan kepada kami: Aku mendengar

AMurmhman bin Abu Amrah berkata: Aku mendengar Abu

Humirah berkata: Aku mendengar Nabi $ bersabda,

-qt |.-1\l ilu C|r-,l; qal W';t,

@



AaUaUta I dru ?d/at le r4aral4'.t

,f.r{Ll $p'""1 :Jw.;*u ,?T -er
t1 }SJ j .e#,ir? ,y.,Jtsilu,r riiirr )fr
-, ?i |+Ql i'Jts CJ:)- t;i ,;;l'V,hr 

"t.i,

. C, i*6 ?T -c;;\l'Jtr'sl- cal U t : Jtb

cA;blui: -iiilr )rX $ {'ol e* ;'l ,Jd

it;.c'J41 ".fi,s$,L?
"sesunguhn5n seorzng hamba mengenai suafu dosa [dengan

lafazh: ashabal -barangkali beliau bersabda, 'melakukan suafu dosa'

[dengan lafazh: adznabaT- latu ia berl<ata, 'Wahai Tuhanku, aku telah

melakukan doa ldengan lafazh: adznabtul 4an banngkali beliau

betsbda: Aku mengenai dosa [dengan lafazh: ashabhl -t maka

arnpunikh (dosku)'.

TuhannSn berfirman, AF*ah hamba-Ku tahu bahvn ia

memitiki Tut|an Yang dapt mengampuni dosa dan memberil<an

hukuman karenan5n? Aku telah mengampuni doa hamba'Ku'-

Kemudian tkgal selama tpng dikehendaki Allah, kemudian ia

menganai dosa -ata[ metakukan dos- (lagi), lalu ia berkab, 'Wahai

Tuhanku, aku tetah melakul<an atau mengenai- dosa 5ang lain,

maka anpunilah (dosaku)'.

Attah berftrman, 'Apakah hamb-Ku tahu bahwa ia memiliki

Tuhan Yang dapat mengampuni dos dan memberikan hukuman

E
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karenanya? Aku telah mengampuni hamba-Ku'. Kemudian tinggal

selama yang dikehendaki Allah, kemudian ia melakukan doa lagi

[dengan lafazh: adznabal -atau bamngkali beliau bersabda: mengenai

dosa ldengan lafazh: ashabal-, lalu ia berkata lagi, 'Wahai Tuhanku,

aku telah mengenai atau beliau bersaMa: Aku telah melakukan-

dosa 5mng lain, maka ampunilah (dosaku)"

Ntah berfitman, Apapan hamba-Ku bhu bahwa ia memiliki

Tuhan,nng mengampuni dos dan membeti hukuman karenan5p?

Aku tetah mengampuni dos hamb-Ku (sebarynk tigp kali), maka

hendaHah ia melakukan apa tpng ia kehendakit " Diriwayatkan oleh

Al Bukhari.

* Perkataan Al Bukhari, qt'Jlfr(Tuhan kia tururl'

Al Hafizh berkata: dari Abu Humimh dengan lafazh: !-^i ri!

fiiJt t i, (Apabita tetah bedatu sepertiga malanll, lalu ia

mengemukakan haditsnya dengan tambahan: ij]t'1'i[i. rP g"1r'i10

'i lAaX- grty'# ,i;4 (Maka Attah tetap demikian hingga tefrit*n

fajur, lali berfirmun, Adakah Snng beda untuk dikabulkan?l'

diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan hnu l(huzaimah di dalam shahilr

nlra.

Hadits ini dari riwa5nt Muhammad bin Ishaq yang

kredibilitasnya diperselisihkan. Kemudian ia mengemukakan juga

hadits Ibnu Mas'ud yang di dalamnya disebutkan' it'*';it 1l' $$

e:r:i,t (alu apabila faiar terbit, Dia naik ke atas Ary), diriwa5ntkan

tbh hr,r, Ktruzaimah. Hadits ini dari riwayat hrahim Al Hijri Snng

perihalnya diperbincangkan.

Abu Isma'il meriwayatkannya dari jalur lain, dari hnu Mas',ud,

ia ber{<ata, "seorang lelaki dari bani Sulaim datang kepada Rasulullah

S lulu berkata, 'Ajarilah aku '.." lalu dikemukakan haditsnya, di

i
E
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dalamnya disebutkan : '*'r-rit'-;A $$ 1t-atu ketika faiar

menyingsing, Dia pun naillt.Hadits ini dari riwayat Aun bin Abdillah

bin utbah bin Mas'ud, dari paman ayahnya, dan ia tidak mendengar

darinya. Lalu dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang di bagian

akhim5n disebutkan , *n:F ,P d, ;fi'i (Kemudian Tuhan kita naik

meninggi di atas Kursi-N5nl. Hadits ini dari riwayat Ishaq bin Yahya

dari Ubadah, namun ia tidak mendengar darinya'

Lalu dari hadits Jabir, di dalamnya disebutkan, il.g, h i
bil , UiJr :A, (Kemudian Tuhan kita naik meninggi ke atas

langit tang tinggi ke atas Kutsi-Nln). Hadits ini dari riwa5nt

Muhammad bin Isma'il Al Ja'fari, dari Abdullah bin salamah bin

Aslam, kredibilitas keduanya diperbincangkan. Lalu dari hadits Abu

Al Khaththab: "la bertanya kepada Nabi $ tentang witir," lalu ia

kemukakan haditsnya, dan di bagian akhimya disebutkan' *'it ri'
'g.;lfi'eiir (hingga ketika kiar tefrit Dia pun natli.Hadits ini dari

riwayat Tsuwair bin Abu Fakhitah, perawi yang dha'if. Jadi semua

jalur ini dha'if.lFath Al hri L3/476L

57. Perkataan Al Bulfiari: Di bagian akhimya: $#.'€t:;b
(Aku telah mengampuni hamb-Kti-

Al Hafizh berkata: Karena ifulah disebutkan dalam sebuah

hadits: i;'ffr, (penyesalan adalah tobl.lni hadits hasan dari hadits

hnu Mas'ud png diriwaptkan oleh hnu Majah dan dinilai slnhih

oleh Al Hakim. Diriwalatkan juga oleh hnu Hib6an dari hadits Anas,

dan ia menshahihkannp.lFath Al Ead, L3/4791-

@
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58. AI Hafizh berkata: Ini dikuatkan oleh riwayat yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dari hadits hnu Abbas secara

mat{u".

;lilit r,{ ;'' \ |g -l3ur u ;161

{'& /y4$'u
)'Omng yang bertobat dari doa bagail<an oftng yans tidak

berdoa, onng Wng memohon ampun dari dos nalnun

masih tetap melakukannya adalah bgail<an oftrng tang mengolok-

olok Tuhann5n."

Yang benar, bahwa redaksi yle;:J5 $edangkan omng tlang
memohon ampunl dan seterusnya hingga akhir adalah mauquf.

Bagian awalnya dikeluarkan juga oleh hnu Majah dan Ath-Thabamni

dari hadits hnu Mas'ud, dan sanadnya hasn.Hadits P y €tV
yr:F (sebaik-baik kalian adalah setiap tnng terfitnah Wng bertobatt

disebutkan di dalam Musnad Al Firdaus dari AIi. lFath Al kri,
L3/4801.

59. Biogmfi Ahmad bin Manshur Abu As-Sa'adat: Yahya bin

Mandah berkata, "Atheis dan pendusta."

Menurut sa!a: Di antara pemalsuannya adalah hadits yang di

dalamnya ia menyebutkan: "Di hadapan Tuhan ada sebuah bafu fulis,

di dalamnya terdapat rxuna-nama yang ditetapkan bentuk,

@
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penglihatan, dan cara, lalu membanggakan mereka terhadap para

malaikat."7z Haditt palsu. lLisan Al Mizan,l/3L41.

Bab: Perkataan Allah &

60. Allah & berfirman,

eiu vt ;:rb&q$$'i
"skpkah;;;; membei svakat di sisi Attah bnp izin-

Nw.u (Qs. Al Baqamh 121 2551.

Masruq berkata, dari hnu Mas'ud, "Bila Allah berfirman

dengan wahyu, maka para penghuni langit mendengar sesuafu; lalu

bila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka dan suara sudah

mereda, tahulah mereka bahwa itu adalah al haq (kebenaran). talu

mereka berseru, 'Apa yang dikatakan Tuhan kalian?' Mereka

menjawab,'Kebenaran'. "

Disebutkan pula dari Jabir, dari Abdullah bin Unais, ia

berkata: Aku mendengar Nabi $ bersaMa,

12 permulaan haditsnya:. "sesungguhnSra Allah Yang Maha Sud lagi Maha

Tinggi furun setiap malam Jum'at ke langit dunia bersama enam rahls

ribu malaikat. Lalu Allah duduk di atas Kursi dari caha5p, sernentara di

hadapan-Nya batu hrlis dari permata merah, di dalamryta tercanhrm

nama-nama otang png ditetapkan penglihatan, @tia' dan bentnk dari

umat Muhammad &, lalu Allah mernbarggalGn mereka kerpada para

malaikat." Al hadits.
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'; ilff 
"''*, 

*)4 itlt ?nr fi-
iuSrr 6 U$r 6,a i'i; ii;;- k'*.

"Allah al<an mengumpulkan manusia, lalu menyeru merel<a,

dengan suan yang dapat didengar oleh Wng iauh sebagaimana dapat

didengar oleh yang dekat,'Akulah *ng Raja, Akulah &ng Pembei

balaan."

Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami,

ayahku menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada

kami, Abu Shalih menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id AI

I{hudri {S, ia berkata: Nabi $ bersabda,

( 
'hr'., o / ,:nAO! :c>3a LS -

.:O;'r:J:J'rr$ ri$ . i'rT

'#ri',y eF'of a|1:-?rt

tt
J-fr

,(Jr it ttJ l)e

"Allah berfirman, 'Wahai Adam. Lalu ia menjawab, 'Aku

penuhi pnggitan-Mu dan Aku memuliakan-Md. Ialu diserukantah

dengan sfu suam,'SesunguhnSn Allah memerintahkanmu unfuk

mengeluarkan bagian dari kefurunanmu kepada nemka'." lFath Al
Bad, L3/%+4651.

51. Perkataan Al Bukhari: Disebutkan pula dari Jabir bin

Abdullah, dari Abdullah bin Unais.

@
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Al Hafizh berkata: Ahrnad, Abu Ya'la, datt Ath-Thabarani

meriwalntkan, semuanya dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, lalu ia

mengemulokan kisahnp. Baghn atral mabrnyayarrg nar{u':

-lrt ',r1r j6 ':l- *qt?:;,r6tht';i;:-
t1#.'r"iti

"Allah menghimpunl<an manusk pda Hari Kiamat -atau

beliau berkata: pam hamba- dahn kadaan telaniang, frdak

bercunat, dan buhman (frdak mengenahn aPaF)-"

Kami berkata, "Apa ifu bulumli?" Beliau menjawab, '#'d

Brui C ,i? (Mere,l<a tidak mengenal<an apary. Kenudkn merel<a

disenl,lalu ia menyebutkan haditsnya, dan setelah lglirnat i,6,=lt

ditambahkan, N, ,Yt'u *l+'i5 ,trtrr ,9Ubfr6'J.f 'u )rt dfi I
lrJr .pf b )rVzbir Silu-bf $ir ,yt'u ,6$.,&ti ,:4 *tt ,F'*
' .; 'i'ur ,P'4'St ,Fg t:t46au* htnk bagi samng pun dari ahli

nenl<a untuk mqnasuki nqala dansl<an k mempuqlai lak aE,s

orang lain dart kalangn ahli atryo hhg Aku manuntutl<anrym

hdrya. Ti&k latpk pub bsi wnIU pun &ri kafuwn ahli surgB

unfi* matwf,tki sutlp snqtbm ryrurg dad ahfr nqaka
manptngi lmk abnga htuW Ah, &rinia,
ta'matk yary fuup brrrpn l.

Karni berlota, "Bagainrana itu? Padahal kita datang dalam

keadaan bertelaniang dan tdak mernbaura apa'apa" Belhu

meniawab, 72ii 'JtjtrrgJ.ir "lYaitd dqgan kebitcaile,aikan &n
k@.'

E
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Lafazh Ahmad dari Yazid bin Harun dari Hammam dan

ubaidulah bin Muhammad bin Uqail diperselisihkan mengenai

berhujjah dengannya. Saf telah mengisyaratkanT3 orang yang me

mutab'abnyadi dalam pembahasan tentang ilmu'

* Perkataan Al Bukhari I i;"if'itti'Ji4|i'uAiY'1|P6
;:; (alu menyeru merela dengan suam yang didangar oleh yang

bemda di kejauhan sebgainnm didqgar olelz gang bqada de.lalt.

Al Hafizh berkata: Ia74 be*ata, "Jika png berbicara memiliki

makhnj (tempat mengeluarkan huruf atau suara) maka terdengarlah

perkataann5a karern merniliki huruf dan suaEt, tapi bila tidak

memiliki makhmj maka tidak dernikian, sedangkan Allah & tidak

memiliki makhnj, maka pe*ataan-N/a tidak berupa huruf dan strara.

Bila pendengar memahamirya itg, rnaka itu karena ia menrbacaqp

dengan huruf dan suara."

Kemudian ia menyebutkan hadits Jabir dari AMullah bin

Unais. Lalu ia berkata, "Para hafizh berbeda pendapat mengenai

berhujjah dengan riwayat-riwayat hnu Uqail karena buruknla

hapalann5ra, dan karena di dalam hadits yang shahih dari Nabi $
tidak dicantumkan lafazh 'o:t l, (suara) selain haditsnya. Jika ifu \alid,

maka harus diruiuk kepada Sang lainnga-"

Perkataan Al Bul&ari, i,t3l, (Pemberi batasad-

Al Hafizh berkata: Disebutkan di dalam riwapt mursl Abu

eilabah, brtt i2s tlt 'q' g ,fi ,bi;ir i,rrtrri !ri{ r Of ;i t I'
(Kebiikan tidak binaa, dm tidak tertupl<an, dan Penberi balasan

7t AI Fath,l/2@.7' Yaknt Al Balhaqt.
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tidakakanpemahmati.Jadilahengl<ausebagaimanayangenglau
kehendaki, karena sebagaimana engkau berbuat maka ru gng alan

engkau tua).

Parapgrawinyatsiqah,diriwayatkanolehAlBaihaqididalam

Az-Zuhd.lFath At hi, 13/466}

62. perlataanAl Bukhari , 'u'orj{'ol lsTl;-ht'01 :yfu ,s54

,6t4 C;6.|!'i;5 (btu diserukantah dengan atu suym"'sesungguhnp

Allah memerinbhkanmu unfuk mengduarkan bagtan dan

u kePada nenkd''l'

Al Hafizh berkata: Abu Al Hasan bin Al Fadhl mengkritik

keshahihanjalurperiwayataDffi,lalumenyebutkankomentarpara
ahli hadits mengenai Hafsh bin Ghi5nts' dan bahwa ia

meriwayatkannya sendirian dengan lafazh ini dari Al A'masy. Namun

sebenamya tidak demikian, karena disamai oleh riwayat

AMurrahman bin Muhamrnad Al Muharibi, dari Al A'masy, gnng

diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam As-Sunnah kartB

beliau, dari ayahnya, dari Al Muharibi. lFath Al hri,l3/457468L

63. Al Hafizh ber{rata: Rirrnpt Adam qBiban tidak sap

temukan. lHuda As-*ri, 751-

64. Dari Abdullah bin Unais Al Juhani, hadib:

*){''qll ?rt'S:-

@
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'Allah akan menghimpunkan pam hamba lalu menyeru

mereka."75

Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang

tauhid secara mu'allaq (tanpa menyebutkan awal sanadnya). Ia juga

menyebutkan sebagian darinya pada pembahasan tentang ilmu. Saya

telah menyebutkan siapa yang menyambungkan sanadnya di dalam

Taghliq At-Ta'|iq.... hingga ia berkatia: Dari Abu Daud, 'lni diketahui

dari Ubaidullah bin Umar. Yang shahih adalah hadits Abdurrazzaq,

dari Abdullah bin lJmar."

Menurut saya: Diriwayatkan oleh Musaddad di dalam Musnad

nya, tapi ia mengemukakannya secam mutal, dan tidak mengatakirn:

dari ayahnya . lAn-Nulat Azh-Zhinl 4/27 +27 61.

65. Biografi Abdullah bin Muhammad bin Baththah: "Aku

berdiri karena Ibnu Baththah terkait dengari suafu hal yang aku

anggap besar sehingga kulitku merinding karenanya."

hnu Al Jauzi mengatakan di dalam N Maudhu'ad. "AIi bin

Ubaidullah Az-7-aghwani mengabarkan kepada kami, AIi bin Ahmad

bin Al Bisyri mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Baththah

memberitahukan kepada kami, Isrna'il bin Muhammad Ash-Shighar

7s Haditsnya sebagiannya di dalam riwayat Al Bukhari (pernbahasan tentang
tauhid-3z, se@ra mu'all@: Dart Abdullah bin Unais, ia berkata,. "Aku
merrdengar -Nabi $ bersabda, ii!.iG A r; &li y'1;qL,p6 iqr, fu ')4' !,i, 

'r 
uf tgi' d r:u.'j'ci lAtbh atcan mqgunpull<an mariria, hfu menyeru

mere,l<a dalgan suaia yng dapt dHatgpr oleh Wg *ruh s&gpimam
dapt dideryar oleh gng delai 'Ahtlah &ng fuJa, Al<ukh &rg
Pqnbql fulafin.'1"

:j
1

{
I
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menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan

kepada kami, Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami dari

Humaid."

hnu Al Jauzi juga mengatakan di dalam Al Maudhu'at "Dari

Abdullah bin Mas'ud r&, ia berkata: Nabi $ bersabda,

;+ prxk ?;,;;4;; l,r 'r"

* )v +- u )>a) frriq, t'r*
o,

Git,
"Allah Ta'ala berbicam kepda Mus pada hari Dia berbican

saat itu Mua mengenakan jubah wol, kain wol dan

seryeng sndal dari kulit keldai tnng tidak disembelih. Ialu ia

berkab, 'Siapa ini onng lbnni tnng berbiam kepadaku dan balik

pohon?'Allah menjaumb, 'Aku adalah Allah."

hnu Al Jauzi berkata, "lni frdak shahih dari Abdullah bin

Mas'ud &, ia berkata, 'Rasulullah $ bersabda,

;-" )-lLuk ,iJ,jaht;r ?;
, l'-i 

t/ ' \

a--s j fF, lqt fy jrt;, t'r,
.r.

nPda had Allah Ta'ak bertican kepda Mua, sat itu Mus
mengenalan juhh wol, celana wol, l<ain wol, lengan bju wol, dan

E]
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sepanng sandalnya yang terbuat dari kulit keledai yang tidak

disembelih."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ali bin

Hujr, dari Khalaf bin lftalifah, tanpa tambahan ini. -Demikian juga

yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Manshur dari Khalaf, tanpa

tambahan ini-. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la di

dalam Musnadnyatanpa tambahan ini.

. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam Al Mustadmk.

lLian Al Mizan, 4/LL2-LL3I.
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